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للمسرح العامة  اإلدارة 
ديسمرب.   31 حىت  مغايرة«  بفضاءات  »التجارب  مشاريع  تستقبل 

العربي«  المسرح  في  الشعبية  السري  »تجليات 
الحجراوي  عبدالكريم  للدكتور  جديد  إصدار 

يف  الشعبية  السري  »تجليات  كتاب  بتانة«  دار   « عن  حديًثا  صدر 

عبدالكريم  الدكتور  اصدارات  احدث  يعد  والذي  العريب«  املرسح 

الحجراوي ، والذي يرصد فيه أثر السري الشعبية عىل املرسح العريب، 

و يكشف فيه عن اسرتاتيجيات استلهام املرسح العريب للسري الشعبية 

 2011  :1967 الفرتة  يف  بها  مر  التي  الكربى  األزمات  عن  للتعبري 

العريب  مبا شهده خاللهام  الوعي  بنية  فارقني يف  تاريخني  باعتبارهام 

مفاهيم  خلق  إىل  أدت  وحروب  انقسامات  من  جسام  أحداث  من 

والثقافية  واالجتامعية  السياسية  املستويات  عىل  جديدة  ورؤى 

والنفسية واالقتصادية.

فيها  يرصد  فصول،  مثانية  عىل  مقسمة  صفحة،   664 الكتاب  ويضم 

بها  مر  التي  الصدمات  عن  العريب مرسحيًّا  املبدع   َ َعربَّ كيف  املؤلف 

به  يعرب  باستخدامها كخطاب مضمر وقناع  الشعبية  السري  من خالل 

عام يجيش يف نفسه من أفكار سياسية واجتامعية تسعى السلطة إىل 

كبتها ومنعها، موظًفا إياها مبا يخدم رؤيته تجاه ما يجري عىل أرض 

ضد  والتثوير  للتحريض  وسيلة   عليها  ومعتمًدا  أحداث،  من  الواقع 

الواقع االجتامعي العريب املهزوم.

روافد  من  مهم  رافد شعبي  يبحث يف  أنه  يف  الكتاب  أهمية  وترجع 

املرسح العريب، نهض عليه واتخذه ركيزة يعرب بها عن هويته، فالسري 

ليلة وليلة وغريها من  ألف  الشعبية وقصص  الحكايات  إىل  باإلضافة 

املوروثات عملت عىل خلق اتجاه عريب خاص يف املرسح، وقد تناولت 

الكثري من  الدراسات املرسحية يف الوطن العريب تأثري ألف ليلة وليلة 

موسعة  دراسة  تفرد  مل  لكن  الشعبية؛  الحكايات  وكذلك  املرسح،  يف 

املرسح  الشعبية يف  السري  لدور  التأصيل  عاتقها  قبل تحمل عىل  من 

الحركة  السري  تلك  أْثرَْت  وكيف  ككل،  العربية  البلدان  يف  العريب 

املرسحية العربية، وشكلت مصدًرا مهاًم من مصادر اإلبداع املرسحي 

عقود  من  تلته  وما  املنرصم  القرن  سبعينيات  الذي سعى يف  العريب، 

للعمل عىل خلق اتجاه مرسحي عريب يتكئ عىل املوروث الشعبي.

جدير بالذكر أن د. عبدالكريم الحجراوي: ناقد وكاتب مرصي، حاصل 

النقد املرسحي جامعة  والدكتوراه Ph.D  يف  املاجستري  عىل درجتي 

القاهرة. من مؤلفاته يف النقد املرسحي: »املرسحية الشعرية العامية 

يف مرص 1921: 1986« »معجم املرسح السريي: ببليوجرافيا شارحة«. 

العريب«  املرسح  يف  القاتلة  الهويات  متظهرات  التوحش:  »صدمة 

للعامل«. ومن مؤلفاته اإلبداعية: مجموعتان  »الهوية: رؤية مأساوية 

قصصيتان »كان لك معايا«، و»نسوة ينتعلن الكوتيش«، و مرسحيتان 

»الحسني يقتل مرتني« و» ليلة عرس فاطمة«، وثالث روايات »ما قبل 

يكن  »مل  شعر  ديوان  عادي«.  ليوم  هشة  »حبكة  »هند«،  الرحيل«، 

املحكمة  العلمية  واألبحاث  النقدية  املقاالت  العديد من  وله  عداًل«. 

يف الصحف واملجالت املرصية والعربية الكربى. 

سامية سيد

للشئون  املركزية  لإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة  أصدرت 

الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بيانا بإنطالق املوسم املرسحي 

حيث  القاعات(،  املفتوحة،  باألماكن   ( التجارب  ملشاريع  الجديد 

ورد بالبيان أن مرسح التجارب هو صيغة غري تقليدية من املرسح، 

تبحث عن فضاءات مرسحية بعيدا عن خشبات املرسح التقليدية، 

إعامل  عرب  الجامح  الخيال  صاحب  املبدع  املخرج  يستطيع  حيث 

أو  املفتوحة  الفضاءات  تلك  يؤهل  أن  املرسحية،  وأدواته  خياله 

القاعات لتستوعب عرضا مرسحيا.

ويف هذا اإلطار أشارت اإلدارة إىل فتح باب تلقي املشاريع املرسحية 

الفرتة  خالل  وذلك  املغايرة،  الفضاءات  هذه  مع  للتتامىش  املجهزة 

من 15 أكتوبر الجاري وحتى 31 أكتوبر 2022.

عىل أن يتم فحص النصوص واملشاريع املقدمة مع مخرجيها خالل 

املشاريع  تتقدم  ثم   ،2022 نوفمرب   15 وحتى  1نوفمرب  من  الفرتة 

باملقايسة  العامة  اإلدارة  إىل  عليها  واملوافقة  مناقشتها  متت  التي 

اإلنتاجية وذلك للبدء يف إنتاج العرض.

ومنها:  الضوابط،  من  بعدد  املقدم  املرشوع  يلتزم  أن  بد  ال  كام 

مقرتح  زمني  برنامج  وضع  مع  للعرض،  إخراجي  تصور  تقديم 

لتنفيذ  املقرتحة  الخالية  املساحة  أو  للموقع  صور  مع  للعرض، 

العرض.

مع  تنفيذه  عند  املرسحي  النص  يتالءم  أن  بد  ال  أنه  إىل  باإلضافة 

طبيعة املوقع الجغرايف الذي يستوعب الفضاء املغاير.

من  نسخ  ثالث  بتقديم  املخرج  يلتزم  أن  برضورة  البيان  وُيختتم 

النص املعد للعرض، وسرية ذاتية ورؤية إخراجية للعرض ،

كام ال بد أال يتجاوز العرض يف مدته 60 دقيقة، حيث يتم مشاهدة 

وتقييم العروض مبواقعها التي أنتجت بها.

عىل أن يتم تنظيم مهرجانا خاصا بعروض الفضاءات املغايرة ، عىل 

يتسنى  حتى  املقررة  باملواعيد  املقدمة  املشاريع  أصحاب  يلتزم  أن 

للجدول  طبقا  الختامية  املهرجانات  إقامة  للمرسح  العامة  لإلدارة 

الزمني للموسم املرسحي.

رانيا زينهم أبو بكر 
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المسرح  في  المجسمة  األزياء  »تصميم 
 »2017  –  1990 من  الفرتة  في  األلماني 

الكاظمي مختار  جمانة  للباحثة  ماجستري  رسالة 
يف  املجسمة  األزياء  »تصميم  بعنوان  ماجستري  رسالة  مناقشة  تم 

لنامذج  تحليلية  دراسة   2017  -  1990 من  الفرتة  يف  األملاين  املرسح 

الديكور  الكاظمي، بقسم  الباحثة جامنة مختار  مختارة« مقدمة من 

الدكتورة  املناقشة  لجنة  وتضم  حلوان،  جامعة  اآلداب  كلية  واألزياء 

عايدة عبد الوهاب عالم، أستاذ الديكور واألزياء كلية اآلداب جامعة 

أستاذ  محمود،  سامي  محمود  والدكتور  ومقرًرا(،  )مناقًشا  حلوان 

الديكور واألزياء ورئيس قسم الديكور واألزياء باملعهد العايل للفنون 

املرسحية )مناقًشا(، والدكتور محمد سعد عبد الهادي، أستاذ الديكور 

منحت  والتي  )مرشًفا(.  حلوان  جامعة  اآلداب  كلية  املساعد  واألزياء 

ومعايري  رشوط  وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  من  الباحثة 

أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل:

مرسحية  حركة  املرسح  شهد  العرشين  القرن  من  األخري  الربع  يف 

من  العديد  ظهرت  حيث  جديدة،  واتجاهات  مفاهيم  عىل  تعتمد 

جديداً  أسلوباً  تبنت  التي  املرسحية  األزياء  لشكل  املعارصة  الرؤى 

قبل  من  كبريا  اقباال  عليه  كان  الذي  املرسحي  الزي  مع  التعامل  يف 

خشبة  عىل  ظهورها  فور  املتلقي  عىل  تؤثر  بدورها  والتي  املخرجني 

ومنحها  للشخصيات  الدرامي  البعد  خدمة  يف  ساهمت  كام  املرسح، 

الرتاجيدي،  أو  الكوميدي  املرسح  يف  سواء  واإلبهار  التفرد  من  مزيدا 

البحث  خالل  من  األزياء،  بتطوير  املصممني  من  الكثري  قام  ولذلك 

األزياء،  يف  املستخدمة  للخامات  الدائم  والتطور  الصورة  تجديد  عن 

املرسحية  العروض  يف  التشكيلية  الفنون  واختالط  تنفيذها  وطرق 

والتي أضافت صورة جاملية مبتكرة بشكل مستمر، فاتجه العديد من 

املصممني البتكار الزي املجسم كأحد الحلول التشكيلية، وهو تحويل 

جسد املمثل لقطعة نحتية مجسمة متحركة عىل خشبة املرسح والتي 

ترتب عليها ظهور عقبات مختلفة.

أوروبا  دول  يف  املرسحية  األزياء  مصممي  من  العديد  وظهر 

الفريد من نوعه كمعالجة تشكيلية  الفني  مستخدمني هذا األسلوب 

ودرامية تخدم العرض املرسحي املتطور، وألن تعترب أملانيا بلد الفنون 

قد  والتي  الباوهاس  مدرسة  نشأت  حيث  عريق،  تاريخ  من  لها  ملا 

ساهمت يف تطوير فكرة األزياء املجسمة يف املرسح األملاين، فاعتمد 

بعض من املصممني عىل هذا النوع من األزياء من أبرزهم أخيمفراير

من  وغريهم  )1953م(   Rosalieروزايل )1934م(-   AchimeFreyer

هؤالء  أسلوب  تناول  الباحثة  رأت  لذا  أوروبا،  يف  األزياء  مصممي 

من  عامة،  واألورويب  خاصة  األملاين  املرسح  ساد  الذي  املصممني 

خالل دراسة أكادميية تتيح فرصة للدارسني يف التعرف عىل أساليبهم 

النامذج  بعض  من خالل  املرسحي  املجسم  الزي  وتنفيذ  التصميم  يف 

الخاصة بعروضهم املرسحية.

كام هدف البحث إىل: مع تطور الصورة التشكيلية لألزياء عىل خشبة 

الزي  املرسح والتي تظهر قدرات ومهارات خاصة يف تصميم وتنفيذ 

املرسحي، فإن األزياء املجسمة هي أفضل منوذج لتوضيح ذلك.

تناولت  التي  الدراسات  لندرة  نظراً  كالتايل:  البحث  إشكالية  وجاءت 

األزياء املجسمة يف املرسح األملاين بشكل خاص واألورويب بشكل عام، 

لذا رأت الباحثة أن هناك رضورة إللقاء الضوء عىل هذا الجانب.

1. ما كيفية استخراج مصمم األزياء للمعاين الدرامية والتشكيلية يف 

زي املمثل بطريقة مجسمة مبتكرة؟

2. ما هي األساليب التنفيذية والخامات املستخدمة لألزياء املجسمة 

خشبة  عىل  اعاقتها  وعدم  املمثل  حركة  تسهيل  يف  تساهم  التي 

املرسح؟

عىل  املعتمدة  التصميامت  لبعض  الباحثة  إعداد  إمكانية  ما   .3

حركة  تسهيل  يف  تساهم  التي  املجسمة  لألزياء  املختلفة  الخامات 

املمثل وعدم اعاقته عىل خشبة املرسح؟

واقترصت حدود البحث عىل:

األملاين  املرسح  يف  قدمت  التي  العروض  من  مناذج  املكانية:  الحدود 

واألورويب بهدف التعرف عىل أساليب ورؤى مصمميهم.

الزمنية: تم اختيار فرتة زمنية تبدأ من عام 1990م إىل عام  الحدود 

2017م.

عينة البحث: واحتوت عينة البحث عىل بعض من النامذج املرسحية 

من العروض األملانية بشكل خاص واألوروبية بشكل عام.

منهج البحث: استخدمت الباحثة يف هذا البحث املنهج التحلييل من 

العروض  يف  املجسمة  لألزياء  معارصة  ملعالجات  مناذج  تحليل  خالل 

األملانية واألوروبية.

وجاء تبويب البحث كالتايل:

البحث-  حدود  البحث-  إشكالية  البحث-  )هدف  وتشمل:  مقدمة 

عينة البحث- منهج البحث- مصادر البحث(.

الدراسات السابقة: وجاءت يف مثان دراسات.

الباب األول: مراحل وتطور األزياء املجسمة

- الفصل األول: بداية ظهور األزياء املجسمة عىل مر العصور.

- الفصل الثاين: الدراما وتأثريها يف تصميم الزي املرسحي.

عند  املجسمة  األزياء  لتصميم  املختلفة  األساليب  الثاين:  الباب 

املصممني األوربيني

املصمم   عروض  من  مختارة  لنامذج  تحليلية  دراسة  األول:  الفصل 

Achim Freyerأخيــمفراير

مصممني  عروض  من  مختارة  لنامذج  تحليلية  دراسة  الثاين:  الفصل 

أوربيني.

األزياء  لتنفيذ  املختلفة  والتصميامت  األساليب  الثالث:  الباب 

املجسمة

- الفصل األول: مفهوم التجسيم والخامات املستخدمة فيه.

- الفصل الثاين: أساليب مختلفة ملصممني يف تنفيذ األزياء املجسمة.

- الفصل الثالث: تصميامت الباحثة. 

وجاءت نتائج البحث كالتايل:

التحليلية لبعض من مناذج العروض  الباحثة بالدراسة  بعد أن قامت 

املرسحية األملانية واألوروبية، استطاعت التوصل إىل النتائج التالية:

للمعاين  األزياء  مصمم  استخراج  كيفية  إىل  التوصل  تم  أواًل: 

بتناول  مبتكرة،  مجسمة  بطريقة  املمثل  زي  يف  والتشكيلية  الدرامية 

 ( من  كل  عند  املجسمة  لألزياء  الفنية  والتصميامت  الذاتية  السري 

أخيمفراير، روزايل، ستيفانو كانويل، كاترينا ليندساي( 

يف  املستخدمة  والخامات  التنفيذية  األساليب  عىل  التعرف  تم  ثانياً: 

تصميم األزياء املجسمة التي ميكن أن تسهل حركة املمثل عىل خشبة 

الخامات  من  العديد  استخدام  إىل  الباحثة  توصلت  وقد  املرسح، 

املتنوعة.

ثالثاً: قامت الباحثة بإعداد بعض التصميامت املعتمدة عىل الخامات 

املختلفة لألزياء املجسمة التي تساهم يف تسهيل حركة املمثل وعدم 

إعاقته عىل خشبة املرسح، وهي:

1- زي حصان الطروادة 

2- زي شخصية ابريق الشاي من مرسحية الجملية والوحش 

 Daddy Long من مرسحية  الطويل  الظل  زي شخصية صاحب   -3

Legs

4- زي شخصية الساحرات الثالمثن مرسحية ماكبث 

5- زي شخصية املحارب اإلغريقي 

6- زي شخصية املهرج من مرسحية القبعة الزرقاء

7- زي شخصية أوريستيس من مرسحية أليكرتا

ياسمني عباس 
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»Mentor Zymbyraj« الكوسوفي  المخرج 
للممثل  الطاقة  على  والحفاظ  الرتكزي  أهمية  على  يؤكد 

للمونودراما الدولي  القاهرة  بأيام  التمثيل  ورشة  في 
للمونودراما  الدويل  القاهرة  أيام  مهرجان  فعاليات  ضمن  أقيمت 

برئاسة دكتور أسامة رؤوف، يف نسخته الخامسة ورشة تدريبية يف 

 »Mentor Zymbyraj« واملمثل  واملخرج  للمدرب  التمثيل،  فن 

وأقيمت  الهناجر  مركز  بجالريي  كوسوفو،  من  زميبرياج(،  )مينتور 

هذه الورشة للمبتدئني.

املتدربني،  عىل  بالتعارف  الورشة  يف  لقاءه   »Zymbyraj  « وبدأ 

يف  التمثيل  عنرص  عن  متحدًثا  وتابع  واملرسحية  الفنية  وخلفياتهم 

املمثل  طاقة  ومستويات  أهمية  و  األداء  وفنون  املرسحي،  العرض 

لفن  األداء  مهارات  لتطوير  وأهميتها  الورش  يف  التقديم  وكيفية 

التمثيل والفروق بني املمثل عىل خشبة املرسح والسينام.

وأكد خالل التدريبات عىل أهمية الهوية والثقافة املرصية ودورها 

أهمية  عىل  مرتكزًا  تدريباته  وقدم  املرصي،  واملبدع  املمثل  عىل 

وطاقته  املرسح،  عىل  زمالئه  وبني  وبينه  لنفسه،  للممثل  الطاقة 

الخاصة به التي تقوده نحو تقديم أفضل ما يستطيع للجمهور يف 

مجال  يف  وكذلك  املرسح،  عىل  الدرامية  وشخصياته  أدواره،  جميع 

السينام.

حركات واضحة

وقام»Zymbyraj« ببعض التدريبات الجسدية التي تساعد املمثل 

مبفرده،  جزء  كل  الجسد،  من  أجزاء  تحريك  منها:  الرتكيز  عىل 

الذراع واأليدي، مرتكزًا  دائرية وكذلك  الرقبة يف حركات  بداية من 

بعض  وقدم  الكتف  لوح  أو  والكوع،  الرسغ  عىل  كثريًا  الحركة،  يف 

وعىل  والداخل،  للخارج،  متوجهني  دائرة  يف  السري  مثل  التمرينات 

يحددوا هدفهم  أن  يجب  أنه  للمتدربني  موضًحا  القدمني،  اكعوب 

يف كل حركة، وأي اتجاه يقصدون، ومن الرضوري أن تكون حركتهم 

التحكم يف أجسادهم، وأال ينفصل تفكريهم  واضحة وقادرين عىل 

عنها، ويظل املمثل واعيا بجسده، مدرًكا ألجزاء جسده، ومفاصله، 

أن  ُيحاول  أن  التدريبات،  بهذه  يقوم  وهو  املمثل  عىل  أن  وأكد 

اليفكر بعيًدا عاّم يقوم به، ليكون يف حالة تركيز كبرية ويف انعزال 

تام عن العامل الخارجي.

مينتور زميبرياج:املمثل يجب أن يتوحد فقط مع رشيكه عىل خشبة 

املرسح

من  أي  يف  مشهده  داخل  املمثل  واصًفا   »Zymbyraj«انتقل و 

تركيزه  يكون  أن  ويجب  متوحد،  بأنه  فيها  ُيشارك  التي  العروض 

يلعبها  التي  الدرامية  املمثلني، ومع شخصيته  فقط مع رشكائه من 

داخل املشهد املرسحي الذي ُيقدمه من جانب آخر.

التدريبات البدائية

وأكد»Mentor « يف حديثه ومراجعته مع املتدربني نحو ما قدمه 

يف الورشة معهم موضًحا أنه استخدم القليل من التدريبات البدائية 

لكنها مهمة جًدا للممثل وتساعده عىل الرتكيز مع نفسه أو زمالئه 

االحتفاظ  من  البد  أنه  وأكد  املرسج،  عىل  التمثيل،  يف  ورشكائه 

األداء،  لتطوير  أول خطوة  والكبري، وهذه  الخاص  والرتكيز  بالطاقة 

مترينات  وخاصة  أنفسنا،  مع  التدريبات  نكرر  أن  جًدا  املهم  ومن 

أبًدا،  يغفلها  وال  املمثل  بها  يهتم  أن  البد  والتي  املتباينة،  الرتكيز 

بها،  عقله  ووعي  جسده،  حركات  بني  التنسيق  ُيراعي  أن  وعليه 

والتنسيق بني قدرته عىل التحكم يف جسده وأدائه للشخصية التي 

سيلعبها و الحفاظ عىل سامتها.

منهج ستالنيسالفسيك

التدريب  يف  منهجه  إىل   »Mentor Zymbyraj«وأشاراملخرج  

واإلخراج مع فرقته املرسحية، ويف كل عروضه، وأثناء تقدميه للكثري 

رائد  منهج  عىل  يستند  حيث  العامل،  دول  مختلف  يف  الورش  من 

فن تدريب وإعداد املمثل املخرج املمثل املرسحي الرويس الشهري 

»ستالنيسالفسيك«، يف جانبي التمثيل واإلخراج، ويقوم بتطوير هذا 

املنهج من خالل التدريبات مع ما يناسب كل ورشة وكل متدربني، 

وكل عرض 

عىل  وكبري  مهم  تأثري  القدمية  املرصية  للحضارة  زميبرياج:  مينتور 

اإلبداع

كمرصيني،  جميًعا  به  نحظى  مبا   »Mentor« الكوسويف  وأشاد 

عن  وأعرب  عظامء،  صناعها  قدمية،  مرصية  حضارة  من  ومنتلك 

علينا يف مسار حياتنا  كثريًا  تؤثر  بال شك  أنها  وأكد  لذلك،  سعادته 

املبدعني  عىل  وخاصًة  والفنية  والعملية،  والحياتية،  الشخصية 

للحضارة  أن  وأكد  املمثلني،  مقدمتهم  ويف  املرسحيني  ومنهم 

اليومية،  وحياته  املرصي  سلوكايات  عىل  كبري  مهم  دور  املرصية، 

نحو  جيًدا  وندركه  ونراجعه،  التاريخ  هذا  إىل  ننظر  أن  فعلينا 

وموهبتنا،  وقدراتنا  وأدواتنا  كممثلني  خاصة  و  ألنفسنا،  اكتشافنا 

ولنتقدم نحو األفضل والكتساب طاقة كبرية من خالل صدق املمثل 

مع أصالته، وهويته وثقافته.

جديدة  ثقافة  من  واملهارات  الخربة  باكتساب  سعداء  املتدربني: 

ومختلفة

تحريك الجسد

وقالت املتدربة سايل النمس ممثلة، ومطربة، وتعمل يف الدوبالج، 

وخربات  مهارات  الكتساب  التمثيل  ورشة  يف  للمشاركة  تقدمت 

األداء  أتنوع يف  أن  أعرفها يف املرسح، واكتسبت كيفية  جديدة، ال 

موقف  من  االرتجال  عىل  القدرة  و  ألخرى  شخصية  من  التمثييل، 

عىل  كثريًا  تدربنا  يف  الحركة  وخاصة  التمثيل  مترينات  ففي  آلخر، 

بأجزاء  كبري  ووعي  وانسيابية،  بسهولة،  الجسد  وتحريك  الرتكيز 

الجسد، وخاصة دفعها ألن تتحرك حركات عكس األخرى والتدريب 

عىل التوافق العضيل العصبي.

الشخصيات الدرامية

فيام قالت املتدربة ريهام عزيز الدين كاتبة وصحفية: دامًئا أؤومن 

من  البد  والنقد،  التأليف،  الجانبني  يف  املرسح  عامل  يف  للكتابة  أن 

وحضور  متابعة  ومنها  أفضل،  وتصبح  تتطور  حتى  لها  دوافع 

العروض والورش الفنية يف عنارص ومفردات العرض املرسحي كافة، 

وفعاليات  ودولية،  محلية  ملهرجانات  بحضوري  أسارع  دوًما  ولذا 

مرسحية ويف مقدمتها الورش التي اكتشف معها خربات جديدة يف 

جانب فن املمثل، ودراسة الشخصيات الدرامية 

ملتقى  ورش  جميع  حضور  عىل  حرصت  لقد  »ريهام«:  وأضافت 

وإعداد  التمثيل،  ورشة  أبرزها  وكانت  للمونودراما  الدويل  القاهرة 

أفادتني بشكل  الكوسويف، والتي  للكاتب املرسحي واملخرج  املمثل 

األلعاب  متالينات  وكذلك  الذاكرة  تنشيط  مترينات  وخاصة  كبري، 

عىل  أن  تؤكد  كانت  والتي  االرتجال،  ورشة  يف  املفيدة،  املرسحية 

بالتدريب،  دامًئا  يهتموا  أن  املرسح،  واملخرج وجميع صناع  املمثل 

الرتكيز  مترينات  ذلك  من  لنا  خرباتهم  ينقلوا  أن  املدربني  واهتم 

وإخراج  كتابة  يف  وخاصة  الهدف  وتحديد  التفكري  يف  والتنظيم 

ملا  ثرية  مشاركة  «وكانت   Mentor« لنا  نقلها  والتي  املونودراما 

ميتلك من خربة كبرية من خالل مشاركاته يف مهرجانات وفعاليات 

يف العامل، وبعروض كثرية، 

متخصًصا يف  ليس  مفيدة ألّي شخص  أيًضا  الورش  كانت  وختمت: 

من  كجزء  للتطور  مهمة  فرصة  الورش  و  العام،  كالجمهور  املرسح 

فعاليات املهرجان.

همت مصطفى
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في  الطفل  مسرح  على  قائم  برنامج  »فاعلية 
السمعية« اإلعاقة  لذوي  األخالقية  القيم  تنمية 

تجريبية« شبة  »دراسة     
أقيمت مناقشة لرسالة ماجستري بعنوان« فاعلية برنامج قائم عىل 

السمعية   اإلعاقة  لذوي  األخالقية  القيم  تنمية  يف  الطفل  مرسح 

للباحثة / بسمة محمد طارق حسنى النيداىن الباحثة بكلية الرتبية 

الثالثاء  يوم  وذلك  بنها،  ،جامعة  الرتبوي  اإلعالم  قسم  النوعية 

النوعية  الرتبية  بكلية  املناقشات  بقاعة  أغسطس   16 املوافق 

جامعة بنها.

لجنة املناقشة والحكم

عبد  حسن  الدكتور  االستاذ  من  والحكم  املناقشة  لجنة  وتكونت 

العلوم  بقسم  املتفرغ  النفسية  الصحة  أستاذ  الفنجري  الفتاح 

»مناقشاً  بنها   جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  والنفسية  الرتبوية 

املرسح  أستاذ  فرنسيس  جرجس  وأ.م.د.وجيه  ورئيساً«،  داخلياً 

املساعد ورئيس قسم املرسح الرتبوى  كلية الرتبية النوعية جامعة 

أستاذ  الخالق  عبد  مرزوق  نهاد  أ.م.د/  وعضواً«،  مرشفاً   « بنها   

والنفسية  الرتبوية  العلوم  قسم  ورئيس  املساعد  الخاصة  الرتبية 

مني  أ.م.د/  وعضواً«،  »مرشفاً  بنها   جامعة  النوعية  الرتبية  كلية 

كلية  الرتبوي   األعالم  بقسم  املساعد  املرسح  أستاذ  عبداملقصود 

الرتبية النوعية جامعة املنوفية » مناقشاً خارجياً وعضواً«.

األخالقية  للقيم  الطفل  مرسح  إيصال  كيفية  الدراسة  وتناولت 

الربنامج  طريق  عن  السمعية  اإلعاقة  ذوى  ألطفال  وتنميتها 

تناولت  كام   ، إعاقاتهم  عىل  والتغلب  بالدراسة  القائم  املرسحي 

التي  والرتفيهية  والتعليمية  والرتبوية  املرسحية  الربامج  أهمية 

بدورها تساعد األطفال ذوى اإلعاقة السمعية عىل اكتساب وتعلم 

االنشطة  الصحيحة، وذلك من خالل  القيم والعادات والسلوكيات 

املتعددة واملتنوعة التي يتم تطبيقها خالل هذا الربنامج املرسحي، 

ميكنها  التي  الرتبوية  الوسائل  إحدى  هو  الطفل  مرسح  ويعترب 

االنشطة  من خالل  ونفسياً  وفكرياً  خلقياً  وتكوينه  الطفل  تثقيف 

األطفال،  هؤالء  احتياجات  تلبى  والتي  يقدمها  التي  العديدة 

أهمية  أيضا  ميثل  فإنه  العاديني  لألطفال  أهمية  ذو  املرسح  وألن 

االعاقة  ذوي  وبالتحديد  الخاصة  االحتياجات  ذوي  لألطفال  كبرية 

السمعية، فهو يقوم عىل تغذية خيال الطفل ومداركه، فهو وسيلة 

لهم  الصحيحة  القيمية  املعلومات  ايصال  عىل  خاللها  من  نقوم 

وتهذيب سلوكهم من خالل فن املحاكاة والتجسيد.

