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نوفمرب لشهر  الفنية  والفعاليات  األنشطة 

الفنون بأكاديمية  صليحة  نهاد  مسرح  على 

السامر فرقة 
جديد إعالمي  ومركز  مختلفة  برؤية 

باردا« »يحفظ 
نوفمرب  10 »الديلز«  مسرح  على 

املركزية  لالدارة  التابعة  املرسحية  السامر  فرقه  تستعد 

بعد  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة  الفنية  للشؤون 

تشكيل مكتبها الفني الجديد للموسم املرسحي 2022-  

2023 وذلك عرب ورشة عمل مستمره ملناقشة النصوص 

واملرشوعات الجديدة

الفرقة:  مدير  النبوي  محمد  الفنان  قال 

واملطروحة  املقدمة  املرشوعات  أهم  من 

الحكاية”  “بعد  عرض  الفرقة  طاولة  عيل 

حجاج،  محمد  وإخراج  النمر  أمين  تأليف 

الجندي  يرسي  ملكا»تأليف  “االسكايف 

النساء”   “سجن  بركات،  عادل  وإخراج 

وإخراج  العسال  فتحيه  الكبرية  للكاتبة 

الغنم”  وراعي  “سندريال  مربوك،   محمد 

حاصل  النص  وهذا  توفيق،  خالد  إخراج 

وعرض   ،2017 عام  الثقافية  ساويرس  جائزة  عيل 

“املرسحية” إخراج محمد الدره .

وحول تطوير الفرقة يف الفرتة املقبلة قال الفنان محمد 

النبوي مدير فرقة السامر أن االختيار لهذه العروض لن 

يقترص عيل تقديم نوعيات معينة من املرسحيات ذات 

بشكل  مواكب  سيكون  ولكنه  الشعبية  الفرجة  طابع 

أكرب لألحداث الجارية ويعكس الواقع بكل تفاصيله 

التحضري  عيل  حاليا  يجري  العمل  أن  النبوي  وأوضح 

املرسحية  السامر  فرقة  تاريخ  عن  كبري  افتتاحي  لعرض 

وبدايتها وابرز الفنانني والعروض التي قدمت بها وذلك 

السامر بعد إغالقه لفرتة طويلة  افتتاح مرسح  مبناسبة 

قاسم  جامل  االستاذ  إخراج  من  وهو 

وهذا  ومؤسسيها  الفرقة  ابناء  أحد 

بطولة  سيكون  االفتتاحي  العرض 

والفنان  صديق  سعيد  الكبري  الفنان 

مع  باالشرتاك  العرشي  جالل  الكبري 

مسعود  وأشعار  بكر  مرصية  الفنانة 

النيل  بفرقه  استعان  وقد  شومان 

التابعة  الشعبية  للفنون  املرسحية 

والتي يديرها  الشعبية  الفنون  إلدارة 

الفنان محمد حجاج.

واختتم النبوي : بأن فرقة  لسامر تستعد إلنشاء مكتب 

إعالمي متخصص عيل السوشيال ميديا قريبا ملعرفة كل 

بالشكل  الفرقة  اعامل  تسويق  وإمكانية  جديد  ماهو 

الذي يليق بها حتي تتواجد يف السباق املرسحي بشكل 

فعال يف الفرتة املقبلة. 

نهال أحمد

تقديم  إلعادة  شخبطة  فريق  يستعد 

مرسح  خشبة  عىل  باردا«  »يحفظ  عرض 

 12 إىل   10 من  »الديلز«  رمسيس  كلية 

الواحدة  الليلة  يف  عرضني  مبعدل  نوفمرب 

مساء  التاسعة  و  السابعة  ىف  األول  اليوم 

السادسة  الثالث ىف  الثاىن و  اليومني   وىف 

و الثامنة مساء

نتاج  العرض   : نبيل  ماركو  املخرج  قال   

لوحات  عن  عبارة  وهو  اإلرتجال،  ورشة 

الضوء  تلقي  أو  قصة  ترسد  لوحه  وكل 

عىل مشكلة يواجهها املجتمع، ومن بينها 

تحول لسلعه فالجميع يدخل يف القوالب 

عىل  القدرة  دون  عليه  فرضت  التي 

عن  املسؤول  من  يدري  أحد  وال  تغيريها 

هذه الفكرة.

العدل،  محمد  إنتاج  العرض  أن  وأوضح 

مجموعات  ثالث  من  مكونه  والفرقه 

لعدد  الفرصة  ليتيح  العرض  يف  يعملون 

أمام  يعرضوا  أن  املمثلني  من  كبري 

الجمهور وكل مجموعه تتكون من 15 إىل 

17 ممثل وممثله كحد أقيص

فكرة وإخراج ماركو نبيل، كتابة مرسحية 

و  ناجي  مينا  ديكور  أرشف،  ساندى 

فيكتور،  أبانوب  إضاءة  نادى،  شادى 

إعداد موسيقى يوسف مدحت ، تصميم 

استعراضات رونا إلهامي، أبانوب لطيف،  

مخرج منفذ أبانوب صربى ، بوال سامي ، 

أبانوب لطيف

 نورا محمود

األنشطة  من  بالعديد  صليحة  نهاد  الدكتورة  مرسح  يزخر 

والفعاليات خالل شهر نوفمرب كالتايل:

حسن  أمنية  حفل  مساء  الثامنة  الساعة  نوفمرب   1 الثالثاء 

للفنون  العايل  باملعهد  وطالبة  ومطربة  ممثلة  وهى  وفرقتها، 

ويف  صابر.  الله  عبد  املوسيقى  إخراج  من  الحفل  املرسحية،  

يوم الخميس 3 نوفمرب يف متام السادسة مساء الحفل السنوي 

والذي  الجمل  الكوميديان عمر  أما حفل  الخري،  ملؤسسة مرص 

يوم  وذلك  الجمهور   مع  التفاعلية«  الكوميديا   « فن  بقدم 

الجمعة ٤ نوفمرب يف السابعة مساء. ويف يوم االربعاء ٩ نوفمرب 

الغنائية  الفرقة  استضافة  سيتم  مساء  والنصف  السابعة  يف 

ويف   . املنيس  عىل  الفنان  بقيادة  مستقلة  فرقة  وهى  كردان 

 stand« كوميدي  الستاند  فنى  عرض  نوفمرب   12 السبت  يوم 

مراكز من مسابقة   5 بأول  فازوا  لخمس ممن   »up comedy

يف  صليحة  نهاد  مرسح  نظمها  والتي  كوميدي  اب  استاند 

ديسمرب السابق وكانت قد بلغت جائزها 10000 جنيه مرصي 

الخمس هم :»حمزة بهاء وأحمد  الفائزين  للمركز األول وكان 

حمدي  وعمر مأمون و كريم محمد ومحمد حمدي” والحفل 

من إخراج الفنان محمد املنصوري، إضاءة آالء رسالن، مراجعة 

االسكريبت إميان سمري.

 Under«جروند االندر  فرق  مسابقة  الفعاليات  تتضمن  ايضا 

Ground Pands« وهي مسابقة ينظمها مرسح نهاد صليحة 

جائزها  وتبلغ  املستقلة  املوسيقية  والفرق  الغنائية  للفرق 

أيام  أربعة  مدار  عىل  وستكون  األول،  للمركز  جنيه   10000

املسابقة  رئيس  السابعة مساء،  الساعة  أكتوبر   20 إىل   17 من 

الكونرسفاتوار،  مبعهد  املساعد  املدرس  حلمي  محمد  األستاذ 

تصميم  محمد،   الله  وعبد  مصطفى  ابراهيم  التنفيذي  املدير 

اإلضاءة  رسالن مرجعة، األغاين اميان سمري ومحمد املنصوري، 

مابينج محمود فؤاد صدقي وميدو هود.

نوفمرب    25 و   2٤ “يومي  يطري  “باظ  مرسحية  عرض  وسيتم 

السابعة مساء ، العرض  إعداد وإخراج عبد الله محمد عبدالله 

معهد فنون مرسحية وهو عرض لألطفال متثيل طالب أكادميية 

الفنون ومشاركة من طالب الجامعات

فعاليات  ستقام  ديسمرب   2 إىل  نوفمرب   2٩ من  الفرتة  ويف 

مهرجان القراءة املرسحية .

املكشوف”   صليحة»املرسح  نهاد  مرسح  أن  بالذكر  جدير 

برعاية  نوفمرب 2021  افتتاحه يف  تم  قد  كان  الفنون  بأكادميية 

بناءه  استغرق  والذي  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  وتوجيهات 

وتجهيزه حوايل  الستة أشهر.

تصميم  من   « صليحة  نهاد  د.  »مرسح  املكشوف  واملرسح   

الديكور محمود فؤاد صدقي،  للدكتور ومهندس  وإرشاف فني 

الفنون،  بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  أبناء  أحد 

وحاليا مدير مرسح نهاد صليحة. 

سامية سيد
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أنتيجون« »قانون 
األمريكية بالجامعة  المسرح  قسم 

األمريكية  للجامعة  التابع  املرسح  قسم  وأساتذة  طلبة  يستعد 

أنتيجون” عىل خشبة مرسح ملك جرب من  “قانون  لتقديم عرض 

 1٩  ،  17  ،15 أيام  الفلىك  و عىل خشبة مرسح  نوفمرب   10 إىل   ٨

نوفمرب ىف الساعة السابعة مساء 

تعرض  “أنتيجون”  سوفوكليس  ملأساة  إعداد  هو  أنتيجون  قانون 

املرسحية ىف العرص الحديث وباللغة املرصية الدارجة  وهى تصور 

من  بدءا  تصورها  ثم  أهلية  أعقاب حرب  ىف  بأكملها  مدينة  حزن 

مناقشة  و  املوىت  عىل  طيبة  نساء  و  أنتيجون  حزن  حتى  اللعنة 

حب  مقابل  املدىن  العصيان  و  األرسة  مقابل  الدولة  مثل  قضايا 

الوطن

فى  أرغب  دائما  كنت  أمني:  دينا  د.  المخرجة: 
لسوفوكليس  »أنتيجون«  مسرحية  إخراج 

أنه  ىف  النص  صعوبة  تكمن  أمني  دينا  د.  العرض  مخرجة  قالت 

مرتجم ولذلك تعاونت مع يحيى عبد الغني ، وهو كاتب موهوب 

هذا  كان  الدارجة،  املرصية  باللغة  املرسحية  اعداد  و  ترجمة  يف   ،

يف  النص  بعمق  التضحية  نريد  نكن  مل  ألننا   ، ذاته  حد  يف  تحدًيا 

رجال  من  املكون  الكورس  تغيري  املعد  من  أيًضا  وطلبت  العملية، 

إلسخيلوس  طروادة  نساء  مرسحية  من  الكورس  مشاهد  مبزج 

كان  أنه  حيث  أنتيجون  ملرسحية  األصىل  الكورس  مكان  ووضعت 

فرتة  ليعرب عن  نساء   أصبح جميعه  ولكن  فقط  مكون من رجال 

الحرب حيث أن النساء هن من يحملن البيوت و يرعني األطفال و 

أضفت أغاىن  مخصصة للعرض

أنتيجون  مرسحية  إخراج  يف  أرغب  دامئا  كنت  وتابعت: 

قناعات  ذات  قوية  بطلة  تجسد  مرسحية  ألنها  لسوفوكليس 

ملًكا  تصور  كونها  للسلطة  واقعية  رؤية  تقدم  أنها  كام  راسخة، 

املرسح  إدارة  و  املمثلني  كل  أن  وذكرت  غروره   يضلله   صالًحا 

املرسح  قسم  أستاذة  و  طالب  من  هم  العمل  عىل  القامئني  وكل 

بالجامعة األمريكية 

 

أكرث  من  “أنتيجون”  شخصية  السيد:  مايان 
لى  بالنسبة  تحدىا  مثلت  الىت  المسرحيات 

أول مرسحية  أنها  قالت  و  األمريكية  بالجامعة  هى طالبة مرسح 

تعترب  أنها  حيث  كطالبة  لها  مرسحية  أخر  وأيضا  الجامعة  ىف  لها 

عن  عبارة  كانت  املرسحية  أن  قالت  و  وأيضا  تخرجها  مرشوع 

املرسح  عىل  الوقوف  كيفية  تتعلم  مرة  ألول  ألنها  لها  تحدى 

و  واجهتها  التى  الصعوبات  من  واحدة  هذه  و  محرتفة  بطريقة 

كذلك مترينات الصوت حيث بذلت فيها مجهودا كبريا  .

امللكة  و  أوديب  امللك  بنت  و هى  أنتيجون   بدور  أقوم  وتابعت 

األسبوع  طوال  كثريا  تتمرن  وأنها  كريون  هو  خالها  و  جوكاستا 

الكثري  عىل  تحتوى  التى  “أنتيجون”  الشخصية  بأداء  تقوم  حتى 

الحفاظ  و  الكربياء  و  العائلة  حب  من  بداخلها   االضطرابات  من 

ذكرت  و  املوت  عند  املساواة  هو  و  به  تؤمن  التى  القانون  عىل 

أنها تبذل مل ما ىف وسعها لتوضح الشخصية بكل ما تحتويه من 

إنفعاالت و مشاعر .

أصعب  من  »كريون«  شخصية  جمعه:  عمر 
بتقدميها  قمت  الىت  الشخصيات 

بالجامعة  عامة  وعالقات  مرسح  الثانية  السنة  ىف  شاب  هو  عمر 

وشارك  املرسحية  الورش  من  العديد  درس  انه  وأوضح  األمريكية 

ىف السنة املاضية ىف عرض “شبابيك عطية” حيث أنها مل تكن املرة 

و  صغره  منذ  جدا  بالتمثيل  شغوف  وأنه  املرسح  عىل  له  األوىل 

عندما فتح باب التقديم لتجارب املرسح ذهب و تم أختياره ألداء 

بني  وقته  لتنظيم  أيضا  مجهودا  بذل  أنه   ذكر  و  كريون  شخصية 

الربوفات التى تصل لخمسة أيام أسبوعيا عدا الجمعة و بني مواده 

الدراسية.