مشكلة الدراسة:

 نبعت مشكلة الدراسة من خالل تردد الباحثة عىل مدارس الصم 

بشكل  ومنهم  الخاصة  االحتياجات  ذوي  تأهيل  ومراكز  والبكم 

الدراسات  االطالع عىل  ، ومن خالل  السمعية  االعاقة  خاص ذوي 

السابقة حيث اتضح للباحثة من خالل االحتكاك باألطفال والحوار 

مع معلمي هذه الفئة أن  أغلب االطفال املعاقني سمعياً يعانون 

من نقص وتدىن يف القيم االخالقية وذلك بسبب العجز او االعاقة، 

القامئني بالرعاية واملعلمني تواجههم يف كيفية  ووجود صعوبة من 

والتعليمية  التدريبية  الربامج  ولقلة  الفئة،  هذه  مع  التعامل 

االخالقية  القيم  تنمية  يف  االطفال  هؤالء  تساعد  التي  والرتبوية 

مقابلة  خالل  ومن   ، لهم  املقدمة  األنشطة  قلة  أيضا  و  لديهم، 

أن  وجدت  السمعية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  أهايل  لبعض  الباحثة  

تساعد  التي  والوسائل  الربامج  توافر  قلة  من  تشكو  األرس  هذه 

أطفالهم يف تعليم وتنمية القيم األخالقية، وبناء عىل ما سبق فهم 

يتضح  مام  أو   ، ألطفالهم  األخالقية  القيم  عىل  الرتكيز  إىل  بحاجة 

وجود حاجة لوضع برنامج يساعد عىل تنمية القيم األخالقية لدى 

برنامج  بوضع  الباحثة  قامت  لذلك  السمعية  االعاقة  ذوي  أطفال 

االعاقة  لذوي  األخالقية  القيم  تنمية  يف  الطفل  مرسح  عىل  قائم 

السمعية.

أهمية الدراسة:

تنقسم أهمية الدراسة إىل: أهمية نظرية وتتمثل ىف :

وعالقته  الطفل  مرسح  عن  نظري  مبحتوى  العربية  املكتبة  إثراء 

الدراسة  وتضيف  سمعياَ،  املعاقني  األطفال  لدى  األخالقية  بالقيم 

ذوى  لدى  األخالقية  القيم  ىف  القصور  عن  جديدة  رؤية  الحالية 

اإلعاقة السمعية. أما األهمية التطبيقية فتتمثل يف تقديم برنامج 

مرسحي ألطفال ذوي اإلعاقة السمعية، ومساعدة برنامج الدراسة 

واالستئذان،  التحية  العبادات،  )األمانة،  األخالقية  القيم  تنمية  يف 

عينة  لدى  والخاصة(  العامة  االماكن  عىل  املحافظة  التعاون، 

الدراسة، باإلضافة إىل تقديم مقياس للقيم األخالقية لذوي اإلعاقة 

لدى  القيم  قياس  األمور يف  وأولياء  املعلمني  السمعية مام يساعد 

مناهج  وضع  عىل  والقامئني  املختصني  مساعدة  وأيضا  أطفالهم، 

ذوي االعاقة السمعية يف تحديد أهمية مرسح الطفل لهذه الفئة 

وبالتايل مراعاة ذلك يف وضع املناهج.

 أهداف الدراسة:

خالل  من  الطفل  مرسح  توظيف  الدراسة  أهداف  أهم  ومن 

الدراسة لخدمة املجتمع واهتامماته الرتبوية، والكشف عن فاعلية 

السمعية،  االعاقة  االخالقية لذوي  القيم  تنمية  الدراسة يف  برنامج 

باإلضافة  السمعية،  اإلعاقة  لذوي  األخالقية  القيم  مقياس  وإعداد 

إىل إعداد برنامج قائم عىل مرسح الطفل ىف تنمية القيم األخالقية 

لذوى االعاقة السمعية.

املحتوى )تقسيم الدراسة(:

ثم   فصول،  ،وخمسة  الدراسة  مقدمة  يف  الدراسة  تصور  جاء 

املصادر واملراجع، وملخص باللغة  العربية واألجنبية للدراسة.

 ، الدراسة  ومشكلة  الدراسة،  موضوع  فتضم  الدراسة  مقدمة  أما 

وأهميتها، وأهدافها ، واملنهج والخطة.

وجاء الفصل األول بعنوان )اإلطار العام للدراسة( وضم ما يىل:

،أهمية  الدراسة  أهداف  الدراسة،  مشكلة   ، الدراسة  مقدمة 

الدراسة،  حدود   ، الدراسة  ،منهج  الدراسة  ،مصطلحات  الدراسة 

أدوات الدراسة ، عينة الدراسة ، إجراءات الدراسة.

محاور  ثالثة  وضم   ) النظري  )اإلطار  بعنوان  الثاين  الفصل  وجاء   

مرسح  وثالثها  االخالقية،  القيم  وثانيها  السمعية  اإلعاقة  أولها 

الطفل.

وجاء الفصل  الثالث بعنوان ) الدراسات السابقة ( وانقسمت إىل:

سمعياً،  املعاقني  مع  الطفل  مرسح  تناولت  التى  الدراسات 

والدراسات التي تناولت مرسح الطفل مع القيم االخالقية وكيفية 

تنميتها، والتعليق عىل الدراسات السابقة .

ويحتوى   ) الدراسة  إجراءات   ( بعنوان  فجاء  الرابع  الفصل  اما 

،األساليب  الدراسة  أدوات   ، الدراسة  ،عينة  الدراسة  منهج  عىل 

اإلحصائية للدراسة، وجاء الفصل الخامس بعنوان ) نتائج الدراسة 

تفسريات   ، الدراسة  فروض  نتائج  عىل  واحتوى  ومناقشاتها( 

النتائج ،معوقات الدراسة ،توصيات الدراسة والبحوث والدراسات 

وملخص  واملراجع  املصادر  عىل  اشتملت  التي  والخامتة  املقرتحة. 

باللغة العربية واألجنبية للدراسة.

نتائج الدراسة:

األطفال  عىل  رسالتها  تطبيق  خالل  من  الباحثة  توصلت  وقد 

برنامج  استطاع  أهمها  النتائج  من  مبجموعة  سمعياً  املعاقني 

ألطفال  األخالقية  القيم  وتنمية  وتحسني  فاعلية  تحقيق  الدراسة 

ذوى اإلعاقة السمعية بشكل ملحوظ، َيقِبل األطفال عىل مامرسة 

ويتعايشون  القفازية،  بالعرائس  واللعب  الطفل  مرسح  أنشطة 

القيم األخالقية وكيفية مامرستها بطريقة مستمرة  تنمية  معها يف 

القيم  تنمية  يف  واآلباء  بالرعاية  القامئني  وتوعية  عليها،  واالنتظام 

عليها،  واالستمرار  السمعية  اإلعاقة  ذوي  لألطفال  األخالقية 

توظيفه  عند  املختلفة  وأساليبه  الطفل  مرسح  أنشطة  وتساهم 

ذوي  األطفال  لدي  األخالقية  القيم  تنمية  يف  مناسبة  بطريقة 

مرسح  أنشطة  استخدام  أهمية  إىل  باإلضافة  السمعية،  اإلعاقة 

الطفل وأساليبه املتنوعة لخدمات األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.

سامية سيد
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واالستعراضية الشعبية  للفنون  الفين  البيت  فى  أكتوبر 
ومداح«..  »عاشق  المدق«..  »زقاق 

»بداره« الزناتي«..  بنت  »تغريبة 

الشعبية  للفنون  الفني  البيت  نشاط واسعة شهدتها فرق  حالة 

حيث   ، أكتوبر  شهر  ىف  عبده  عادل  د.  بقيادة  واألستعراضية 

،وتنوع  الفني  الزخم  حاالت  من  بحالة  الشهر   هذا  أتسم 

فعاليات وأنشطة البيت الفني للفنون الشعبية  ، فيستمر عرض 

»زقاق املدق » والذى شهد إقبااًل جامهريياً واسعاً ،وحقق نجاح 

زقاق    ، البالون  مرسح  عىل  عرضه  من  األول  اليوم  منذ  كبرياً 

ثروت،  بهاء  العريب،  حسان  عبدالعزيز،  دنيا  بطولة  املدق« 

سعد،  عبدالله  جرب،  سيد  شمس،  رشوان،  بثينة  فكرى،  مجدى 

عبدالهادى،  هاىن  فكرى،  مراد  نصري،  مروة  عبدالرحمن،  سيد 

غنام،  إبراهيم  النوىب،  محمد  شومان،  أحمد  مصطفى،  عصام 

مروة  وأزياء  مالبس  الغرباوى،  محمد  ديكور  عبدالله،  صابر 

ديفيد  موسيقى  توزيع  محيى،  أحمد  وألحان  موسيقى  عودة، 

داوود، إنتاج الفرقة الغنائية االستعراضية بقيادة الفنان صالح ، 

الدين لبيب، ومن إخراج واستعراضات عادل عبده ويعرض أيام  

الخميس والجمعة والسبت.

الشعبية  للفنون  الفني  البيت  إحتفل  وقد   ، مساءاً  التاسعة 

الفرقة  األحتفال  وقدم  الرشيف  النبوي  باملولد  واإلستعراضية 

إعتاد  وكام   ، الديني  اإلنشاد  وفرقة  الشعبية  لآلالت  القومية 

فيستمر   الجمهور  ذائقة  بإرضاء  الشعبية  للفنون  الفني  البيت 

فقرة  ،ومنها  املتنوعة  الفنية  فقراته  تقديم   ىف  القومي  السريك 

مساءاً  الثامنة  الساعة  متام  يف  يومياً  ،وذلك  املفرتسة  الوحوش 

أكتوبر  شهر  خالل  قدم   ، أسبوعية  أجازة  األربعاء  يوم  عدا 

عرض »تغريبة بنت الزنايت » تأليف بكري عبد الحميد وإخراج 

العرض  هذا  ، حصل  جاهني  قاعة صالح  عىل  ويقدم  زين  منار 

املرسحي عىل 4 جوائز يف الدورة 14 للمهرجان القومي للمرسح 

عرض،  أفضل  ممثلة،  »أفضل  جوائز:  حصد  حيث  املرصي، 

الزنايت«  بنت  »التغريبة  والعرض  مؤلف«  أفضل  مخرج،  أفضل 

املرصي  الشعب  يعشقها  التي  الهاللية  السرية  من  مستوحى 

والعريب معا والرصاع بني أبو زيد الهاليل والزنايت خليفة، وتدور 

بنت  وسعدي  غانم  ابن  دياب  بني  الرصاع  عن  العرض  أحداث 

سبب  وكانت  هالل،  لبني  بالدها  مفاتيح  سلمت  التي  الزنايت 

يف مقتل والدها الزنايت خليفة، ومن خالل هذا الرصاع منر عىل 

أن عرض  يذكر   ، الهاللية رؤية معارصة  السرية  أبطال  عدد من 

الصري-  لقاء   ، القايض   حازم  بطولة  الزنايت«  بنت  »التغريبة 

فوزي  وليد   ، يحيي  أحمد   ، عبيد  يوسف   ، سعد   الباري  عبد 

 ، سليامن  هبة   ، نرص  أحمد   ، الدين-  محي   ، عيل  شاهندة   ،

نسمة عادل ، محمد متويل ، أحمد حلمي ، نهاد نايل ، باخوم 

عامد ، الراقصني : شيامء، نور، چني، چويل، چودي، فرقة اآلالت 

الشعبية محمد شاكر - ربابة، حسانني محمد - نقرزان، وحيد – 

إدارة  ربابة،  الظني –  املحسن  كولة، عنرت حسني – مزمار، عبد 

إخراج  مساعدين  سيد،  كامل-  محمد   - مي   - رحمة  مرسحية 

نائل، مخرج منفذ محمد  نهاد  العزيز،  رانيا عبد  محمد حميد، 

مالبس  األرشف،  عمرو  ديكور  محمد،  إسالم  إضاءة  أرشف، 

رشوق سامي، كريوجراف مناضل عنرت، موسيقي تلحني وتدريب 

هاين عبد النارص، مكياج وفاء محمد، تأليف بكري عبد الحميد، 

حفل  أكتوبر  شهر  خالل  العابدين.وأقيم  زين  منار  وإخراج 

القومية  الفرقة  ،وأقامته  النبوي  باملولد  التمثيلية  املهن  نقابة 

للموسيقي الشعبية . 

املنصورة  ثقافة  العرض املرسحي »عاشق ومداح » بقرص  وقدم 

الفنان أحمد  الفن، ىف مقدمتهم  ويضم العرض نخبة من نجوم 

والكوميديان  الشيخ،  ولبنى  الكحالوى،  أحمد  والدكتور  ماهر، 

رضا إدريس، ومنري مكرم، ومن تأليف وأشعار محمد الصواف، 

الغنى  عبد  وإخراج  سعيد،  عامد  د.  االستعراضات  وتصميم 

الوطن من خالل  زىك. ويستعرض »عاشق ومداح« حكاية حب 

قصص وحكايات وطنية مرت عرب تاريخ مرص العظيم، مسلطة 

الضوء عىل عدد من اإلنجازات التى استطاع املرصيون تحقيقها 

رغم الصعوبات والتحديات، وعىل رأسها محاربة الفكر املتطرف 

بفرتة  مرورا  والتسعينات،  السبعينات  ىف  اإلرهابية  والجامعات 

بالعاصمة  فني  حفل  رضا  فرقة  وتقدم  يونيو.   30 ثورة  بعد  ما 

اإلدارية الجديدة ضمن الفعاليات الدولية اإلفريقية خالل الفرتة 

العامة  الهيئة  قبل  من  املستضافة  أكتوبر   20 وحتي   15 من 

لتعاونيات البناء ،وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة 

رضا للفنون الشعبية مجموعة من فقراتها الفنية واإلستعراضية 

التنمية  صندوق  قطاع  مع  بالتعاون  وذلك  الغوري  بقبة  وذلك 

الثقافية ، كام قدم عرض »بداره »ملدة سبعة لياىل عىل مرسح 

اخراج  و  تأليف  و  اشعار  بداره  أحداث مرسحية  تدور  البالون 

والدها  قيود  من  تعاين  فتاه  حول  الصعيد  يف  طرية  عبدالله 

من  العمديه  يتورث  صبي  يريد  كان  أنه  حيث  القباين  العمده 

مع  يتعامل  أصبح  ذكور  إنجاب  عىل  قادر  غري  لكونه  ؛  بعده 

ابنته عىل أنها صبي ، و يربيها عىل كيفية التعامل مع العمديه 

و لكنها ترفض ذلك و تتمسك بنوعها و حبها البن عمها حسان 

،الذي يساعدها يف التمسك بهويتها و يدور الرصاع بني العمدة 

عىل  الحفاظ  أجل  من  بقتله  قام  الذي  األكرب  أخيه  أبناء  و 

و  أخيه  ابن  عزام  يد  عىل  قتله  إىل  الحال  به  ينتهي  و  الكريس 

و هى  أبيها  ثأر  بداره الخذ  تعود  ثم  من  و  الكربي  ابنته  زوج 

العدل،محمد  نوال  بطولة  العرض   شئ  تهاب  ال  صامده  فتاه 

وفاء   ، عمرو  ،جواهر  مهران  عادل  رفلة،  مايكل  مغازي-، 

شاكر- سام  صربي-  احمد  سمري،  مروة  العدل،  ريم  عبدالله، 

املؤلف املوسيقي صفا هاليل،غناء محمد حسان،تصميم البوسرت 

منفذ  مخرج    ، خالد،ماكياج  اية  وماكياج  شاكر،مالبس  محمد 

تولدو  محمد  إخراج  مساعدو  مهران  وعادل  درويش  حبيبة 

أحمد  إضاءة   ، أمين  محمود   ، سعودي  أحمد   ، زيزو  ومحمد 

نور وسليامن الصعيدي مساعد إضاءة حازم عويس ديكور زياد 

الله  عبد  مرسحية  إدارة   ، ماجد  الحسن  و  أنور  وزياد  حسن 

فالفيلو ، دراما حركية يوسف هاين وإميان درويش .

رنا رأفت 
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التجرييب للمسرح  الدولي  القاهرة  لمهرجان  ال29  للدورة  الفكرى  المحور  فى 
بني  العالقة  عن  علمية  رسائل  ثالثة 
المسرحى والفضاء  الرقمية  الوسائط 

الدوىل  القاهرة  ملهرجان  ال29  الدورة  فعاليات    ضمن 

للمرسح التجريبي، عقدت مناقشة لثالثة رسائل علمية 

بن  الرحمن  عبد  د.  العلمية  الجلسة  أدار  فنانني  لثالث 

صربى  محمد  محمود  د.  من  كاًل  بها  وتحدث  زيدان 

الوسائط  بني  »العالقة  بعنوان  رسالته  كانت  والتى 

املرسحي«،  العرض  فضاء  ىف  املحاكاة  ومفهوم  الرقمية 

رسالته  ناقش  والتى  الشمراى  هاشم  كاظم  محمد  د. 

العرض  يف  الرقمية  التقنيات  »جامليات  وعنوانها 

الفنان د. عمرو األرشف محمد صالح  العاملي،  املرسحي 

الدايل، وكانت رسالته بعنوان »الضوء وتشكيل الفراغ يف 

هذا  حرض  مرص«  يف  الحديث  املرسحي  الرقص  عروض 

العرب  املرسحيني  الضيوف  من  لفيف  الفكري  املحور 

واملختصني .                                                                                

العربية  بخصوصيته  المسرح  يبقى  أن  نريد 

الرقمنة من  ويستفيد 
بن  الرحمن  عبد  الدكتور  كلمة  الفكري  املحور  وإستهل 

العريب  املرسح   : قائاًل  خاللها  من  أوضح  والتى  زيدان، 

بدأ بدايات ملتبسه،وكلام رجعنا إيل مايض هذا املرسح 

املرجعيات  عن  يبحثون  العرب  املرسحيني  أن  ؛وجدنا 

بها  ويكرسون  املرسح،  هذا  وجود  بها  يكرسون  التى 

الفعل املرسحي العريب، فاملؤلفون يبحثون عن املرجعيه 

التي  التقنية  عن  يبحثون  واملخرجون  والغربية،  العربية 

تساعدهم عيل بلورة اعاملهم من خالل سريورة التحول 

العريب وجدت مجموعة من املصادر  الذي طال املرسح 

عىل  املرسح  هذا  تحرك  كانت  التى  العربية،والغربية 

مستوي الكتابة والتصور واإلخراج، وعندما نذكر اإلخراج 

التي  اإلخراجية  والنظريات  األخراجية،  التجارب  نذكر 

املرسح  نذكر  عندما  أننا  كام  العرىب،  املرسح  ىف  أثرت 

الغريب نذكر املناهج النقدية التى أثرت ىف هذا املرسح.                                                                                  

تحول،ومرحلة  مرحلة  نعيش  نحن  األن  قائاًل:  وتابع 

يكون،  أن  له  يراد  مرسح  إىل  كان  مرسح  من  إنتقال 

والنقاد  املرسحيني  إهتامم  إىل  دخلت  التى  والرقمنة 

هذا  للمرسح  الجديد  املعنى  أو  معنى  إلنتاج  العرب؛ 

دليل أن املرسح بدأ يتحرك ىف إتجاه العومله؛ ولكن نحن 

ويستفيد  العربية  بخصوصيته  املرسح  يبقى  أن  نريد 

الخصوصيات  إى  لها،  عبداً  يكون  أن  دون  الرقمنه  من 

يستعني  ولكن  بخصويته  مكتفياً  املرسح  تجعل  التى 

تطوره  وإمكانات  وجوده  تدعم  التي  الوسائط  ببعض 

تطوير  عىل  مساعدا  عاماًل  اعتباها  الرقمنه  هذه 

الرقمي  بالتحول  املرتبط  األسئلة  بعض  وطرح  املرسح 

ألن  ؛  العريب  املرسح  ىف  مخيفاً  تحواًل  بأن  وصفه  الذى 

كل  وعن  وجاملياته  هويته  عن  سيتخيل  العريب  املرسح 
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من  مسرياً  وسيصبح  مرسحاً،  منه  تجعل  التي  مكوناته 

وعىل  الجامليات،  عىل  مسيطرة  التي  الوسائط  طرف 

وجوده  عن  يعرب  جامليته،وهو  وعىل  اإلنسان  إنسانية 

العالقة  األسئلة،ماهى  تلك  بني  ومن  املرسح  هذا  ىف 

لهذه  ميكن  كيف  اإلنسانية  الرقمنه،والعلوم  هذه  بني 

تسقط  أن  دون  الرقمنة  هذه  تقرأ  أن  اإلنسانية  العلوم 

تحت هيمنتها فالعلوم اإلنسانية دامئا منفتحه، ومتطورة 

تضيف دامئا الجديد،وتضيف دامئا ماهو علمي ومعريف؛ 

وظيفتها،  حدود  ىف  متطورة  دامئا  تبقى  الرقمنة  ولكن 

هذا  التجعل  ولكنها  املعني؛  إنتاج  عىل  تساعد  فهى 

عىل  مساعداً  عاماًل  الرقمنة  مفراغاً، هل ستكون  املعني 

معززة  وتكون  البرصية،  واإلمتدادت  املعني،  إنتاج 

هل  مرسحا  تجعله  التي  وخصوصيته،  املرسح  لحيويه 

أو  املتخيل  عالقته  يف  الواقع  إنتاج  ىف  ستدخل  الرقمنة 

العكس .

يحافظ  متطوراً  مرسحاً  لنا  أن  لنقول   : قائال  وإستطرد 

الظاهرة  لهذه  النقدية  املقاربات  أن  الهويه،  هذه  عىل 

سيدخل  النقدية  بالرمزية  املرسحى  التحول  »ظاهرة 

واضحاً،وليس  زمناً  ليس  جديد  زمن  ىف  العريب  املرسح 

بيناً، ولكنه ملتبساً بهذه الرقمنة فكل من يريد أن  زمناً 

»انا  يقول  الرقمنة  هذه  يوظف  كيف  يعرف  وال  يجدد 

الخطاب؟  هو  وأين  التجديد  هو  أين  ولكن  أجدد«؛ 

منهج  منهجني  تبنت  قدمتها  التى  االطروحات  وهذه 

تطبيقي تطبق بعض األدوات الخاصة بالرقمنة ىف عالقة 

العرض  مكونات  عالقة  وىف  بالركح  الرقمية  الوسائط 

الذي  التفكييك،  املنهج  وهناك  املرسحية،  بالعمليات 

النقدي  للخطاب  جديد  منطور  بناء  يعيد  أن  يريد 

للمشاركني  الكلمة  سأعطى  األجوبه  بعض  ألستواضح 

ومن خالل مداخلتهم ستكون هناك بعض اإلجابات.                                 

وىف بداية مداخلته قدم د. محمد كاظم هاشم الشمري،  

املهرجان  لكل من ساهم وشارك وحفز ىف وضع  التحية 

التجريبي بهذا الشكل املتميز واملتقدم، موضحاً أن طبع 

العلمية واألطاريح تعد مباردة جيدة تكمن ىف  الرسائل 

األخرى،  الدول  العرب،وبني  األشقاء  بني  الثقاىف  التالقح 

ىف  واملتخصصني  الباحثني  سيفيد  التالقح  هذا  وبالتأكيد 

إدارة  عىل  القامئني  لكل  والتحية  الشكر  وجه  املرسح، 

مهرجان القاهرة الدوىل للمرسح التجريبي،وعىل رأسهم 

واملرشف  ألستاذة  الشكر  ووجه  ياقوت،  جامل  الدكتور 

وواكبه  حبيب  حسني  حمدى  الدكتور  رسالته  عىل 

مسريته منذ تحضريه لرسالة املاجسيرت والدكتوراه، 

جديدة  آفاق  الرقمية  التقنيات  فتحت 
للمخرج وفلسفات  وتخيالت 

مداختله  بعرض  الشمري  هاشم  كاظم  محمد  د.  وقام 

وتحدث  »البوربوينت«،  بربنامج  مستعينا  الشاشة  عرب 

عن التطور التقنى الذي غزى العرص الحديث مشرياً إىل 

مجاالت  كل  ىف  متواجدة  أصبحت  الرقمية  التقنيات  أن 

رقميون«،وأصبحت  »فكلنا  أجهزة،  ادوات  من  الحياة 

إىل  وصلت  حتى  تتسع،وتتشعب  الرقمية  التقنيات 

األدب  الرواية  وىف  التشكييل  الفن  ىف  الجميلة  الفنون 

الفنون  التطور  هذا  وشمل  األطفال،  ومرسح  والقصة 

الرقمية  التقنيات  »جامليات  رسالتى  وعنوان  املرسحية 

ىف العرض املرسحي » وأعنى استخدام التقنيات الرقمية 

وعلينا  املخرج  رؤية  بحسب  وإمنا  مفرط،  بشكل  ليس 

وجود  عىل  الحافظ  الرقمية  التقنيات  إستخدام  عند 

التقليدية  التقينة  العنارص  كل  نالحق  أن  وعلينا  املمثل، 

الرقمية فهى تضيف جامليات إىل جامليات  التقنية  مع 

إضافه  لتضيف  جاءت  التقنيات  فهذه  التقنية،  العنارص 

جامليه للتقنيات التقليدية،وليس إلعاقتها .                                                                                                      

وتابع : فتحت التقنيات الرقمية آفاق جديدة وتخيالت 

وإنفتاحاً  تطوراً  أكرث  يكون  حتى  ؛  للمخرج  وفلسفات 

فلم يعد بعد إستخدامه لهذه التقنيات ملتزماً بالخشبة 

ديكور  به  وأصبح  الفضاء  توسع  فقد  بالفضاء  أو 

عندما  الرقمية  التقنيات  فهذه  ؛إذن  رقمية  وموسيقي 

مفرطه،  تكون  وعندما  تنجح  للعرض  مناسبة  تكون 

ويغاىل بها  ؛تخرس ويخرس العرض املرسحي.                                          

منعزاًل  يكون  أن  ميكن  ال  املرسحي  املخرج   : وأضاف 

اإلختصاصات،وعىل  كل  ىف  األن  الحادث  التطور  عن 

املخرج أن يستفيد من هذه التقنيات فعامل كله املرسح 

املجاالت بضغطت زر واحدة يستطيع  والتلفزيون وكل 

عرب هاتفه يستطيع أن يصل إىل كل املعلومات املمكنه 

حول إى مجال .

للتقنية  التعريفات  بعض  كاظم  محمد  د.  أوضح  ثم 

مبوجبها  ميكن  التى  هى  الرقمية  التقنية  منها  الرقمية 

وقد  »انالوج«،  التامثلية  اإلشارات  تقديم  إعادة 

وما  والكمبيوتر  الحسابات  ىف  التقنية  هذه  إستخدمت 

مزاياها  من  اإلستفاد  وغريها،وتم  موبيل  من  يشبها 

ىف  مبوجبها  التعبري  ويتم  اإلتصال  أنواع  مختلف  ىف 

والرسوم  والصور  والحروف  اإلتصاالت  من  سلسة  شكل 

إلعتامدها  رقمية  املرسح،وسميت  خشبة  عىل  املعروفة 

هذه  تعترب  الرقمية،  العرشية  الحاسوب  أجهزة  عىل 

املعلومات  نقل  ىف  تستخدم  حديثة،ومتطورة  التقنية 

ترميز  بها  ويكون  الكمبيوتر،  أو  بالحاسوب  الخاصة 

عن  املدخلة  واألفالم  والنصوص  أصوات  من  جميع 

املخرج  ونظرية  رؤية  مع  مبساعدة  املصمم  طريق 

العرض  ىف  الرقمية  »التقنية   تعريف  املرسحى،وأما 

إستثامر  عملية  هى   : قائاًل  فذكر  املعارص«  املرسحى 

الفكرية  املرسحى  املخرج  رؤية  خالل  من  تؤسس 

العرض  فضاء  ىف  تبحث  والتى  والفنية  والفلسفية 

أداء  ليكون  املرسح،والصالة  خشبة  ىف  تؤثر  املرسحي 

واحداً وحساً مشرتكاً وفق املنظور املعارص، وقام بتوضيح 

العرض  ىف  الرقمية  التقنيات  »جامليات  كتابه  فصول 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 24 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 24791 أكتوبر 2022العدد 791

10 متابعات

فصول  أربعة  من  يتكون  الذي    « العاملي  املرسحي 

والفصل  وأراء«،  إتجاهات  الرقمي  »الفن  األول  الفصل 

الثاىن »األجهزة التقنية الرقمية وآليه إشتغلها ىف العرض 

التقنيات  »جامليات  الثالث  الفصل  املعارص«  املرسحي 

أراء  يوضح  من خالل  والتى  وإخراجياً«  فلسفياً  الرقمية 

للرقمية، وقد طور من  ينظروا  الذين مل  الفالسفة  بعض 

الرابع  الفصل  الرقمية،  التقنية  عىل  وأسقطها  أرائهم 

بعض  عرض  ثم  الرقمية«  التقنيات  ىف  تطبيقة  »مناذج 

بالعرض  املستخدمة  الرقمية  التقنيات  لبعض  النامذج 

املرسحي .                                                                              

العرض  دراما  خدمة  ىف  الحديثة  التقنيات  إستخدام 

وإثراء الصورة البرصية

بني  »العالقة  عن  تحدث  صربى  محمد  محمود  د. 

العرض  فضاء  يف  املحاكاة  ومفهوم  الرقمية  الوسائط 

القامئني  لكل  الشكر  وجه  كلمته  بداية  وىف   ،« املرسحى 

رئيس  رأسهم  وعىل  التجريبي  املهرجان  إدارة  عىل 

املهرجان د. جامل ياقوت إلتاحته هذه الفرصة،واملباردة 

كل  أن  والدكتواره،وخاصة  املاجستري  رسائل  بطبع 

يتم  العلمية،  رسائلهم  مناقشة  بعد  إعتادوا  الباحثني 

حفظها ىف املكتبات، فال تكون هناك فرصة لألطالع عليها 

بسهولة ؛ اإل ىف حالة قيام الباحث ببحث معني به متاس 

الرسائل،  هذه  عن  البحث  رحلة  ىف  فيبدأ  تشابك  أو 

موضحاً هذه املباردة جعلت األمر أكرث يرساً ؛ وذلك عن 

طريق اإلطالع ماهو جديد مقدم من الباحثني والدراسني                                                                                                         

ثم أوضح مفاد عنوان رسالته وهو« العالقة بني الوسائط 

 « املرسحي  العرض  فضاء  ىف  املحاكاة  ومفهوم  الرقمية 

واملقصود هنا بالوسائط الرقمية مثل »اإلسقاط الضويئ«، 

الشاشات« وعالقة  وتقنية »الهلوجرام« والليزر و«تقنية 

ويقصد  املحاكاة  بفهوم  الحديثة  الرقمية  الوسائط  تلك 

املثال جهاز  املشابه عىل سبيل  أو  التقليد  باملحاكاة  هنا 

»السيميوليشن » ىف الطريان والذى من خالل يتم إختبار 

سائق الطائرة، ويتم تهيئة كل األجواء حوله وكأنه يقود 

درجة  إىل  املحاكاة  تقنيات  وصلت  وهنا  بالفعل  طائرة 

كبرية للغاية من التطور وكيفية إستخدام هذه التقنيات 

الحديثة ىف خدمة دراما العرض وإثراء الصورة البرصية 

السينامئية  واألنتاجات  السينام  إىل  بالنظر   : وتابع 

عامل  املستخدمة  الحديثة  التقنيات  تكون  الكبرية 

جاذب للجمهور، فمن املمكن أن نجد فيلم يتم تصويره 

الصورة  ىف  طبيعى  غري  إنقالب  ويحدث   ،« »بالكروما 

هذه  مبزج  نقوم  ال  فلامذا  السينام  قاعة  داخل  املرئية 

املمثل  مع  بدمجها  ونقوم  للجمهور  الجاذبه  التقنيات 

القصوي  اإلستفادة  ونحقق  املرسح؟  خشبة  عىل  الحي 

من تلك التقنية. 

حدين،ويجب  ذو  سالح  الرقمية  التقنيات   : وأضاف 

التقنية  لتلك  األمثل  األستخدام  العرض  صناع  عىل 

عىل  عليها  املتعارف  العرض  بتقنيات  املساس  دون 

املخرجي  لبعض  شخصية  تجارب  هناك  املثال  سبيل 

تقنية  استخدام  كيفية  الفهم  ىف  قصور  لديهم  يكون 

الشاغل  شاغله  فيكون  الضويئ  األسقاط  أو  الهيلوجرام 

إستفادته  ملدى  النظر  التقنيات،دون  هذه  إستخدام 

منها  بالعرض الذي يقدمه،ومن وجهة نظرى أن تقنيات 

ترثي  لحظات  إال  ماهى  »الهليوجرام«،و«املابينج«،  مثل 

أن  فيجب  الدرامى  املعنى  وتعمق  البرصية،  الصورة 

التقنية،واملؤثر  تلك  بإستخدام  الكايف  الوعي  لدينا  يكون 

يف موضعه،فإستخدامه بطريقة خاطئة ؛سيؤدي برضر لل

متلقي.                                                                                                             

البحث  هذا  إلجراء  مربراته  صربى  محمود  د.  وطرح 

حدث  العرشين  القرن  أواخر  منذ  كان   : قائال  فذكر 

الدرامية،والتنوع  الصيغ  مناهج  مختلف  مع  إحتكاكاً 

بني  الدمج  نحو  وامليل  املرسحية،  األساليب  ىف  الواسع 

أعلن  قد  ذاته  الدمج  هذا  أن  إال  والجديد؛  القديم 

التجريب  من  فكثري  الحداثه،  بعد  ما  ملرسح  الوصول 

أساليب  اظهر  قد  املاضية،  عاماً  األربعني  عرب  املرسحي 

آخرى؛  مرة  صياغتها  ببساطه  إعيدت  حداثيه  وأفكاراً 

وأساساً  قاعدة  الحداثيه  املامرسات  بعض  لتكون 

النقط  الحداثة،وتتلخص  مابعد  مرسحية  لتجارب 

التحوالت  دراسة  هي  الدارسة  ىف  الكتاب  ىف  واملربرات 

املتعددة  الوسائط  وأساليب  طرق  عىل  طرأت  التي 

ىف  املحاكاة  مفهوم  تحقق  تشكيلية  بيئة  إيجاد  ىف 

الرقمية عىل كافة  الثورة  نتائج  الدرامي، دراسة  الحدث 

لإلندماج  املتنامى  الدور  رصد  السينوغرافيا،  عنارص 

بالتقنيات  اإلستفادة  البعض،  بعضها  مع  الوسائط  مع 

العرض املرسحي  إثراء سينوغرافيا  الحديثة واملتطورة ىف 

أمام  مستقبيلة  وإبعاد  جديدة،  وإبداعات  آفاق  وفتح 

أثر  إبراز  والعرب،  املرصيني  السينوغرافيا  مصممي 

والدراما  التشيكل  لغه  عىل  الحديثة  الوسائط  استخدام 

املرسحية وقدرتها ليس فقط ىف تشكيل وتجسيد املنظر 

وأجواء  ذهنيه  فضاءات  تقديم  ىف  ولكن  ؛  املرسحي 
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نفسية وتعبريية .                                                                                                                 

تناولت آثر الضوء وعالقته باملمثل أو الراقص  

بعنوان  بحثاً  األرشف  عمرو  د.  الديكور  قدم مصمم  ثم 

الحديث  الرقص  عروض  ىف  الفراغ  وتشيكل  الضوء   «

اإلضاءة  عن  لبحث  إختياره  سبب  وأوضح  مرص،  ف 

عىل  دخلت  التي  التقنيات  أغلب   : قائاًل  املرسحية 

حول  املرسحية  العروض  ىف  املرسحية  الصورة  تصميم 

التقنيات  كافة  أسايس،  بشكل  الضوء  عىل  قامئة  العامل 

التي تساهم يف إثراء الصورة البرصية                         

عىل  قائم  باألساس  كان  بالعامل  مرسحي  عرض  إلى 

املنظر  مع  املرسحية  اإلضاءة  تفاعل  خالل  من  الضوء 

عىل  املرسحي  املنظر  إعتامد  أو  عام،  بشكل  املرسحي 

اإلضاءة  خالل  من  أسايس  بشكل  املنظر  الضوء،وتكوين 

املرسحية،ثم تناولت تقنيات اإلسقاط الضويئ مبا تشمله 

أحد  ىف  وتناولت  والهيلوجرام،  املابينج  من  تقنية  من 

املباحث الخاصة بالبحث آثر الضوء وعالقته باملمثل أو 

الراقص 

الحديث  املرسحي  الرقص  عروض  إختيار  كان   : وتابع 

الرقص  عروض  ألن  نظراً  ؛  البحث  هذا  ىف  تحديداً 

املرسحية  لإلضاءة  كبرية  مساحات  تفرد  الحديث 

ىف  لإلضاءة  عديدة  أدوار  رصد  خاللها  من  ونستطيع 

بشكل  بالجسد  الضوء  عالقة  ورصد  املرسحي،  العرض 

تفصياًل  ومفصل،وأكرث  محدد  وبشكل  للغاية  دقيق 

البحث  الدرامية،وتكون  املرسحية  العروض  أغلب  عن 

بعده  ملا  تقديم  كان  األول  الفصل  فصول،  أربعة  من 

؛  الحديث  املرسحي  الرقص  نشأة  بدايات  به  رشحت 

ثم  مرص،  دخل  وكيف  الحديث  الرقص  مبنشأ  للتعريف 

كيف بدأت اإلضاءة املرسحية ثم مباذا إنتهت ىف الوقت 

الحايل،وهو متهيد ألوضح ماذا ظهر ىف اإلضاءة املرسحية 

املباحث  األربع  يف  بإستغاللها  يقمون  املصممني  جعل 

األساسية ىف الفصل الثاين وهم »أثر الضوء عىل الديكور 

»،وهنا  املرسحي  املنظر  ىف  الضوء  املرسحي،ومشاركة 

 « منها  الفرعية  املباحث  من  مجموعة  عن  أتحدث 

إستخدام بعض الخامات التي ميكنها التفاعل مع الضوء 

ىف املنظر املرسحي »، » تضمني اإلضاءة املرسحية داخل 

مصادر  بعض  هناك  يكون  بحيث   « املرسحي  املنظر 

اإلضاءة كجزء من تصميم املنظر حتي يكون هناك جزء 

من التكاملية، »عمل املصمم املرسحي واملصمم الضويئ 

» .... إلخ .

التقني  التطور  أثر  عن  تحدثت   « وأضاف 

اإلضاءة  تكنولوجيا  ىف  حدث  والتكنولوجيا،وماذا 

األدوات  من  العديد  إعطاء  إىل  ادي  املرسحية 

خاللها  من  يستطعون  الذين  للمصممني،واملخرجني 

الوظائف  لتحقيق  سواء؛  املرسحي  العرض  فراغ  يشكلوا 

الجاملية للعرض املرسحي،أو لتحقيق األبعاد النفسية أو 

الدرامية أوإنتاج املعنى، فالتقنية سهلت عىل املصممني 

السبيل  فعيل  الدالالت،  وبث  املعنى  إنتاج  واملخرجني 

املرسح  أن  العامة  القاعدة  أو  بروك«  »بيرت  قال  كام 

البد  أعتقد  وجمهور  ومساحه،وفراغ  ممثل  عن  عبارة 

بال ضوء  ؛ ألن  املقولة  إيل هذه  كلمة وضوء  إضافه  من 

اليوجد مرسح نحن ىف حالة إعتام تام،وهي وظيفة من 

وظائف اإلضاءة املرسحية تحقق الرؤية،ومن خالل هذا 

يستطيع  كيف  نستعرض  خالله  من  نستطيع  املفهوم 

متاماً  املرسح  تجرد  إذا  املرسحي،  الفراغ  تشكيل  الضوء 

من إى عنارص غري املمثل ؛البد من وجود الضوء يصاحبه 

بها  يشكل  أن  املمكن  من  التي  األشكال،والصور  بكافة 

الضوء هذا الفراغ، فالضوء من املمكن أن يشكل املناظر 

متكامل  مرسحي  منظر  تشيكل  املمكن  املرسحية،ومن 

بالضوء حتي بجون وجود أسطح إسقاط .

ضوئية  أشعة  بث  عىل  قامئة  الهيلوجرام  تقنية   : وتابع 

األجهزة  بروجكتور،وهذه  فيديو  اجهزة  خالل  من 

لعنارص  سواء  متكاملة  صورة  بث  عىل  القدرة  لها 

او  دالالت  تعطي  لعنارص  أو  املمثل،  معها  يتفاعل 

جدا  العسري  من  كان  التى  البرصية،  املؤثرات  بعض 

الرقمية  التكنولوجيا  أو  الرقمية  التقنيات  ظهور  قبل 

املسارح  ىف  املثال  سبيل  موجودة،فعيل  تصبح  أن 

البد  كان  بسيطة  برصية  خدعه  عمل  ميكن  حتى  قدمياً 

للجودة  تصل  ال  يدوية،وكانت  معدات  إستخدام  من 

املطلوبة ىف أغلب العروض،وقامئة باألساس عىل العنرص 

فيام  ولكن  كممثل،  يخص  فيام  جداً  مهم  وهو  البرشي 

العنرص  ساعدت  التقنية  ان  فأعتقد  التقنية  يخص 

يؤدى  البرشى  العنرص  جعلت  كبري  بشكل  البرشى 

وبسهولة  سلس  بشكل  يؤديها  التي  الوظائف   نفس 

اإلضاءة  وتكنولوجيا  التقنيات،  ظهور  جداً،  ويرس شديد 

العمل  فريق  يستهلكه  التي  الزمن  جعلت  الحديثة 

إيل  يصل  بكثري  أقل  املرسحية  للعروض  التجهيز  ىف 

التحكم  السهل  من  أصبح  ألن  ؛  تقريباً  الوقت  ثلث 

األجهزة  وتحريك  املرسح  صالة  من  املوبيل  اجهزة  ىف 

مىض  فيام  عسرياً  كان  ما  وهو  مكان  إى  من  وتوجيهها 

كبري  وجهد  وقت  ويستهلك  البرشي  العنرص  ألستخدام 

عن  تحدث  ثم   . وأفضل  بكثري  أسهل  املوضوع  فأصبح 

الضوء  عىل  جداً،وقامئة  املهمة  الحديثة  التطبيقات 

تقنيات  الشاشات،ودخول  تكنولوجيا  هي  األساس  ىف 

عىل  قامئة  األساس  ىف  املرسح  لخشبة  السينامىئ  العرض 

عىل  بثها  يتم  تحمل صورة  ضوئية  أشعه   يصدر  جاهز 

لتكوين  الصورة  هذه  توظيف  نستطيع  املرسح،  خشبة 

لألجواء  واملكانية  الزمانية  الدرجات  بعض  يعطي  فراغ 

أو  الجامليات  بعض  يعطينا  أو  املرسحي  للعرض  العامة 

التي من املمكن أن يتفاعل معها املمثل  العنارص  بعض 

أثر  يخص  الذي  املبحث  :ىف  قائاًل  وإستطرد  الراقص  أو 

الضوء وعالقته بجسد املمثل او الراقص ىف هذا املبحث 

التصميم  تؤكد،وتدعم  لإلضاءة  كيف  عن  تحدثت 

وتعزز  رقص،  مصمم  إى  يصممه  الذي  الكريوجرايف 

الفراغ  داخل  الراقص  أو  باملمثل  الخاص  الجسد  وجود 

املرسحي سواء عن طريق إسقاط اإلضاءة بشكل مبارش 

بعض  إستخدام  أو  اإلضاءة  إسقاط  أو  الراقصني  عىل 

املحيط  الفراغ  ىف  اإلضاءة  بتطبيقات  املتعلقة  التقنيات 

بهذا الرقص.

ثم إختتمت الجلسة مبجموعة من املداخالت. 

رنا رأفت 
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والرسائل  الكتب  يناقش  »التجرييب« 
الرقمية التكنولوجيا  حول  العلمية 

دورتة  يف  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  قام 

ضمن  ياقوت  جامل  الدكتور  برئاسة  والعرشين  التاسعة 

بطرح  والرسائل«  والنصوص  والرتجمة  “الندوات  فعاليات 

ملناقشة  البلدان  مختلف  من  الدكاترة  من  لعدد  الفرصة 

لكنها  ظاهرياً  عناوينها  اختلفت  التي  العلمية  رسائلهم 

وهي  واحدة  فكرة  أو  تيمة  عيل  باطنها  يف  واتفقت  اتحدت 

املرسح  عنارص  عيل  الحديثة  الرقمية  التكنولوجيا  تأثري 

عيل  دكتور  من  كاًل  رسائل  الندوة  ضمت  حيث  املختلفة. 

»الواقع  بعنوان  ورسالته  العراق  من  كاظم  عبيد  محمد 

نجوي  ودكتورة  الرقمي”،  املرسح  يف  املمثل  وأداء  االفرتايض 

»توظيف  بعنوان  ورسالتها  األردن  من  قندقجي  إبراهيم 

الدرامي  الفعل  بني  املرسحي  العرض  يف  الرقمية  الصورة 

مرص  من  العزيز  عبد  مهدي  نوران  وكذلك  والوسائطية«، 

ورسالتها بعنوان »خطاب األجساد املهجنة يف الفنون األدائية 

من  زعيمة  محمد  الدكتور  األستاذ  الجلسة  وأدار  املعارصة«. 

 5 املوافق  اإلثنني  يوم  املهرجان  أيام  خامس  يف  وذلك  مرص. 

سبتمرب باملجلس األعيل للثقافة.

مهمته  أن  متوقعاً  منزله  إيل  يرجع  الذي  األستاذ  عالم:  يارس 

ملراجعة  الجامعة يف حاجة  داخل  التعليم  عند حدود  انتهت 

نفسه.

وعضو  الفنون  بأكادميية  مدرس  عالم  يارس  الجلسة  افتتح 

الجلسة  بدء  قبل  الحارضين  من  طلب  حيث  الندوات  لجنة 

بني  مرسح  حادثة  شهداء  أرواح  عيل  حداد  دقيقة  الوقوف 

حديثه  بدأ  ثم  ومن  وفاتهم.  ذكري  يف   2005 عام  سويف 

التعليم فباإلضافة  قائاًل: إن كان جزء من مهمة الجامعة هو 

وزيادة  العلم  إيل  اإلضافة  هي  األساسية  مهمتها  التعليم  إيل 

الذي  فاألستاذ  للجامعة.  الحقيقية  املهمة  هي  فتلك  املعرفة 

ملراجعة  بحاجة  التعليم  حدود  عند  توقفت  مهمته  أن  يظن 

بالوطن  أماكن مختلفة  باحثني من  نقدم  نحن  واليوم  نفسه. 

تفتح  وأفكار  اقتحامية  وأفكار  جريئة  أفكار  ليقدموا  العريب 

أكرث  تنتعش  دامئاً  الجامعة  أو  فاألكادميية  جديدة؛  أبواباً 

وهو  الحميم  محيطها  أكان  سواء  محيطها  عيل  باالنفتاح 

أو  املرسحي  بالعمل  ومهتمني  ودارسني  كمامرسني  حرضاتكم 

محيطها األوسع وهو جامهريها. 

لغة الجسد والجسد املهجن والتطور التكنولوجي هم العنرص 

املشرتك يف الكتب الثالث

الجلسة  مدير  زعيمة  محمد  دكتور  إيل  الحديث  انتقل  ثم 

املعروضة  الكتب  يف  الجميل  الثالث:  الكتب  عن  متحدثاً 

طبيعي،  شئ  وهذا  اهتامم مرسحي  بالفعل  هناك  أنه  اليوم 

من  ومبا حدث  املعارص  باملرسح  واضح  اهتامم  أيضاً  وهناك 

تطور تكنولوجي وقدرات جديدة لتستخدم يف هذا املرسح. 

تواصل  وهناك  كبري  خواطر  توارد  هناك  أنه  يؤكد  وهذا 

والعنارص  العناويني  خالل  من  نالحظه  املرسحيني  بني  كبري 

فرصة  لنا  ُأتيحت  فإن  الرسائل.  و  الكتب  تلك  يف  املشرتكة 

قرائتها كاملة سنجد عنارص مشرتكة كثرية مثل االهتامم بلغة 

الجسد وارتباط عنارص العرض مثل السينوغرافيا بالتكنولوجيا 

الحديثة، وأيضاً هناك ما سنجده يف أكرث من كتاب منهم مبا 

سيكونون  والزمالء  املهجن،  والجسد  الجسد  تهجني  يسمي 

أقدر مني عيل رشح تلك األفكار؛ والتي ليست أفكار خاصة 

لعروض  رؤيته  خالل  من  املرسحي  الناقد  مالحظات  ولكنها 

املرسحي  العرض  لتحليل وتفسري  بالفعل فهي عمليه  حدثت 

عرب قرائته النقديه له. وليس الهدف من ذلك أن تكون مجرد 

تحليل  هو  وإمنا  فقط  العرض  لهذا  تأويل  أو  نقدية  مقاالت 

لنقلها  أسبابها ويسعي  للبحث عن  ليسعي  لظاهرة موجودة 

هي  وتلك  التطوير.  عملية  أجل  من  العريب  وللمرسح  لآلخر 

األشياء املهمة يف الثالث رسائل وما أعجبني جداً بها. 

تالئم  بديلة  مبفاهيم  السابقة  املفاهيم  يستبدل  عبيد  عيل 

التكنولوجيا الرقمية

عبيد  محمد  عيل  الدكتور  خالل  من  األويل  املشاركة  وبدأت 

املمثل  وأداء  االفرتايض  “الواقع  بعنوان   وكتابه  العراق  من 

يف املرسح الرقمي” حيث بدأ حديثه قائاًل: أريد أن أقول يف 

هذه الدراسة أن الواقع اإلفرتايض هو واقع حقيقي وملموس 

يقع  املمثل  وأن  السمعي  واللمس  البرصي  اللمس  من خالل 

تحت منظومة رقمية لينمو ويتغذي رقمياً. من وجهة نظري 

برشط  سابقة  مرجعيات  أي  ينسف  أن  الباحث  حق  من  أن 

ُطرحت  التي  الطروحات  من  الكثري  جديد.  بشئ  يأيت  أن 

املمثل وسط هذه  أداء  بنية  تغيري يف  أن هناك عملية  تقول 

والتغريات  الصورة  تتضح  مل  األن  إيل  لكن  الرقمية؛  املنظومة 

التي حدثت. فأنا أعتقد أن للمثل جزيئات عيل سبيل املثال 

الذاكرة االنفعالية فهل استبدلت الذاكرة االنفعالية مبفهومها؟ 

وسط  مخيلته  يستحرض  أن  كايف  وقت  املمثل  يجد  هل  أي 

هذا الضغط الزمني املربمج للصورة البرصية؟ أم أن هنا تغري 

االنفعالية  الذاكرة  إن  أقول  وأنا  االنفعالية؟  الذاكرة  مفهوم 

الدراسة »موت  اتفق عليها يف هذه  انتهت فهذه أول جزئية 

الذاكرة االنفعالية للممثل«. 

للممثل  األحادي  الخطاب  هذا  األدايئ  املونولوج  آخر..  مثال 

هل تغري مفهومه؟ فعندما يخاطب ممثل جسده املنقسم يف 

الشاشات هل هنا يعترب هذا مونولوج أم يعترب ديالوج؟ ألن 

العرض منقسم جسده ورأسه يف شاشة  املمثل يقع يف فضاء 

وجسده األخر يف مكان أخر ويؤدي خطاب سواء كان خطاب 

هذه  أتت  فقد  ذلك؟  تغري  فهل  جسدي.  خطاب  أو  حواري 

الباحث  أو املصطلحات يطلقها  املفاهيم  الدراسة ببعض من 

أنه  الرقمي  املونولج  أعرّف  لذلك  السابق.  مفهومها  يغري  أو 

الرقمي  وجسده  اللحمي  املمثل  بني  ذايت  أحادي  خطاب 

خطابات  ضمن  العرض  فضاء  وجدران  الشاشات  يف  املفكك 

املربمجة.  الرقمية  والذاكرة  املمثل  بذاكرة  ترتبط  مونولوجيه 

الرقمية  العروض  من  فالكثري  سابق.  آخر  مصطلح  وكذلك 
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عن  عبارة  الظل  خيال  كان  وسابقاً  الظل  خيال  يستخدمون 
قطعة قامش ومصباح واملؤدي الذي يقوم باملايم؛ ولكن اآلن 
والتي  املربمجة  الشاشة  املايم وهو داخل فضاء  املمثل  يقدم 
يستطيع املربمج أن يغري الفعل األدايئ بني لحظة وأخري عرب 
للممثل؟  بالنسبة  الجزئيه  تغيري يف هذه  الشاشه. فهل هناك 
داخل  جسدي  أداء  هو  الظيل  الرقمي  املايم  أعرفه  ولذا 
بعد  األداء  تغيري خصوصية  أسهمت يف  رقمية  منظومة ظلية 
الرقمية  الوسائل  إيل  تنتمي  ظالل  داخل  املمثل  أصبح  أن 

التقنية. 
نفسية  أبعاد  هناك  للممثل  التقليدي  املفهوم  يف  وأضاف: 
واجتامعية ومادية فهل للشاشة أو الفضاء الرقمي بعد نفيس 
بأنها  الشاشة  سيكولوجيا  أعرّف  هنا  املمثل؟  أداء  يف  مؤثر 
وفعل  برصية  وصورة  متتلك صوت  حركية  سيكولوجية  ذاتية 
اللحمي.  الجسدي  بحضوره  املمثل  ذاتية  مع  يتفاعل  حريك 
بالرمز  املتعارف  جديدة؟  رمزية  الرقمية  أفرزت  هل  وكذلك 
إشارة  عرشين  أو  عرشة  يقدم  أن  املخرج  يستطيع  أن  هو 
الرقمي  باملرسح  الرمز  لكن  العرض؛  داخل  مختلفة  رمزية 
الساعة  يف  رمزية  إشارة   3600 يقدم  أن  املخرج  يستطيع 
الواحدة؛ ألنه يغري فضاء العرض كل ثانية. لذا أعرّف الرمزية 
الرقمية أنها لقطة لصورة أو شعاع ليزر بلون معني يتغري بني 
املرسحية  الفضاءات  يف  الرمزية  األلوان  عكس  وأخري  لحظة 
أو  اإلشارة  أما  العرض.  فرتة  طيلة  ثابتة  تكون  التي  السابقة 
وسمعيه  ضوئيه  ترددات  فهي  االفرتايض  الواقع  يف  الرمز 
من  تنبثق  والتي  واإلشارات  الرموز  من  هائل  كم  عن  تعرب 
املؤسس  العرص  فيلسوف  هو  الحاسوب  ليكون  الكومبيوتر 

ملدرسة فسلفية جديدة. 
نجوي قندقجي: الصورة هي كلمة ووسيط يعمل إيل جانب 

املمثل لكنه ال يحل محله
ومن ثم انتقل الحديث إيل الدكتورة نجوي إبراهيم قندقجي 
العرض  يف  الرقمية  الصورة  »توظيف  بعنوان  ورسالتها 
املرسحي بني الفعل الدرامي والوسائطية« فتحدثت قائله: يف 
البداية مل أكن أعلم من أين أبدأ رسالتي وقد أخذين ذلك إيل 
سؤال هل نحن ننقسم إيل موقفني؟ هل نحن مع التكنولوجيا 
واحدة  الصورة  تعترب  التي  الرقمية  الوسائط  ومع  باملرسح 
ذلك  حسم  نستطيع  ال  أننا  رأيي  ويف  ضدها؟  نحن  أم  منها 

باقيه  التكنولوجيا  مادامت  سيبقي  النقاش  هذا  النقاش 
كانت اإلشكالية  إذاً  العلمية.  الوضعية  التجربة  وستحكم فيه 
املادية  املصنعة  الرقمية  الصورة  هي  عندها  من  بدأت  التي 
حيث تقف إشكالية للممثل الحامل األسايس للفعل الدرامي 
أن  استطاعت  تجارب  هناك  ولكن  وحيوي؛  عضوي  كونه 
اختيار  بدأت يف  ثم  املمثل.  مع  الرقمية  الصورة  فيها  تشارك 
البحث  من  فرتة  وبعد  البحث  عليها  سيطبق  التي  التجارب 
ثالث  إيل  وتوصلت  الربيطاين.  املرسح  عيل  اختياري  وقع 
الصناعية  الصورة  الصورة  من  أنواع  ثالثة  تستخدم  مسارح 
ألن  باألخص  الرقمية  الصورة  اخرتت  ولكني  واالصطناعية 
جميع هذه التجارب الثالثة مل تكن لتكتمل من دون التقنية 
الرقمية وأيضاً تعتمد عيل أداء املمثل إذاً فقد دمجت ما بني 

اإلثنني. 
البحث  فرضيات  رسيعاً  لكم  ألعرض  قندقجي:  وأضافت 
الفعل  ببناء  عالقة  لها  األويل  ثالثة  وهم  عليها  عملت  التي 
إيل  تحويله  ثم  األديب(  )النص  الرسديات  من  بدايًة  الدرامي 
لها عالقة  والثانية  إيل صورة برصية،  ثم  فعل وحدث درامي 
للممثل،  ثالثاً  باملمثل افرتاضاً أن استخدام الصورة ينتج أداءاً 
الصورة  عن  أما  املرسحي.  الفضاء  عن  الثالثة  والفرضية 
فقسمتها إيل أنواع ألمتكن من إحكام املوضوع؛ وهي الصورة 
وكل  املبارش،  البث  وصورة  السينامئية  والصورة  التعبريية 
صورة منهم تفرض عالقة مختلفة مع املرسح. ولذلك أري أن 
الصورة عيل عكس مخاوف الكثري من املرسحيني هي ليست 
عيل  إنها  بل  تخفيها  ولن  عليها  تقيض  ولن  للكلمة  منافس 
العكس تعمل عيل إبرازها وتقويتها فالصورة هي كلمة رائعة 
حرضت  إذا  الصورة  أن  أقول  أن  وأريد  للتغيري.  قابله  ألنها 
تلغي  ال  وهي  الصورة  رسدية  هي  الرسدية  تصبح  للمرسح 
املمثل لكن تجمله لصالحها فهي وسيط فائق ميكن أن يلتقي 

املمثل مع الصورة لكنه لن يصبح وسيطاً لها. 
الجسد الهجني يحمل خطاباً خاصاً يف العروض األدائية

بعنوان  ورسالتها  مرص  من  العزيز  عبد  مهدي  نوران  وتلتها 
املعارصة«  األدائية  الفنون  يف  املهجنة  األجساد  »خطاب 
استفزين  تساؤل  خالل  من  البحثية  رسالتي  بدأت  متحدثه: 
أشاهدها  كنت  التي  العروض  من  مجموعة  مشاهديت  أثناء 
بعض  يف  للممثل  الشكل  هذا  نطرح  أو  نقدم  ملاذا  وهو 

اإلضافات  من  مجموعة  وضع  يتم  وملاذا  األدائية؟  العروض 

أنطلق يف محاولة  عليه عيل خشبة املرسح؟ ومن هنا بدأت 

تقدمها  التي  الخطابات  يف  التأمل  ومحاولة  اإلجابة  إليجاد 

النامذج األدائية. والجسد املهجن هنا يقصد به الهجني  هذه 

السايبورغ،  أي  آلية  أجزاء  إليه  املضاف  الجسد  أي  الخارجي 

أو حتي الهجني الحيواين وهو الدمج بني جسد املمثل وزوائد 

فالجسد  إشكالية.  أو  ما  خطاب  لتقديم  حيوانية  أجزاء  من 

يتواصل  التي  التعبريية  الوسائل  من  ووسيلة  الفرد  حياة  هو 

للنقاش  حقاًل  كان  لذا  الخارجي  العامل  مع  الفرد  خاللها  من 

والجدال طوال الوقت بني الفالسفة واملبدعني وكافة املنظرين 

يف مختلف املجاالت. وقد أردت من هذه الدراسة التقرب إيل 

داخل  يلعبه  الذي  والدور  الهجني  الجسد  مفهوم  من  ما  حٍد 

العروض.