متارين  و  الصوت  متارين  ىف  كبري  مجهود  بذل  أنه  عمر  وتابع 

الذاكرة االنفعالية  وأن للمرسحية أداءا خاصا تنفرد به بذل الكثري 

كريون  شخصية  أن  و  بها  يليق  مميز  أداء  ليقدم  املجهود  من 

مليئه  أنها  حيث  الشخصيات  أصعب  من  ألنها  خاصا  تحديا  متثل 

باالضطرابات ف هو حائر بني أوالد أخته الذين قام برتبيتهم منذ 

أخته  أبن  تنفيذ حكمه عىل  و  الحكم  بني  و  الكرب  و حتى  الصغر 

الخائن و هو ترك جثته ىف الجبل دون أن يدفن .

ودراماتورج  ومعد  مرتجم  الغين:  عبد  يحيي 
أنتيجون«  »قانون  مسرحية 

و  بالتمثيل  يقوم  كان  أنه  ذكر  األمريكية  الجامعة  خريج  هو 

الكتابة وهي املرة الثالثة له عىل التوايل للعمل مع د/دينا أمني و 

قال أنه قام بالتعاون معها لتمصري املرسحية التي تتمتع بخصائص 

الخصائص   هذه  ينقل جميع  أن  لديه  املهم  كان  و  معينة  درامية 

املخرجة  مع  بالتعاون  الكورس  بتغيري  قام  ف  مرصية  بطريقة 

نساء  جميعها  جعلها  لكنه  و  رجال  كانت  املرسحية  ىف  أن  حيث 

الكورس  يلقيها  أشعار  بكتابة  وقام  الحرب،  فرتة  عن  تعرب  وجتى 

و لكن دون أن يحدث خلل للحبكة الدرامية للنص األصىل حاول  

أكرث  بالنسبة له هى  أنتيجون  الشخصيات، موضحا أن  إبراز طباع 

ببعضها  الشخصيات  جميع  عالقة  أوضح  و  تعقيدا  الشخصيات 

إلظهار العالقة األرسية بينهم .

نورا محمود
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فنية.. فعالية   ٢٥ من  بأكرث 
العاشرة النسخة  فعاليات  يختتم  كاف  دي  مهرجان   

للفنون  البلد  وسط  مهرجان  جمهور  عاش 

يف  استثنائية  فنية  تجارب  دي-كاف،  املعارصة 

يف  بدأت  أسابيع   3 مدار  عىل  العارشة  نسخته 

 30 املوافق  األحد  وانتهت  أكتوبر  من  التاسع 

يف  تاريخي  وموقع  مكان  من  أكرث  يف  أكتوبر 

منطقة وسط البلد. 

وشهد العام العارش من املهرجان حضور ٦0 فنان 

فنًيا  عماًل   25 قدّموا  العامل  أنحاء  مختلف  من 

والرقص  املرسح  التخصصات  مختلف  يف  ابداعًيا 

وكان  الحديثة،  وامليديا  البرصية  والفنون  املعارص 

الحدث األبرز هذا العام هو عودة امللتقى الدويل 

برنامج  ضمن  مجدًدا  املعارصة  العربية  للفنون 

ومدير  مربمج   100 من  أكرث  بحضور  دي-كاف 

مهرجانات عاملية لدعم الفنانني العرب.

يف  للمهرجان  الفني  املدير  العطار،  أحمد  وقال 

العارشة:  النسخة  كاف  لدي  الختامي  الحفل 

تحقيق  يف  دي-كاف  مهرجان  باستمرارية  »سعيد 

برنامج  ازدحم  أسابيع   3 مدار  فعىل  النجاح، 

أنحاء  مختلف  من  متنوعة  بعروض  املهرجان 

من  كبري  وترحيب  تفاعل  القت  التي  العامل 

الجمهور«.

املهرجان  بالشكر لكل فريق عمل  وتابع: »أتوجه 

يف  الحقيقي  السبب  الجمهور  وأواًل  والفنانني 

استمرار دي-كاف ووصوله عامه العارش«.

مختلف  من  آالف  الفنية  الفعاليات  وحرض 

برنامج  استضاف  العمرية،  واملراحل  الجنسيات 

فتم  فني،  عمل   15 العام  هذا  األدائية  الفنون 

الدمنارك  من  »طبخة«  بعرض  املهرجان  افتتاح 

عيل  محمد  وسلوى  رجب  سيد  بأدائه  قام  الذي 

يف ليلتي عرض هو عرض مرسحي فريد من نوعه 

ونسيم  بيدرسون  تأليفه كل من جاسرب  شارك يف 

يتم  نص  عىل  قامئة  العرض  وفكرة  سليامنبور، 

دون  من  العرض  ليلة  مرة  ألول  للممثل  تقدميه 

أمام  النص  بتمثيل  املمثل  ويطالب  تحضري  أي 

الجمهور.

بوركينا  وألول مرة يستضيف دي-كاف عرض من 

الثقافية  التجارب  يعكس  »آثار«  بعنوان  فاسو 

والتاريخية للقارة األفريقية. 

عرض  مع  موعد  عىل  كاف  دي  جمهور  وكان 

منساوي »ما زلت يف طنجة، وال أستطيع السفر«، 

مرصية  لعروض  باإلضافة  املجر«،  من  »مانداال« 

ويف  و«تراكيب«  طويل«  »عرض  وهي  وفرنسية 

املعارصة  العربية  للفنون  الدويل  امللتقى  إطار 

استضاف املهرجان عروض رقص معارص من مرص 

امتداد«  و«نفق٤:  رحمة«  و«بال  »ارتكاز«  وهي 

كم«   1٤ عنوان:  »بدون  املغرب  ومن  و«رحم«. 

محادثات  برنامج  وضمن  »تًبا«.  فلسطني  ومن 

جديدة عن التعاون بني مرص وبريطانيا تم تقديم 

عرض تفاعيل بعنوان »خارج النطاق املحيل: تأثري 

تاترش«.

البرصية  »الفنون  بربنامجه  كاف  دي  ويتميز 

ومختلفة  متنوعة  معارض  الحديثة«،  وامليديا 

من  فالش«  »ستوديو  أولها  كان  املهرجان  شهدها 

بشكل  البلدي  للحيوانات  للنظر  الهادف  مرص 

مهددة  »فصائل  ومعرض  مختلفة،  وبرؤية  جديد 

معزز  واقع  معرض  الدمنارك  من  باإلنقراض« 

البيئة.  تلوث  عن  الناتج  املهدد  بالخطر  للتوعية 

ضمت  التي  والتكنولوجيا  الفن  لفعالية  باإلضافة 

ولوحات   VR االفرتايض   الواقع  وأفالم  تجارب 

ضم  امللتقى  فعاليات  وضمن  االصطناعي.  الذكاء 

فلسطني  من  ليىل”  “عزيزيت  معرض  الربنامج 

واملقاومة.  االستعامري  العنف  نتائج  عن  للتعبري 

معرض  جديد  من  كاف  دي  استضاف  مرص  ومن 

التصوير الفوتوغرايف “تنىس كأنك مل تكن”. 

من  عدد  الخاصة”  “الفعاليات  برنامج  وضم 

الجلسات النقاشية التي تسلط الضوء عىل الرقص 

باإلضافة  أشكالها،  بكافة  األداء  وفنون  واملرسح 

مجموعة  مع  العمل  وورش  األفالم  لعروض 

فتم  املعارص.  الفن  ومبدعني  فنانني  من  محرتفة 

بني  بالتعاون  بعده”  وما  “الرقص  فعالية  تنظيم 

مرص وسويرسا ضمت عرض فيلم “شخوص عاملنا 

التحتي” من مرص وعرض كوزمونجي من سويرسا 

بث  خالل  من  أفاتار  فيه  الراقصني  عرض  وهو 

العرض من سويرسا مبارشة. باإلضافة لورش عمل 

و”املرسح  الدمنارك  من  املرسحية”  “الكتابة  عن 

الحريك واألدايئ” من اململكة املتحدة. 

ضمت  وأفريقيا،  العريب  العامل  يف  مرة  وألول 

املعارصة  العربية  للفنون  الدويل  امللتقى  فعاليات 

الدولية  “الجمعية  نقاشية قدمتها شبكة  جلسات 

ملربمجي  شبكة  أكرب  وهي   ISPA األداء”  لفنون 

بالفنون  الخاصة  واملسارح  املهرجانات  ومديري 

األدائية من مختلف أنحاء العامل ومقرها األسايس 

عىل  الفنانني  تعرف  خاللها  ومن  نيويورك،  يف 

العامل،  يف  العربية  الفنون  ونرش  الرتويج  كيفية 

التي  الحالية  والتحديات  املشاكل  أبرز  ومناقشة 

يواجهها املشهد الثقايف والفني العريب.

مهرجان وسط البلد للفنون املعارصة )دي-كاف(، 

أشكال  لعدة  نوعه يف مرص  من  الوحيد  املهرجان 

ثالثة  مدار  عىل  يستمر  املعارصة  الفنون  من 

أسابيع من كل عام، يف عدة أماكن مبنطقة وسط 

البلد بالقاهرة، يشتمل املهرجان عىل عروض فنية 

وعروض  وموسيقية  وبرصية  ومرسحية  أدائية 

ديجيتال وسينامئية. يشارك يف املهرجان مجموعة 

من  والعامليني  والعرب  املرصيني  الفنانني  من 

القاهرة.  قلب  يف  يجتمعون  العامل  أنحاء  جميع 

إنتاج  من  املعارصة  للفنون  البلد  وسط  مهرجان 

رشكة أورينت لإلنتاج السيناميئ واملرسح بالتعاون 

مع رشكة اإلسامعيلية لالستثامر العقاري.

ياسمني عباس
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بني  والغرب  الشرق  في  الشعري  »المسرح 
واالندثار« االزدهار 

والشعر المسرح  للجنيت  ندوة 
أحمد  الشاعر  ومقررها  الشعر  لجنتي  بني  بالتعاون 

السيد  عصام  املخرج  ومقررها  املرسح  لجنة  و  سويلم 

»املرسح  بعنوان  ندوة  للثقافة  األعىل  املجلس  ،عقد 

واالندثار«،  االزدهار  بني  والغرب  الرشق  يف  الشعري 

وذلك يف متام السابعة مساء األربعاء املوافق 12 أكتوبر 

باملجلس األعىل للثقافة.

يف  الندوة  وأقيمت  سويلم  أحمد  الشاعر  الندوة  وأدار 

األستاذ  الربدييس  ريم  الدكتورة  األول  مبشاركة   جزئيني 

عني  جامعة  البنات-  بكلية  اإلنجليزي  لألدب  املساعد 

أبو  الرازق  شمس، والكاتب والناقد املرسحي أحمد عبد 

العال، وتضمن الجزء الثاين  قراءات من املرسح الشعري 

وأحمد  العدوي،  شريين  الدكتورة  الشعراء:  أداء  العريب 

حسن، والسامح عبد الله، وعامد غزايل.

شعرا بدايته  كانت  المسرح   : الشافعي 
السيد أعرب االستاذ  نيابة عن املخرج عصام  ويف كلمته 

سعادته  عن  املرسح  لجنة  مقرر  الشافعي  محمد 

كلمته  يف  وأشار  والشعر  املرسح  لجنتي  بني  بالتعاون 

احتفاًء بتلك الندوة أن املرسح كانت بدايته شعرا .

سويلم: املرسح الشعري من أصعب فنون الكتابة

للندوة  تقدميه  أثناء  سويلم  احمد  الكبري  الشاعر  وقال 

من  الشعري  املرسح  إبداع  أن  عىل  جميعا  نتفق   :

كبرية  صعوبات  تواجهه  فالشعر  الكتابة،  فنون  أصعب 

الشعر  لغة  بني  التوازن  هذا  يحدث  كيف  مقدمتها  يف 

ولغة الدراما، وأشار سويلم إىل أن هناك فرق بني كتابة 

والدراما وغريها  والحوار والرسد  واللغة  الشعري  املرسح 

املرسح  غياب  عن  سويلم  وتساءل  املرسح،  عنارص  من 

الشعري اليوم برغم عدم وجود أزمة نصوص، وهل هذا 

الغياب جزء من غياب املرسح بوجه عام؟

كتب  من  أهم  أحد  شكسبري  الربديسي: 
العالم  في  الشعرية  المسرحية 

 فيام تحدثت دكتورة ريم الربدييس عن املرسح الشعري 

أشارت  كلمتها  بداية  ويف  املعارص  االنجليزي  األدب  يف 

بلغة  مرسحيات  عن  عبارة  هو  الشعري  املرسح  أن  إىل 

الشعر، وقدمت عدة أسباب لصعوبة هذا الفن ولرتاجع 

املرسح الشعري يف مرص ومعظم الدول العربية منها: أن 

واللغة  والشعر  الدراما  بني  توازنا  يقيم  أن  الشاعر يجب 

واملهنية،  الكفاءة  من  كبري  قدر  عىل  الشاعر  يكون  وأن 

يكتبون  الذين  الشعراء  عدد  قله  هو  الثاين  والسبب 

الرحمن  عبد  مثل  السابق  يف  كان  مثلام  املرسحيات 

الرشقاوي وعزيز أباظة واحمد شوقي وغريهم ،والسبب 

الثالث قله عدد املمثلني القادرين عىل التحدث بالعربية 

الرشيف  ونور  ايوب   سميحة  مثل  كان  كام  الفصحى 

عىل  القادرين  املخرجني  عدد  قلة  ايضا  ماهر،  وأحمد 

الجمهور  شغف  وايضا  املرسح،  من  النوع  هذا  اخراج 

التكنولوجيا والفيس  النوع من املرسحيات يف عرص  بهذا 

يلعب  الذي  اإلعالم  إىل  إضافة  الحياة،  واالنرتنت ورسعة 

دور يف ذلك لقلة عرض تلك املرسحيات الشعرية .

ازدهار  نسرتجع  يك  الحلول  بعض  الربدييس  وقدمت 

بدور  الثقافة  وزارة  تقوم  أن   : منها  الشعري  املرسح 

واملنتجني  الشعري  املرسح  كتاب  بني  الوصل  حلقة 

واملخرجني لحل تلك املشكالت ، وأن تقيم الوزارة ورش 

عمل  و  لالحرتاف،  للوصول  ورعايتها  املواهب  لصقل 

مسابقات بني املحافظات املختلفة وقصور الثقافة ومتثيل 

تسرتجع  أن  عليها  الجامعة  ايضا  الشعرية  املرسحيات 

دورها يف االزدهار.

»محبي  لفريق  تأسيسها  عن  الربدييس  وتحدثت   

من  العديد  مثل  والذي  شمس  عني  بجامعة  املرسح« 

عرش  خالل  يف  مرسحية   ٤0 وقدم  الشعرية  املرسحيات 

يف  الشعري  املرسح  ذكر  رضورة  عن  تحدثت   ، سنوات 

الشعرية  ، ثم ظهرت املرسحيات  بالد اإلغريق والرومان 

 : الشعرية  املرسحيات  من  نوعني  هناك  وكان  انجلرتا  يف 

القديسني  معجزات  تقدم  والتي  »املعجزات«  مرسحية 

القيم  قدمت  والتي   « »األخالقية  واملرسحية  واالنبياء، 

كالخري والعدل ...الخ

ملوليري  كثريا  الشعري  املرسح  ظهر  الحديث  العرص  ويف 

من  أهم  أحد  شكسبري  وتابعت  واليوت...الخ،  واونيل 

وليم  ملاذا  وتساءلت  العامل،  يف  الشعرية  املرسحية  كتب 

شكسبري اليوم؟

وأجابت لعدة أسباب: منها أن مرسحيات شكسبري تتميز 

أي شخص  يستطيع  أي    Timeless و    universal بال 

اآلن  حتى  فنحن  أيضا  فيها،  نفسه  يجد  أن  دولة  أي  يف 

توىف  أنه  من  الرغم  عىل  أعامله  ونشاهد  لشكسبري  نقرأ 

يف عام 1٦1٦ والزالت أعامله تعرض يف كل دول العامل ، 

فمرسحياته غري مقيدة بعامل الزمن أو الوقت أو املكان 

لذلك فهو الزال موجودا حتى اآلن، وذكرت أن شكسبري 

والكوميدية  التاريخية  املرسحيات  انواع  كل  كتب 

البطل  فيها  يعاين  مرسحياته  وأن  الخ،  والرتاجيدية..... 

من عقدة أو صفة تتحكم يف سقوط الشخصية وانتهائها، 

مثل  ومرصيه  عاملية  أفالم  إىل  منها  العديد  تحويل  وتم 

التي  املرأة  الحب،  ممنوع  نار،  واه من حواء، حبك  “اه 

الشعري  املرسح  أن  الربدييس  وذكرت  الشيطان”،  غلبت 

نفس  يف  والنرث  الشعر  باستخدام  تفرد  شكسبري  عند 

يف  العامية  و  الفصحى  اإلنجليزية  واستخدام  املرسحية 

استخدام  حيث  عبقريته  تظهر  ،وهنا  املرسحية  نفس 

الشعر والنرث والفصحى والعامية ، فكان يستخدم الشعر 

يف أوقات معينة والشخصية يف كامل عقلها وتتحدث عن 

الشخصية و  أما يف حالة تدهور  مواضيع سامية وهامة، 

االضطراب العقيل عند االنسان كان يستخدم النرث، واهم 

املقفى، فشعره كان  الشعر  استخدام  ما مييزه  هو عدم 
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قريب من لغة املواطن العادي والدليل أن املواطن كان 
يتغنى بأشعاره.

للمسرح  تعرضت  عندما  الدراسات  الرازق:  عبد 
محددة أسماء  عند  وقفت  الشعري 

إىل  العال  ابو  الرازق  عبد  أحمد  الناقد  أشار  كلمته  ويف 
والغرب،  الرشق  بني  املعارص  الشعري  املرسح  أهمية 
كل«  يكن  مل  »ان  معظم  أن  األول  لسببني  ذلك  وارجع 
وقفت  الشعري  للمرسح  تعرضت  عندما  الدراسات 
عزيز  الرشقاوي  الرحمن  عبد  منها  محدده  أسامء  عند 
هي  تلك  أن  متأسفا  ،وذكر  الصبور  عبد  صالح  أباظة 
رسائل  يف  الجامعية  الدراسات  يف  األساسية  األسامء 
فأهملت  النقدية  الحركة  أما  والدكتوراه،  املاجستري 
عىل  دلل  و  العنوان  هذا  تحت  املرسحي  املنتج  كل 
النوع  لهذا  النقدية  الدراسات  إهامل  خالل  من  ذلك 
الشعري  املرسح  كتاب  هناك  إن  وقال  املهم،  املرسحي 
كتبوا  الذين  الكتاب  عدد  من  اكرب  عددهم  املعارصين 
الستينات  فرتة  ففي  الستينات،   يف  الشعري  املرسح 
العديد من الشعراء منهم صالح عبد الصبور  كان هناك 
يف  وغريهم   .... داوود  انس  و  الرشقاوي  الرحمن  عبد 
فقط  ثالثة  عند  توقفت  النقدية  الدراسات  أن  حني 
منهم  الستينات  بعد  وهم  األخرى  األجيال  أما   ، منهم 
نسيم  ومحمود  االسيوطي  ودرويش  جويدة  فاروق 
..... عبدالله  والسامح  مطاوع  ولطفي  البييل  وصفاء 
الخ  فالشعراء املعارصين أكرث عددا ولكن هذه االعداد 
األكادميية  الدراسات  واهملتها  النقد  اهملها  الكبرية 
يف  الثاين  السبب  اما  الشعري،  املرسح   عن  كتبت  التي 
كتبت  التي  الدراسات  معظم  أن  املوضوع  هذا  أهمية 
عن املرسح الشعري تعاملت مع النص املرسحي بوصفه 
أساسا  مرتبط  الشعري  املرسح  أن  أهملت  و  ادب، 
واالقتصادي،  والسيايس،  والثقايف  االجتامعي  بالسياق 
االشكاليات  عن  الرازق  عبد  وتحدث  االنساين،  والنفيس 
املتعلقة  بالقضايا  اهتاممه  معلال  املرسح  يواجهها  التي 
باملرسح الشعري يف طرحه لبعض األسئلة واجابته عليها: 

صالح عبد الصبور هو رائد املرسح الشعري
بتقديم  اهتامما  يعد هناك  ملاذا مل  األول  فكان سؤاله    

قائال:  واجاب  املسارح؟    عىل  الشعري  املرسح  نصوص 
مكتوب  مرسحي  نص  كل  ليس  منها  عدة  ألسباب 
الدرامية  يفتقد  ،ألنه  املرسح  عىل  للتقديم  يصلح  شعرا 
املخرج  او  املمثل  يف  متعلقة  مشكله  هناك  تكون  فقد 
إشكالية  تأثري  مدى  عن  تساءل  ثم  نفسها.  القضية  او 
هي  وأجاب:  الشعري،  املرسح  عىل  الدرامية  و  الغنائية 
مشكلة مل يفلت منها إال صالح عبد الصبور لذلك نطلق 
عىل  شوقي  أحمد  وليس  الشعري  املرسح  رائد  عليه 
الرغم من أن أحمد شوقي بدأ كتابة املرسحية الشعرية 
الشعري  املرسح  رائد  شوقي  أحمد  أن  موضحا   ،  1٨٩7
عىل  القصيدة  بتقديم  التزم  ألنه  فنيا،  وليس  إجرائيا 
خشبة املرسح وال عالقة لها بالدرامية مدلال: انها عندما 
عالقة  وال  قصيدة،  تصبح  شوقي  أحمد  نص  من  تخرج 
الرشقاوي  الرحمن  عبد  وكذلك   ، مطلقا  بالدرامية  لها 
ألنه  الشعري  املرسح  رائد  هو  الصبور  عبد  صالح  ،اما 
عىل وعي كامل بالدرامية، وتحدث عن املفهوم الدرامي 
وفعل  وشخصية  ورصاع  حدث  الدراما  أن  موضحا  
،الحوار جزء من بناء الدراما وليس هو كل املرسح، حتى 
نصوصه  من  الدرامية  اختفت  نصوصه  يف  رسور  نجيب 
ما  أن  إال  بالغنائية  التزمت  نصوصه  أن  من  الرغم  عىل 
جعل النصوص صالحة للتقديم عىل املرسح هو أنه لجأ 

إىل الرتاث الشعبي.

بدأ  منذ  نفسه  يطور  لم  الشعري  المسرح   
اآلن  حىت 

وأكد عبد الرازق أن  املرسح الشعري مل يطور نفسه منذ 
شكسبري  أن  بدليل  الفني،  للسياق  تبعا  اآلن   حتى  بدأ 
طويلة  لسنوات  ظل  العامل  مستوى  عىل  املرسح  وكل 
حتى جاء ابسن 1٨50 حيث دخل يف نفس املأزق حيث 
كتب املرسح الشعري، وظل ابسن يف بداية حياته يكتب 
املرسحية الشعرية ملدة 20 عاما كتب فيها أربعة نصوص 
نفسه  ابسن  تاريخ  من  املرحلة  هذه  سقطت  شعرية، 
 1٨7٩ ثم  املجتمع«،  »أعمدة  كتب   1٨77 جاء  ،وعندما 
»بيت الدمية« وهنا تغري وجه الدراما عىل مستوى العامل 
ومل يعد للمرسح الشعري أهمية عىل الرغم من وجوده، 
وجاء ابسن ومعه االيطايل براندلو واالنجليزي برنارد شو 

هذا الثالوث أسقطوا املرسح الشعري عىل مستوى العامل 

تطورا  وتطور  املرسح  تاريخ  قلبوا  و  القضية،  ناحية  من 

مختلفا عن الدراما التي احتضنها املرسح الشعري يف تلك 

اآلونة ومن هنا تغري وجه الدراما.

يف  كام  الشارع  لغة  من  اقرتب  شوقي  احمد  أن  وقال 

االجتامعي  املرسح  طبيعة  ألنها  هدى  والست  البخيلة 

»االقرتاب من العامية« حتى وانت تكتبه شعرا. 

 وتابع إن العامل مل يعد يهتم بأن تكون املرسحية شعرية 

العامل  الذي صار عليه املرسح يف  النهج  ، وظل هذا هو 

أن  استطاع  النرثي  املرسح  أن  نجد  املقابل  يف  ولكن 

يطور نفسه ومن ثم ظهرت املدارس الواقعية وامللحمية 

النرثي  املرسح  أن  من  جاء  ،وهذا  وغريها  والرومانية... 

التحم مع السياق بأبعاده حيث االقتصادية واالجتامعية 

أن  يستطع  مل  الشعري  املرسح  أما  الخ،   .... والسياسية 

الذي  الجيل  يف  فقط  وتطوره  اآلن  حتى  نفسه  يطور 

جاء بعد صالح عبد الصبور الذي استند إىل التفعيلة ومل 

أن  ،اي  التقليدية  القصيدة  يف  البيت  وحدة  إىل  يستند 

،هناك  املثال  نفسها، عىل سبيل  اللغة  املسألة شكلية يف 

كتاب مرسح يكتبون املرسح النرثي لكنه شعر مثل نص 

فكرة  أن  وأكد  العذاب”  ورحله  “الصقر  القيس  امرؤ 

واكد  الشعري،  املرسح  مسرية  أرضت  التي  هي  الغنائية 

أن هناك نصوص كثرية ولكن املشكلة من ناحية الكيف 

رسالتها  تطور  أن  استطاعت  التي  النصوص  من  فالقليل 

من  لديه  أن  الرغم  عىل  رسور  نجيب  مثل  الداخلية 

الرغم  عىل  شعبية  ألنها  متقبلة  نصوصه  ولكن  الغنائية 

هو  مرسحنا  يف  الشعبي  فاملرسح  للدرامية  افتقاده  من 

الذي يؤكد عىل الهوية.

افتقد  وإذا  رضورة  له  تكون  أن  يجب  الفن  أن  وقال 

يكتب  مل  اذا  فالكاتب  له،  قيمة  ال  أصبح  الرضورة 

يف  نجحوا  ومن  االبداع،  عملية  خارج  فهو  للرضورة 

يكتبونه،  ما  استطاعوا معرفه رضورة  ابداعاتهم هم من 

يكون  بأن  ارتبط  اذا  الرضورة  تحكمه  الشعري  واملرسح 

ظاهرة اجتامعية مثل املرسح النرثي.

يخرج  بأن  نفسه  يطور  أن  يجب  الشعري  واملرسح   

الرتاث  إىل  الكاتب املرسحي  لجأ  ، ولو  الرتاث  من عباءة 

الهوية  فكرة  عىل  يؤكد  فهو  لدينا  املوجود  الشعبي 

وسيقرتب من الناس وسينجح املرسح الشعري وستصبح 

مثل»مأساة  الشعبية  من  اقرتابه  بسبب  بسيطة  لغته 

الدرامية  الحالج” لصالح عبد الصبور، ألنه يعلم ما هي 

العاملي  باملرسح  اتصال  عىل  كان  الصبور  عبد  فصالح 

كقارئ ومرتجم وناقد وهي عوامل جعلته يقاوم الغنائية 

ويلتزم بالدرامية، فأصبحت نصوصه ذات تأثري.

وعندما  املرسحي،  العمل  قوام  هو  وليس  أداة  فالشعر 

دراميته  يفقد  املرسحي  العمل  قوام  الشعر  يصبح 

ووجوده ويكون مجرد نص أديب.