التي عملت عليها يف  وعرضت نوران جزءاً من أحد العروض 

أحد  هو  سانديو  إخراج  من  التناقض  عرض  محلله:  رسالتها 

يقدم  عرض  وهو  دراستي  يف  عليها  اعتمدت  التي  العروض 

واملفردات  اإلنسانية  املفردات  بني  جمع  الذي  الهجني  منوذج 

ميكننا  كندا  يف  ُقدم  آخر  وعرض  الحيوانية.  واملفردات  اآللية 

من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  منه.  جزء  مشاهدة  اآلن 

ليكون  الجمهور  من  بعض  دعوة  أيضاً  يتم  وكذلك  الراقصني 

اعتمدوا  وقد  التجربة.  يف  مشاركاً  وإمنا  مستقباًل  مجرد  ليس 

األبدي،  العذاب  عليه  أطلقوا  أنهم  حتي  الجحيم  تيمة  عيل 

الجحيم؟  تسبب  التقنية  هل  للعرض  الخاص  الطرح  فكان 

يسبب  والعرض  األبدي؟  الجحيم  لنا  تسبب  أن  ميكن  هل 

املؤديون  يرتدي  الجمهور  دخول  مبجرد  ألنه  نفيس  أذي 

ليعربوا عن إحساسهم  األعيل.  آلية معلقة من  أجزاء  أنصاف 

منذ  فاملمثل  البرشية.  العقول  عيل  وسيطرتها  اآلالت  داخل 

هو  هل  اآللة  هذه  مع  رصاع  حالة  يف  يكون  العرض  باية 

املتحكم بها أم أنه خاضع لها. واملؤديني طوال الوقت يعطون 

إحساس التقيد بهذه اآلالت ليعرب عن تحكمها بهم والحد من 

املتفرجني  ليشعر  اآللية  السرتات  تلك  ارتداء  مبجرد  حريتهم 

ملستخدميها.  اآلالت  تلك  متثله  الذي  والتهديد  بالخطر  دامئاً 

اآلالت  أن  ليطرح خطاب  الهجني  الجسد  يستخدم  هنا  وهو 

عند  نستخدمها  أن  يجب  ذو حدين  والتكنولوجيا هي سالح 

الحاجة لها ولكن ال نرتك لها املجال يف السيطرة علينا. وكذلك 

للمؤدي  يظل  الهجينة  التقنيات  تطورت  مهام  أنه  ليوضح 

حضوره ومركزيته اإلنسانية. 

الُكّتاب  من  املحاورين  بني  املناقشة  باب  فتح  تم  ثم  ومن 

يف  للخوض  أكرث  وأفكاراً  أوسع  أبواباً  ليفتحوا  الحضور  وبني 

الرقمية  بالتكنولوجيا  تعلقت  التي  وموضوعاتها  كتب  الثالث 

املرسحي.  والفضاء  املمثل  وجسد  الخطاب  عيل  وتأثريها 

الندوات  لجنة  رئيس  سليم  مصطفي  دكتور  قام  النهاية  ويف 

بتسليم شهادات مشاركة لكٍل من محمد زعيمة، عيل محمد 

عبيد، نجوي إبراهيم قندقجي، ونوران مهدي عبدالعزيز.

مي سيد
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كيف عرفت املسرح ؟ وماذا يعني بالنسبة لك؟ 
سنة  الحقوق  بكلية  التمثيل  فريق  طريق  عن  املرسح  عرفت 

20١5 ، و املرسح بالنسبة يل رحلة ملعرفة الذات، فعن طريقه 

اعرف ذايت من خالل تجاوز الواقع مبظهره، فاملرسح هو تجاوز 

كل ما هو ظاهري ىك تصل إىل باطن و جوهر األشياء. 

هل ميكن أن تقدم لنا نبذة عن أهم أعمالك ؟
أكله  الذى  و»الرجل  الدمناركية«  »التجربة  »الضيف«،  عرض 

الورق« 

ــاذا يعني  ــ مـــا ســبــب تــســمــيــة فــرقــتــك بــجــروتــيــســك؟ ومـ
االسم؟ وإلى ما يشير؟

 ( مــرسح  عليها  يستند  التي  الركائز  ــدى  إح الجروتيسك 

مجرب  و  ممثل  و  مخرج   ( مايرهولد  مرسح   ) البايوميكانيك 

رويس ( ، والجروتيسك ببساطة هو املبالغة، مبالغة يف تسليط 

بالتبعية  و  بعينها،  مجتمعية  و  إنسانية  ظاهرة  عىل  الضوء 

تتحول الصورة و األداء و جميع عنارص العرض إىل عنارص مبالغ 

أقرب  الصورة  فتكون  بوضوح  الظاهرة  هذه  نرى  حتى  فيها 

للوحات ) الكاريكاتري( . 

ــارك لـــنـــص األرجـــنـــتـــيـــنـــي أوجــســتــن  ــيــ ــتــ مــــا ســـبـــب اخــ
كــوزانــي لعمل عــرض ) الــرجــل الـــذي أكــلــه الــــورق(؟ ما 
الــــذي اســتــفــزك فــيــه إلخــــراجــــه؟ ومـــــاذا كــانــت رؤيــتــك 

اإلخراجية؟ 
ألنه ينشغل باإلنسان وبقضاياه املعارصة،  مبعنى أنه إذا شاهد 

ألنها  االثنان   سيتأثر  روسيا  يف  واخر  مرص  ىف  مواطن  العرض 

من  يشعر  الذي  العمل  عن  أبحث  دامئا  وأنا  إنسانية،  قضية 

خالله املتفرج بتامس مع القضية التي تطرح أمامه،  فكام قال 

مايرهولد :املتلقي هو املبدع الرابع.

قلة  املسرحي لوسيط غير مسرحي هل سببه  اإلعــداد 
النصوص أم هناك أسباب أخرى؟

لعدم  نتيجة طبيعية  إال  ما هي  االقتباس  و  التمصري  و  االعداد 

»جروتيسك«  فرقة  مؤسس 
للمناهج  األعمى  التقليد  الحضري:  محمد  المخرج 

المصري الواقع  تشبه  ال  عروضا  يخلق  الغربية 
 - الــمــســرح  قسم  اآلداب  كلية  فــي  طــالــب  الــحــضــري«  أســامــة  »محمد  هــو  كــبــر.  مــخــرج  بمولد  مبشرين  الــنــقــاد  بعض  عنه  تــحــدث 
الــخــاص،  والــقــطــاع  الــثــقــافــة  قــصــور  إلـــى  الــجــامــعــة  مــســرح  مــن  بــدايــة  مــســرحــي  عــمــل  مــن  أكـــر  فــي  وَمــثــل  أخـــرج  حـــلـــوان،  جــامــعــة 
مهرجان  فعاليات  ضمن  ممثل  أفضل  جــائــزة  على  فيه  وحصل  )الضيف(  عــرض  أعماله  أهــم  )جروتيسك(.  فرقته  كــون  وأخـــرا 
لصالح  ممثل  أفــضــل  وجــائــزة  الــثــالــث،  الــمــركــز  جــائــزة  على  مــؤخــرا  نفسه  الــعــرض  حصل  كما  جـــالل(  خــالــد   ( الــمــســرح  نــجــوم  مــواســم 

التجرييب. المهرجان  مسابقات  إحدى  ضمن  محمد 
إضافة  الماضية،  قبل  الـــدورة  للمسرح  القومي  بالمهرجان  الدنماركية(  )التجربة  عــرض  عن  ثــان  دور  ممثل  أفضل  لجائزة  رشــح 
تجربة  وهي  النقاد  بها  أشاد  تجربة  قدم  سنوات.   ٦ مدار  على  شمس  عني  جامعة  في  الجوائز  من  العديد  على  حصوله  إلى 

اللقاء.   هذا  معه  لمسرحنا  كان  أخرى  وأشياء  وحولها  الجروتيسك، 

 حوار: سامية سيد
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وجود وفرة يف النصوص املرسحية املرصية و العربية. 

وهل أقمت ورشة تساعد املمثل على أداء هذا النوع من 
العروض ؟

 بالطبع تم عمل ورشة اعداد مدتها خمسة أشهر عىل مفاهيم 

جدا  شاقا  بدنيا  جهدا  يتطلب  الذى  البايوميكانيك(   ( مرسح 

كام  تــؤدى  ان  بعده  تستطيع  معني  مستوى  إىل  تصل  حتى 

يتطلب هذا املنهج .

هل واجهتكم صعوبات أثناء اإلعداد لهذا العرض؟
املنهج،  لغرابة  نظرا  عدة صعوبات  واجهتنا  بالطبع  البداية  يف   

حتى  املمثلني،  مع  العمل  قبل  جدا  جيدا  ذاكــرت  ولكنني  

املثىل،  والطريقة  الصحيحة  للمعلومة  بهم  أصل  أن  استطيع 

وان  الفهم  عىل  وقادرا  ومطلعا  مستوعبا  أكون  أن  عيل  فيجب 

ملنطقة  جميعا  توصلنا  الوقت  مع  ولكن  بالعمل،  مؤمنا  أكون 

تواصل جيدة جدا .

هل التقاء الكاتب أو املعد املسرحي واملخرج يف شخص 
واحد يخدم العمل املسرحي؟

عىل  مثالني  وابرز  واحدة،  رؤية  يخدم  النهاية  يف  ألنه  بالطبع 

العمل  يف  يتدخالن   كانا  و)مايرهولد(  )بريخت(  هام  ذلك 

بأكمله »كل صغرية وكبرية«، بريخت نفسه كان مخرجا و مؤلفا 

و ممثال يف بعض األحيان. 

لديك موهبة كبيرة والبعض يتنبأ لك مبستقبل باهر، 
الــعــوامــل التي  املــوهــبــة؟ ومـــا  هــل لنشأتك دور يف هـــذه 

مهاجمتها  يتم  مرص  يف  التجريب  محاوالت  معظم  لألسف 

فئه كبرية جدا ىف مرص متيل  اآلن، هناك  افهمه حتى  بشكل ال 

و  املخرجون  يحتاج  نعم،  اإلجابة  التقليدي،  اآلمن  املرسح  اىل 

و  التجريب  ناحية  ينطلقوا  و  القولبة  يتحرروا من  ان  املؤلفون 

التطوير والتغيري .

أم  واجلوائز  للمسابقات  الكتابة  أكثر  يستهويك  أيهما 
للعرض جماهيريا؟ 

للمرسح  اللحظي  التأثري  أعشق  و  املبارش  التفاعل  أعشق  أنا 

وبالتايل أميل كل امليل ألن اعرض عرويض جامهريياً. 

هل لديك طموح لتقدمي جتربة مسرحية تعتمد فيها 
على التكنولوجيا بديال سينوغرافيا أو للممثل؟ 

أنا ضد هذا الوصف من األساس، ال ميكن للتكنولوجيا ان تكون 

العروض  من  النوع  هذا  ضد  أنا  وروحا،  جسدا  للممثل  بديال 

وأراه استسهاال يتحول ليشء اخر غري املرسح، األولوية للممثل 

جسدا وحضورا ثم تأىت بقية العنارص فيام بعد .

ما طبيعة النصوص املسرحية التي يجب تقدميها يف 
املجتمع من وجهة نظرك كمخرج؟

بكل  املتفرجني  لقلوب  طريقها  تجد  ألنها  للكوميديا  أميل  أنا 

سهولة، تستطيع أثناء الضحك أن تعطي  جرعات فلسفية بدون 

أن يشعر  الجمهور بثقلها عليه.

هل تعتقد أن هناك حاجز بن املسرح واجلمهور؟
ويرجع  والجمهور   املــرسح  بني  كبري  بحاجز  أشعر  بالطبع 

مرص  يف  فاملرسح  ــاس،  األس من  للمرسح  الرتويج  لقلة  ذلك 

فقط،  مرص  مرسح  يف  يتمثل  العاديني  للناس  بالنسبة  حاليا 

واملهرجانات التي تقيمها الدولة ال يهتم بها إال املرسحيون فقط 

وكل من له عالقة باملرسح وعائالت املمثلني،  والجمهور العادي 

ال يعلم عنها شيئا ال من قريب أو بعيد .

التقليد والتجديد يف اإلخراج املسرحي، أين تقف من 
هذا املسار؟

نقطة مهمة جدا جدا ألنه شتان الفارق بني التقليد و التجريب، 

ال  ممسوخه  عروضا  يخلق  الغربية  للمناهج  األعمى  التقليد 

املنهج  صاحب  اخر،  فأمر  التجريب  أما  املرصي،  الواقع  تشبه 

يصف لنا الطريق فقط و نحن من نسري فيه واثناء سرينا نزرع 

و نحصد و نبنى ما نفهمه و نعيه و ما  نحتاجه حقا أن نأخذ 

من املنهج ما يعيننا و نرتك ما ال يعنينا .

ما تقييمك للحركة املسرحية يف مصر؟
الحركة املرسحية يف مرص مضطربة وغري منظمة و خانقة، فليك 

من  دوامة  يف  تدخل  نفسك  تجد  واحدة  تجربة مرسحية  تظهر 

البريوقراطية و األوراق و اإلمضاءات الكثرية التي متتص طاقتك 

أن تكون هناك حرية ومرونة   للنور، يجب  العرض  حتى ظهور 

أكرت  للشباب  وتتوفر  الفرص  تتاح  أن  ويجب  يحدث،  مام  اكرت 

تشارك  التي  العروض  اختيار  النزاهة يف  إىل  باإلضافة  ذلك،  من 

و  الشللية  عىل  والقضاء  والدولية،  املحلية  املهرجانات  يف 

املحسوبية، و ايضا يجب االهتامم بالتجارب املتميزة يف املرسح 

الجامعي و خاصة عني شمس  أهم مؤسسة  الجامعي، املرسح 

تقدم املرسح يف مرص حاليا و التجارب خري دليل عىل كالمي. 

ــة أو  ــبــ ــريــ ــكــــم مـــــن خــــطــــط ومـــــشـــــروعـــــات قــ مــــــــاذا لــــديــ
مستقبلية؟

أخطط حاليا إلعادة عرض »الرجل الذى أكله الورق« وبالتوازي 

اعمل عىل تجربة جروتيسكية جديدة ستخرج للنور قريبا.

ساعدت على تنميتها؟ وهل للدراسة األكادميية دور يف 
ذلك؟

زاد  املعاناة  زادت  وكلام  باملعاناة،  دامئا  مرتبط  اإلبداع  أن  أرى 

االبداع، و انا شخصيا عانيت كتريا ،  هذه املعاناة تركت بداخيل 

تأثريا  نشأيت  أثرت  وبالتايل  عنها،  التعبري  أردت  كثرية  هموما 

فقدمت  األكادميية  للدراسة  بالنسبة  أما  كفنان،  عيل  جدا  كبريا 

مبارشة  بطريقة  وليس رشطا  منها،  واستفدت  والكثري  الكثري  يل 

ولكن االحتكاك الدائم بفنانني ودكاترة وأساتذة وكتب ومراجع 

وأسامء مخرجني و .....الخ  كله ذلك  يوسع أفق الفنان بالطبع.

أيهما أكثر صعوبة الكتابة أم اإلعداد أم اإلخراج؟
يعد  مبفرده  منهم  وكل  الخاص،  طعمه  له  منهم  كل  أن  أرى 

يشء  فكل  بسهولة،  عمله  يتم  ما  املرسح  يف  يوجد  ال  صعبا، 

اصعب من األخر.

التي  والــرســالــة  اإلخــــراج؟  تقنية معينة يف  تعتمد  هــل 
تريد ايصالها؟

وغري  الواقعي  غري  املرسح  وااليقاع(،  )الحركة  مبرسح  أؤمن  أنا 

أميل  فأنا  التقليدي،  بظاهره  الواقع  يتجاوز  الذى  أي  الطبيعي، 

اىل مرسح ) اللعب ( املرسح الذى يبدأ بالجسد و يأخذه ركيزة 

اساسية تبنى عليها كل العنارص األخرى. 

ــــك هـــل يــحــتــاج املـــؤلـــفـــون واملـــخـــرجـــون يف مصر  يف رأيـ
لتطوير مهاراتهم؟ 

والجمهور.. المسرح  بني  كبر  بحاجز  أشعر 
فقط للمسرحيني  الدولة  تقيمها  اليت  المهرجانات 

»الجروتيسك«  الذات..  لمعرفة  رحلة  المسرح   
البايوميكانيك مسرح  ركائز  أحد 
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المزيانيات  وقلة  االخصائيني  عدد  في  العجز 
المدرسي  المسرح  مشكالت  أكرب 

ذاتها  حد  في  األنشطة  للشعوب،  السليمة  والنشأة  الهوية  تكوين  على  كبر  تأثر  لها  اليت  الفنون  من  المسرح  ُيعد 
الطفل،  وتنشئة  تربية  فى  فّعال  تأثر  له  خاص  بشكل  والمسرح  والتالميذ،  األطفال  أذهان  في  اإلبداع  من  روًحا  تخلق 
المدرسية. األنشطة  ُدعامات  من  أساسية  ُدعامة  المسرح  وُيعد 

المسرح  مازال  ولألسف  واحتياجاته،  ومشكالته  المدرسي  المسرح  عن  تحقيًقا  »مسرحنا«  أجرت  عام  من  يقرب  ما  منذ 
أرض  على  حقيقي  بشكل  تفعيله  وأهمية  ومشكالته  احتياجاته  على  الضوء  تسليط  من  المزيد  يحتاج  المدرسي 
المسرح  أخصائيني  من  أخرى  نظر  وجهات  خالله  من  لنستعرض  جديد،  من  الملف  هذا  »مسرحنا«  فتحت  لذلك  الواقع، 
والمسرحيني. والفنانني  النجوم  وبعض  عنه،  والمسؤولني 

 إيناس العيسوى 

تحقيق
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هذا  تجرون  أنكم  جًدا  سعيد  الشافعي:  نضال  النجم  قال 

التحقيق، كنت امتنى أن يتم عمله، وامتنى أن ال يتم نرشه يف 

بأكرث من شكل عىل مستويات  »مرسحنا« فقط، ويتم نرشه 

عديدة، أعتقد أن نرش هذا الوعي باملرسح املدريس سيكون 

وسوف  قدمته  فيام  األول  الفضل  يعود  جًدا،  كبري  أثر  له 

أقدمه بعد الله للمرسح املدريس والقامئني عليه عىل أيامي، 

وقتام كنت طالًبا كان املرسح املدريس يشء عظيم جًدا، وبه 

كوكبة من الفنانني الحقيقيني، موّجهة املرسح أ. حياة يوسف 

لدينا ماراثون بني  الجيزة، فجأة أصبح  إدارة وسط  كانت يف 

املدارس وبعضها فقط،  البعض، وليس بني  اإلدارات وبعضها 

ومخرجون  فنانون  العروض  أثناء  املدارس  إىل  يحرض  وكان 

من  والشباب  األطفال  من  ويختاروا  املــرسح،  وموجهون 

وكان  مرسحية،  لعروض  بتقدميهم  لتنميتها  املوهبة   لديهم 

يل رشف كبري أن ساعدتني أستاذة  حياة يوسف بشكل كبري 

إلقاء  مبسابقات  ألتحق  جعلتني  فقد  املرسحية،  نشأيت  يف 

وأشارك يف املرسح، وقدمنا مرسحيات ونحن يف املدرسة من  

األدب العريب والعاملي، التحقت باملرسح املدريس يف املرحلة 

حقيقي،  ومعمل  مخترب  يف  كنت  سنوات  ست  اإلعدادية، 

كانوا يستعينون  نتعلم أسس املرسح بشكل صحيح وسليم، 

املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  من  الخارج،  من  مبخرجني 

ممن لديهم باع يف مسألة االحرتاف.

وأضاف »الشافعي«: فكرة تراجع هذا النشاط تحديًدا كارثة 

عن  يبحثون  األمور  أولياء  من  العظمى  الغالبية  جًدا،  كبرية 

قدم،  كرة  العبني  أو  فنانني  أوالدهم  من  يصنعوا  أن  كيفية 

جًدا  كثرية  أشياء  تحدد  ذاتها  حد  يف  املدرسية  األنشطة 

وجود  عدم  حياة«،  »مسار  هي  والطفل،  لألرسة  بالنسبة 

ويهتمون  وعي،  لديهم  املدرسون  كان  »الشافعي«:  وتابع 

كامل«  »مصطفى  مدرستي  يف  اإلمكانيات،  بأقل  باألنشطة 

يهتمون  العربية  اللغة  مدرسو  كان  اإلبتدائية،  املرحلة  يف 

املختلفة،  األنشطة  ومامرسة   والتعبري  اإللقاء  بفكرة  جًدا 

الغناء واملوسيقى وغريها، ويف إعدادي بدأت نشأيت املرسحية 

أستاذة  جرأة  أنىس  ولن  الجيزة،  وسط  إدارة  يف  الحقيقية، 

وقمت  كاملة،  شعرية  مرسحية  أخرج  جعلتني  وقد  حياة 

لـ«أديب  شعرية  مرسحية  وكانت  لها،  املرسحي  باإلعداد 

وكانت  لبناين،  ومدرس  ومؤرخ  مرسحي  كاتب  وهو  لحود« 

مشاهد،  ثالثة  فصل  كل  يف  فصول،  أربعة  من  مكونة 

دقيقة، وكنت  ويتم عرضها خالل 30  أقدمها  أن  واستطعت 

و  التصويرية  املوسيقى  تركيب  من  يشء  كل  عن  مسؤوال 

اإلضاءة، والتحدث مع فنيي اإلضاءة والديكور، ووضع وجهة 

سيدة  وجود  بسبب  الله،  بعد  هذا،  كل  ورؤيتي،  نظري 

عظيمة، معلمة فاضلة حقيقية وهي األستاذة حياة يوسف، 

للنشاط  يكون  أن  فكرة  تعاد  أن  أمتنى  أي عنرصية،  وبدون 

قيمة  للنشاط  يكون  أن  يجب  النشاط،  نوع  كان  أيا  درجة، 

عند جهة التعليم، حتى تترسب هذه القيمة تدريجيًّا لألرسة، 

هوايته  يختار  أن  يستطيع  حتى  للطالب،  تدريجيًّا  وتترسب 

وكيانه منذ الصغر.

المسرح  مشاكل  من  اإلمكانيات  ضعف 
المدرسي

بكلية  والنقد  الدراما  أستاذ  الخطيب  سمري  د.  الناقد  وقال 

أكرب  من  امليزانيات  ضعف  شمس:  عني  جامعة  اآلداب 

معاملة  ُيعامل  أنه  جانب  إىل  ــدريس،  امل املــرسح  مشاكل 

مرتبط  أنه  مبعنى  مستدميا،  نشاطا  وليس  الوقتي  النشاط 

أطالب  لذا  فقط،  موسمي  نشاط  واملسابقات،  بالحفالت 

تواجه  مشاكل  وهناك  أسبوعية،  حصة  للمرسح  يصبح  أن 

النشاط املرسحي عند تنفيذه منها عدم وجود حافز للنشاط 

ويجب  تقريًبا،  درجات  عرش  له  الريايض  النشاط  املرسحي، 

من  كنوع  األقل،  ذلك عىل  مثل  املرسحي  للنشاط  يكون  أن 

تحفيز الطلبة لالنضامم لنشاط املرسح.

بها  ليس  ــدارس  امل من  العديد  هناك  »الخطيب«:  وتابع 

قامت  لألسف  املــدارس  وبعض  إىل  نحتاج  ونحن  مــرسح، 

بتحويل مسارحها لفصول دراسية، أمتنى أن يتم تفعيل فكرة 

يأخذ  وأن  حقيقي،  بشكل  املدارس  داخل  املناهج  مرسحة 

النشاط املرسحي حقه داخل املدارس.

المسرح  على  وتعرفت  االلزتام  معىن  أدركت 
خالله من 

يف  املدريس  باملرسح  التحقت  سامي:  لؤى  املمثل  قال  فيام 

جًدا  يهتمون  وكانوا  السعيدية،  مدرسة  يف  الثانوية  املرحلة 

مثل  املدرسة  خارج  من  كبارا  مخرجون  لنا  ويأيت  بتدريبنا 

ــدارس،  امل داخــل  الفنية  املعامل  وهــذه  املختربات  هــذه 

ال  الطفل  أن  عليها   يرتتب  كبرية،  كارثة  باألنشطة،  الخاصة 

يكون مدركا هل هو موهوب أم غري موهوب، ألنه مل يخض 

باملرسح  يلتحقون  من  املثال  سبيل  عىل  ُيجرّب.  مل  التجربة، 

التخرج  بعد  أو  خلفية مرسحية،  أي  لديهم  وليس  الجامعي 

يرغبون يف سلك مسار الفن، وليس لديهم أي خربة أو معرفة 

ليس  الشهرة  فكرة  تجذبهم  عام،  بشكل  والفن  التمثيل  عن 

لكن  الفنية،  الورش  فكرة  لظهور  فرصة  ذلك  اتاح  رمبا  إال، 

املرسحية،  بروفات  يحرض  الطالب  كان  طالبا،  كنت  عندما 

ويكون قد تقدم يف البداية مثاًل 50 طالبا، إىل أن يتم اختيار 

عدد محدد منهم، وهنا يتعرف الطالب عىل نفسه وعىل ما 

يف  حقيقي  وعي  عىل  هم  من  ويبدأ  وموهبته،  إليه  ينتمي 

املوهوبني،  مواهب  تنمية  يف  املرسح   مسؤويل  من   اإلدارة 

مرسحيًّا  تأسس  قد  الطالب  يكون  الدراسة  سنوات  وخالل 

بشكل سليم.

المسرح  إعادة  من  البد  ومتخصصون:  فنانون 
الرياضي     بالنشاط  ومساواته  للمدارس 
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االستاذ محمود حمدان، وقد علمني املرسح املدريس كثريًا، 

لقد تعرفت عىل املرسح من خالله، وأدركت معنى االلتزام 

إضاءة  من  املرسح  تفاصيل  كل  عىل  والتعرف  والربوفة 

واإللقاء،  املرسح  عىل  الوقوف  كذلك  أخره،  إىل  وكواليس 

بعدها دربني األستاذ حسن محمد وتعرفت من خالله عىل 

ذلك  كل  املرسحي،  النص  قراءة  وكيفية  وأنواعه  التمثيل 

يقرب  ما  املدرسة  يف  وقدمت  املدريس،  املرسح  يف  تعلمته 

من أربعة عروض، املرسح املدريس أسسني وجعلني ألتحق 

باملرسح الجامعي، ثم شاركت يف عرض »والد البلد«، واآلن 

األوبرا،  بدار  الهناجر  مرسح  عىل  ُيعرض  عرض  يف  أشارك 

وهو »استدعاء ويل أمر«، بالتأكيد املرسح املدريس له تأثري 

كبري يف تكوين ذاكرة مرسحية لدينا ووعي بأهمية املرسح، 

وأمتنى أن يتم تفعيله بشكل حقيقي من جديد يف املدارس.