سامية سيد
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الجامعي للمسرح  الدولي  القاهرة  ملتقى  في 
بحلوان  المسرح  علوم  لفريق  القمر«  »بنت 

متكامل عرض  أفضل 

احتضن مرسح سيد درويش، بأكادميية حفل الختام للدورة الرابعة 

مللتقى القاهرة الدويل للمرسح الجامعي، والتي تحمل اسم الفنان 

والتواصل  والحب  البهجة  يغمرها  حالة  يف  ياسني،  محمود  الكبري 

الكبري و املميز بني جميع املشاركني من أقطار وبلدان عديدة من 

الفنانني  من  العديد  الحفل حضور  واألجنبي وشهد  العريب  الوطن 

كجنود  عملوا  الذين  امللتقى  عىل  والقامئني  واإلعالميني،  املرسحيني 

التجربة  هذه  يف  واإلخالص،  الحب  يقوده  بجهد  قتال  بجبهة 

والتظاهرة املرسحية املتميزة.

إعجاب  عىل  حظي  غنايئ  راقص  تابلوه  قدم  الحفل  بداية  ويف 

الجميع من الحضور، وحاز عىل تصفيق كبري امتد لدقائق، وعقبه 

قدم فيلم وثائقي، يرصد مالمح وفعاليات، وبرامج الدورة الرابعة، 

للملتقى.

لجنة  رئيس  عالم،  عايدة  الدكتورة  ألقت  الختام  حفل  نهاية  ويف 

ضمت  والتي  اللجنة،  كلمة  املرسحية  العروض  ملسابقة  التحكيم 

إعالن التوصيات، وأعلن أعضاء اللجنة الجوائز.

امللتقى  ومؤسس  لرئيس،  الشكر  جزيل  البداية  يف  وقدمت»عالم« 

املخرج عمرو قابيل، وتلت تقرير اللجنة. كالتايل:

في  وصالحنا  خيارنا  المسرح  عالم:  عايدة 
والدمار والموت  والعنف  التخلف  مواجهة 

برئاسة  املنظمة،  اللجنة  األساتذة..  الكريم  »الحضور  وتابعت: 

وتوصياتها،  اللجنة  كلمة  بقراءة  أترشف  قابيل،  عمرو  الفنان 

امللتقى  هذا  استمرار  وأهمية  دور  عىل  نشدد  أن  البد  البدء  ويف 

قيمة  من  ميثله  ملا  نظرًا  له،  والرعاية  الدعم  أشكال  كافة  وتوفري 

فنية وإبداعية ومعرفية، واجتامعية، وإنسانية، تشكل صامم أمان 

اليوم أكرث  التي نحتاجها  الناعمة  القوى  للمجتمع وترفع من شأن 

الذي  واالنحطاط  والرتاجع،  التشتت  ظل  يف  مىض  وقت  أي  من 

كأحد  واملرسح،  أعيينا  أمام  تنهار  التي  اإلنسانية  بالقيم  َيعِصُف 

يف  به  نتمسك  الذي  وصالحنا  خيارنا  فهو  والجامل  الفن  رواد 

مواجهة التخلف والعنف واملوت والدمار«.

عايدة عالم: باملرسح الجامعي سننترص لإلنسان وإرادته

وقالت »عالم« مؤكدة: »ومن خالل تلك الفعاليات مللتقى القاهرة 

الحر  واملجتمع  لإلنسان،  سننترص  الجامعي،  للمرسح  الدويل 

أّية  عىل  التغلب  يف  اإلنسان،  إلرادة  سننترص  الحضاري،  املتقدم 

أن  »نستطيع  وهو  الدائم  الدورة  امللتقى  شعار  والتمسك  صعاب 

املرسح  وفرًدا طالب  فرًدا  أياديكم  عىل  ونشُد  وأبًدا،  دامًئا  نكون« 

وأساتذته وعشاقه، وأنقل بعض مالحظات لجنة التحكيم وهي: 

لجنة  توصيات  أبرز  املؤثرات..  وتوظيف  العربية  اللغة  ضبط 

التحكيم

اللجنة توصيات 
رضورة االهتامم بضبط اللغة العربية الفصحى يف العروض.

املجتمعات  واقع  تعكس  التي  املوضوعات  اختيار  عىل  الرتكيز 

العربية واملرصية، وتيضء عىل قضاياه ومشكالته.

املرسح  صعيد  عىل  واملستجدات  للمتطورات  املعرفة  إىل  السعي 

العاملي، ومواكبة هذه العملية نظرًيا وعملًيا.

الذي  الصحيح  مكانها  يف  إال  املرسحية  املؤثرات  استخدام  عدم 

وخاصة  وبإبداع،  ودرامية،  جاملية  قيمة  العرض  إىل  يضيف 

املوسيقى املرافقة للعروض.

والتوفيق  والنجاح،  التطور،  كل  عالم  عايدة  متنت  الختام  ويف 

للملتقى ولشباب املرسح الجامعي كافة.

المنافسة في  عرًضا   13
ومتثلت عروض املسابقة الكربى بالدورة الرابعة يف ملتقى القاهرة 

13عرًضا  جوائزه،  عىل  تنافست  والتي  الجامعي،  للمرسح  الدويل 

عامن  وسلطنة  والكويت  مرص،  هي  دول  تسع  من  مرسحًيا، 

العربية  واململكة  املغربية  واململكة  الهاشمية  األردنية  واململكة 

من  الفرتة  يف  وقدمت  واملكسيك،  وهولندا  وفرنسا  السعودية، 

بأكادميية  صليحة  نهاد  مسارح  عىل  أكتوبر   27 وحتى  أكتوبر   23

الفنون، و وزارة الشباب والرياضة، ومرسح مركز الهناجر للفنون

الملتقى جوائز 
المنصورة  من  الكريم  عبد  سلمى  ممثلة..  أفضل 

شمس عني  من  جربيل  ومريم 

عبد  سلمى  بامللتقى:  أول  دور  ممثلة/  أفضل  لجائزة  رشحت 

مرسحية  من  مقطوعة  »صفحات  عرض  يف  دورها  عن  الكريم 

عن  الخطيب  ونرفانا  املنصورة،  من  العلوم  كلية  ملرسح  ماكبث« 

دورها يف »صلة« لكلية اآلداب بعني شمس، وفازت بها سلمى عبد 

جربيل  مريم  ثاٍن:  دور  ممثلة/  أفضل  لجائزة  ورشحت  الكريم، 

دورها  بدوي عن  وعلياء  دوريهام يف »صلة«،  وميار محمدي عن 

مريم جربيل عن  بها  وفازت  الفيوم،  لجامعة  »الجزيرة«  يف عرض 

»صلة« لكلية اآلداب بجامعة عني شمس/مرص 

ممثل أفضل 
رشح لجائزة أفضل ممثل/ دور أول، كل من أحمد محمد محمود 

لإلبداع  الجابر  عالء  جائزة  مسابقات  في  األولى  المراكز  تحصد  مصر 
الدين عز  وإيمان  الروبي  لمحمد  خاص  وتكريم  المسرحي 
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»معرض  يف  دوره  عن  العيل  كميل  »صلة«،  دوره يف مرسحية  عن 

»املوقوف ٨7«  أحمد عن  الوهاب  الخشبية«، مهدي عبد  األرجل 

من الكويت، وفاز بها كميل العيل من اململكة العربية السعودية.

حسام  من  كل  لها  رشح  ثاٍن،  دور  ممثل/  أفضل  جائزة  وعن 

وعمر  القمر«،  «بنت  يف  دوريهام  عن  نارص  ويوسف  إبراهيم 

رشيف عن مرسحية »صلة«، وفاز بها عمر الرشيف/مرص.

الخاصة التحكيم  لجنة  جائزة 
تأليف هرييف  «كادافر«  الخاصة عرض  التحكيم  لجنة  بجائزة  وفاز 

املرسحي  للفن  العايل  للمعهد  املعرويف  وليد  وإخراج  بلوتش 

والتنشيط الثقايف /املغرب 

سينوغرافيا  أفضل 
«معرض  وهي:  عروض  ثالث  سينوغرافيا  أفضل  لجائزة  ورشح 

فيصل/  بن  الرحمن  عبد  اإلمام  جامعة  من  الخشبية«،  األرجل 

للفنون  العايل  املعهد  من   »٨7 «املوقوف  وعرض  السعودية، 

 Coleccionistas de loاملرسحي والعرض  املرسحية/الكويت، 

من  األخري  العرض  بالجائزة  وفاز  املكسيك،  من   ،»»efímero

املكسيك.

إخراج أفضل 
مرص  من  «صلة«  وهام:  عرضني،  إخراج  أفضل  لجائزة  ورشح 

أحمد عالء عن  للمخرج  الجائزة  املغرب، وذهبت  من  و«كادافر« 

«صلة« 

متكامل عرض  أفضل 
الفيوم  لجامعة  ترشيح  دون  جامعي،  أداء  أفضل  جائزة  وذهبت 

عن عرض «الجزيرة« للمخرج أحمد السالموين، وعن جائزة أفضل 

وهام  من مرص  عرضني  لها  رشح  بامللتقى  متكامل  عرض مرسحي 

لقسم  القمر«  و«بنت  شمس،  بعني  اآلداب  كلية  لفريق  «صلة« 

«بنت  الجائزة  وحصد  حلوان  جامعة  يف  باآلداب  املرسح  علوم 

القمر«.

الكربى المسابقة  تحكيم  لجنة 
أستاذ  عالم،  عايدة  الدكتورة  من  التحكيم  لجنة  وتشكلت 

أستاذ  املرسحية من مرص،  للفنون  العايل  باملعهد  املتفرغ  الديكور 

املرسح  علوم  قسم  ورئيس  املرسحية،  والتقنيات  السينوغرافيا 

األسبق بكلية اآلداب جامعة حلوان، والفنانة األردنية عبري عيىس، 

الباحث  لبنان  ومن  السعودية،  من  الغريبي،  تهاين  والدكتورة 

الربوفيسور  والفرنيس  الدين،  زين  هشام  الربوفيسور  واألكادميي 

فيليب جيجه.

حسام  دكتور  قابيل،  عمرو  واملخرج  التحكيم،  لجنة  قامت  و 

املهرجان  جوائز  بتسليم  للملتقى،  العليا  اللجنة  رئيس  بدراوي 

للفائزين، وقامت إدارة امللتقى القاهرة الدويل للمرسح الجامعي، 

بتكريم أعضاء لجنة التحكيم بهذه الدورة للملتقى بحفل الختام.

الجامعة« »نجم  جائزة 
للملتقى،  الختام  وأعلن املخرج واملؤلف محمد فجل، خالل حفل 

نتيجة مسابقة »نجم الجامعة«، ويف بداية كلمته، استدعى مقولة 

الفنان العاملي بيكاسو »الفن ميسح عن الروح غبار الحياة  املبدع 

اليومية»

الحياة  غبار  الروح  عن  ميسح  الفن  أن  ولو  »فجل«:  واستكمل 

اليومية فبالتأكيد أبو الفنون )املرسح( هو األقدر، وخاصة املرسح 

بجانب  يومي  بشكل  للفن  يستقبل طلبة مامرسة  الذي  الجامعي 

تجارب  يخوضوا  أن  عىل  يساعدهم  والذي  ومذاكرتهم  دراستهم 

الحياة خارج املرسح بشكٍل أفضل«.

وأضاف موضًحا: »لقد أعلنا عن مسابقة «نجم الجامعة» يف اليوم 

العاملي املرسح، احتفاًء منا باملسابقة، تم التفاعل مع املسابقة من 

الجامعي، وتقدم  خالل 200000 مشاهدة، من املهتمني، باملرسح 

للمسابقة 10٨٤، من خالل استامرة املشاركة، ومتت التصفية األوىل 

وصل  حتى  الثانية  التصفية  متت  ذلك  وعقب  متقدم،   ٩00 إىل 

عدد املشاركني، إىل 2٤ متسابًقا، وتم عرض أعاملهم عىل صفحات 

الدويل  القاهرة  مبلتقى  الخاصة  الرسمية  االجتامعي  التواصل 

 ٪25( بنسبة  باملسابقة  التقييم،  آلية  متثلت  و  الجامعي،  املرسح 

جانب  من  املشاركني،  مع  االجتامعي  التواصل  رواد  من  للتفاعل( 

والتي  التحكيم،  لجنة  قبل  من   ٪50 بنسبة  هو  اآلخر  والجانب 

تشكلت من الناقدة رانا أبو العال، والفنان محمد فجل.

الجامعة« »نجم  فائزو 
الثالث  باملراكز  الفائزين،  أسامء  فجل  محمد  أعلن  ذلك  وعقب 

األوىل، حيث حصد املركز األول الطالب محمد عصام فريد عبده 

وفاز  املنصورة،  جامعة  يف  الصيدلة  كلية  من  الشحات،  يوسف 

كلية  من  الديب،  أنور  سمري  مجدي  محمد  الطالب  الثاين  باملركز 

الثالث  املركز  حصد  فيام  بنها،  جامعة  من  اإلعالم  قسم  اآلداب 

بجامعة  الرياضية  الرتبية  كلية  من  حبيب  محمد  خالد  الطالب 

حلوان.

والحضور بالثقة  المتسابقني  توصي  واللجنة 
المونولوج فن 

سينوغرافيا  وأفضل  للمغرب  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة 
التحكيم لجنة  توصيات  تعلن  عالم  ود.عايدة  للمكسيك 
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سيظل  الجامعي  المسرح  الروبي:  محمد 
المصري المسرح  تطور  في  األهم  الرافد 

وأعلن املخرج السيناميئ، أرشف فايق، خالل حفل الختام للملتقى، 

نتيجة مسابقة »Comedy Stars«، والتي جاءت بفوز املمثل عمر 

مأمون بجائزة أفضل ممثل، فيام فازت سهيلة األنور بجائزة أفضل 

ممثلة، وفاز بجائزة أفضل ممثل ثاٍن، عبد الرحمن هلهول.

للممثل  خاصة  تقدير  شهادة  التحكيم،  لجنة  ومنحت 

لدعم  ذلك  أن  اللجنة  وأوضحت  محسن؛  حازم  واملونولوجست 

اللجنة لفن املونولوج ليعود من جديد، وحفاًظا عىل هويته وذاك 

اإلرث الفني املتميز يف الفن املرصي إحياًء للرتاث والفن الشعبي 

وتشكلت لجنة التحكيم لـ»Comedy Stars«  للدورة الرابعة من 

الوليدي،  إلهام  والفنانة  فايق،  أرشف  واملخرج  الفنان  من  امللتقى 

الهاشمي،  األردنية  اململكة  من  الحوراين  صالح  واملخرج  والفنان 

واملسابقة إرشاف الفنان مصطفى حزين.

التحكيم لجنة  توصيات 
ارتكزت   »Comedy Stars« لجنة  توصيات  أن  «فايق»  وأوضح 

وخاصة  بالثقة،  املشارك  املمثل  يتحىل  أن  مجملها عىل رضورة  يف 

ُيقال  إعداد خاص، وكام  الكوميديا ألنها تحتاج يف  لفن  يف تقدميه 

بالعامية )يفرش لإلفيه(، ومتنى أن يتسم املشاركني بثقة أكرب مام 

من  يأخذ  املرسح  مع  الثقة  فضعف  املسابقة،  خالل  من  شهدناه 

إبداع الفنان وما ُيقدمه ويجب أال يقدم ما تدرب عليه عىل عجل، 

وأعرب عن سعادته بجهد كل املشاركني.

»اتكلم  في  مصر  من  األول  للمركز  األفضل 
عربي«

مرص  من  هاين  عبري  الطالبة  بفوز  عريب«  »اتكلم  جوائز  وجاءت 

اململكة  الثاين/مناصفة ماجد أحمد من  باملركز  األول، وفاز  باملركز 

الهاشمية  األردنية  اململكة  الله عيل من  وعبد  السعودية،  العربية 

وفاز باملركز الثالث مناصفة أيًضا كل من أمري عثامن، وإميان خالد 

من مرص.

التحكيم لجنة  توصيات 
وعن توصيات اللجنة قالت فاطمة ناعوت: »نرجو أن نويل، بعض 

السليم  للنطق  واالنتباه  والرصفية،  النحوية  باإلخطاء  االهتامم 

اللغة  يف  ما  أجمل  ألن  األدبية،  القطعة  أو  الشعر،  نقرأ  عندما 

النحو،  العربية هو جرسها املوسيقي، واإلمتاع يف استخدام قواعد 

فالرصف والنحو ليست فقط قواعد يجب أن نلتزم بها، بينام هي 

به  تتميز  الذي  واإليقاع  نطقها سليمة،  وإبداع خاص يف  موسيقى 

وجرس  ومتفرد  متميز  إيقاع  من  العربية  اللغة  ومفردات  كلامت 

موسيقي، حني ننطقها سليمة«.

يف  ملشاركتها  الكبرية  سعادتها  عن  »ناعوت«  أعربت  النهاية  ويف 

لكل  واالمتنان  والتقدير  الفائزين،  لكل  التهنئة  وقدمت  املسابقة 

ونهاية  الوصول  يف  وليس  الرحلة،  يف  الكنز  أن  مؤكدة  املشاركني، 

املطاف.

كبرًيا مكسًبا 
ومن جانبه قال الفنان طارق دسوقي: نحن جميًعا يف امللتقى، ال 

بينام نسعد  أو مراكزهم، أومن يسبق من؟  الفائزين،  بالنا  يشغل 

نهاية  يف  فالجميع،  بامللتقى،  واملسابقات  الفعاليات  كل  بتنظيم 

الذي  والرثاء  بامللتقى،  وحقيقًيا  كبريًا  مكسًبا  ُمنح  قد  الدورة، 

متباينة،  ولغات  مختلفة،  ثقافات  بني  التعارف  خالل  من  حدث 

امللتقى  حصاد  يف  يهمنا  ما  وهذا  ومتعددة،  متنوعة  ولهجات 

ونوّليه اهتاممنا األكرب، والحراك الفني والثقايف للجميع، ويف النهاية 

جميعنا حصدنا مثار جهدنا معا ومكسًبا كبريًا.

فائز الجميع 
برنامج  اإللقاء، و يدرس من خالل  وأكد «طارق» عىل أهمية فن 

ولذا  املتخصصة،  واألكادمييات  املعاهد  يف  لسنوات  ميتد  خاص 

املسابقة،  للمشاركة  للمتقدمني  املقبلة  الدورات  يف  سنطلب 

الختام  لفرتة طويلة، ويف  كثريًا  يتدربوا  أن  املسابقات،  من  وغريها 

الكبري  الجهد  عىل  واملرشفني  املدربني  للكل  والتقدير  الشكر  قّدم 

للمتسابقني، وقال:  التدريب  بذلوه، من خالل مشاركتهم يف  الذي 

«فجميع من تقدم هو فائز ونحن أيضًا معهم».

وتشكلت لجنة التحكيم ملسابقة «اتكلم عريب« للدورة الرابعة من 

ملتقى القاهرة الدويل للمرسح الجامعي يف مرحلة التصفية األوىل 

من الكاتبة فاطمة ناعوت، والفنان طارق دسوقي، واملخرج شادي 

رسور، فيام تشكلت اللجنة يف املرحلة النهائية من فاطمة ناعوت، 

وطارق دسوقي من مرص، ومن اململكة العربية بالسعودية الناقد 

أحمد  للفنان  اإللقاء  ورشة  وتدريب  الحاريث،  الرحمن  عبد  األديب 

الدكتور.  عريب«  «اتكلم  مسابقة  خالل  من  امللتقى  وكرم  مجدي، 

سيد خاطر، والدكتورة نجاة عيل مبرسح الهناجر.

الطفل  لنص  والثاني  األول  المركزين  تحصد  مصر 
الكبار لنص  األول  بالمركز  والعراق 

شهد حفل الختام مللتقى القاهرة الدويل للمرسح الجامعي، لدورة 

املبدع الفنان الكبري محمود ياسني، اإلعالن عن مسابقة »عالء جابر 

والتي  املرسحي(  والنقد  )للتأليف  واإلبداعية«  النقدية  للكتابة 

للمقاالت  وتخصص  النقد  جائزة  أولها  محاور،  ثالث  يف  تتمثل 

النقدية وحملت هذا العام 2022 اسم الناقد املرصي دكتور. حازم 

اسم  وحملت  للكبار«،  املوجه  املرسحي  »النص  وجائزة  عزمي، 

املرسحي  »النص  وجائزة  الرشود،  صقر  الكويتي  واملؤلف  املخرج 

التونيس:  واملؤلف  املخرج  اسم  حملت  والتي  لألطفال«،  املوجه 

مكرم نصيب.

العرب قلب  القاهرة 
الجابر:  عالء  واملؤلف  الكاتب  قال  الختام،  حفل  يف  كلمته،  ويف 

أهاًل  الحضور،  والسادة  السيدات  بكل خري،  الله مساؤكم،  »أسعد 

العرب  قلب  واإلبداع،  والجامل  الحب  قاهرة  يف  الكرام،  بضيوفنا 

للمرسح،  الدويل  القاهرة  ملتقى  يحتضن  أن  يرشفني  وأبًدا  دامًئا 

أتقدم  املناسبة  وبهذه  للجائزة،  جديدة  دورة  يف  الجائزة  هذه 

رئيس  قابيل،  عمرو  الصديق  األخ  إىل  واالمتنان،  الشكر  بجزيل 

الجائزة  هذه  وصول  عىل  كبري  جهد  من  قدمه  ما  عىل  امللتقى، 

االهتامم  هذا  عىل  العليا،  اللجنة  أعضاء  وأشكر  وأحّي  للملتقى، 

استمرار هذا  ملتقاهم وأمتنى  نجاح  بالجائزة، وأحيهم عىل  الكبري 

النجاح يف كل خطوة مقبلة«.

المسابقات تحكيم  لجان 
للمقال  مصر..  من  الدين  عز  وإيمان  الروبي 

النقدي
لجنة  أعضاء  لكل  الشكر  بجزيل  أتقدم  «الجابر«:»كام  وتابع 

وإخالص،  حب  بكل  بها  بالعمل  الجائزة  رشفوا  الذين  التحكيم، 

العام،  لهذا  الجائزة  مسابقات  محاور  يف  بالتحكيم  وبتطوعهم 

واسمحوا يل أن أشري ألسامئهم وهم: يف جائزة املقال النقدي والتي 

وشارك  عزمي،  .حازم  دكتور  الصديق  الراحل  الدكتور  اسم  تحمل 

حامدي  الدكتور.  مرص،  من  الدين  عز  إميان  دكتورة.  التحكيم  يف 

الوهايبي من تونس، و الناقد محمد الرويب من مرص 

من  لألطفال«  املوجه  »النص  ملسابقة  التحكيم  لجنة  وتشكلت 

خليل  هارف/العراق،  عيل  د. حسني  مجاهد/ مرص،  أحمد  دكتور. 

«النص  ملسابقة  التحكيم  لجنة  تشكلت  فيام  نصريات/األردن، 

العراق  من  حبيب  حسني  محمد  دكتور.  من  للكبار«  املوجه 

من  املنعم  عبد  رشا  والناقدة  الكويت  من  العنزي  عيل  ودكتور. 

مرص.

وقبل إعالن قامئة الفائزين، باملحاور الثالثة قّدم عالء الجابر الشكر 

لكل مشارك ومبدع من أقطار الوطن العريب، وأثنى عىل املشاركني، 

الكتاب  لكل  ومتيز  قوية  منافسة  يف  متيزوا  جميعهم  أنهم  وأكد 

لهم  وقّدم  العريب،  الوطن  من  بلدان  مختلف  من  كافة  واملؤلفني، 

جزيل الشكر واالمتنان.

النقدي المقال  جوائز  بكل  تفوز  مصر 
مراكز ثالث 

تقدير،  النقدي، شهادات  املقال  التحكيم يف مسابقة  لجنة  منحت 

إىل رانا أرشف فاروق، وفازت باملركز األول آية الكحالوي من مرص 

عن مقال »رضبة موجعة لفن الدراماتورج«، وحصدت املركز الثاين 

لن  الحرب  »براثن  مقال  أيًضا عن  العال من مرص  أبو  رانا  الناقدة 

هستريي«،  محيط  يف  »مرساة  عرض  عن  األبرياء«  لحياة  تكرتث 

مرص  من  العابدين  زين  إميان  إىل  الثالث  املركز  جائزة  وذهبت 

عن  مميزة«  فلسفية  برؤية  برسيبان  »مهاجر  بعنوان  مقالها  عن 

مرس حية »مهاجر برسيبان« لفريق مرسح كلية الصيدلة لجامعة 

املنصورة، من عروض الدورة املاضية للملتقى
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ممثلة األنور..أفضل  سهيلة 
»Comedy Stars« في 

عقاب  محمود  األول  لمصر..  الطفل  نص  جائزة 
سمري  أحمد  والثاني 

شهادات  اللجنة  منحت  لألطفال«  املوجه  »النص  جوائز  ويف   

ألعايب«،  »أين  نص  عن  حمدان  أحمد  أمرية  من  لكل  التقدير 

وهاجر أحمد طه حافظ عن نصها »إنذار أخري« من مرص، ومرتىض 

لجنة  جائزة  وحصدت  العراق،  من  »الخاليا«  عن  عبد  خالد 

التحكيم الخاصة فرح الحجيل عن »حزمة ريش« من سوريا، ومي 

راشدي عن نص »الوصية« من تونس.

الله درويش عقاب  وعن املراكز، فحصد املركز األول محمود عبد 

للمؤلف  الثاين  واملركز  مرص،  من  املزرعة«  إنقاذ  »خطة  نص  عن 

فاز  فيام  مرص،  من  أيًضا  النفايات«،  »فتاة  نص  عن  سمري  أحمد 

»تحدي  نصه  عن  الجزائر  من  بعلوج  يوسف  الثالث  باملركز 

الصداقة«.

نص الكبار

التحكيم  لجنة  منحت  للكبار«،  املرسحي  »النص  جائزة  ويف 

غريبة«،  »فاكهة  نصه  عن  زغلول  طه  من  لكل  تقدير  شهادات 

ومحمود محمود ياسني عن نصه »الطريق« من مرص، وفاز بجائزة 

نصه  عن  مرص  من  الغني  عبد  يوسف  الخاصة  التحكيم  لجنة 

»سني«.

»أدب  نص  عن  العبادي  عيل  العراقي  الكاتب  األول  باملركز  وفاز 

لكل من متام حسني طعمة عن  الثاين/ مناصفة  املركز  سز«، وجاء 

الفتاح  عبد  محمد  و  سوريا،  من  الطريان«  يتعلم  »الدجاج  نصه 

الثالث/ مناصفة  كسرب عن نصه »الواحة« من مرص، و فاز باملركز 

واملؤلف  املذنبون«،  »أرض  نصه  عن  فضل  أحمد  من  كل  أيًضا 

أحمد سمري عن نصه املرسحي »نبأ عاجل«/ مرص.

الطويلة القوائم 
لجائزة  الطويلة  القامئة  أعلن عن  بأيام  افتتاحه  قبل  امللتقى  وكان 

عالء الجابر لإلبداع املرسحي يف دورتها الثانية بامللتقى/ فرع النص 

املرسحي املوجه للكبار، وضمت )10( نصوص مرسحية وهي: 

مصرية نصوص   7
أحمد  تأليف  املذنبون«  »أرض  وهي:  من مرص  نصوص   7 واختري 

خليفة،  أحمد  عيل  تأليف  الشارع«  يف  »سيزيف  ونص  فضل، 

و»الطريق«  عوض،  محمد  الغني  عبد  يوسف  تأليف  و»سني« 

لطه  غريبة«  »فاكهة  ونص  ياسني،  محمد  محمود  محمد  تأليف 

تأليف  عاجل«  »نبأ  املرسحي  والنص  الرحمن،  عبد  طه  زغلول 

أحمد سمري، ونص »الواحة« ملحمد عبد الفتاح كسرب.

لسوريا وواحد  للعراق  نصان 
العبادي،  لعيل  سز«  »أدب  وهام:  نصان  العراق  جمهورية  ومن 

الجمهورية  من  واحًدا  ونًصا  ناجي،  فاتن حسني  تأليف  »عقارب« 

السورية وهو »الدجاج يتعلم الطريان« تأليف متام حسني طعمة.