يف  شاركت  بـ«كانو«:  الشهري  صربي  أحمد  املمثل  قال  و 

تخرجت  وعندما  البداية،  يف  كممثل  ــدريس  امل املــرسح 

أخرجت العديد من املرسحيات يف إدارة العمرانية، وشاركت 

وفنون  املناهج  مرسحة  ــدريس،  امل املــرسح  مسابقات  يف 

من  املشاركة  تتم  أن  يشرتط  األوىل  واملسابقة  مرسحية، 

واملرسح  الدراسية،  املناهج  داخل  من  منهجي  عمل  خالل 

املدريس ُينيشء جيال حقيقيا واعيا بأهمية املرسح، ولكننى 

الحكومية  املدارس  النشاط، يف بعض  املجانية يف  فكرة  ضد 

العروض  هــذه  إقامة  ويتم  النشاط،  بهذا  يهتمون  ال 

مساًء  وليس  صباًحا  بعرضها  يقومون  الخفاء،  يف  املرسحية 

عرضها  يتم  العروض  أن  جانب  إىل  معي،  يحدث  كان  كام 

املمثل  بني  ما  التفاعل  عىل  مبني  واملرسح  جمهور،  بدون 

بهذه  االهتامم  يتم  ان  امتنى  األول،  املقام  يف  والجمهور 

املدريس  فاملرسح  عليه،  الضوء  تسليط  يتم  وأن  الجزئية، 

ونضال  رمضان  محمد  منهم  النجوم  من  العديد  أخــرج 

الشافعي وخالد أنور.

المسرح اخصائي  في  شديد  عجز  لدينا 
مركزي  مــرسح  أول  موجه  ــوان  رض شريين  قالت  كذلك 

يف  شديد  عجز  لدينا  بالجيزة:  والتعليم  الرتبية  مبديرية 

إىل  املــدارس،  يف  أكرب  عدد  إىل  نحتاج  و  املــرسح،  أخصايئ 

جانب أن الغالبية العظمى من أولياء األمور يتخوفون من 

الدراسة،  بسبب  املدريس  املرسح  بنشاط  أوالدهم  التحاق 

امليزانيات، وضعفها  قلة  تواجهنا  التي  أيًضا  املشكالت  ومن 

كام  مرسحي  عرض  تقديم  عىل  قدرتنا  عدم  يف  يتسبب  ما 

نتمنى.

مادة  املرسح  نشاط  يصبح  أن  أمتنى  »رضــوان«:  وتابعت 

مرسحي  وعي  لديه  سيكون  الطالب  األقل  عىل  أساسية، 

توفري  يتم  أن  أمتنى  و  سليم،  وأساس مرسحي  الصغر،  منذ 

إمكانيات مناسبة لنشاط املرسح املدريس من حيث زيادة 

عدد االخصائيني وزيادة امليزانية املخصصة للنشاط.

بإدارة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املرسح  اخصائية  قالت  فيام 

يف  املادية  اإلمكانيات  ضعف  عصمت:  فاطمة  الواييل 

وخاصة  تواجهنا،  التي  املشكالت  أكرب  من  املدريس  املرسح 

يف املدارس الحكومة، العروض ُتقام باالجتهاد الذايت؟، ليس 

مع  التأقلم  أو  املادية،  اإلمكانيات  فيها  متوفر  األماكن  كل 

وعي  قلة  وهي  أخرى  مشكلة  وتواجهنا  املكان،  إمكانيات 

التمثيل  وفكرة  املــدريس،  املرسح  بأهمية  األمــور  أولياء 

لرشح  ومجهودا  وقتا  منا  يستغرق  ذلك  كل  ذاتها،  حد  يف 

الطالب  يكون  أن  ممكن  األمــور،  ألولياء  وأهميته  ذلك 

لديه موهبة ولكن األب واألم ليسا عىل وعي كاف بأهمية 

توفر  طاملا  نظري  وجهة  من  والتمثيل،  املــدريس  املرسح 

الكافية،  امليزانية  إىل  نحتاج  فقط  فنحن  املرسح،  أخصايئ 

عدد  عىل  جًدا  قليل  كأخصائيني  عددنا  أن  املشكلة  ولكن 

وعىل  واحدة،  إدارة  مستوى  عىل  القياس  وهذا  املــدارس، 

مستوى الجمهورية هناك عجز شديد .

بالنشاط  االهتامم  يتم  أن  نحتاج  »عصمت«:  وأضافت 

الفكرة  أهميته،  بحجم  وُيعامل  ذلك  من  أكرث  املرسحي 

يجعلونه   املرسح  فمسؤول  املدرسني،  معاملة  ُنعامل  أننا 

للنشاط ي  مسؤوال عن أنشطه أخرى، والحصص املخصصه 

يتم إلغاؤها لصالح مواد أساسية.

بإدارة  املرسح  اخصائية  من  الفتاح  عبد  زينب  واتفقت 

العمرانية مع ما سبق وقالت: نحن يف حاجة لزيادة الوعي 

واحياًنا  تنمية  عىل  يساعد  وأنه  املدريس  املرسح  بأهمية 

الطالب من أساليب عدائية وسلوك غري سوي،  عالج بعض 

لدينا عجز شديد يف اخصايئ املرسح، إىل جانب عدم إدراك 

الهتاممهم  بالنسبة  املرسح  نشاط  ألهمية  األمور  أولياء 

املدارس  إىل  للجوء  كثريًا  نضطر  نحن  الرياضية،  باألنشطة 

امليزانية،  ضعف  مشكلة  حل  من  نتمكن  حتى  الخاصة 

وديكور  مالبس  من  العرض  مبصاريف  يتكفلون  من  وهم 

الخاصة  ميزانيتهم  من  املرسحي  العرض  عنارص  من  وغريها 

باملدرسة.

ذاتها:   اإلدارة  يف  املرسحية  اإلخصائية  أحمد  مي  وقالت 

وتوصيلها  املعلومة  تبسيط  ىف  تساعد  املناهج  مرسحة 

للطالب، خصوًصا ىف املنهج الدرايس الخاص مبرحلة التعليم 

األسايس.

املرسحي  النشاط  بأهمية  األمور  أولياء  توعية  إىل  ونحتاج 

وأنه ليس مضيعه لوقت الطالب وليس  مجاال للهروب من 

الحصص املدرسيه األساسية.
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1919 رؤى

قدمت تلك املرسحية التونسية للمؤلفة واملخرجة )وفاء طبوىب(

ملهرجان  الرسمية  املسابقة  ضمن  القومى  املرسح  خشبة  عىل 

أقيمت ىف  والتى   29 الدورة  التجريبى  للمرسح  الدوىل  القاهرة 

ساعة  تتجاوز  ال  العرض  ومدة   2022 سبتمرب   8  :  ١ من  الفرتة 

وربع الساعة ، وقد فاز فريق العمل ىف التجريبى بجائزىت أفضل 

ممثلة مناصفة )مريم بن حميدة( وأفضل ممثل مناصفة )أسامة 

كشكار( فضال عن الرتشح لجائزة أفضل عرض باملهرجان وكانت 

نفس املرسحية قد قدمت ىف مهرجان )إيزيس( ىف دورته االوىل 

االمريكية  بالجامعة  الفلىك  املرسح  خشبة  وعىل  أيضا  بالقاهرة 

، كام فازت املرسحية بالجائزة الكربى ىف اخر دورة من مهرجان 

قرطاج للمرسح.

التناول فلسفة 
بداية هناك عروض مرسحية فارقة تعيش ىف ذهن املتلق وخاصة 

 ، املرسحى  العرض  ىف  والجادة  املؤثرة  للتفاصيل  املنتبة  املتلق 

النرية  الجاملية  واالسئلة  النشطة  االفكار  متاما  يعرف  الذى  ذلك 

ما  وعــادة  تفارقه  أن  ميكن  ال  والتى  لنفسه  بها  يحتفظ  التى 

يعود إليها كمرجعية جاملية ميكن أن تكون مرشدا له ىف الحكم 

عىل جودة تيمة ما ، أو إختالف صيغة آدائية الفتة ، أو فلسفة 

لطبيعة  بقوة  مناسب  مكان  أو   ، املتضمنة  التيامت  اليها  ترمى 

التى نناقشها ىف ذلك املقال واحدة من  عرض بعينه ، املرسحية 

إتجاة  ىف  خاصة  منوذج  نعتربها  أن  ميكن  التى  املرسحيات  تلك 

يجعلك  الذى  بالقدر  عليها  االشتغال  وكيفيات  االداء(  )فنون 

كمشاهد تنتبة لتلك الكفاءة غري العادية فذلك عزف فارق عىل 

جسد املمثل ومثابرة جادة وواضحة النتاج دالالت ادائية فائقة 

والسمعى  )الحرىك  التلوين  ىف  املعقدة  الرتكيبة  فتلك   ، التكوين 

والبرصى( التى ضمنتها اللعبة الدرامية املقدمة هنا ال ميكن أن 

عرض  فذاك   ، متاما  وجهتها  تعرف  التى  العروض  مع  اال  تتكرر 

بنى عىل مهل ىك ينشئ لنفسه طريقا خاصا ، قد ال يكون جديدا 

إذ يعتمد بداهة عىل خلط مناهج آدائية تجمع )ستانسالفسىك 

تلك  يهضم  بوعى  بروك(  وبيرت  وارتو  ومايرهولد  وجروتوفسىك 

ولكنه  والداللة  املعنى  وانتاج  التدريب  ىف  الطرق  وتلك  االفكار 

الذى  املمثل  جسد  عىل  بدقة  ينحت  الذى  بوعى  هؤالء  ينسج 

ينشأ  ىك  متاما  جلده  يبدل  أن  جديد  مشهد  كل  ىف  منه  طلب 

إليه  رمت  الذى  العام  واملعنى  اال  تتفق  ال  مغايرة  مع شخصية 

املراقب  عىل  عصيا  يبدو  والذى  طبوىب(  )وفاء  املخرجة  املؤلفة 

االفكار  تلك  وراء  من  والفلسفة  املعنى  مسائلة  ىف  املتعجل 

مستهلكة  الخارج  من  تبدو  قد  التى  االحداث  وتلك  الدرامية 

من  بكثري  مفعمة  بالفعل  ولكنها  جديدا  تقدم  وال  معتادة  أو 

االسئلة والبنى التى تغوص ىف قلب قضايا الراهن من الداخل ، 

ذلك االداء وتلك االفكار ىف تدوير اللعبة الدرامية مؤكد تعيدنا 

قوانني  من  وإنسالخه  االنسان  وحشية  عن  مذهلة  حقيقة  أمام 

العرض املرسحى  يدور حوله  الذى  امللح  السؤال  ليلمع  املجتمع 

)من املسئول( ؟! هل هو القانون أو الرتبية أو البنى االجتامعية 

املواقف  وتكرار  السأم  هو  هل   ، والجوع  الفقر  أو  الرخوة 

إنتباة  وعدم  الفوىض  وشيوع  العام  املزاج  تبدل  أم  والترصف 

الذى  املفرطة  والعزلة  املنحرف  املزاج  هو  هل  ؟  العام  الرأى 

عىل  بقوة  ساعدت  والتى  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  سببته 

إعتزال االنسان وشيدت أفكار منفلتة عن كيفيات التعامل حتى 

بني افراد االرسة الواحدة واملجتمع الواحد ؟ هل هذا كله ؟ 

متصلة  منفصلة  حكايات  ثالث  فى  وامرأة  رجل 
قد يقودنا هنا ىف هذا التشكيل الدرامى العبثى واملغاير بداهة 

سوء التفاهم أو عدم التالقى ىف نقطة مريحة أو عدم التواصل 

أن  منك  يطلب  الذىك  التناول  ولكن  وإمرأة  رجل  بني  املناسب 

الحكايات  ، فتلك  التعقيد ىف كل مرة  املعقدة كل  للنهاية  تصرب 

وإن  الجديدة  االنسانية  العالقات  ىف  للعادى  تركن  ال  املتجاورة 

فكثريا   - مؤخرا   – باملعتاد  نسميه  أن  ميكن  ما  لك  تقدم  كانت 

)موظف  النوعية  نفس  من  عناوين  الفرتة  تلك  ىف  تقابلنا  ما 

يصل  متهور  شاب   ، العمل  ىف  مرؤسته  غواية  يحاول  مسئول 

زوجة   ، أمه  لقتل  اليومى  والبؤس  تحقق  والال  السأم  حال  به 

جرمية  الرتكاب  والضجر  اليومية  الزوجية  املشاكل  ساقتها 

لألسئلة االوىل ، حول الفن وأهميته الجاملية ودوره االجتامعى 

اللعب  وحول   ، ومستقبلها  وماضيها  الحكاية  جديد  وحول   ،

الدرامى وأثره وبنياته املغايرة واملعقدة التى ميكنها أن تلمع من 

جديد وفق تناول يحرتم الخصوصية والتشييد .

اللعبة  ضمنتها  التى  الحكايات  تلك  بدت  آخر  جانب  عىل 

ىف  بقوة  تنحت  االسود  الكوميدى  بالعبث  املتسمة  الدرامية 

الذى  املتعمد  القتل  فذلك   ، الفرتة  هذة  امللح  املوضوع  أصل 

يقابلنا وتلك الطرق العجيبة ىف االستغالل والتحرش واالغتصاب 

واالزواج  واالبناء  االباء  قتل  أو  تشويهها  أو  بالجثث  التنكيل  أو 

والفراغ  والضجر  العنف  نتيجة  نشأت  التى  الرصاعات  وتلك 

أو  بشكل  حارضة  كانت  معنى  والال  والطمع  والخوف  والوحدة 

حدث  كل  ىف  الدراما  وقفت  وإن  حتى   - التناول  ذلك  ىف  بأخر 

الحدث  تشكيل  ىف  فارقة  باعتبارها    - القتل  نقطة  عند  جديد 

الزائد  العنف  ذلك  تسائل  العامة  فلسفتها  ىف  املسألة  لتبدو   ،

االخرية  ــة  االون ىف  املجتمع  اليه  جنح  الــذى  الحاد  والترصف 

حكايات  ثالث  ىف  وتهدم  تشيد  التى  الدرامية  فاللعبة  وعليه   ،

متضمنة داخل تركيبة العرض املرسحى تقف أمام نتائج متشابهة 

الحقائق  أمام  معهم  وتضعنا  السؤال  وتضعهم جميعا ىف صيغة 

الذى عىل ما يبدو يغري جلده  اليها املجتمع  التى جنح  املذهلة 

مشدوهة  اللعبة  تقف  مرة  كل  فمع   ، والفوىض  االنفالت  نحو 

مرة.. أخر 
عادية لتيمات  جاد  تناول 

         أحمد خميس
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التكوين  هذا  من  يقصد  مل  تصورى  ىف  زوجها(  حق  ىف  شنيعة 

وإمنا  الرجل  أو  للمرأة  ســواء  ما  لتفضيل  امليل  أو  ــارة  االش

والناس  املجتمع  وتسائل  أعمق  هو  ملا  الدرامية  اللعبة  تغوص 

 ، يتزايد  الذى  العنف  فذلك   ، والفلسفة  والدولة  والقوانني 

بنت  ليست  يوميا  تلطمنا  التى  الوحشية  الترصفات  وتلك 

كام  االصل  ىف  هى  وإمنا   ، مباغت  موقف  أو  متهورة  لحظة 

لنفسها  وتنشئ  املجتمع  عظام  ىف  تنخر  الرماد  تحت  النار 

مواقف  من  املتشكل  وعنفها  أفكارها  ىف  كارثية  جديدة  أرضا 

املخرجة  املؤلفة  ذكاء  ، ومن  عليها  ومتعارف  معتادة  واحداث 

كانت البنى الدرامية ىف بعض االحيان تراهن عىل السخرية ىف 

ومغلفة  وملتبسة  مرة  سخرية  ولكنها  الداخىل  الحوار  تكوين 

يسيطر عىل  االسود  الكوميدى  فالحوار   ، الدفني  املعنى  بقنبلة 

بنفس  يىش  مر  ضحك  ولكنه   ، واملواقف  اللحظات  من  كثري 

مقهورة وتحايل ذىك عىل قسوة وانفالت كثريا ما إطلعنا عليهم 

الترصفات  تلك  فيه  بدت  الذى  الحد  اىل  ميديا  السوشيال  ىف 

معتادة ومتوقعة وميكن حدوثها ىف كثري من املجتمعات التى مل 

تحل بعد مشاكلها االولية بعد ، أو تلك املجتمعات التى غامت 

فيها االنسانية من قسوة ما مر بالناس ىف املجتمع من مواقف 

التكوين  هذا  ىف  العمل  وفريق   ، ومؤسفة  جسيمة  واحداث 

الدرامى املزعج يحفر بقوة ىك يقف أمام ذلك التكوين املبهم 

إلنسان هذا العرص ذلك الذى يتسم بالعنف والعزلة والوحشية 

وتطرف رد الفعل .

العنف ىف اكرث من  الغامضة ال يربطها إال تتبع  الحكايات  تلك 

مريض  ولكنه  السطح  عىل  من  عاديا  يبدو  إجتامعى  موضع 

تقىض عىل  قد  إنسانية  وأمراض  لكوارث  ويشري  للغاية  ومعقد 

مجتمعات  ىف  متفشية  أمراض   ، املستقبل  ىف  البرشى  الكائن 

عىل  وتتضخم  النفسية  واملشاكل  الضغوط  فيها  ترتاكم  فاشلة 

وسائل  تفاجئنا  وحينام  بل   ، أحد  يدرى  أن  دون  مرعب  نحو 

التعامل  الجد ىف  نأخذها عىل محمل  ال  نتائجها  ببعض  االعالم 

 ، موجع  جديد  خرب  كل  مع  الصفر  لنقطة  لنعود  الظاهرة  مع 

العرض  فريق  رغبة  املركبة  الخرافة  تكوين  من  يبدو  وهنا 

التى قد تبدو عادية ومنتظرة ،  املرسحى ىف نقاش تلك االمور 

متسلط  بائسة من موظف  محاولة  تقوم عىل  االوىل  فالحكاية 

ساقتها  حديثا  متزوجة  صغرية  مبوظفة  االيقاع  ىف  ومتحرش 

يعمل  الــذى  الوحش  ذلك  حبال  ىف  لتقع  الصعبة  الظروف 

بدأب عىل النيل منها بأى طريقة كانت ، فرناه يناور ويضغط 

مجهود  من  به  تقوم  ومبا  بها  وينكل  ويهددها  منها  ويسخط 

حتى  امللتوية  للطرق  الواعية  املرأة  تلك  تقاوم  هنا   ، وظيفى 

النهاية ، وتضطر للدفاع عن نفسها ىف بعض املواقف الستخدام 

وسائل عنيفة .

الذى  ولدها  ترصفات  من  محبطة  بأم  تتعلق  الثانية  والحكاية 

عانت كثريا ىك تبنيه كأنسان سوى يعرف طريقه كرجل مسئول 

ىف أرسة صغرية ولكنه عىل عكس ما أرادت خيب أملها برعونته 

مقاومة  ىف  رغبته  وعدم  العام  االحباط  ىف  وغرقه  املستمرة 

عىل  باملسئولية  يرمى  مهزوم  لشخص  فتحول  الصعب  الواقع 

والحرص عىل  ذلك  ملقاومة  قوة  أو  أى شجاعة  غريه وال ميتلك 

معظم  يقىض  مستهرت  لشخص  به  أدى  الرتاخى  ذلك   ، تغيريه 

واملعيشة  الترصف  ىف  يشبهونه  مهزومني  أصدقاء  مع  وقته 

واالحباط ، ومع تطور الحدث ورغبة االم ىف عدم السكوت عىل 

والتوبيخ  باملساءلة  الصالحه  الدئوبة  ومحاولتها  ولدها  هزمية 

اىل  يرمى  حرىك  تشكيل  عرب  املتعمد  للقتل  فجأة  االمر  يتحول 

عفوية املوقف ورسعته وكأن ما كان جاء عفويا من غري ترتيب 

من االبن .

تلك  سئام  زوجني  بني  اليومى  الضجر  تتناول  الثالثة  والحكاية 

الظروف وتلك الرتكيبة املعتادة واملشاكل اليومية املتكررة التى 

تقابلهم وقررا عىل غري إتفاق أن تتطور الحكاية فيام بينهام اىل 

سبقت  املرة  تلك  ىف   ، القتل  حتى  لألخر  منهام  كل  ترصد  حد 

الزوجة وىف مرات قادمة قد يسبق الزوج ىف التخلص من املرأة 

، يبدأ املوقف  التى تجثم عىل حياته وتحولها لحياة مستحيلة 

العبثى  املوقف  يلبث  ما  ثم  الزوجني  بني  العادية  املشاكل  من 

أن يتنامى برسعة فائقة حتى نصل للنهاية التى تبدو ككرة من 

تبدو  املنحدر حيث  لنهاية  لتصل  فائقة  تتدحرج برسعة  الثلج 

بينهام  املتأزم  االجتامعى  املوقف  متوقعة ىف ظل  القتل  عملية 

، قد يقابلك ىف ذلك التكوين العبثى بعض االلفاظ والحوارات 

كوميدية الطابع لتخرج املأساة من قلب الضحك االسود ، فتلك 

وقابلة  دفينة  انها  نعرف  مأىس  تحمل  تضحكنا  التى  االحداث 

للتنامى واالنفجار.

مرة  كل  ىف  أننا  بداهة  سنكتشف  الثالث  التيامت  ومبراجعة 

عادية  من  تبدأ  التى  فاالزمة  تقريبا  النقطة  نفس  عند  ننتهى 

لنصل  حدث  كل  مع  كبرية  برسعة  تتنامى  واالحداث  املواقف 

من  نهائية  ال  دوائــر  أمــام  وكأننا   ، مرة  كل  ىف  االزمــة  لقمة 

قلب  ىف  كبرية  مكانة  له  وأصبح  تفىش  الذى  املفرط  العبث 

الحدث االجتامعى ، وتلك الطريقة ىف البناء تخرج من املعتاد 

االرسطى للجمع بني التغريب والال معنى عرب تناول يتخذ من 

فاملواقف   ، الفلسفة  لتمرير  منطقا  االسود  الكوميدى  الرتويح 

والحوارات متيل هنا اىل صدمة املتلق لتجعله يتسائل وال يرتاج 

، أو لتجعل ذهنه متيقظ ومصدوم فال فكاك من تلك االوبئة 

االجتامعية الخبيثة التى تحفر ىف قلب املوقف االنساىن املأزوم 

.

وكرسيان طاولة 
مستطيلة  منضدة  فقط  للغاية  بسيط  هنا  املرسحى  املنظر 

الثالثة  التيامت  مع  يتجاوب  أن  التكوين  ذلك  وعىل  وكرسيان 

وعىل  الفقري(  )املرسح  ىف  جروتوفسىك  طريقة  عىل  املختلفة 

املنطق  ، بهذا  املناسبة ىف كل مرة  الداللة  املنظر أن ينتج  فقر 

العام يبدو التشكيل وكأنه ملنظر محايد ميكن إستخدامه بنفس 

اجابات  يعطيئك  ولكنه   ، كل مشهد جديد  التكوين ىف  منطق 

كل  املرجوة مع  الكفاءة  بنفس  املقدمة  الخرافة  تخدم  جاملية 

منه  قصد  االستخدام  ذلك  أن  هنا  وظنى   ، تقدميها  يتم  تيمة 

الدرامية  االفكار  يستخدمه صناع  ما  عادة  الذى  املوحى  الفقر 

أن  ميكنه  املعقد  االستخدام  أن  إال  املنظر  فقر  فرغم   ، الكبرية 

 ، املرسحى  العرض  أسحلة  التكوين سالحا مهام من  يجعل من 

الطاولة والكرسيان وفق  نتقابل مع  ففى كل مشهد جديد كنا 

معيشة  وحجرة  املدير  مكتب  فهام  بالغرض  يفى  إستخدام 

املختلفة  االداء  وسائل  وعىل   ، الزوجية  وعش  الفقرية  العائلة 

االيقاع  ومبنطق  املناسبة  بالطرق  النرسح  يشبعوا  أن  وااليقاع 

املالئم .

وعىل نفس النهج تقريبا كان إستخدام إضاءة العرض املرسحى 

حيوات  عىل  التلصص  االحيان  بعض  ىف  منها  قصد  التى  تلك 

يكون  فتارة   ، العنيفة  والترصفات  باالفكار  مفعمة  ساكنة 

لتوصيل  اخرة  وتارة  املوقف  قلق  للتعبريعن  الضوء  استخدام 

أمام  هنا  إننا   ، سخونته  او  املطروح  املعنى  بكأبة  االحساس 

الذى  بالقدر  والساخنة  الرمادية  الدرجات  تخلط  طريقة 

موسيقى  عن  أما   ، املعروض  االجتامعى  املوقف  يستحقه 

والرشقية  االفريقية  االيقاعات  إستخدام  تم  فقد  العرض 

ويقربها  املقدمة  التيمة  لطبيعة  املتلق  يؤهل  الذى  باملنطق 

تحفيز  هو  املقصود  كان  املواقف  بعض  ىف   ، الرشق  روح  من 

املمثل ومساعدته بايقاع مناسب جامليا ، وىف احيان اخرى كان 

التفاصيل  ىف  وحتى   ، الصعب  للحدث  التلقى  تأهيل  الهدف 

الداخلية للتيامت الثالثة كان للموسيقى شخصية مؤثرة للغاية 

والتحفيز  والتعاطف  التأهيل  ودرجــات  املوضوع  طبيعة  ىف 

والتعقيب 
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محمود  امُلمثلني  ذهن  يف  )الطليعة(  فرقة  تأسيس  فكرة  برقت   

يف  لندن  يف  تدريبية  رحلة  يف  كانا  عندما  توفيق  ومحمد  باع  السِّ

ومل   ، إىل مرص  عودتهام  لحني  تأجل  املرشوَع  أنَّ  غري  صيف 1937. 

ل االثنان الفرقة بعد خروجهام  ير النُّور إالَّ يف سنة 1942 عندما شكَّ

يد  السَّ من  مبساعدة  واملوسيقى  للتمثيل  املرصية  الفرقة  من 

اآلداب  كلية  يف  االنكليزية  اللُّغة  بقسم  األستاذ  سكيف  كريستوفر 

بجامعة فؤاد األول الذي كان مرشفاً عىل مدة التَّدريب الَّتي قضاها 

باع وتوفيق يف لندن ، فقد منح الفرقة مبلغ ألف جنيه  املمثالن السِّ

لفنون  املحبني  باب  الشَّ من  مجموعة  إليها  انضمَّ   . نشاطها  لتبدأ 

ين وسعد عرفة وعثامن  املرسح أمثال رشاد رشدي وأحمد ضياء الدِّ

ين ووداد حمدي .  أباظة وأحمد عامر وأمينة نور الدَّ

 ، املرسحية  عروضها  عليه  م  ُتقدِّ ثابت  مرسح  للفرقة  يكن  مل   

أُخر  أحيان  ويف   ، األزبكية  حديقة  مرسح  يف  ُتثِّل  أحياناً  فكانت 

إيوارت  قاعة  يف  أو   ، إيزيس  سينام  مرسح  عىل  عروضها  م  ُتقدِّ

بأن  الفرقة  متها  قدَّ الَّتي  املرسحيات  امتازت   . األمريكية  بالجامعة 

ها رشاد رشدي مثل  ُجلَّها مرتجم أو مقتبس عن املرسح األوريب أعدَّ

القمر(  غاب  )ثم  قصة  عن  أُخذت  الَّتي  الرَّماد(  )تحت  مرسحية   :

إمييل  قصة  عن  وذرنــج(  )مرتفعات  ومرسحية   . شتاينبك  لجون 

العام(  )املفتش  ومرسحية   ، ملارلو  )فاوست(  ومرسحية   ، برونتي 

لألديب الرُّويس جوجول ، ومرسحية )الخطوبة( للرويس تشيخوف ، 

ومرسحية )زعامة شباب(عن املرسح األملاين ، وغريها . استمر نشاط 

والبحري يف  القبيل  الوجهني  الفرقة ملدة ثالث سنوات زارت خاللها 

مرص ، وقامت برحلة خارجية زارت فيها سوريا وفلسطني والعراق ، 

وبعد عودتها توقف نشاطها نهاية سنة 1945.

: بغداد  في  الفرقة 
الفرق  عروض  مشاهدة  عىل  العراقي  املرسحي  الجمهور  اعتاد   

إذ  العرشين،  القرن  عرشينيات  منتصف  منذ  املرصية  املرسحية 

العراقيون فرق جورج أبيض وفاطمة رشدي ويوسف وهبي  شاهد 

فرقة  حضور  اقرتب  وعندما  الفرق.  من  وغريها  الله  عطا  وأمني 

العريب(  )العامل  جريدة  نرشت  الزَّمن  من  مبدة  بغداد  اىل  الطليعة 

عىل صفحات عددها الصادر يف 1945/8/24 خرباً ُينبأ العراقيني بأنَّ 

اإلجراءات  وأنَّ  مستقباًل  العراق  تزور  املرصية سوف  ليعة  الطَّ فرقة 

عنواناً  حمل  الخرب  وهذا  اإلجــراء،  طور  يف  هي  للزيارة  الرَّسمية 

العراق(  يف  ُتثِّل  للمرسح  املرصية  ليعة  الطَّ )فرقة  رئيساً  صحفياً 

يف  رغبتها  الخارجية  وزارة  إىل  املعارف  وزارة  ))بعثت   : فيه  وجاء 

العراق  يف  تثيلية  بحفالت  القاهرة  يف  للمرسح  ليعة  الطَّ فرقة  قيام 

وذلك ألغراض ثقافية وطلبت إليها التَّوسط لدى املفوضية العراقية 

العزيز  عبد  يد  السَّ إىل  العراق  إىل  ُخول  الدُّ سمة  ملنح  القاهرة  يف 

سفره  أمر  وتسهيل  املذكورة  الفرقة  أعامل  مدير  إبراهيم  محجوب 

إلجراء التَّدابري األولية ملجيء أعضاء الفرقة يف الخريف القادم((.. 