القصرية القائمة 
والتي  للكبار  املرسحية  للنصوص  القصرية  القامئة  أيًضا  وأعلنت 

 ٨ واختيار  الطويلة،  القامئة  من  فقط  نصني  استبعاد  أوضحت 

 / الطريان«  يتعلم  »الدجاج  العراق،   / سز«  »أدب  وهم:  نصوص 

»فاكهة  »الطريق«  »سني«،  املذنبون«،  »أرض  مرص  ومن  سوريا، 

غريبة« »نبأ عاجل«، »الواحة«.

فرع  املرسحي  لإلبداع  الجابر  عالء  لجائزة  الطويلة  القامئة  وعن 

لتضم )10( نصوص  القامئة،  »النص املرسحي لألطفال«، وتشكلت 

النحو  عىل  وتونس  والعراق  وسوريا  والجزائر  مرص،  من  مرسحية 

التايل:

مختلفة  محافظات  من  ملؤلفني  ستة  املرصية  النصوص  عدد  ميثل 

ونص  القاهرة،  من  سمري  أحمد  تأليف  النفايات«  و»فتاة  وهي: 

أخري«  و»إنذار  اإلسكندرية،  من  بدار  لسارة  بطوط«  »استقالة 

تأليف هاجر أحمد طه، و»أين ألعايب« تأليف أمرية أحمد حمدان، 

و»خطة إنقاذ املزرعة« تأليف محمود عبد الله درويش عقاب من 

البحرية، و»اللعبة« تأليف هاين مصطفى قدري من البحرية أيًضا.

تأليف  الصداقة«،  »تحدي  وهي:  عربية  دول  من  نصوص  وأربعة 

ريش«  »حزمة  ونص  الجزائرية،  الجمهورية  من  بعلوج  يوسف 

لفرح الحجيل من سوريا، و »الخاليا« تأليف مرتىض خالد عبد من 

العراق، »الوصية« تأليف مي راشدي من تونس.

نصني  استبعاد  أوضحت  والتي  األطفال  لنص  القصرية  والقامئة 

من  أربعة  وهي:  نصوص،   ٨ واختيار  الطويلة  القامئة  من  فقط 

إنقاذ  »خطة  ألعايب«،  »أين  النفايات«،  »فتاة  أخري«،  »إنذار  مرص 

»حزمة  /الجزائر،  الصداقة«  »تحدي  األخرى  والنصوص  املزرعة«، 

ريش« / سوريا، »الخاليا«/ العراق، »الوصية«/ تونس.

وكرمت جائزة »عالء جابر لإلبداع املرسحي«، أعضاء لجنة التحكيم 

املرصيني من مجاالت مختلفة، ويف مقدمتها جائزة املقال النقدي، 

الفني،  الناقد  وهام  باملسابقة،  عملهم  يف  لتطوعهم  وخاصة 

والناقدة  مرسحنا،  جريدة  تحرير  رئيس  الرويب،  محمد  والكاتب 

تنظيم  عقب  امللتقى  فعاليات  خالل  الدين،  عز  إميان  دكتورة. 

املائدة املستديرة الخاصة بامللتقى الفكري.

اإلبداعية المسرية 
النقد  الرويب، يف مسرية  الناقد محمد  الجابر عىل دور  وأثنى عالء 

والصحافة مع املرسح، يف مرص، ويف الدول العربية ومنها الكويت 

الاليت،  األسامء  اختيار  أن  أكد  كام  الفنون،  مجلة  يف  وإسهاماته 

أسهموا  الذين  من  هم  الثالث،  الجائزة  محاور  عىل  ُأطلقت  التي 

منعهم  حيث  عاملنا،  عن  مبكرًا  رحيلهم  قبل  األوىل  خطواتهم  يف 

املرسح،  مع  ومرشوعهم  اإلبداعية،  املسرية  يستكملون  أن  ذلك 

الثالثينيات  يف  رحل  من  ومنهم  العريب،  الوطن  أقطار  من  وهم 

أو األربعينيات من عمره، لذا قررنا أن تحمل كل مسابقة يف كل 

دورة اسم من هؤالء املبدعني، الذين يغادروننا مبكرًا، لروحهم كل 

املحبة والسالم.

رئيس  قابيل،  عمرو  للمخرج  الشكر،  جزيل  »الرويب«  وقّدم 

ومؤسس امللتقى، والشكر للكاتب عالء الجابر.

وتابع : لقد قّدم لنا عمرو قابيل، فعالية مرسحية مهمة، بدورات 

ذات  وكانت  اآلن،  حتى  الحالية،  والدورة  املاضية،  الثالث  امللتقى 

املرسحية  العروض  لجنة  يف  بالتحكيم  وترشفت  وقوّية،  كبري  ثراء 

للدورة األوىل مع العزيز والصديق الراحل دكتور. محمود نسيم.

متباينة ثقافات 
طالًبا  كنا  أن  منذ  لنا  حلاًم  امللتقى،  كان  لقد  »الرويب«:  وأضاف 

ُأَدرس  التي  الفنون  ألكادميية  تقديري  خالص  ومع  بالجامعة، 

من  الجامعي،  املرسح  لكّن  قبل،  من  بها  طالًبا  وكنت  حالًيا،  بها 

والحقوق  والتجارة،  الطب  كليات  من  فيه  املشاركني  مختلف 

لتطور  األهم  الرافد  وسيظل  كان  وغريهم،  والهندسة،  اآلداب، 

الجامعي  املرسح  يخص  بحدث  حلمنا  ولطاملا  املرصي،  املرسح 

مسمى  من  أكرب  فعالية  امللتقى  مع  نشهد  نحن  وها  ويخصنا، 

عروًضا  نشاهد  فعالياته،  يف  نتجمع  بامللتقى؛  سمي  ولذا  مهرجان 

فكرية،  لقاءات  يف  ونتناقش  متباينة،  وثقافات  عديدة  بالد  من 

مثمرة.

املقبلة  السنوات  يف  سيصبح  امللتقى  إن  مؤكًدا:  »الرويب«  واختتم 

أحد أهم العالمات املميزة، باملرسح املرصي والعريب، والعاملي.

كبرية مكانة 
يف  باملشاركة  سعادتها  عن  الدين:  عز  إميان  أعربت  كلمتها  ويف 

باملسابقة  النقدي، وأكدت: مام دفعني، أن أشارك  املقال  مسابقة 

وخاصة  عزمي  حازم  الراحل:  الدكتور  الصديق  اسم  تحمل  أنها   ،

باملرسح،  النقدي  باملجال  عزيزًا  زمياًل  فكان  كبرية،  مكانة  له  أن 

وصديًقا غالًيا.

همت مصطفى
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هو  شامبني  دومنيك 
ومنتج  ومؤلف  مخرج 

كندا  في  ولد  مسرح، 
العديد  1963،أخرج  عام 

المسرحية  العروض  من 
اإلنجلزيية  باللغتني 

أخرج  كما  والفرنسية، 
عروض  من  العديد 

بكندا  الشمس  سريك 
مسارح  من  والعديد 
وهو  فيجاس،  الس 

معهد  في  ُيحاضر 
كندا  في  الدراما 

كما  فيتوار،  والكونسري 
من  العديد  على  حصل 

في  العالمية  الجوائز 
والكتابة. اإلخراج 

مكرمني  أحد  وهو 
التاسعة  الدورة 

مهرجان  من  والعشرين 
الدولي  القاهرة 

واليت  التجرييب،  للمسرح 
المسرحي  اسم  تحمل 
»بيرت  الراحل  العالمي 

زيارة  كان  بروك«، 
من  حلم  هو  مصر 

الكندي  المخرج  أحالم 
شامبني،  دومنيك 
عند  تحقق  والذي 

مهرجان  في  تكريمه 
للمسرح  الدولي  القاهرة 

التكريم  عن  التجرييب، 
الذي  كالس(  والـ)ماسرت 

في  »شامبني«  قدمه 
مدار  على  المهرجان 

أخرى،  واسئلة  يومني، 
الحوار.  هذا  معه  لنا  كان 
حوار : إيناس العيسوى

بروك« »بيرت  دورة  »التجرييب«..  في  تكريمه  بمناسبة 
بزيارة  حلمت  شامبني«:  »دومنيك 

ذلك حقق  والمهرجان  مصر، 

حوار
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1313 حوارحوار

-ح��دث��ن��ا ع���ن إح��س��اس��ك ع���ن زي���ارت���ك األول�����ى مل��ص��ر، 
وتكرميك يف املهرجان التجريبي؟

أنني  اشعر  دامًئا  أنني  الرغم  عىل  التكريم،  بهذا  جًدا  سعيد 

الناس  يــراين  الشديد،  والــرتحــاب  التكريم  هــذا  استحق  ال 

واملرسحيون مبدًعا ومتميزًا، ولكنني دامًئا أخاف واشعر بالحذر 

من أن أقع يف الغرور، إنه رشف كبري مينحه يل كل من ُيكرمني، 

مكانه  له  أزورهــا،  أن  حلمت  التي  البلد  من  التكريم  وهذا 

سنذهب  أننا  املعامري،  املهندس  والدي  وعت  لقد  خاصة، 

ربع  منذ  أيب  مات  لقد  األهرامات،  لغز  حل  يف  للتفكري  سوًيا 

كان سيفتخر يب،  أنه  واعتقد  ابنه،  نجاح  يعرف  أن  قرن، دون 

منذ أن كنت صغريًا كنت أحلم بزيارة مرص جًدا، والحمد الله 

هذا الحلم تحقق، شكرًا عىل كل هذا التقدير واالحرتام.

هذا  مؤقًتا  أنىس  كنت  اليومية،  والحياة  املشغوالت  وسط 

كلام  وكنت  مرصي،  من  أكرث  حيايت  يف  قابلت  ولكنني  الحلم، 

يف  أسري  وأنا  اليوم  ولكن  الحلم،  هذا  اتذكر  مرصيًّا  قابلت 

شوارع القاهرة، وجدت الفوىض السحرية الجميلة يف شوارعها، 

هذا الشعب املركب بشكل كبري، االختالف بني املرصيني واضح 

وروحهم  طباعهم  جامل  يف  يجتمعون  جميًعا  ولكنهم  جًدا، 

الطيبة، وانبهرت بسحر النحت والحضارة الفرعونية.

ورشة  لعمل  مرص،  من  وفانني  ممثلني  ُأقابل  أن  طلبت  لقد 

بالتأكيد  التجربة  وهذه  التجربة،  بهذه  جًدا  سعيد  أنا  عمل، 

يف  وأنا  الوقت  طوال  األفكار،  من  ضخمة  حصيلة  نتيجتها 

مرص أشعر أنني يف حلم ومستمر فيه، وسعدت بشده برفيق 

التجريبي،  املهرجان  مدير  الشافعي  محمد  د.  الرحلة يف مرص 

يتواصل  أن  استطاع  عندما  حلمي،  لتحقيق  سبًبا  كان  والذي 

والكنديني فنيًّا، وكنت امتنى أن اتواجد يف مرص أكرث من ذلك، 

وأنا مؤمن جًدا بان الفنان له دور هام وفعال يف العامل، يجب 

أن يعطي الفنانني حلواًل وإيجابات عن ما يعيشوه، وجدت يف 

األخوه  للحياه، وروح من  فنًّا وأسلوًبا مختلًفا  القاهرة  شوارع 

والصدق والحب الخفي داخل قلوب املرصيني.

»م��ن هناك؟  بعنوان  كانت  التي  ال��ورش��ة  -حدثنا عن 
فاعليات  وال��ت��ي قدمتها ض��م��ن  ه��ام��ل��ت«  ت��أم��ات يف 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي؟
مره  كل  الورشة،  هذه  ُتلخص  قصة صغرية،  لكم  أحيك  سوف 

يختفي  ثم  نور  يكون  البداية  يف  الظالم،  نخترب  املرسح  ندخل 

قصة،  لنا  ُيحىك  ليك  نستعد  كمتفرجني  ونبدأ  الظالم،  ويظهر 

عرض  مدة  وخالل  النور،  مع  ونجتمع  املــرسح،  سحر  ونرى 

معنى  تعطينا  من  هي  امُلحكاه«،  »القصة  املرسحي  العرض 

للحظة املتواجدين فيها، ونستعد ليك نتشارك، مًعا كمتفرجني، 

نختربها  أن  الورشة  يف  أحاول  كنت  التي  الخربات  هي  وهذه 

مًعا، نخترب الظالم الذي منه نذهب إىل النور، وهذا هو هدف 

الـ )ماسرت كالس(.

عىل  جًدا  قليلة  الورشة  مدة  جًدا،  مهم  الوقت  عامل  لألسف 

ما كنت أرغب يف تقدميه، ولكنني حاولت عىل قدر املستطاع 

مرسحية  يف  جملة  أول  عىل  لإلجابة  بسيط،  هيكل  أقدم  أن 

هاملت »من هناك؟« وهذا السؤال ينقسم إىل شقني، من أنا؟ 

نطبقه  كنا  ما  اليوم؟، وهذا  املرصيني  الفنانني  أيها  أنتم؟  ومن 

داخل الورشة، فيام يتعلق بالظالم، يجب أن نبحث عن الظالم 

ميلء  كحياتنا،  حي  هو  لحياتنا،  انعكاس  املرسح  بداخلنا، 

من  تخرج  أن  تحلم  كيف  كفنان  وأنت  واالسئلة،  بالتفاعل 

جًدا،  عريق  شعب  املرصي  الشعب  للتكريم،  ويدعوين  معي 

عندما  إال  ذلك  أدرك  ومل  األرض،  عىل  العامل  يف  األعرق  ورمبا 

درًسا  تعلمت  ولقد  شعبها،  مع  وتعاملت  مرص  بزيارة  قمت 

املتواجدة  الساحرة  االبتسامات  املرصية،  الحضارة  من  هاًما 

أو  يبدو عابث  الوجه  الرغم من أن  التامثيل، عىل  عىل وجوه 

االبتسامات  جانب  إىل  ساحرة،  ابتسامة  رأيت  ولكنني  »جد« 

ما  كل  من  الرغم  عىل  املرصي،  الشعب  وجوه  عىل  الساحرة 

مروا به، وهذا درس يف كيفية ومدى الهدوء والتحمل والتقبل 

واالحتواء.

منها،  كبرية  نسبة  رمبا  املهرجان،  يف  كثرية  عروًضا  شاهدت 

الربوفات، وأرى أن ذلك تواصل صحي جًدا، هام  شاهدتها يف 

وطباع  أفكار  عىل  ونتعرف  اآلخر،  ُيفكر  كيف  نرى  أن  جًدا 

وأدركت  املهرجان،  يف  وقراءات  ندوات  ولقد حرضت  جديدة، 

أن  أحببت  ولكنني  العريب،  املرسحي  الواقع  عن  بعدي  مدى 

تكون هناك مساحة للمشاركة يف ذلك، حتى ولو لوقت قصري.

-ه���ل ش��اه��دت ال���ع���روض امل��ص��ري��ة يف امل��ه��رج��ان؟ وم��ا 
رأيك يف ما شاهدته ويف املسرح املصري بشكل عام؟

لألسف مل أشاهد إال جزًءا من عرض مرصي واحد، ولألسف ال 

اذكر اسمه، وشاهدت أيًضا عرًضا يف الرسك، لألسف ال استطيع 

هناك  بالتأكيد  ألن  شاهدت،  ما  من  املرصي  املرسح  ُأقّيم  أن 

الكثري مل أراه، لقد تعاملت مع فنانني مرصيني ووجدت منهم 

ترحاب شديد وإبداع، ولكن حتى هذا االحتكاك كان يف مجال 

ضيق، يف ورشة عمل محدودة، وعندما تعاملت معهم بالفعل 

املرصيني  بني  املشرتكة  األشياء  من  الكثري  هناك  أن  أدركــت 
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14 حوار

الظالم وتذهب إىل النور، ما هو الحلم واإليهام ليك تخرج من 

عن  قصص  نحيك  عندما  أن  أرى  ألنني  النور،  إىل  الظالم  هذا 

يحدث  ما  أن  ندرك  أن  ويجب  باملرآة،  شبيهة  تكون  أنفسنا، 

واجبنا  وهذا  الحقيقة،  يف  يحدث  أن  املمكن  من  املرسح  يف 

وتفكري  وعي  من  ونطور  القصص،  هذه  نحيك  أن  كفنانني، 

أن  الرغم  عىل  ومؤثرة،  حقيقية  لحظات  لهم  ونحيك  الناس، 

املرسح لعبة تحيك عن حقائق.

طوال  يقلقني  ما  وهذا  جد،  سأكون  وقريًبا  أبناء  ثالثة  لدي 

هذا  مبستقبل  ومهموم  مهتم  الوقت  طوال  ألنني  الوقت، 

الكوكب الذي نعيش فيه، وأحاول أن أقدم ما يف وسعي بالفن 

يف تطويره وإصالحه عىل قدر املستطاع.

سابقة  لهم  يكن  مل  من  حتى  املشاركني،  من  طلبت  لقد 

وما  الورشة،  داخل  ارتجاله  يتم  ما  بكتابة  يقوموا  أن  أعامل، 

لهم  يكون  التجريب، ليك  نوًعا من  عليه، وهذا  التدريب  يتم 

أفضلية أنهم يكتبون ما يقولونه، ولقد طلبت من املشاركني يف 

الورشة أن يكتبون ويتحدثون يف الورشة باللغة العربية، عىل 

الرغم من أنني عندما أكون متذوق بالشكل الحقيقي والعمق 

الذي يحدث للكتابة ونحن داخل الورشة، هذا سيكون أصدق، 

وأنا أراهم مجموعة من الشباب املتحمسني املختلفني )فنانني 

سواء  متميزة،  كانت  املجموعة  وكل  بعناية،  ومنتقني  جًدا( 

بالفعل  أنهم  الورشة  نهاية  والنساء منهم، وشعرت يف  الرجال 

فرقة مرسحية، ونستطيع أن نقدم مًعا عرض مرسحي بالفعل، 

وشعرت بتوافق عام مع هذه املجموعة، ولديهم حامس شديد 

بفكرة أنهم يف انتظار أن يجدوا ناتج ملا نقدمه داخل الورشة، 

طوال  وشغف  رغبة  لديهم  الواحد،  الفريق  حامس  لديهم 

الوقت.

أن  استطاع  باختالفاتهم  املجموعة  هذه  يف  فرد  كل  لو  ماذا 

منهم  طلبت  ولقد  التجربة؟،  هذه  يف  جديد  يشء  يضيف 

وأخربتهم  دقيقة،   ٩0 مدته  عرض  بعمل  يقوموا  أن  بالفعل 

أننا بإمكاننا الحفاظ عىل ذلك وتطويره وأننا من املمكن أن 

 )zoom( املنصات  إحدى  خالل  من  أشهر  ثالثة  بعد  نتقابل 

ونتقابل  اللقاء،  هذا  خالل  نتحدث  ونحن  مًعا  ذلك  ونطور 

ذلك  عن  وينتج  أكرث،  ونتطور  أخرين  أشهر  بثالثة  بعدها 

محتوى أفضل.

حقيقي  ودعم  جيد  يشء  كالس(  الـ)ماسرت  يف  مرسح  وجود 

من  مزيًدا  احتاج  كنت  بالتأكيد  املهرجان،  عىل  القامئني  من 

إلزام،  وفيه  رائع  يشء  املحدد  الوقت  فكرة  ولكن  الوقت، 

أن  سجد  بالفعل  املرسحي  العرض  عىل  ذلك  عكسنا  وإن 

وبطاقة  بالسعادة  يشعر  والذي  الجمهور،  عىل  ينعكس  هذا 

مع  جيًدا  العرض  يكون  وعندما  الفريق،  من  النابع  االلتزام 

العرض  عن  الحديث  يتبادل  الجمهور  يجعل  هذا  االلتزام، 

ينعكس  وهذا  فاألكرب،  األكرب  ثم  منه  القريبة  الدوائر  ويخرب 

باإليجاب بالتأكيد عىل اإلقبال عىل العرض.

ما  تقدم  ك��اس( حتى  لل�)ماستر  الكافية  امل��دة  -م��ا 
كنت ترغب يف تقدميه؟.. أو ما املدة اإلضافية التي 

كنت يف حاجة إليها يف هذه التجربة؟
الورشة  مدة  تزيد  أن  األفضل  الوقت  أن  نظري  وجهة  من 

ونكتشف  كبري،  بشكل  يفرق  زائد  يوم  وكل  آخر،  أسبوًعا 

جًدا،  قليل  كان  الفعيل  الورشة  وقت  جديد،  يشء  خالله 

ولكنني خالله استطعت أن اتعرف عىل الفنانني املشاركني يف 

الورشة، والتحدث عن أساسيات هذه التجربة ولكنني كنت 

املثال  سبيل  عىل  املزيد،  لتقديم  الوقت  من  ملزيد  حاجة  يف 

نقدم  أن  ونفكر  مثاًل  شخصان  صباًحا  ُأقابل  أن  املمكن  من 

ارتجايل  بشكل  بذلك  نقوم  وبالفعل  مساًء،  مرسحيًّا  عرًضا 

البداية  من  ولكن  جيد،  املنتج  يكون  أن  املمكن  ومن  تام، 

الوقت  عامل  وأن  أفضل،  هناك  أن  مدركني  سنكون  بالتأكيد 

هو املتحكم يف التجربة، مل أكن عىل علم من البداية أن مدة 

الورشة يومني فقط، بالتأكيد كنت سأطلب وقًتا أكرث.

-حدثنا عن املسرح يف “كندا”؟
الحقيقة يف كندنا لدينا أرسة  ُمبالغ،  أو  حتى ال أكون ُمدعي 

شخص  مليون   7 من  يقرب  ما  نحن  ومبدعة،  خاّلقة  كبرية 

يتحدثون  أخرين  وهناك  كندا،  داخل  الفرنسية  يتحدثون 

نظل  أن  يجب  استمرارية،  هناك  يكون  وحتى  اإلنجليزية، 

مختلف  بشكل  ومُنثل  وُنغني  ونرقص  الجديد،  ونخلق  نبدع 

املجتمع  مميزة،  بصمة  لنا  يكون  أن  ويجب  دامًئــا،  متطور 

وأفاق  كثرية  اختالفات  هناك  أن  أشعر  عام،  بشكل  املرسحي 

هناك   مختلفة،  واألنــواع  األحجام  وحتى  مختلفة،  مرسحية 

مرسحيات  وخلق  جسدي  أو  صامت  كمرسح  كبري  تنوع 

حركة  صنعت  املختلفة  ــاق  األف هذه  كل  برصية،  جديدة 

مرسحية ضخمة مبشاركة الجمهور.

كانت  املسارح  الظالم،  يف  ندخل  جعلتنا  لألسف  الكورونا 

للفنانني  خاصة  بشدة  محبط  هذا  وكان  سنتني،  ملدة  ُمظلمة 

الشباب، الذين يف مقتبل طريقهم، فجأة وجدوا كل األماكن 

مغلقة، وبالتايل املسارح، وال يوجد جمهور.

يف  املسرحيني  لشباب  تقدمها  ال��ت��ي  النصائح  -م��ا 
بداية طريقهم؟

أهم يشء أن يقولون ما يرغبون أن يقولونه وما يرغبون يف 

عن  للتعبري  املناسبة  الطريقة  عن  يبحثون  أن  يجب  فعله، 

الداخلية،  أصواتهم  إىل  يسمعون  أن  يجب  فيه،  يرغبون  ما 

إحساسهم  يصدقون  أن  ويجب  كثريًا،  لألخرين  يسمعون  وال 

ذاتها  حد  يف  والتجارب  ُتعّلم،  األخطاء  الخطأ،  ويتقبلون 

ينسون  ال  أن  يجب  ولكن  به،  يحلمون  ملا  مهمة  خطوات 

نجاح،  تحقق  أن  النهاية  يف  الهدف  أن  التجربة  هذه  خالل 

ولديك  نفسك  مع  وعنيف  حاد  فكن  بك،  ُيشيد  والجمهور 

انضباط، وكن متواصل ومنفتح عىل ما حولك.

يجب أن يكون من يرغب يف خوض هذه التجربة أو الرحلة 

بالتأكيد  هي  املوهبة،  لديه  األســاس  يف  يكون  أن  الفنية، 

وحدها ال تكفي، ولكن بدونها أنصح أن يبحث الشخص عن 

شيًئا آخر، القراءة واالطالع عنرصان هامان جًدا يف تطور فكر 

الفنان.

نصيحتي للشباب يف مرص كونوا أقوى من الهواتف املحمولة، 

اخرتعه  الذي  املستطييل،  الكائن  هذا  يف  محبوسون  أنتم 

شخًصا ما، هو نجح يف ما قدمه، ولكن الواقع أن الكل أصبح 

وحتى  املحمولة،  الهواتف  تلك  عن  يستغنى  أن  يستطيع  ال 

نحن يف حاجة  ذلك،  يحصل عىل  أن  يجب  الفقرية  الدول  يف 

إلنقاذ البرشية من هذا، ألن البرشية معناها أن تكون إنسان 

املاكينات، هناك أشياء ال نستطيع  مازلت حي، ال متوت مع 

نختربها  أن  ميكننا  ولكن  املحمولة،  بالهواتف  نختربها  أن 

بعرض حي وخاصة من خالل املرسح.
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التشخيص، بتجسيد شخوص معينة  أنواع  الكوميديا هى نوع من 