الثَّاين  امللك فيصل  قاعة  الخالد غوتيه عىل مرسح  للكاتب  فاوست 

الثَّاين  ترشين   4 املصادف  االحد  يوم  مساء  التَّاسعةمن  اعة  السَّ يف 

 .))1945

مرسحية  الفرقة  مت  قدَّ  1945/11/6 املوافق  الثَّالثاء  يوم  ويف   

)مرتفعات وذرينج(، ونرشت جريدة )العامل العريب( إعالن املرسحية 

)فرقة  رئيساً  عنواناً  وحمل   1945/11/6 يف  الصادر  عددها  يف 

املرصية  التَّمثيلية  ليعة  الطَّ ))فرقة  فيه:  وجاء  املرصية(  ليعة  الطَّ

الرَّابعة والنِّصف  اعة  السَّ الثَّاين  م عىل مرسح قاعة امللك فيصل  تقدِّ

الحفلة   . الخالدة مرتفعات وذرنج  العاملية  الرِّواية  اليوم  عرص هذا 

خاصة للسيدات((. 

ذكرهام،  مرَّ  اللَّذين  املرسحيني  العرضنّي  الفرقة  مت  قدَّ أن  وبعد   

عروضها  بربنامج  املتفرجني  يخرب  إعالن  نرش  عىل  الفرقة  أقدمت 

يف  اإلعالن  وُنرش   ، بغداد  يف  تواجدها  نهاية  حتى  التَّالية  املرسحية 

جريدة )العامل العريب( بعددها الصادر يف 1945/11/6 وحمل عنواًنا 

ليعة التَّمثيلية املرصية  رئيًسا )منهج حفالت( جاء فيه : ))فرقة الطَّ

عىل مرسح قاعة امللك فيصل الثَّاين :

- رواية مرتفعات وذرنج مساء يوم 8 و 9 ترشين الثَّاين 945

الثَّاين  ترشين   12 و   11 و   10 يوم  مساء  الحكومة  مفتش  رواية   -

945

- رواية تحت الرّماد مساء يوم 13 و 14 و 15 ترشين الثَّاين 945

- رواية زعامة الّشباب مساء يوم 16 و 17 و 18 ترشين الثَّاين 945

ينام املرصيني : أمينة  يقوم بأهم ادوار الرِّوايات أبطال املرسح والسِّ

باع ومحمد توفيق ووداد حمدي وجامالت  ين ومحمود السِّ نور الدَّ

فايد  ووسيم  عديل  ومحمد  يب  الدِّ ومحمد  أباظة  وعثامن  زايد 

الّتذاكر  أسعار   . عرفه  وسعيد  حامد  وأنيس  ين  الدِّ ضياء  واحمد 

 350 أول  موقع   . فلس   500 ممتاز  موقع   . فلس   750 لوج  كريس 

فلس . تطلب من صالونات الجايب وصيدلية فتو ومعاهد اورزدباك 

لقاعة  التَّذاكر  شباك  ومن  مكنزي  ومكتبة  عيىس  كامل  وصيدلية 

البرصة  لوايئ  الّطليعة  فرقة  ستزور   : مالحظة   . الثَّاين  فيصل  امللك 

واملوصل بعد انتهاء حفالتها يف بغداد((.

القراء  كام نرشت جريدة )البالد( يف 1945/11/8 إعالناً أخربت فيه 

بأنَّ الفرقة ستقوم بعرض مرسحية )مفتش الحكومة( ، ونرش اإلعالن 

 : فيه  الحكومة( جاء  العاملية مفتش  )املرسحية  تحت عنوان رئيس 

فيصل  امللك  مرسح  عىل  املرصية  التَّمثيلية  ليعة  الطَّ فرقة  مها  )تقدِّ

الثَّاين  بت 10 ترشين  السَّ التَّفيِّض األهلية يوم  الثَّاين ملنفعة جمعية 

 ، )نوفمرب( 1945  الثَّاين  بداية ترشين  بغداد يف  إىل  الفرقُة   وصلت 

ين ومحمود الّسباع ومحمد توفيق  ت  املمثلني : أمينة نور الدَّ وضمَّ

يب ومحمد  ووداد حمدي وجامالت زايد وعثامن أباظة ومحمد الدَّ

ين وأنيس حامد وسعيد عرفه .  عديل ووسيم فايد واحمد ضياء الدَّ

 بارشْت الفرقُة عروضها املرسحية يف يوم األحد املوافق 1945/11/4 

صفحاتها  عىل   1945/10/31 يف  الصادرة  )البالد(  جريدة  ونرشت   ،

)أخبار  رئيساً  عنواناً  الخرب  بغداد وحمل  الفرقة يف  عمل  بداية  خرب 

من  املرصية  التَّمثيلية  ليعة  الطَّ ))فرقة   : فيه  جاء  بغداد(  يف  الفنِّ 

الرِّوايات  أشهر  تقدم  الثَّاين  فيصل  امللك  قاعة  مرسح  اىل  مرص 

الثَّاين  ترشين   4 املصادف  االحد  مساء  من  ابتداء  الخالدة  العاملية 

اىل 18 منه . فتشوا عن محالت بيع البطاقات واحجزوها مقدماً((. 

مت الفرقة أول عروضها املرسحية عىل   وتدعياًم للخرب املتقدم ، قدَّ

مسارح بغداد يف يوم األحد املوافق 1945/11/4 مبرسحية )فاوست( 

عدد  يف  املرسحية  إعالن  وُنرش   ، مارلو  كرستوفر  االنكليزي  للكاتب 

جريدة )البالد( الصادر يف 1945/10/31 وحمل عنواناً رئيساً )حفلة 

الوالدة  امللكة  الجاللة  صاحبة  حرضة  ))برعاية   : فيه  جاء  تثيلية( 

العراقية  األطفال  حامية  لجمعية  النِّسايئ  الفرع  وملنفعة  املعظمة 

فاوست  مرسحية  بتمثيل  هرية  الشَّ املرصية  ليعة  الطَّ فرقة  ستقوم 

فيصل  امللك  قاعة  مرسح  عىل  مارلو  كرستوفر  املرسحي  للكاتب 

ترشين   4 املصادف  األحد  يوم  مساء  من  التَّاسعة  اعة  السَّ يف  الثَّاين 

سو  فتوح  وصيدلية  الجمعية  مركز  يف  البطاقات  تباع   945 الثَّاين 

جريدة  يف  املرسحية  اعالن  ُنرش  كام  مكنزي((.  مكتبة  ويف  إخوان 

))برعاية   : فيه  وجاء   1945/10/31 الصادر يف  بعددها  )الحوادث( 

جاللة امللكة املعظمة ستقوم فرقة الطليعة املرصية بتمثيل مرسحية 

المصرية.. الطليعة  فرقة 
العراق في 

         عيل الربيعي

- العراق

محمود الّسباعمحمد توفيق

يب محمد الدِّ



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 24 أكتوبر 2022العدد 545 العدد 24791 أكتوبر 2022العدد 791

22 رؤى

الجايب  صالونات   : يف  البطاقات  تباع   . مساء  التَّاسعة  اعة  السَّ  945

االسالمية  يدلية  الصَّ  . األهلية  التَّفيض  مدرسة   . عبوش  املصور   .

باب   . االسالمية  يدلية  الصَّ  . عيىس  كامل  صيدلية   . فتو  صيدلية   .

القاعة ليلة الحفلة(.

 كام نرشت جريدة )العامل العريب( يف 1945/11/13 وعىل صفحاتها 

)تحت  مرسحية  بعرض  ستقوم  الفرقة  أن  من  الُقرَّاء  يخرب  إعالناً 

االمري  العراق  عرش  عىل  الويص  املليك  مو  السُّ صاحب  وأنَّ  الرَّماد( 

حرضة  )سيرشف   : اإلعــالن  يف  وجاء   ، الحفلة  سيرشف  االله  عبد 

الَّتي  الرِّواية  املعظم  العهد  وويل  الويص  املليك  مو  السُّ صاحب 

امللك  قاعة  مرسح  عىل  املرصية  التَّمثيلية  ليعة  الطَّ فرقة  مها  تقدِّ

الثِّالثاء  مساء  العراقية  األحمر  الهالل  جمعية  ملنفعة  الثَّاين  فيصل 

العاملية  الرِّواية  زوالية  الثَّامنة  اعة  السَّ الثَّاين  ترشين   13 املصادف 

فبادروا  جداً  محدود  البطاقات  عدد  إنَّ   . الرَّماد  تحت  الخالدة 

التَّالية : مكتب مكنزي وصيدلية  باقتنائها قبل نفاذها من املحالت 

فتو وصالون حالقة الجايب ومحل حسو إخوان((. 

النَّقد املرسحي :

الفرقة،  مها  ُتقدِّ الَّتي  املرسحية  العروض  يتابعون  حفيون  الصَّ أخذ   

الناقد  كتب  فقد  عنها،  املطولة  النَّقدية  املقاالت  يكتبون  وأخذوا 

 1945/11/7 يف  الصادر  بعددها  العريب(  )العامل  جريدة  يف  الفني 

يف  املرصية  التمثيلية  الطليعة  )فرقة  بعنوان  مطولة  نقدية  مقالة 

قصة الدكتور فاوست(، وجاء يف بعض منه :)... رشَّفت هذه الحفلة 

مو  السِّ صاحبات  تصحبها  املعظمة  ة  الوالدَّ امللكة  الجاللة  صاحبة 

كبري  جمهوٌر  الحفلة  هذه  حرض  كام   . املعظامت  األمــريات  املليك 

البعض  أثبتت  الرَّاقية  بقة  الطَّ أنَّ  إال  والوسطى  الرَّاقية  بقة  الطَّ من 

املمتاز  رف  الظَّ ذلك  مبثل  يليق  ال  الذي  بسلوكه  راٍق  غري  أنَّها  منها 

أحوجنا  وما  بالله  اإلميان  فضيلة  يف  عظيم  درس  فاوست  قصة  ؟ 

الَّتي  املرسحية  تفوتكم  أن  فحذار   . رس  الدَّ هذا   إىل  العرب  نحن 

البات . كانت مرتفعة وعليها أن تخفضها خاصة للطالب والطَّ

يف  الصادر  بعددها  العريب(  )العامل  لجريدة  الفني  الناقد  وكتب 

التَّمثيلية  ليعة  الطَّ )فرقة  بعنوان  مطواًل  نقدًيا  مقااًل   1945/11/10

مت  املرصية يف رواية مرتفعات وذرنج( وجاء يف بعٍض منها :).. قدَّ

الثَّانية  روايتها  املرصية  التَّمثيلية  ليعة  الطَّ فرقُة  األول  أمس  مساء 

عدد  عىل  إذ صعب  العظيم  النَّجاح  القت  وقد  وذرنج(  )مرتفعات 

كبري من املدعوين إيجاد محل  لهم . وفيام ييل مالحظاتنا :

يجيدها  الَّتي  من  ريفة  الظَّ بالنُّكات  الــرِّوايــة  هــذه  امتازت   -

املرصيون، ضحَك لها العراقيون طوياًل .

أنَّنا رصنا  أّثر عىل الجمهور حتى  - كان صوت )امللقن( مرتفعاً مام 

نعرف ما سيقوله املمثلون 

ورين  ين يف الدَّ - أجادْت املمثلُة القديرة بحق وحقيق أمينة نور الدِّ

باهراً  نجاحاً  بهام  وابنتها ونجحت  كاترين(  )األم  بهام  الذين قامت 

وتناسق  حديثها  وحلو  روحها  خفة  النَّجاح  هذا  عىل  ساعد  ومام 

نربات صوتها .

أدرى  وهو  الخادم(  )جوزيف  دور  يف  توفيق  محمد  األستاذ  قام   -

من غريه بالنُّكات البديعة وكان يعرف كيف يلقيها فتالقي النَّتيجة 

املحتمة لدى الجمهور .

- أما املمثلة وداد حمدي فكانت تحاول أن تنافس زميلتها يف أداء 

دورها فأعجبنا بها. 

- وهنا البد من أن أرصح أننا وإن كّنا نختار فالن أو عالن أو فالنة 

أنَّ  يعني  ال  فهذا  الفرقة  أفراد  نجاح  درجات  يف  ومنيز   ، عالنه  أو 

للظروف  إمنا   ، أدوارهم  ومل يجيدوا يف تثيل  البقية مل يفعلوا شيئاً 

ين أحسن من  ور سبب يف أن يجعالنا أن نقول مثاًل )شهاب الدَّ والدَّ

أخيه قلياًل( 

وال  فمه  يف  تضيع  أغلبها  باع  السِّ محمد  األستاذ  كلامت  كانت   -

نسمع املقاطع األخرية من هذه الكلامت 

ليعة وأعّز ما لديها لتقدمه إىل امة العرب  تعترب أروع ما أنتجته الطَّ

األول  أمس  مساء  الجمهوُر  ر  تقاطَّ الَّتي  فاوست  كتور  الدَّ قصة   ...

الثَّاين من قبل أفراد  ملشاهدتها تثَّل عىل مرسح قاعة امللك فيصل 

تعطي  فاوست  الّدكتور  ...قصة  املرصية  التَّمثيلية  ليعة  الطَّ فرقة 

اإلنسان درساً ال ينىس وتبعث يف اإلنسان الرَّغبة يف أن يتتبعها عن 

كثب بكامل شعوره وإحساسه ، فقد أجاد املمثلون بأدوارهم إجادة 

االنتظام  من  عظيم  جانب  املناظر عىل  كانت  ولقد   ، فتشكر  تذكر 

واالنسجام ، فهنيئاً للطليعة املرصية بفرقتها النَّاجحة ، وهنيئاً للفن 

بأنصاره امليامني . والبد هنا من إثبات بعض مالحظايت :

- كان العنرص النِّسايئ يف هذه القصة ضعيفاً جداً .

- إذا كان والبد من التَّفضيل فقد نجح األستاذ محمد توفيق يف دور 

مفيستوفوليس  دور  يف  باع  السِّ محمود  واألستاذ  فاوست  الّدكتور 

خادم إبليس .

وكان  العراقيني،  من  واملثقفني  الفنَّانني  بكرثة  الحفلُة  امتازت   -

إعجابهم بعظمة التَّمثيل ال تقل عن  إعجابنا .

القديرة وداد حمدي يف تثيل دورها ومن شدة  املمثلُة  - أحسنْت 

لها  أجري  أن  بعد  فاقت  بسيطة  إغامءة  أصابها  بذلته  الذي  الجهد 

عملية التَّنفس االصطناعية فعادت تواصل دورها املنوط بها .

- الوقت الذي استغرق الّتمثيل كان مناسباً متوافقاً بديعاً ، إذ ابتدأ 

الحادية  اعة  السَّ يف  وانتهى  والنِّصف  التَّاسعة  اعة  السَّ يف  التَّمثيل 

عرشة والنِّصف تاماً .

لحدائقه  َلْم يخرج منظراً  ِلَم  املنظُر واحداً ال غريه وال نعلم  - كان 

بل  احرة  السَّ بيعية  الطَّ مبناظرها  يتغنى  فاوست  كان  الَّتي  الغنَّاء 

إىل  نصيحتي  وأخرياً  ؟  فقط  امللونة  األنوار  بتوجيه  املخرج  اكتفى 

ال  وأن  التَّمثيل  أثناء  كينة  والسَّ والهدوء  بالنِّظام  تعتني  بأن  الفرقة 

قليلة  الرِّواية مبدة  مثل هذه  بتمثيلها  عنها  يعرض  الجمهور  تجعل 

ُخول فقد  من الزَّمن دون أن ُتثِّل فصاًل هزلياً . ثم نالحظ أسعار الدُّ

جماالت زايد

عوة ملسرحية فاوست إعالن حلضور املسرحياتبطاقة الدَّ

وداد حمديأمينة نور الدين
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الثَّانية  اعة  السَّ يف  انتهت  أنها  إذ  طوياًل  وقتاً  الرِّواية  استغرقت   -

عرشة والنِّصف . 

يف  الــصــادر  بعددها  نفسها  للجريدة  الفني  املــحــرر  وكتب   

مفتش   .. واألدب  الفن  عامل  يف   ( بعنوان  مقااًل   1945/11/20

الَّتي  الثَّالثة  الرِّواية  هي  :)هــذه  منه  بعض  يف  وجاء  الحكومة( 

ليعة املرصية ولقد أحسنت يف اختيارها املوقف  متها لنا فرقُة الطَّ قدَّ

األدب  درر  من  غالية  درة  ة  الفذَّ املرسحية  هذه  وتشري   . هذا 

الرُّويس العظيم. والقصة كوميديا انتقاديه يف فصول خمسة وضعها 

الكاتب الرُّويس الخالد نقوال كوكول لغرض عظيم هو فضح الجهاز 

الحكومي القيرصي البائد الذي قضت عليه قضاًء مربماً ثورة أكتوبر 

وعي  من  يجعل  أن  القيِّمة  املرسحية  بهذه  كوكول  يريد   . الكربى 

 . وحياته  وتفكريه  ورقيه  تطوره  أساس  تكون  الة  فعَّ قوة  اإلنسان 

وإيجاد جهاز حكومي أنقى وأصلح يف خدمة الجامهري والبالد(. 

تقييم الزيارة: 

عليه،  املتفق  املرسحي  برنامجها  الطليعة  فرقة  قدمت  أن  وبعد 

املحقق  كتب  العراق،  مبغادرة  ت  وهمَّ املرسحية  عروضها  وأنهت 

الفني ملجلة الزهراء بعددها الصادر يف 1945/11/30 مقااًل تقييمًيا 

فشلت  )ملاذا  رئيًسا  عنواًنا  بغداد وحمل  يف  الفرقة  أيام  عن  مطواًل 

األستاذ  بذلك  ويشهد  امل  الشِّ عىل  صفر  أمامها  هو  الَّتي  التَّمثيلية 

بدور  ليقوم  أعضائه  أحد  تكليف  إىل  اضطر  الذي  باع  السِّ محمود 

رشطي يف رواية )مفتش الحكومة( وكان مقلباً جمياًل للطليعة حيث 

املفتش من بطرسربج ويريد مقابلة  ليقول )قدم  املمثل  وقف هذا 

سيدي العمدة( وقف متلعثاًم ، ومل يستطع لفظ أية كلمة من هذه 

واخذ  ورئيسها  الفّن  أنوار  عىل  باع  السِّ غضب  سبَّب  مام  الجملة 

يشتم ويسب العناً الفّن .لقد حدث هذا أليس كذلك ؟ واآلن ارجع 

خيل عىل الفنِّ  باع ومحمد توفيق ملسايرتهم آراء هذا الدَّ وألوم السِّ

توماس  هذا  َمْن  إذ  الفنَّانني  أساتذته  عىل  النِّفاق  عمله  كان  لقد   .

يل  فاسمحوا  منكم  كربياء  األخرى  بالفرق  تتصلوا  مل  كنتم  إذا  أما  ؟ 

ألنَّ   ، الفّن  لهذا  باالنتساب  جديرون  لستم  بأنكم  لكم  أقول  أن 

الجميع  يعترب  وأن  وفنه  أخالقه  يف  عظياًم  يكون  أن  يجب  الفنَّان 

أمينة  يدة  السَّ مقابلة  حفيني  الصَّ من  واحد  غري  طلب  .لقد  إخوان 

، هل  أمينة  يا  أنت  من   ، الله  شاء  ما   ، رفضت  ولكنها  ين  الدَّ نور 

أنت أعظم من ممثالت الغرب أم أعظم من فاطمة رشدي وأمينة 

اشمئزاز  إىل  أدى  هذا  رفضك  إنَّ   ، وغريهن  حسن  وفردوس  رزق 

عوة  الدَّ بطاقات  للفرقة  أعادوا  حفيني  الصَّ بعض  أنَّ  ثم   ، الكثريين 

تقعوا  ال  أن  وكعرب  كإخوان  لكم  نصيحتنا  ؟  ملاذا  تعرفون  وانتم 

أمثال هذا  تعتمدوا عىل  املستقبل وان ال  يف مثل هذه األخطاء يف 

ر بكم(. )الّتوماس( الذي غرَّ

الصادر يف  بعددها  العريب  العامل  لجريدة  الفني  املحرر  كذلك كتب 

املرصية( جاء يف  الطليعة  )فرقة  بعنوان  تقييمًيا  مقااًل   1945/12/3

بعض منه :) انتهت حفالت فرقة الّطليعة الّتمثيلية املرصية ببغداد 

مل  بغداد  يف  أقامتها  الَّتي  األخرية  الحفلة  أنَّ  للحقيقة  هنا  ونذكر   ،

يحرضها إال جامعة يعدون باألصابع فاضطرت الفرقة إلغاء الحفلة 

حف أجور إعالناتها  كر أنها مل تدفع إىل محاسبي الصُّ .. والجدير بالذِّ

العزيز  عبد  اختصاص  من  فع  الدَّ أجر  أنَّ  يقولون  الفرقة  فأفراد 

ع الخيط(  محجوب مدير اإلدارة ، مع أنَّ الّسيد عبد العزيز قد )شمَّ

هناك  كانت  إذا   ، الفرقة  واردات  جميع  استلم  أن  بعد  حلب  إىل 

واردات (.

أيام  إنها   ، بغداد  يف  املرسحية  الطليعة  لفرقة  األيام  مرت  وهكذا 

ألنها  جًدا  مهمة  رحلة  تبقى  أنها  إال  وحيثياتها  تداعياتها  برغم 

العراقي عىل مرسحيات جديدة مل تقدم من قبل  أطلعت الجمهور 

يف العراق، بل مل يسمع الجمهور بقسٍم منها. كام أنها تبقى عالمة 

بارزة يف تاريخ الفرق املرسحية املرصية يف خارج حدود مرص. 

فرقة الطليعة ؟(  جاء يف بعٍض من املقال: 

والذي  بغداد  عن  الرَّحيل  وشك  عىل  ليعة  والطَّ الكلمة  هذه  أكتب 

لع أفرادها عىل هذه الكلمة ليتعلموا كيف يجب أن  ارجوه أن يطَّ

تكون الفرق التَّمثيلية .كنتم بعيدون عن الوسط الفني يف بغداد ، 

ومل تختلطوا بأرباب الفّن هنا وال لوم عليكم إذ ظهرتم أنكم فرقة 

أنَّ  إذ  فشلكم  إىل  أدى  ما  وهذا   ، املتبعة  األصول  تعرف  ال  ناشئة 

املرسح  عميد  يرأسها  والَّتي  العراق  زارت  الَّتي  الكبرية  الفرق  كل 

يدة  السَّ ق  الرشَّ ممثالت  وكبرية  وهبي  بك  يوسف  األستاذ  املرصي 

واتصلوا   ، الفني  بالوسط  اتصلوا  فرقتهام  أعضاء  مع  رشدي  فاطمة 

برئيس  إال  تتصلوا  مل  إنكم   . كله  الواجب  وعملوا  حف  الصُّ بأرباب 

فرقة يدعى توماس أفندي حبيب، وهو ال ناقة له وال جمل يف الفنِّ 

والفرق  الجمعيات  مع  االتصال  من  لكم  بتحذيره  غّشكم  أنَّه  بل   ،

رؤى

ليعة ماد لفرقة الطَّ برنامج مسرحيات الفرقةإعالن مسرحية حتت الرَّ ليعة منهج حفالت فرقة الطَّ

هراء العدد 91 لسنة 1945 جريدة العالم العربي العدد 5513 مجلة الزَّ
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وقضيت أكرث من 25 عاما هناك، إال أيّن أرّص عىل رضورة تقديم 
الفن، والعروض، واملرسحيات يف لبنان”.

كشفت:  العمل،  هذا  خالل  من  وجهتها  التي  الرسائل  وعن 
ليحافظوا  اللبنانيني  إىل  دعوة  املرسحية  “وّجهت من خالل هذه 
جميعا،  إذا هجرناه  ألننا  هنا،  يبقوا  وأن  وطنهم،  يف  أملهم  عىل 

سنرتكه ألشخاص ال نريدهم أن يستحوذوا عليه”.
أما كارين مكارى التى جسدت شخصية البطلة ىف العرض فتقول  
عراقجى حيث  وبني  بينها  باالتفاق  تم  املرسحية  اسم  اختيار  أن 
وهو  ماك(  ماك  )كوكو  الجمهور   به  عرفها  الذى  االسم  اختارت 
يطلقه  الذي  لها   املحّبب  اللقب  ولكّنه مأخوذ من  اسم غريب. 
ينادونني  ولكّنهم  كارين،  اسمي  أن  حيث   ، أصدقاؤها  عيّل 

األوىل  الثالثة  الحروف  من  مأخوذ  فهو  ماك،  ماك  أما  بكوكو، 
عائلتي )مكاري(، وعندما أسست صفحتها  عىل موقع  اسم  من 
إنستجرام استعملت هذا االسم دون تفكري لتلقى الصفحة نجاحا 

غري متوقع”.
خالله  من  أقف  الذي  املرسحي  العمل  هذا  “أعترب  وتابعت: 
أليّن  يل  بالنسبة  كبريا  تحديا  املرسح  خشبة  عىل  األوىل  للمرة 
ساعة  ملدة  أمامهم  وسأقف  األوىل،  للمرة  كبريا  جمهورا  سأواجه 
يف  شخصيات  ثالث  أؤدي  أين  كام  املرسحية،  زمن  هي  ونصف 
اعتدت  بعدما  مبارشة،  الجمهور  أمام  املرسح  نفسه عىل  الوقت 
مواقع  عىل  فيديوهات  خالل  من  الشخصيات  تلك  تقديم  عىل 

التواصل االجتامعي”.

النشاط  فإن  لبنان  يعانيها  التى  الخانقة  االقتصادية  األزمة  رغم 
أن  إىل  ذلك  مرجع  كان  ورمبــا   . بها  كثريا  يـتأثر  مل  املرسحى 
اللبنانيني بطبيعتهم شعب عاشق للمرسح وهم من ادخلوا هذا 
الفن الرفيع إىل العامل العرىب. ورمبا وجدوا فيه فرصة للرتفيه عن 
انفسهم وسط األزمة. ورمبا وجدوا ىف املرسح قناة ملناقشة قضايا 
لبنان  قادت  التى  األسباب  عىل  األضواء  وتسليط  اللبناىن  الواقع 

إىل تلك األزمة الطاحنة.
واملمثلة  واملنتجة  واملؤلفة  املخرجة  حاليا  تقدم  اإلطار  هذا  وىف 
لها  مرسحية  تجربة  أول  ىف   ) سنة   42( عرقجي  نبال  اللبنانية 
مرسح  خشبة  عىل  انطلقنا”  يال   .. ماك  ماك  “كوكو  مرسحية 
“مونو” يف بريوت. وكان مجال إبداعها األساىس هو السينام حيث 
ساهمت بشكل كبري يف إعطاء السينام اللبنانية دفعاً كبرياً وروحاً 
جديدة. ولها أعامل درامية حققت نجاحا كبريا من هذه األعامل  
العاملية،  الجوائز  من  عدداً  حصد  الذي  ثواين”  “قّصة  مسلسل  
وفيلم “يال عقبالكن”. وهى خريجة الجامعات الفرنسية. وتلك 

رشكة تنتج عن طريقها بعض أعاملها .
 وتسلط املرسحية الضوء عىل قضايا النساء املختلفة ومواجهتهّن 
بها  ميّر  التي  الصعبة  واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  ملختلف 

لبنان.  
بطولة  من  كوميدية  إنها مرسحية  املرسحية  عن  عراقجى  وتقول 
هي:  شخصيات   3 دور  تلعب  والتي  مكاري،  كارين  املمثلة 

“كوكو، ورايا، ووالدة كوكو”.
معاناتها  تروي  الشخصيات  من  واحدة  “كل  عراقجي:  وأضافت 
يف الحياة، وتشكو املشاكل اليومية التي نصادفها يف لبنان، ولكن 

بطريقة كوميدية”.
لبنان عشق 

وعن إرصارها عىل تقديم أعاملها الفنية يف لبنان مع أنها مقيمة 
ومع  كثريا،  السؤال  هذا  عيّل  “ُطرح  عراقجي:  قالت  باريس،  يف 
الفرنيس،  السفر  جواز  أملك  وأنا  باريس،  يف  مقيمون  أهيل  أن 

اللبنانى المسرح  شارع  فى  هشام عبد الرءوف جولة 
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اللبنانى المسرح  شارع  فى  جولة 

شخصيات  3
“لكل  كشفت:  تؤّديها  التي  الثالثة  بالشخصيات  يتعلق  وفيام 
شخصية مميزاتها الخاصة، ولكن لكل منها رسالتها املختلفة، فمن 
باالبتعاد  للفتيات  رسالة  أوّجه  أن  سأحاول  كوكو  خالل شخصية 
عن األمور املعّقدة يف الحياة، أما من خالل شخصية رايا فسأنتقد 
املشاكل  فسأنتقد  ماك  ماك  والدة  مع  أما  املال،  وحب  الغرور 

االجتامعية املختلفة”.
من  الرغم  عىل  لبنان  يف  املرسحية  الحركة  استمرار  أهمية  وعن 
يستمر  أن  ــروري  ال “من  مكاري:  قالت  الصعبة،  الظروف 
املرسح يف هذه الظروف، فأنا مقيمة يف فرنسا، ولكّني عدت إىل 
لبنان، يك  أرزة  يحمل  زيا  مرتدية  املرسحي،  عميل  ألقّدم  الوطن 

نقول أننا متعّلقون بأرضنا ووطننا مهام جار الزمان”.
سيجارة أخر 

القادم  يونيو   30 حىت  محجوز  المسرح 
للمخرجة  سيجارة”  “آخر  مرسحّية  افتتحت  مقارب  وقت  وىف   
اللبنانّية لينا أبيض عىل خشبة مرسح مونو، يف العاصمة اللبنانّية 
تخفيف  بعد  اللبنايّن  الثقايف  للمشهد  ملحوظة  عودة  يف  بريوت 

حّدة القيود التي فرضها وباء كورونا.
وتقول مخرجة املرسحّية لينا أبيض قصة املرسحية:

نهاية  إجــازة  قضاء  قــّرروا  شّبان  ثالثة  قّصة  املرسحّية  “تــروي 
اثنني  أّن  علاًم  زوجاتهم،  اصطحاب  دون  جبيّل  بيت  يف  األسبوع 
ثّم  املدرسة،  ذكريات  سوياً  ليسرتجعوا  متزّوجان،  فقط  منهام 
زوجاتهم،  وبني  بينهم  فيام  املشاكل  كّل  تفّجر  مشكلة  تحدث 

وحبيباتهم، ومجتمعهم، وحّتى فيام بني بعضهم البعض”.
األّول  واملأساوية،  الكوميديا  بني  تجمع  “املرسحّية  وأضافت: 
إىل  لتأخذنا  املرسحّية  نهاية  يف  األمور  لتنقلب  خفيف،  كوميدي 
مكان آخر كليا حيث يتحّدث الشّبان عن حياتهم بطريقة درامّية 

دقيقة”.
مع  التعاون  السهل  من  “كان  قالت:  للمرسحّية  إخراجها  وعن 

انعكست  بأزمة صعبة جداً  مررنا  أّننا  نجد  االقتصادية،  وباألزمة 

بشكل سلبّي عىل املرسح”.

وممتلئ  مشغول  املرسح  بأن  جداً  سعيدة  “ولكني  وأضافت: 

الوقوف  يستطيع  اللبنايّن  أّن  يثبت  ما  وهذا   ،2023 يونيو  حتى 

دامئاً بعد كل االنكسارات”. 

السمراين  “أضفنا من ذاتنا  من جهة أخرى يقول  املمّثل دوري 

أّن  كام  سيجارة”،  “آخر  مرسحّية  يف  أّديناها  التي  األدوار  إىل 

تكّلمنا  كام  آخر،  مكان  إىل  مكان  من  نقلتها  أبيض  لينا  املخرجة 

عن مواضيع ُتطرح للمرّة األوىل يف املرسح”.

بّد للممّثل أن يخوض تجربة املحرتف املرسحّي كّل  وأضاف:” ال 

عام يك يخرج مكنوناته، ويك يطور مسريته الفنّية التي ال تصقل 

بالدراما، أو السينام فحسب، إْذ ال بد له من الوقوف عىل خشبة 

املرسح الكتساب املزيد من الخربة والثقة”.

أما بخصوص الجرأة التي تضّمنتها املرسحّية فقال:

 “املرسح ُوجد لتقديم الجرأة التي ال ميكن أن تعرضها يف أماكن 

ولكّن  السينام،  يف  قليال  الجرأة  تقّدم  أن  تستطيع  رّبا  أخرى.. 

الجرأة  أن  علاًم  املرسح،  خشبة  عىل  أكرب  بشكل  مفتوح  املجال 

تخدم الشخصّية، وتساعد املمّثل عىل إظهار مشاعره، كام تعينه 

ليحّقق التحّول من الكوميديا إىل الدراما”.

اللبنايّن وسام صليبا: “أجّسد  وعن دوره يف املرسحّية قال املمّثل 

نفسه  عىل  ويحرّم  وملتزم  متحّفظ  طبيب  وهو  “وسيم”،  دور 

مليئة  حياته  أّن  يف  تكمن  املفارقة  ولكّن  األخطاء،  ارتكاب 

باألخطاء، وخصوصاً يف حياته الزوجّية، وتكمن الرسالة يف إظهار 

فيام  حياتها  من  املثايل  الجانب  تظهر  التي  اللبنانّية  العائالت 

الحقيقة مليئة باملشاكل والسلبيات”.

النفسّية،  الحالة  إظهار  عىل  كبري  بشكل  يرتكز  “دوري  وأضاف: 

مع  تحّدثنا  كام  ــدور،  ال لكتابة  نفيّس  معالج  إىل  لجأنا  لذلك 

أشخاص وعائالت عاىن افرادها ماّم تعانيه الشخصّية التي أّديتها 

عىل املرسح”.

بدوره  كتب  الذي  عرقجي  وليد  املمّثل  رّصح  أخرى  جهة  ومن 

سجّيتهم  عىل  الرجال  إظهار  عىل  “حرصُت  املرسحّية:  سيناريو 

وطبيعتهم، وخصوصاً عندما يجتمعون فيام بني بعضهم البعض، 

يتباهون  الرجال  أّن  حقيقة  عىل  رّكــزت  أيّن  هو  األهــّم  ولكّن 

يخفون  ولكّنهم  وأعاملهم،  مهنتهم  يف  نجاحهم  عن  بالحديث 

الحقيقة واملشاعر الصعبة التي يختربونها”.  

العام 2019، وأّول من قرأها  وأضاف: “كتبت هذه املرسحّية يف 

الفور،  عىل  بها  إعجابها  أبدت  التي  أبيض  لينا  املخرجة  هي 

ولكن منذ ذلك الوقت عانينا من أزمات “الثورة”، وانفجار مرفأ 

لثالث  عرضها  نؤّجل  جعلنا  ماّم  كورونا،  وباء  وتبعات  بريوت، 

سنوات”.

حر حفل االفتتاح والد املمّثل وسام صليبا الفنان اللبناين غّسان 

صليبا الذي قال : “أحّب املرسح بكاّفة أنواعه، وأحببُت أن أرى 

تكمن  التي  املرسحّية  هذه  يف  املرسح  خشبة  عىل  وسام  نجيل 

ولكّن  فقط،  ممّثلني  ثالثة  عىل  توّزع  الكبري  نّصها  بأّن  صعوبتها 

إيقاعها كان رسيعاً، وقصصها كانت مستمّدة من واقع حياتنا”.

أصدقائها  لدعم  حرت  التي  النور  عبد  سريين  املمثلة  أما 

املمّثلني الذين قاموا ببطولة املرسحية فقالت: “تربطني بالشباب 

أدعم  أيّن  كام  جميعاً،  معهم  مّثلت  حيث  جداً،  جميلة  صداقة 

األعامل اللبنانّية بشكل مطلق، ويف الحقيقة أعجبت بهذا العمل 

هذه  مثل  يف  كثرياً  نحتاجها  الكوميديا  من  جرعة  لنا  قّدم  الذي 

األّيام يف لبنان”.

عرقجي،  ووليد  السمراين،  ودوري  صليبا،  وسام  الثالثة  املمثلني 

وهم ممثلون محرتفون عملوا يف املرسح، والسينام، والتلفزيون”.

التي  تلك  تشبه  بطريقة  النّص  عىل  عملنا  لقد  وأضــافــت:” 

الفضاء  عىل  عملنا  كام  اللبناين،  الشارع  يف  الشباب  بها  يتكّلم 

من  املرسحّية  منط  تغرّي  عىل  وكذلك  املمثلون،  فيه  يتحرّك  الذي 

الكوميديا يف بدايتها إىل الدراما الحزينة  مع اقرتاب نهايتها”.

ولكن سلىب  تأثري 
وعن تأثري األزمات املتتالية التي مّر بها لبنان مؤّخرا عىل الحركة 

املرسحية أكدت: “ال شّك أن تلك األزمات كان لها وقع كبري عىل 

كورونا،  وباء  وبتبعات  بريوت،  مرفأ  بانفجار  فكرنا  فإذا  املرسح، 

لبنان  الترتكوا  عرقجى:  نبال 

الواقع  تنتقد  مسرحية  ماك«  ماك  »كوكو 
النساء قضايا  خالل  من  اللبناني 
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حركة  هو  املرسحي  العمل  إبــداع  باديو،  إىل  بالنسبة   

محاولة  أي   –  “ الزمن   “ اىل   “ الرسمدية   “ من  الفكرة 

الزمني  العامل  يف  املحض  للفكر  الفلسفي  املجال  إظهار 

دقيقة  حدودا  يضع  باديو  أن  من  الرغم  وعيل   . الناقص 

والتمثيل  الرقص  مستبعدا   – عموما  املرسح  هذا  عيل 

مرسحه  فان   – املتكرر  غري  البحت  واالرتجال  الصامت 

أن  وهو   . املقالة  هذه  يف  إليه  أشري  الذي  باألداء  يرتبط 

املمثلني  ثانيا،  املشاهدة،  بقصد  الجمهور  يتجمع  أوال،   :

يحتفظون  وأجسامهـم،  بأصواتهـم  مـاديا،   الحاضـرين 

 ، وثالثا  املتجمع،  الجمهور  لهذا  الرصيح  بالغرض  لهم 

مرجع نيص أو تقليدي، وميكن القول بأن هذا العرض هو 

التمثيل . 

من املمكن القول إذن أن مرسح جوهر مرسح باديو وما 

يكونا  مل  إن  ومرتابطني  متعاطفني  عموما  باألداء  يتعلق 

متوافقني . وبالتايل ،فسوف نستخدم املصطلحات بتبادلية 

إىل  الرسمدي  من  الحركة  فكرة  أن  هو  واألساس   . سببية 

الزمني قابلة للتكرار ولكنها غري متطابقة . ال تكتمل فكرة 

أداء  فكل   . له  املتممة  إنها  بل  املرسحي،  بالفعل  املرسح 

املرسح  فكرة  عن  يعرب  ال  الخ،  إحياء،  وكل  إعادة  وكل 

بشكل نهايئ، بل يوفر طريقة واحدة ممكنة نستطيع من 

خاللها تجميع هذه الفكرة . 

التي  األشياء  تلك  وهي   . وواقعية  خيالية  والحقائق   

حقائق،  البرصية  فاألوهام   . تجربتنا  من خالل  لنا  تنتقل 

حقائق.  واألكاذيب  حقائق،  والروايات  حقائق،  والقصائد 

تكلمنا  ألنها  حقيقية  وهي  تجربتنا،  ألنها  حقائق  وهي 

عيل مستوى فهمنا للعامل – مستوى ذواتنا اإلدراكية، ذلك 

ذات  . وهي  اآلخرين  مع  معينة  عالقات  األسري يف  الجزء 

معنى ألن هذا املعنى مشرتك . وهذا هو أصل االستجابة 

ملحفز عشوايئ – فنحن قادرون عيل فهم أن األشياء ميكن 

فصورة   . بذلك  القيام  ميكننا  ثم  ومن  املعنى  تنقل  أن 

ال  متفحمة  خبز  تظهر عيل رشيحة  التي  العذراء  السيدة 

يتم تصغريها بهذا الشكل – وليك تكون الحقيقة حقيقية 

مع  واحدة،  ملرة  واحد  ملشاهد  حقيقية  تكون  أن  بد  فال 

أنه البد من مشاهدتها . 

خاصية  فصل  هو  هذه  الحقيقة  صيغة  تفعله  ما  ان   

باألحرى عامل ُمعد – أي أنه عملية إبداع منظم بأهداف 

ما  هو  لألهداف  التعريف  وهــذا   . محددة  ووظائف 

الزائلة،  طبيعته  من  بالرغم  املرسح  دراسة  عيل  يساعدنا 

ونقصانه، وخصائصه الخيالية . 

هذه  »متنح  املـــرسح،  عــن  بافيس  باتريس  ويــقــول   

واأللــوان  واألشــكــال  لألجسام  العارضة  السيمفونية 

األصوات  بكل  وترحب  وهويته،  لونه  للصوت  والخطوط 

يغذيها   متوقعا،  يكن  مل  جو  يف  وتعرضها،  والضوضاء 

لكل  الشخيص  الخيايل  العامل  يقتحم  وكأنه  ويخرتقها، 

هذه،  الفرص  ومحاولة  األداء،  هذا  ويدخله«.  مشاهد 

تختلف عن السينام وحاجتها إىل الجمهور، فالسينام تذبل 

املشاهدين، وتختلف  الخالية من  العرض  قاعة  ومتوت يف 

عن املوسيقي يف عدم قابليته للتكرار، حيث ميكن تسجيل 

عن  ويختلف  جديد،  من  تسجليها  ــادة  وإع املوسيقى 

الفنون البرصية التي تتحمل الفحص املتكرر للمشاهدين، 

باألضواء  يحاطا  ال  اللذين  والنرث  الشعر  عن  ويختلف 

واألصوات واألزياء  والزمن الداخيل لألداء نفسه . 

 ابتكار األداء يف ذاته هو تخيل – إسقاط ملا يعتقد حاليا 

حدود  االسقاط  هذا  ويسكن   . املحتمل  املستقبل  يف 

الوثيقة التاريخية، املواد املقدمة هنا ) الحبكات والخطط 

والتفسري وتوثيق التدريبات، ما إىل ذلك ( ليست الحدث 

نفسه، ولكنها آثاره املمتدة إىل األمام يف الزمن فضال عن 

بنيامني  والرت  بناء  نعتمد عيل  . وهنا  الخلف  إىل  االمتداد 

زمنا  وليس  موقعه  بنية  موضوع  هو  “التاريخ   : للتاريخ 

متجانسا وفارغا، ولكنه زمن ميلء بحضور اآلين . وبالتايل 

نظرا مليل املؤرخني ) وبالطبع مصادرهم( إىل إلحاق املواد 

التاريخية بفاهيمهم – تقديم االفرتاضات والرموز والقيم 

أن  يجب  إذ   – وكتابته  التاريخ  قراءة  مهمة  إىل  وامليول 

خالل  من   : تداخيل  مظهر  هي  “اآلنية”  هذه  أن  نالحظ 

التفاعل اآلن، نتفاعل مع املايض واملستقل يف وقت واحد 

يف  أنفسنا  نؤسس  اإلطــالق،  عيل  التفاعل  خالل  فمن  ؛ 

وهي  املرسح  لحدث  الجوهري  بالحدث  املتعلق  املنطق 

موضوع إخالصنا مع ذلك الحدث . 

قابل  غري  بحدث  الحقيقة  مسار  “يبدأ  باديو  يقول   

للتأسيس. وتجد فعلها يف ذات نهائية تواجه غري املتوقع“. 

اىل  الرسمدية  من  املرسح  فكرة  لحركة  باديو  صياغة  تثري 

متثل  فكري،  كحدث  املرسح  ففكرة   . األمر  هذا  الزمنية 

تصل  ال  قبل،  من  أرشنا  وكام   . ذاته  الحدث يف  بالرورة 

الينا رسديات األداء كاملة بل تصل اىل ذروة ليست كاملة 

يف حد ذاتها . وهذا يدع قرارات اإلعداد التي يتم اتخاذها 

الذي  األمر  مقيد،  كفعل  مقبوال  األداء  صنع  عملية  يف 

فهي   . املعنى  تصنيفات  عن  للتحقق  القابلة  الحقائق 

أعرتف  وبذلك   . املعنى  بذي  للتحقق   القابل  تستبدل 

أن  أستطيع  ال  فأنا   . اإلدرايك  لعاملي  النسبي  بالنقص 

أعايش إدراك اآلخر وفهمه . 

املباشـر  اإلدراك  من  وأنتقل  اإلدراك،  نحو  اتجه  عندما   

يف  فأجد  تجسيده،  أعيد  فإنني  اإلدراك،  يف  التفكري  اىل 

ذايت  )أسبـق( من  أقـدم  تفكريا  تعمل  التي  إدرايك  أعضاء 

تكـون تلك األعضاء أثرا له. وبنفس الطريقـة أفهم وجود 

اآلخريـن .  

 وهنا مجددا، ليس لدي سوى أثر الوعي الذي يفلت مني 

يف الفعل، وعندما تلتقي عيني يف عني آخـر أعـيد تجسيد 

هذا الوجود الدخيل بنوع من االستبطان . 

نتيجة  تجاريب هي  فكل  التجربة،  لتحقيق  أمانا  فال سبيل 

تفسريي الواعي للعامل اإلدرايك الذي أعيش فيه . وبالتايل، 

إىل  املعنى  خاصية  نرفع  التحقق،  خاصية  عزل  خالل  من 

أهمية نسبية . 

األداء والزمنية : 

باعتباره  داميوند،  ايلني  تفعل  كام  األداء،  عن  وللحديث   

“ فعال وشيئا مفعوال “، نشري إىل عالقة معقدة بني فكرة 

باديو،  يزعم  كام  املرسح،  فكرة  تظهر  والزمني:  املرسح 

ميكن  ال  عامل  يف  ذاتها  من  حركة  القصري،  أدائــه  زمن  يف 

تخيله )ولكن ميكن تخيله يف ذاته( من الفكرة املحضة إىل 

إدراكها الحتمي والجزيئ يف املجال الزمني . وبهذا املنطق، 

أجادل بأن طرح فكرة املرسح يشتمل عيل ثالث حركات 

متشابكة يف الزمن : 

1- مامرسة سابقة ) املعاين التي ُقدمت فعال ( 

2- العملية الحالية ) املعاين التي يتم تقدميها ( 

3- املستقبل املتخيل ) املعاين التي مل ُتقدم بعد(

يف  فريدا  ليس  واملعنى  الزمنية  بني  التزاوج  إن  بالطبع،   

واليشء  مشاهديه  مع  فريد  بشكل  يرتابط  انه  األداء، 

املشاهد ليك يوّلده. 

 األداء هو عامل خاص منعزل عن الحياة اليومية من خالل 

التعاقدية واإلثارة االجتامعية، وليـس محكـم               االرتباطات 

عنارصه  كل  تصوير  ويتم  مبتكر،  عامل  ولكنه  متاما  الغلق 

والشكل  املكاين  والرتتيب  والتكنولوجيا  والبيئة  املوقع 

واملضمون والقواعد واملامرسات – وتنظيمها واختيارها يف 

نهاية املطاف من خالل طلبات املشاركني . 

األداء،  أجل  من  محدد  قصد  لهام  املنجز  والقصد  الفعل   

لفكرة املرسح »شخص يؤدي فكرة املرسح  توليد متعمد 

أن  األدائية  اللحظة  تعريف  ويتجاهل  يشاهد«.  وآخر 

أو  مبتكر،  عامل  إنها  واع،  أداء  كعمل  تولد  املرسح  فكرة 

الصوت فينومينولوجيا 
)2( المسرح  في 

       تأليف كريستوفر وين

     ترجمة أحمد عبد الفتاح
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2727 نوافذ

يتطلب أن يخلق الشاعر مرسحا إلحجامه األكرث حميمة – 

أماكنه الالمبالية وأقرص أفراحه – ليك يتنبأ بالفكرة . 

التلقي  انه   – اإلعــداد  أعامل  من  هو  بالفكرة  والتنبؤ   

لجمهور  األداء  يف  نبتكرها  التي  العالمات  لنظام  املتخيل 

بذلك  تسمح  فينومينولوجيا  مريلوبونتي  ويبني   . متخيل 

املحاولة  هي  ليست  داخلية  حياة  توجد  ال   “ قائال   –

األوىل للتواصل مع شخص آخر“. ورغم ذلك، فان انفتاح 

االستامع  من  نوع  هو  امُلعد  الصوت  عيل  الصوت  معد 

الذات  تشاهده  يشء  توليد  يف  الذات  وجود  االستبطاين، 

وكآخر،  كذات  االستامع  يتخيل  أن  يجب  الذي  فامُلعد   .

إخالص  حالة  يف  ذات  وكأنه  يترصف  معالجته،  وأثناء 

للحدث . 

ارتباطا  يرتبط  الفني  العمل  أن  هيدجر  عند  ورأينا       

خالل  من  الفني  العمل  يوجد   : وبيئته  بصانعه  وثيقا 

إال من خالل  الفنان  يوجد  أن  الفنان، ومع ذلك ال ميكن 

نجد  أن  ميكننا  كفن  للفن  معرفتنا  خالل  ومن  العمل، 

األصول  ترابط  ويبدو   . والفنان  الفني  العمل  يف  يف  الفن 

ومتاسكها، والذي هو أمر ميئوس منه، شيئا عقيام، ولكنه 

يكمن يف قلب الكثري مام هو إنساين : فام هي اللغة بدون 

يفكر  وما  املفكر  بدون  الفكر  هو  وما  والكالم،  املتكلمني 

العامل ليس فقط من  فيه ؟ تنشأ هذه األشياء وتتجىل يف 

بألبوماتها  ديفيد  االنجليزي  للموسيقار   “ برلني  ثالثية   “

الثالثة يف عرص الحرب الباردة يف برلني، ولكنها تتأثر اآلن 

الالحق  برلني  وظهور  الشيوعية  بانهيار  ينفصم  ال  بشكل 

لالهتامم  املثري  ومن   . الفنية  األنواع  كل  ملبدعي  كوجهة 

أن فرضية بريس األساسية تعكس وجهة النظر الرباجامتية 

هذه للمعنى يف الصوت : 

هناك أشياء حقيقية تستقل سامتها عن آرائنا متاما،  وتلك 

الحقائق تؤثر عيل حواسنا وفقا للقوانني العادية، وتختلف 

أحاسيسنا متاما مثلام تختلف عالقاتنا باألشياء، ومع ذلك ، 

ميكننا أن نتأكد، من خالل االستـفادة من قوانني اإلدراك ، 

كم تكون األشياء حقيقية، وأي إنسان لديـه خـربة وعقــل 

كافيني سوف يتوجه إىل االستنتاج الحقيقي الوحيد . 

العملية  املحموالت  بتحديد  نتعهد  الصوت  إعــداد  يف 

املتصورة بأن هذا الصوت ربا ميتلك يف سياق أداء معني، 

قوانني   – التقاليد  من  مجموعة  اإلعداد  داخل  ينشئ  أن 

يف  حارضة  ألنها  الصوت،  هذا  لعنارص  تسمح   – منتظمة 

اإلعداد، أن تنقل املعنى وفقا للرشوط التي يضعها العرض 

نفسه . 

أي   – الفوري  اإلدراك  موضوع  فان  لبريس،  وبالنسبة   

مفتوح   – املتلقي(   ( امُلدرك  يدركها  التي  املادية  الظواهر 

نتأمل  وهنا   .  percepuum مدركا  باعتباره  العقل  عيل 

اليشء كام يتم تفسريه يف الحكم االدرايك الفوري، املتناظر 

هذا  ومن   . تجيل”   “ أو  “ظهور”  باعتباره  العرص،  مع 

الظاهرة  عيل  الحكم  من  مزيد  اىل  امُلدرك  ينتقل  اإلدراك 

يف  واملوضوع   . ميتلكها  ربا  التي  التأثريات  يف  النظر   –

لحواس  يظهر  الذي  املوضوع  هو  ليس  الصوت  تصنيف 

األصفر  اللون  أو  املقعد  مثل  ملموس،  بشكل  اإلدراك 

 : ونودز  أوكاالهان  يقدمه  الذي  املثال  من  واستنتاجا   .

موضوع  يكون  فهل  ُيغلق،  الباب  صوت  اسمع  عندما 

الباب  إطار  مع  الصوت  تأثري  هو  أم  الباب،  هو  اإلدراك 

الباب  غلق  نسمع   “ بالطبع  لهيدجر،  وبالنسبة   . ؟ 

مجرد  حتى  أو  الصوتية  األحاسيس  أبدا  نسمع  ال  ولكننا 

هو  اليشء  صوت  أن  بالرورة  يعني  وهذا  األصــوات“. 

 . اإلدراك نفسه  الصوت هو موضوع  الصوت، فرنني  يشء 

وميكننا امليض قدما عيل يف هذا عيل املستوى الذي يشري 

الصوت  صوت  أن  حيث  البسيط«،   “ بأنه  ايد  دون  إليه 

صوت  ربط  ميكن   : اليشء  صوت  مبارش  بشكل  يعادل 

إطالق النار بتمثيل البندقية عيل خشبة املرسح – دعامة 

واقعية، وإمياءة أو كلمة ال أكرث وال أقل . وربا شوهدت 

يف  أطلقت،  التي   AR15 للبندقية  املطابقة  النسخة 

املمثل،  من جسم  العلوي  الجزء  لرعشة  املحايك  ارتدادها 

وربا يكون هذا هو تحريك اإلبهام ألسفل باتجاه األصبع 

يف  لها  حرص  ال  التي  الكالسيكية  اإلمياءة  يف  يشري،  الذي 

ألعاب األطفال . املهم يف إدراكنا هو التقارب بني الحدثني 

املستوى  عيل  اإلدراك  عىل  يعتمد  الذي  والصويت  البرصي 

البسيط . ويكتب ايد : 

ذلك  كان  لقد   . ألشياء  كأصوات  األصــوات  مواجهة  تتم 

وهناك،   . املزعج  اقتحامها  بكل  الصخور  ثقب  آلة  صوت 

خالل الفعل اإلنساين بل أيضا من خالل العالقات البرشية 

واملعرفة  والفهم  اإلميان  من  كثيفة  عقدة  وهي  املتبادلة، 

وصنع األساطري والتاريخ والخيال والعنف والكرم . 

 وكفعل لإلعداد، يعمل هذا التفكيك والتجريد من خالل 

نتناول  دعونا  )الرباجامتية(:  العملية  النزعة  من  نوع 

جوهر هذا املبدأ الذي أطلقه الفيلسوف الرباجاميت شارلز 

ساندرز بريس :  

 تأمل التأثريات التي قد يكون لها تأثري عميل، فنحن نفهم 

التأثريات  لهـذه  تصورنا  يكـون  وعندئذ   . تصورنـا  هـدف 

هو مفهومنا الكامل لليشء . 

يتوظف  أن  السيميوطيقي  ملجالنا  الذي يسمح  وهذا هو 

األشياء  قدرة  أن  إىل  تشري  حيث  امُلعد،  خيال  يتجاوز  با 

وأن  فعال،  تعني  األشياء  بأن  تشري  بالرورة  تعني  التي 

الجيبية  املوجة   “ أن  أو   “ الزرقة   “ مثال  تتجاوز،  املعاين 

الزرقاء  اإلضــاءة  يف  ومتضمنة  ممكنة   ”sine-wave

ومصاحبة ملوجة جيبية للنغمة . 

يعني  مام  أسايس،  بشكل  أيضا  مفتوح  الربجاميت  واملبدأ   

التي  املعاين  مع  فقط  ليس  العامل  يف  موجودة  األشياء  أن 

نشأت معها، بل أيضا باملعاين التي اكتسبتها  أو تراكمت 

يف الزمن منذ ذلك اإلنشاء . وهذا يوحي أيضا بأن املعاين 

 – اليشء  لهذا  تصورنا  من  جزء  هي  بعد  ترتاكم  مل  التي 
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28
اريك ينادي ليزيل اآلن . وتلك كانت بالتأكيد شاحنة مرت 

بنا وليست سيارة ... هذه القدرة العادية للسمع تحتوي 

بالفروق  التنبؤ  عيل  والقدرة  التمييز  يف  ثراء  بداخلها 

الدقيقة يف البنية السمعية، وبها نعرف ما يشري له سمعنا 

ومكانه . 

فعل اإلعداد : أن تكون موجودا دون أن تكون موجودا : 

القدرة  هذه  مييز  أن  قادرا  الصوت  معد  يكون  أن  يجب 

عيل  قادرا  يكون  أن  فيجب  ببساطة؛  يفهم  ليك  ذاتها  يف 

الصوت  إعداد  يتكون  فال  آلخر.  مظهرا  باعتباره  املدرك 

الواضحة  األشياء  يف  الظاهر  الصوت  إنتاج  من  كمامرسة 

العامل  نظائر  من  تكون  فربا  تجردها  من  فبالرغم   –

نفسه  للصوت  األساسية  الخصائص  تشمل  إنها  الحقيقي. 

متنح  واملدى  والسعة  والجرس  امليل  ودرجة  فالنغمة   –

والبنية  املزاجية،  للحالة  العاطفية  األصــداء  األصــوات 

كسجل  العام  والجو  بالفعل  ويربطها  الدينامي،  والنطاق 

ومتهيد موسيقي وعنرص وحدث . ولذلك، بينام يوجد نوع 

من القيمة األداتية يف األشياء التي تصدر األصوات وكأنها 

والتليفون  املرسح،  خشبة  عيل  املنبه   ( ذاتها  يف  تصدرها 

من  مطلوبا  فليس   ،) الشقة  باب  وغلق  املرسح  خارج 

املوضعية  األصوات  هذه  ينشئ  أن  ببساطة  الصوت  معد 

املكانية التمثيلية . وبدال من ذلك، هناك مهمة جاملية يف 

الرتحيب بكل األصوات والضوضاء وتوضيحها، وهو العمل 

املرسحي  األداء  يف  الصوت  فن  لعمل  واملرشوط  الغامض 

الهدف  تشمل  التي  التالية  الجوانب  بــراون  ويالحظ   .

الوظيفي إلعداد الصوت لألداء املرسحي : 

التبديل الصويت  التحفيز – املوسيقى –  القابلية للسمع – 

– تغيري الصوت – امتداد املكان /الزمن الدرامي – الحالة 

املزاجية . 

السبع  النقاط  هذه  من  أي  وجــود  عدم  املالحظ  من   

بدال   ( تقني  كمجال  الصوت  إعداد  قلب  يف  تكمن  التي 

مع  نفسه  يوجه  اإلعداد(  مجال  أو  اإلبداعي  املجال  من 

مختصة  ليست  النقاط  فهذه   . البسيط  االستامع  ظهور 

ذلك  صوت  حتى  أو  موجود،  اليشء  ذلك  صوت  بكون 

هذا  يتوجه  الحقيقة،  يف   . املرسح  خشبة  خارج  اليشء 

يحر  التي  الطرق  الفردية هي  عنارصه   : الهدف جامليا 

من خاللها الصوت كملحق أو كتعزيز للعمل الذي سيتم 

األيقونية “رقصة  املوسيقية  املقطوعة  تأمل مثال   . تقدميه 

بارتون“  ديك  “فكرة  باسم  أيضا  واملعروفة  الشيطان“ 

الربيطانية   اإلذاعة  هيئة  يف  املوسيقي  املؤلف  كتبها  التي 

مشاعر  تحرك  التي  املحمومة   بأوتارها  ويليامز  شارلز 

الرتكيبية  فالعنارص   . واملغامرة  الرسيعة  والحركة  اإلثارة 

املحمومة  واألوتــار  الرسيع  وااليقاع  للفكرة  والتقليدية 

املغامرات  الجريء تستحر جوا معينا من أجواء  والنفري 

الربيطانية . وحلقات اإلذاعية “ ديك بارتون«، و»العميل 

يف   Light Programme اذاعها  التي   )1946( الخاص« 

أدخلت  والتي   ،1951 عام  حتى  الربيطانية  اإلذاعة  هيئة 

نفسها برصامة يف ذلك الوقت يف وعي الجمهور .

الفكرة، املستخدمة يف جميع مظاهر بث  الواضح أن  من 

األخر   “  Mark Rothko روثكو  مــارك  كتاب  ففي 

 Green and Tangerine on األحمر  عىل  والربتقايل 

الثالثة  األلوان  وحيوية  قوة  تحر  إذ   ،)1956(  “  Red

وما  الحزن  الفرح/   : متضاربة  عاطفية  إشارات  من خالل 

إىل ذلك . وبدون لوحة الكلامت أو اللغة الرمزية املتفق 

فان  برصاحة،  اإلشــارات  هذه  توضح  التي  مسبقا  عليها 

الزاهية  باأللوان  الحالية  ارتباطاتنا  دمج  قادر عىل  روثكو 

النشطة  أو  االيجابية  العاطفية  الحاالت  مع  والربتقالية 

والحاالت  الكآبة  حاالت  مع  واألخر  الداكنة  واأللــوان 

اللوحة  ألوان  تظهر  التي  الحاالت  تلك   – السيئة  املزاجية 

وشكلها . ويستخدم قدرة املشاهدين عيل التخيل يف نفس 

الوقت مع قدرتهم يف اإلبداع الخيايل، مثلام يعتمد املعد 

بأنه  نفسه  اإلعداد  لعمل  املشاهدين  وتوقع  حكم  عيل 

حساس وذي معنى . 

 ويف هذا نرجع بوضوح إىل تنبؤ باديو بفكرة أنه يف الفعل 

اإلبداعي إلعداد الصوت ) الفنان الذي يبتكر عمال فنيا(، 

العمل  تقديم  قبل  يحدث  الذي  املجال  يف  نعمل  فإننا 

أن  املعد  عيل  يجب  ــداد،  اإلع عمل  ويف   . للمشاهدين 

الخيالية  الصيغة  منها  يستمد  التي  الطاقات  يف  يشارك 

ميارسها  التي  الطريقة  يصوغ  أو  يتنبأ  ليك  لالستامع 

عنوان  يف  التأكيد  فان  وبالتايل   . األداء  لحظة  يف  املشاهد 

تكون  أن  بــدون  موجودا  تكون  أن   “ هو  الجزء  هــذا 

موجودا“. 

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

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

العميل  بارتون،  ديك  كينونة  صوت  وليس  الشخصية، 

أن  املرجح  فمن  ــة،  اإلذاع يف  نشأت  كشخصية  الخاص، 

يشري صوت ديك بارتون العميل الخاص إىل صوت املمثل 

الحياة  يف  الصوتية  املؤثرات  تسلسل  أو   جونسون،  نويل 

اليومية ) وقع األقدام، واملعطف الذي يرفرف يف الهواء ( 

التي ابتكرها مهندسو الصوت يف هيئة اإلذاعة الربيطانية 

حقيقة  ومع  سنة   60 حوايل  وبعد   . الشخصية  إلظهار 

املئات ) وربا اآلالف( من موضوعات املغامرات املناسبة 

ال يزال مسلسل »رقصة الشيطان« للمؤلف شارلز ويليامز 

راسخا بقوة يف معجم املفردات الصوتية . ويسمح فهمنا 

واستخدامها  منها  بالتخلص  املوسيقية  ملقطوعته  املستمر 

الرسوم  فيلم  مثل  أخرى،  سياقات  يف  كوميدية  كمؤثرات 

 “ و   )1981(  ”Danger Mouse الخطر  فأر   “ املتحركة 

 That Mitchell and Web وويب  ميتشيل  ونظرات 

مغامرات   “ مخطوطات  يف  وتتكرر   ،)2006(  ”Look›s

السري ديجبي تشيكن” . 

أننا   : استامعنا  يف  معقدا  مخططا  املثال  هذا  يعكس   

فيه  ترتبط  الذي  البسيط  الوضع  االستامع يف  بينام نحر 

أصوات يشء ما بالحاالت املزاجية أو األجواء، فان معنى 

القصد  نفهم  ليك   : واملعقد  الطبقات  متعدد  الصوت 

فأر   “ تتضمن  التي  الكارتون  رسوم  مطاردة  من  الساخر 

موسيقى  من  هو  والذي   “ بينفولد   “ ورفيقه   “ الخطر 

الشيطان  رقصة   “ موسيقى  سجلتها  التي  األصلية  اللحن 

إن   . األصلية  للموسيقى  الجاد  بالقصد  واعني  وكانوا   ،“

تجاور جديتها مع الرسوم املتحركة لحيوانني يسعدنا، حتى 

قدمت  التي  األصيلة  اإلذاعية  املرسحيات  معرفة  بدون 

االستامع  عيل  قدرتنا  يربز  وهذا   . لجمهورها  املوسيقى 

البسيط  املستوى  عيل  هذا  يحدث  أن  وميكن  الخيايل، 

نتاجا  ليست  األصــوات  هذه  أن  أي   : أصوات  باعتبارها 

مبارشا ملوضوعها ولكنها ربا  تكون وصفية لها بشكل أكرب 

أو أصغر لها . 

 . املريئ  التحليل  إىل  انتقل  سوف  أكرث  حجتي  ولتوضيح   

نوافذ
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فرقة  مثلتها  التي  الروايات  ختام  الرواية  هذه  كانت 
وهو  املايض.  األسبوع  يف  العائالت  مرسح  عىل  الشامي 
الرواية؟  هذه  مغزى  بحق  تبينا  إذا  به  بأس  ال  ختام 
البنت  اعتزاز  مبلغ  عن  صحيحة  فكرة  تعطينا  فهي 
نفسها  تعريض  تقبل  حيث  نفسها  عىل  وتفضيلها  بأمها، 
بتطليقها  املحاكمة  وتنتهي  الزنا،  جرمية  عىل  للمحاكمة 
االحتفاظ  سبيل  يف  وحيدتها  عن  وإبعادها  زوجها  من 
بكرامة أمها! ثم بالتايل ترين كيف أن محبة املرأة لبنتها 
إال  األم  إفشاء رس  يف  تفكر  فال  ألمها،  محبتها  عىل  تربو 
الرواية  يف  ما  إىل  هذا  للخطر.  معرضة  البنت  وحياة 
»عواطف  أجلها  من  تسمى  أن  بحق  يصح  مواقف  من 
نشري  وإمنا  رواية  نزيد عىل هذا يف رشح  ولسنا  البنني«. 
فقط إىل مبلغ ما قام به كل ممثل يف دوره فيها. »روز 
كل  يف  هي  كام  األحد  رواية  يف  هذه  كانت  الصايف«: 
يف  عواطفها  إبراز  عىل  قادرة  دورها  يف  موفقة  الروايات 
ويف  واملناسبات.  الظروف  مع  متمشية  صوت  نربات 
ما  هذا  ويف  اصطناع.  وال  فيها  تكلف  ال  عادية  حركات 
إعجاباً  الكونت  بنت  دور  يف  بها  اإلعجاب  إىل  يدعونا 
نطلب  أن  يف  عذراً  نستميحها  ولكنا  الوصف،  حد  بلغ 
عند  أعصابها  تتهيج  ال  حتى  قلياًل  عواطفها  ضبط  منها 
لذلك  املطلوب  عىل  يزيد  تحركاً  البسيطة  املفاجآت 

سيد عيل إسامعيل

)21( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

في  مسرحي  تراث 
بطنطا العائالت  كازينو 

نوافذ

يهبه  أن  غري  االنتصار  ذلك  عىل  مكافأة  امللك  يجد  فلم 
رفض  ولكنه  أيضاً.  بغرامه  مولعة  كانت  التي  كرميته  يد 
الحبشية.  عائدة  بحب  معلقاً  يزال  وال  كان  قلبه  ألن 
من  وعوقب  األرس  عناء  من  ووالدها  إفالتها  يف  وسعى 
بذلت يف  التي  النصائح  لديه  ُتجِد  بالقتل، ومل  أجل هذا 
يد  يقبل  بأن  وإقناعه  مسلكه  تغيري  عىل  حمله  سبيل 
كرمية امللك ويرتضيها زوجاً، وملا أرص عىل ذلك ُنفذ فيه 
القوة ملرافقة  بالقتل. ومل تجد عائدة عند نفسها  الحكم 
والدها إىل بلدها وترك حبيبها يعذب من أجلها فعادت 
وماتت وإياه، وقد علمت بنت امللك بقتل حبيبها فزارت 
رداميس  بوت  الرواية  وانتهت  نحبها.  وقضت  رمسة 
الرواية  يلبس  أن  املؤلف  أراد  الذي  واملغزى  وعاشقتيه. 
رداميس  يؤثر  وكيف  بالنفس.  الحب  فعل  هو  ثوبه 
بإقناعه  ضمريه  مغالطة  أو  عائدة  حب  ترك  عىل  القتل 
عائدة  تعود  وكيف  نعمته  وويل  بالده  ملك  بنت  بحب 
فتموت  رداميس  تقابل  حيث  إىل  األرس  من  إفالتها  بعد 
نفسها ميل  بنت ملك مرص مل يغري من  أن  معه، وكيف 
املوقعة  انتهت  وهكذا  قربه  عىل  فامتت  لغريها  حبيبها 
الغرامية )بحزنة( ال ميكن فهمها وال كيفية حصولها كام 
سنتبني ذلك بعد. »عيب التأليف«: وقع املؤلف يف عيب 
أزالت  التي  اململة  السجع  قاعدة  التزم  عندما  فاضح 

هذا  لها  يغفر  صغرية  كبنت  موقفها  كان  وإن  املوقف. 
قامت  التي  زاهية  أما  سامي«:  »زاهية  الصغري.  الذنب 
وإن  اإلجادة  يف  زميلتها  عن  تقل  فال  الكونتيسة  بدور 
كان مقامها من الرواية يف الدرجة الثانية من روز. ولكن 
أن  يجب  ما  زاهية  فيها  أظهرت  مواقف  عدة  تناوب 
»توفيق«:  نفسية.  ومتوجات  عواطف  من  املمثل  يظهره 
الطبيعي  النحو  عىل  املوت  متثيل  أجاد  فقد  توفيق  أما 
فيها  نشهد  التي  املرات  أوىل  هذه  ولعل  كهذه  حالة  يف 
قام  هذا  سامي«:  »مصطفى  )كويس(.  ميوت  توفيق 
الصغرية  الفتاة  حياة  أنقذ  الذي  »دراك«  املسرت  بدور 
الرواية  شعث  التأم  يديه  وعىل  وبفضله  الغرق.  من 
أما  أزمتها.  من  ونجت  أبويها  عىل  الفتاة  فاجتمعت 
الباقون فكانت مواقفهم عادية إذا استثنينا الشيخ أحمد 

القائم بدور الكونت، فهو للفرقة بثابة القلب للجسد.
الشامي  الشيخ  أغرى  البنني«  »عواطف  مرسحية  نجاح 
الحقيقة«  »ابن  فكتب  أسبوع،  بعد  »عائدة«  لتمثيل 
العائالت«،  كلمة عنها بعنوان »رواية عائدة عىل مرسح 
يف  الرواية  تتلخص  قائاًل:  واملمثلني،  املوضوع  فيها  انتقد 
يف  ووقع  عليها  وانترصت  الحبشة  عىل  مرص  أغارت  أن 
يف  عائدة  وقعت  وقد  عائدة.  وابنته  الحبشة  ملك  األرس 
»رداميس«  الظافر  بالقائد  وافتتانها  غرامها  آخر هو  أرس 

الممتاز جريدة  في  البنني  عواطف  مقالة  بداية 

كّون   ،1905 عام  فرح  إسكندر  فرقة  عن  حجازي  سالمة  الشيخ  انفصل  عندما 
سالمة  عن  بدياًل  ليكون  الشامي  أحمد  الشيخ  بطلها  أخرى  فرقة  إسكندر 
بفرقة  الخاصة  المسرحية  النصوص  كالسيكيات  الشامي  مّثل  وهكذا  حجازي! 
عشر  التاسع  القرن  أواخر  في  سالمة  الشيخ  يعرضها  كان  اليت  فرح،  إسكندر 
إليها  حّن  اليت  البنني«،  »عواطف  مسرحية  ومنها  العشرين،  القرن  وأوائل 
الحقيقة«  »ابن  عنها  فكتب  بطنطا،  العائالت  كازينو  في  بعرضها  فقام  الشامي، 
»عواطف  عنوان  تحت   ،1928 يونية  أواخر  »الممتاز«  جريدة  في  نشرها  كلمة، 
فيها: قال  العائالت«،  مسرح  على  البنني 
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ثقيلة  فكانت  وبهاءها  رونقها  وأضاعت  الرواية  بهجة 
عىل األسامع ألقىص حد. ويف عيب أبشع منه عندما ختم 
استطاعت  املفهومة فكيف  املأساة غري  تلك  الرواية عىل 
عائدة أن تتقابل مع رداميس وهو ميت، وكيف استطاع 
طريقة  يختار  أن  باملؤلف  أوىل  وكان  يتكلم؟!  أن  امليت 
الجمهور  استوجبت سخط  التي  الرواية غري هذه  لنهاية 
الفرقة تصفيق االستحسان حتى  تلق  وأثارت غضبه فلم 
يف  تصادفه  مل  مبلغاً  سقوطها  وبلغ  اللب.  باعة  من  وال 
رواية قبلها. »عيب التمثيل« وقد وقعت عيوب جمة يف 
التمثيل منها عدم إصالح )املكياج( ألهايل الحبشة حتى 
وإذا  املشوهة  الحمرة  من  عايدة خليطاً  ترى وجه  كنت 
أدارت )قفاها( ملحت بياض جسمها الشفاف بادياً للعني! 
فقد مسخت إذن عائدة وكانت إىل )الربصاء( أقرب منها 
قرد  عن  عبارة  الحبشة  ملك  كان  وحتى  الحبشية.  إىل 
الشبه  قريبة  الرواية  موشحات  وكانت  الخلقة  مشوه 
الجند  فتور  كان  كام  املوىت.  أمام  ترتل  التي  باألناشيد 
عند القبض عىل رداميس متلبساً بجرمية خيانة وطنه يف 
يف  ذلك  عىل  زاد  وقد  أيضاً  هو  وموقفه  الفتور،  منتهى 
وبحرة  امللك  بحرة  رداميس  موقف  والضعف  الفتور 
الفرقة«:  امللك عند مناقشته عىل جرميته. »مطرب  بنت 
بني  موىس  أفندي  السالم  عبد  به  قام  ما  لوال  أنه  نقسم 
الشجي  بصوته  اللذيذة  الغنائية  مقطوعاته  من  الفصول 
الليايل. ولكن عبد السالم  الليلة من أسوأ  الرخيم لكانت 
أفندي قد استشعر بأن يف الرواية فتوراً فأجهد نفسه أميا 
الطلبات  يلبي  فكان  الجمهور  رضاء  استجالب  يف  إجهاد 
مقبول  عذب  أسلوب  يف  الغنائية  التوقيعات  ويجيد 
رونقاً  لليلة  يجعل  أن  فاستطاع  لألذواق  مساغ  لألسامع 
رقة  من  الشاب  هذا  بلغ  فلقد  وجالاًل  بهاء  ويلبسها 
الصوت وعذوبة اللفظ وحسن التوقيع مبلغاً نعتقد معه 
ابن  ]توقيع[  الغناء.  عامل  يف  عظيم  شأو  له  سيكون  أن 

الحقيقة.
إنصاف مسرحية 

اقتنع الشيخ الشامي بأن كالسيكيات القرن التاسع عرش 
إىل  عاد  لذلك  حالياً،  الطنطاوي  للجمهور  مناسبة  غري 
جريدة  إحداها  عن  أعلنت  التي  العرصية،  مرسحياته 
املشهود  »اليوم  قائلة:   ،1928 يونية  أواخر  »املمتاز« 
ابتداء   1928 سنة  يونية   30 السبت  العائالت،  بكازينو 
الشامي  أحمد  الشيخ  األستاذ  فرقة  متثل  مساء،   7 من 
الجديدة »إنصاف« ما ذنبها وما جنت؟  الخالدة  الرواية 
واحد،  وقت  يف  وتبيك  تضحك  فصول  أربعة  مرصية 
املحبوب  املمثل  إىل  ومكافأة  تنشيطاً  إيرادها  يخصص 

توفيق أفندي إسامعيل«.
مرسحية  عن   - كلمة  الحقيقية«  »ابن  الناقد  كتب 
أوائل  »املمتاز«  جريدة  يف   - عرضها  بعد  »إنصاف« 
مرسح  عىل  أنصاف  »رواية  عنوان  تحت   ،1928 يوليو 
إحدى  قيام  يف  الرواية  تتلخص  فيها:  قال  العائالت«، 
السيدات الطيبات القلب باإلرشاف عىل تربية »صدقي« 
اخته  أما  أمالكها.  وتبنته ووقفت عليه  الرشد.  بلغ  حتى 
تغالبها  واأليام  األيام  تغالب  أخذت  فقد  »إنصاف« 
نفسها  عن  به  تقي  درعاً  اليدوي  عملها  من  واتخذت 
جامل  عني  يف  راقت  حتى  واالبتذال،  التهتك  غائلة 
ومقاومته.  أبيه  إرادة  رغم  له،  حليلة  فاختارها  أفندي 
فعقلت  بك  كامل  ورشيكه  جامل  بنزل  صدقي  اتصل 
كان  ولكنه  حباً  بك وشغفها  كامل  زوجة  رتيبة  نفس  به 

حفيظاً عىل كرامة صديقه زوجها فأبت نفسه أن يدنس 
لهام  الفضيحة  رشاك  فنصبت  الظنون  به  فظنت  رشفه 
واخفته عىل  إىل صدقي  غرام  إنصافا خطاب  واستكتبت 
وقعاً  الصاعقة  فكان  زوجها  إىل  وألقته  منها  علم  غري 
صدقي  عىل  حنق  كام  إنصاف  عىل  وغضب  نفسه  عىل 
أن  األولية  تحرياته  من  »صدقي«  علم  االنتقام.  واعتزم 

مقرها،  معرفة  عن  يتحرى  التي  أخته  هي  هذه  إنصافاً 
من  بالخيانة  التهامه  جنونه  وجن  وجهه  عىل  فهام 
صديق ضد أخت شقيقه. وكشف هذا الجنون ما خبأته 
الطبيب  وجود  الحظ  له  قيض  منذ  لرسه  فباح  األقدار، 
حقيقة  عىل  وأطلعه  أخته  وعىل  عليه  وصياً  كان  الذي 
وبعالقتها  إنصاف  برباءة  جامل  إقناع  أمكن  وبهذا  نسبه 

البنني عواطف  مسرحية  عائدةغالف  مسرحية  غالف 

الممتاز جريدة  في  إنصاف  مسرحية  إعالن 
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بصدقي بك ورىض خميس بك أبو جامل عن تلك الزوجة 
ذلك.  عىل  الرواية  وانتهت  ورخاءها  يسارها  تأكد  منذ 
العفيفة  الزوجة  تؤثر  كيف  يف:  يتمثل  الرواية  ومغزى 
سلوكها  يكون  وكيف  التدنس  عن  العمل  طريق  اختيار 
إنصاف.  لزوجها كام يف دور  الزوجية واخالصها  يف منزل 
ويعتربونها  املادة  وراء  الناس  من  البلهاء  يسعى  وكيف 
أساساً لبناء هيكل الحياة ويفضلونها عىل الفضيلة وكيف 
كانت  كام  املالية  األحوال  بتغري  نظرهم  وجهة  تتغري 
الخليعة  الزوجة  افتتان  يكون  وكيف  بك.  خميس  حالة 
عىل  وحقدها  عليه  غريه  وإيثار  بزوجها  واستهتارها 
كانت  كام  لها  اإليقاع  حبائل  ونصب  الفاضلة  الزوجة 
املخدوع  )املغفل(  الزوج  يكون  وكيف  هانم.  رتيبة 
عىل  مساعدتها  درجة  ألقىص  لها  واستسالمه  بزوجته 
زوج  بك  كامل  دور  يف  كام  مأربها  وقضاء  شهواتها  نيل 
كرامة  عىل  الصديق  محافظة  تكون  وكيف  هانم.  رتيبة 
صديقه وعدم انصياعه لداعي املوبقات ودافع الشهوات 
أراد املؤلف أن  التي  الفكرة  كام كان صدقي، وتلك هي 
فقد  الرواية،  ألشخاص  وبالنسبة  الجمهور.  بها  يخاطب 
فكان  أفرادها  عىل  الرواية  أدوار  الشامي  فرقة  وزعت 
جامل،  دور  أعطى  أحمد  الشيخ  كاآليت:  التوزيع  هذا 
والشيخ  البطل،  دور  ألنه  لنفسه  يأخذه  أن  وبديهي 
إلنصاف  أعطيت  »روز«  شخصية  البطولة.  عىل  يحرص 
ومؤدبة  الرشف  عن  الدفاع  موقف  يف  موفقه  فكانت 
به.  بأس  ال  متكناً  دورها  مع  وتنقلت  حميها  بحرة 
»زاهية« عرفت كيف تحسن القيام بدور الخالعة ونصب 
رابها سلوك صدقي معها  الوقيعة إلنصاف عندما  حبائل 
أما  إنصاف.  سلوك  بسوء  جامل  إقناع  يف  تؤثر  كيف 
ولعله  بك  خميس  دور  بحق  مّثل  فقد  بيومي«  »أحمد 
األول يف رواية إنصاف الذي استطاع أن ينتقل بعواطف 

عن  البعيدة  الفطرية  أحاديثه  عىل  ويرغمهم  الجمهور 

من  واحد  يبق  فلم  الرشيف«  »مصطفى  أما  التكلف. 

الحضور حتى أمن عىل قدرة هذا الشاب ونبوغه يف فنه 

وبصفة خاصة يف األدوار الهزلية التي يجيدها بطبعه. أما 

متعددة،  الرواية  يف  مواقفه  فكانت  إسامعيل«  »توفيق 

االتقان، كام كان جنونه  اخته غاية  فكانت محاورته مع 

عىل  يقف  حقيقياً  مجنوناً  أن  إليك  ليخال  حتى  مطبقاً 

طريقة  يف  أيضاً  موفقاً  كان  لرشده  عاد  وعندما  املرسح، 

دور  يف  وضعها  تم  و»مرجريت«  تدريجياً.  تعقله 

فخلطت  التمثييل  مرشبها  مع  يتفق  ال  وهو  »حورية« 

مسنة  بامرأة  يليق  ال  مام  والخالعة  املجون  بني  فيه 

مثلها. ولعلها كانت بني الكواليس يف إشارتها الخاصة أكرث 
تأدباً واحتشاماً منها عىل املرسح ويف دور حورية. ولعل 
السبب يف هذا راجع إىل حداثة عهدها يف التمثيل األديب 
ولو  الجمهور  تضحك  أن  استطاعت  فقد  حال  أي  وعىل 
وال  أغا  رجب  دور  أخذ  سامي«:  »مصطفى  شكلها.  عىل 
يف  والرغبة  الحشو  يكون  أن  إال  الرواية  يف  للدور  محل 
موىس«:  السالم  »عبد  املبتذلة.  اللهجات  وسامع  الرثثرة 
له  كانت  الذي  الدكتور  بدور  الفرقة  مطرب  وهو  قام 
عىل  ووقوفهام  بأخيها  إنصاف  اجتامع  يف  الطويل  اليد 
القيام  أجاد  وقد  تركتهام،  عىل  وحصولها  أمرهام  حقيقة 
يضع  أن  املؤلف  فات  ولكن  مسن  طبيب  برجل  بدوره 
عىل لسان إنصاف أية عبارة تشف عن تقديرها لجميله 
أحضان  يف  نفسها  تلقي  بأن  واكتفت  لصنيعه  وعرفاناً 
جامل أفندي، وترتك الدكتور مندهشاً يف موقفه ال يبدي 
حراكاً وهو خطأ وقع فيه املؤلف أو هو احتفاظ مطلق 
بإنصاف حتى ال تغدق عبارتها املنسجمة عىل أحد سواه. 
وبالجملة كانت الرواية يف تأليفها متوسطة مل يشبها غري 
الحشو الذي طرأ عليها والتفكك الذي ختمت به وكانت 
]توقيع[  أيضاً.  التوسط  يخرج عن حد  ال  متثيلها مام  يف 

ابن الحقيقة.
الشعب«  »صوت  مرسحية  الفرقة  عرضت  أيام  وبعد 
العائالت، وتدور أحداثها حول ملكة  عىل مرسح كازينو 
أن  استطاع  رشيداً  إيطالياً  رجاًل  أحبت  التي  بريطانيا 
وعواطفها  شعورها  عليها  فملك  قلبها  أعامق  إىل  يصل 
مشاريعه  تنفيذ  سبيل  يف  وغرامها  ضعفها  يستغل  وراح 
الجهنمية وانتقاماته املريعة وهي منساقة وراء تأوهاته 
أخرى!  فتاة  يحب  هو  بينام  الكاذب  وغرامه  الحارة 
سامي.  وزاهية  وروز،  إسامعيل،  توفيق  من:  كل  ومثلها 
كازينو  مرسح  عىل  الفرقة  عرضت  يوليو  أواخر  ويف 
خصوصية  ليلة  يف  الغرام«  »شهداء  مرسحية  العائالت 
عىل  التذاكر  ووزعت  منيب،  محمد  لصاحبها  خريية 

.»B.S.A« يانصيب سيفوز فيه الفائز بوتوسيكل ماركة
»نكبة  بعنوان  هجومية  كلمة  »املمتاز«  جريدة  وكتبت 
هاجمت  الشامي«،  أحمد  الشيخ  طنطا  يف  التمثيل 
وسخرت  عتيقاً،  رجعياً  ممثاًل  كونه  الشامي  الشيخ  فيه 
من  كونه  ومرسحياته،  وموضوعاته  ومالبسه  أدائه  من 
سلبي  أثر  ذات  كانت  الكلمة  وهذه  البائدة!!  العصور 
عام  إليها  عاد  ثم  عامني،  طنطا  ترك  الذي  الشيخ  عىل 
يف  »املدينة«  جريدة  العودة  هذه  عن  وأعلنت   1931
الشيخ أحمد  قائلة تحت عنوان »فرقة  أغسطس 1931، 
الشامي  أحمد  الشيخ  فرقة  »متثل  بطنطا«:  الشامي 
وأخيه مصطفى أفندي سامي يف مساء األحد 2 أغسطس 
الباتيناج بشارع عباس )الفرير(  بتياترو  الساعة 8 مساء 
النوع  من  رواية  وهي  مرة،  ألول  »الجريحة«  رواية 
قطع  الرواية  فصول  ويتخلل  الجميل  الراقي  الكوميدي 
واملمثالت.  املمثلني  أشهر  من  أدبية  ومنلوجات  غنائية 
التذاكر  نفاذ  قبل  محالتكم  لحجز  جميعكم  فهلموا 

معتدلة األمثان«.
آخر  بوصفه   ،1931 عام  إىل  ينتمي  خرب  آخر  هو  هذا 
األعوام الخمسني، التي تحدثنا عام وجدناه فيها منذ عام 
بالعروض املرسحية التي أقيمت يف طنطا!  1881 متعلقاً 
وأمتنى أن أجد مستقباًل من شباب وُكّتاب وباحثي طنطا 
من ُيكمل مشوار تاريخ املرسح يف طنطا بعد عام 1931.

نوافذ

الغرام شهداء  مسرحية  مخطوطة  من  األولى  عائدةالصفحة  مسرحية  غالف 
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