يف صور و قوالب مرحة من صنع املفارقات، واملرسحية الكوميدية 

بالبهجة أو  الشعور  املفارقة بهدف إحداث  تلك  تبنى عىل  عموما 

التليفزيون،  أو  السينام  يف  والكوميديا   . املتلقى  لدى  بالسعادة 

حبكة  خالل  من  سعيدة   نهاية  أو  مضحكة  أحــداث  بها  تكون 

القصص  أو  البعض  الناس لبعضهم  التى يقولها  النكات  أو  درامية 

املضحكة، ويسمى األشخاص الذين ميثلون الكوميديا بالكوميديني، 

ويعد وليم شكسبري وموليري من بني املشاهري الذين كتبوا عروضاً 

كوميدية، أما ىف مرص فقد بدأت الكوميديا عىل يد يعقوب صنوع 

الشعبية،  بالكوميديا  يسمى  ما  تقدميه  خالل  من   1٨70 عام 

كاركرتات  خالل  من  االجتامعية  القضايا  معالجة  تبنت  التى  و 

الكسار  وعىل  الريحاىن  نجيب  من  كال  مرسح  ظهور  حتى  منطية، 

و»عثامن  لألول  بيه«  »كشكش  مييزه  لكاركرت  منهم  كل  واختيار 

امتدت  بينهام  محتدة  منافسة  خالل  من  للثاىن   « الباسط  عبد 

حتى  الكوميديا  شكل  ذلك  بعد  تطورت  أن  إىل  سنوات،  لعدة 

للكوميديا،  الذهبى  العرص  حيث  الستينات«  »مرسح  إىل  وصلنا 

جيل  افــراز  و   1٩٦2 عام  الكوميدى«  املرسح  »فرقة  وتأسيس 

املنعم  عبد  شويكار،  املهندس،  فؤاد  أمثال  الكوميديني  من  جديد 

صالح،  سعيد  امام،  عادل  عوض،  محمد  الهنيدى،  أمني  مدبوىل، 

احمد،  الضيف  سيدهم،  جورج  غانم،  سمري  املرسح  اضواء  ثالىث 

التى  الهامة  الزمنية  الحقبة  تلك  ىف  الكوميديا  رواد  من  و غريهم 

و  صبحى  محمد  مبرسح  الجديدة  األلفية  قبل  مسريتها  ختمت 

  ) املتحدين  الفنانني   ( امام  عادل  و   )  ٨0 ستوديو   ( الرمىل  لينني 

ناجحة  جامهريية  كوميدية  مرسحيات  تاريخها  طوال  قدمت  و 

تقوم عىل اإلضحاك من خالل املوقف غري معتمدة عىل كاركرتات 

األلفية  تلك  مع  و  الحقبة  تلك  بنهاية  ثم  من  و  معينة،  مرسحية 

بها  وصل  حتى  رويدا  رويدا  مترض  الكوميديا  وبدأت  الجديدة 

بعض  من  اال  اللهم  متاما  الخاص  القطاع  اندثار مرسح  إىل  الحال 

العروض عىل فرتات زمنية متباعدة لسمري غانم ومحمد نجم و ىف 

املقابل كان تقديم مسارح الدولة لبعض العروض الكوميدية عىل 

الناس  وانرصاف  املتعددة  الفضائيات  ظهور  مع  وذلك  استحياء، 

عن املرسح، إىل أن بدأ املرسح يتعاىف مع ظهور فرقة مرسح مرص 

التى أسسها أرشف عبد الباقى وتعاون فيها مع املخرج و املؤلف 

املرسحيات  من  مئات  سويا  وقدما  الدين  صالح  نادر  املرسحى 

القنوات  احدى  عىل  عرضها  تم  و  املصورة  القصرية  الكوميدية 

الفضائية مبجموعه من الشباب أختارهم أرشف عبد الباقى بنفسه 

الدولة  مسارح  عىل  مرسحية  عروض  لعدة  مشاهدته  خالل  من 

اآلن،  التليفزيون  و  للسينام  نجوم  منهم  العديد  صار  و  املختلفة، 

الفرقة،  تلك  قدمته  ما  محتوى  مع  اتفقت  أو  اختلفت  سواء  و 

حراك  تحدث  أن  استطاعت  بإنها  اإلنكار  يستطيع  احد  ال  لكن 

كـيـوبــيـــد« خـطـــــة   «
الكوميديا مسار  لتصحيح  خطة 

         أرشف فؤاد
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اهم  احد  االرتجال مستغلة ىف ذلك  لكوميديا  انتعاشة  و  مرسحى 

الفضائيات من خالل تصويرها و عرضها  اال و هى  العرص  ادوات 

بالرغم  لكن  و  نجاحها،  و  انتشارها  ىف  األثر  اكرب  له  كان  مام  بها 

جدال  أثارت  انها  اال  الفرقة  تلك  حققته  الذى  الكبري  النجاح  من 

واسعا بني املرسحيني و مل ترىض طموحاتهم و ال احالمهم ىف عودة 

الجمهور الحقيقى للمرسح كام كان ىف الستينات حيث الكوميديا 

الكاركرتات، و  القامئة عىل املوقف ال عىل االرتجال أو اإلفيهات و 

العرص  ذاك  استعادة  اجل  من  للمرسحيني  محاوالت  عدة  بني  ما 

احمد  يدعى  شاب  مخرج  وسطهم  من  بزغ   للكوميديا  الذهبى 

كبري من شكل مرسح  إىل حد  بعروضه   يقرتب  أن  استطاع  فؤاد، 

مع  له  البداية  كانت  و  افكاره،  و  قوانينه  و  مبادئه  و  الستينات 

ذاك  الهناجر،  مرسح  عىل  إخراجه  املرسحى»ديجافو»من  العرض 

الطراز  من  شابة  كوميدية  فنانة  اكتشاف  عن  افرز  الذى  العرض 

ذاك  إىل  فنا  تنتمى  لكنها  و  الحاىل  إىل عرصنا  عمرا  تنتمى  الفريد 

نجمة  كانت  حينام  بشويكار  لتذكرنا  الستينى  الذهبي  الجيل 

رحمة  الفنانه  هى  و  اال  العرص  ذاك  ىف  النسائية   الكوميديا 

بعدما   ) اوى  الكبري   ( مبسلسل  مربوحة  بدور  قامت  التى  احمد 

بعد  فيام  لتنال  املرسحية  تلك  ىف  العمل  مخرج  و  نجم  شاهدها 

األول  املرصية  الدراما  مبهرجان  كوميدية  ممثلة  احسن  جائزة 

الثانية  فؤاد  احمد  تجربة  جاءت  ذلك  بعد  ثم  من  و  العام،  هذا 

اال  هنا   النقد  موضوع  املرسحى  العرض  من خالل  الكوميديا  مع 

كتابة  و  بتأليفه  قام  الذى  العرض  ذاك   ،« كيوبيد  خطة   « هو  و 

األشعار له عبد الله الشاعر و الذى يتناول فكرة الحب و املخاوف 

فانتازى  قالب  ىف  الزواج،  وبعد  قبل  ما  منه  الحبيبني  تنتاب  التى 

 « » هريا  و زوجته  الحب  اله  »كيوبيد«  فكرة  كوميدى من خالل 

بعد  العشق  سهام  إطالق  مهامه ىف  يعود ملامرسة  أن  يقرر  الذى 

أن كان قد قرر اعتزالها بعدما طال به العمر ليعمل مذيعا لربنامج 

من  وذلك  العاطفية،  املشاكل  وحل  للنصح  خالله  من  يتفرغ 

التى  املشاكل  و  حياتها  اختيارها لرشيك  بعد  ابنته  اجل مساعدة 

اختبارات  أن يعقد خطة عبارة عن مجموعة  فيقرر  بينهام،  دبت 

خاللها»كيوبيد  من  يستطيع  و  فكاهى  قالب  ىف  الحبيبني  بها  مير 

األب»اإلطمئنان عىل مستقبل ابنته مع الحب و الزواج و تحملها 

مع حبيبها للمسئولية مستقبال بعد أن يتعلام أن الحب مشاركة و 

مسئولية و ليس مجرد عاطفة فقط، و هى فكرة عرصية و مبتكرة 

يدور  مجتمعية  رسالة  تحمل  و  للكاتب  تحسب   تقليديه  غري  و 

واستطاع  من  ميديا،  السوشيال  و  الربامج  حاليا ىف  الجدل  حولها 

خاللها كال من املخرج و املؤلف توظيفها لخدمة كوميديا املوقف، 

تلك املدرسة الكوميدية التى ازدهرت ىف الستينات و نجح املخرج 

بالتعاون مع املؤلف ىف استحضار روحها، و التى من اهم رشوطها 

يجيدون  قدرات خاصة  و  عاىل  قبول  لديهم  ممثلني  االعتامد عىل 

بها  يجيدون  التى  الدرجة  بنفس  الكوميدى  التمثيل  خاللها  من 

التمثيل الرتاجيدى، اضافة إىل القدرة عىل الغناء و االستعراض، لذا 

هنا فإن مدرسة كوميديا املوقف نادرا ما تعتمد عىل الكاركرتات، 

 ،“ كيوبيد  املرسحى»خطة  العرض  ىف  بالفعل  وجدناه  ما  هذا  و 

األربعة  العرض  ابطال  اختيار  فؤاد  أحمد  املخرج  احسن  حيث 

معينة  شكلية  مواصفات  حتى  أو  ظلهم  خفة  عىل  االعتامد  دون 

متثيلهم  جودة  عىل  تركيزه  كل  كان  فقط  مطلوبة،  كرشوط  لهم 

تلقائيا من درجة  تتولد وحدها  الكوميديا سوف  أن  ال غري موقنا 

اتقانهم وصدقهم للموقف التمثيىل، بل أن الكوميديا من املمكن 

الهزيل  اآلداء  عن  بعيدا  الجدية  مبنتهى  التمثيل  خالل   من  بعثها 

و  األربعة  العرض  ابطال  وجدنا  مثلام  متاما  النكات،  اطالق  أو 

ارتجال  أو  افيهات مبتذلة  الجمهور بدون أدىن  هم يثريون ضحك 

يقومون  الذين  الكوميدى  املوقف  فقط  كان  لكن  و  لفظى، 

مبعايشته و املكتوب بحرفية  مع اتقانهم التمثيىل ىف التعبري عنه 

هو ما يولد الضحك عىل املرسح، لذا وجدنا هنا عبد املنعم رياض 

 ،“ دور»كيوبيد  بآداء  قام  الذى  و  املرسحى  العرض  ابطال  احد 

أو كاركرت بل  البعد عن تصنيفه كوميديان  البعيد كل  املمثل  ذاك 

املمثلني  اكرث  من  وجدناه   الجدية،  مالمح  و  بالوسامة  يتسم  انه 

الكوميديانات  كبار  من  أكرث  الجمهور  لضحكات  انتزاعا  بالعرض 

يفعل،  مبا  واعى  كممثل  الشديد  ذكائه  نتيجة  ذلك  و  ذاتهم، 

مع  استغالل مالمح وجهه  كيفية  الشديدة  ىف  إىل حرفيته  اضافة 

قد  و  البكاء،  أو  الضحك  اثارة  اجل  من  واحد  آن  ىف  الجسد  لغة 

التمثيل من  املركز األول ىف  املنعم رياض حصد جائزة  لعبد  سبق 

املرسحى»افراح  عرضه  عن  املرصى  للمرسح  القومى  املهرجان 

القبة»ىف احد األعوام املاضية، و كان دوره  فيها تراجيدى يتصف 

بالرش و بعيد كل البعد عن الكوميديا، و احب أن يسجل  قلمى 

هنا شهادة  للمستقبل ىف حق هذا املمثل البارع بإنه سيصبح ىف 

مصاف كبار نجوم التمثيل قريبا ىف السينام و التليفزيون و تذكروا 

لنامذج  أمنية حسن تجسيد عدة صور  ذلك االسم جيدا، أجادت 

مختلفة من الفتيات عىل مستوى التفكري، و مل يشعر املتلقى بأى 

تشابه بينهم بالرغم من أن من قام بآداء شخصياتهم جميعا هى 

من  وافر  مخزون  من  أمنية حسن  متتلكه  ملا  نظرا  واحدة،  ممثلة 

امتالكها لحس مرهف ىف  التحوالت، هذا إىل جانب  اإلنفعاالت و 

الغناء، و مرونة حركية ىف اآلداء، لذا فهى تعد اكتشاف و مكسب 

الجديد ىف تلك  الحسينى ىف ثوبه  كبري للمرسحية، كام رأينا كريم 

املرسحية بالرغم من انه ممثل له باع طويل ىف التمثيل سواء عىل 

مستوى الدراما أو املرسح، و لكن مخرج العرض هنا قدمه بشكل 

جديد مل يسبق ألحد أن رآه به من قبل، حيث أستطاع اإلضحاك 

من خالل آدائه مبنتهى الجدية مستغال دوره املكتوب بشكل جيد، 

اجاد  كام  املرسح،  عىل  حركية  مرونة  و  بحيوية  متتعه  إىل  اضافة 

جمهوره  قلوب  كل  يجتاح  أن  استطاع  و  معا،  التمثيل  و  الغناء 

مبا ميتلكه من قبول و حضور مرسحى، و اخريا مل تكن نوال سمري 

الظل  خفة  من  القدر  بنفس  املرسح  ىف  الطويلة  خرباتها  برغم 

مصنفة  لكونها  ذلك  و  املرسحية،  ابطال  باقى  عليها  وجدنا  التى 

ممثلة تراجيدية من الطراز األول  و بعيدة كل البعد عن مدرسة 

الكوميديا، و لكن بذكاء يحسب للمخرج استطاع أن يستغل تلك 

املتسلطة  األم   دور  ىف  بتسكينها  ذلك  و  العرض،  لصالح  النقطة 

كثرية املشاكل مع ابنتها بسبب كرثة ضغوطها عليها بنية اسعادها 

بينام هى ىف الحقيقة احد أهم اسباب احباطها، و من أجل أن يأىت 

املركبة  الصعبة و  الدرامتيكية   الشخصية  تلك  الضحك  من خالل 

واحد،  آن  ىف  الرتاجيديا  و  الكوميديا  خطى  بني  ما  تجمع  التى  و 

فهى املمثلة الوحيدة التى كان مطلوبا منها أن تضحك  الجمهور 

من خالل اظهار حدة طباعها، لذا كان يجب هنا أن يكون آدائها 

الكلامت،  تكرار  و  النحيب  و  الرصاخ   عىل  ومعتمدا  فيه  مبالغا 

ال  حتى  العرض  من  محددة   مناطق  ىف  ظهورها  توظيف  مع 

بخرباته  هنا  املخرج  نجح   بالتاىل  و  الشخصية،  من  الجمهور  ميل 

يثري ضحك  أن  احرتاىف  بشكل  نوال سمري  نفذتها  التى  تعليامته  و 

وصحيح  جيد  بشكل  آدائها  طريقة  توظيف  خالل  من  الجمهور 

هذا  يعد  كام  بالفطرة،  الرتاجيدية  لطبيعتها  نظرا  له  يحسب 

املدرسة  ىف  مبرشة   كبداية  لها  ناجحة   و  مفيدة   تجربة   الدور 

الكوميدية . 

األزياء لرباب الربنس جاءت بشكل كارتوىن يتناسب مع الفانتازيا 

التى يقدم بها العرض فكرته املرسحية ىف قالب كوميدى، فجاءت 

األلوان فاتحة  و مبهجة تعرب عن حالة من الحب و الرومانسية، 

حرصت  كام  ديــزىن،  عامل  إىل  انتقلت  قد  كأنك  و  معها  فتشعر 

 « هريا   « زوجته  من»كيوبيد»و  كال  مالبس  توحيد  عىل  الربنس 

فكان  عليهم،  اإلسطورية  صفة  تأكيد  اجل  من  بالغرابة  متيزها  و 

أجنحة  عليه  مرسوم  غامق  بالطو  عن  عبارة  لهام  الرسمى  الزى 

الرتابة  و  الفتور  الغامق داللة عىل  اللون  لهام  اختارت  و  كيوبيد، 

جمعت  التى  الحب  قصة  من  بالرغم  الزوجني  حياة  انتابت  التى 

ما  بحجم  مسبق  وعى  دون  حب  كان  لكنه  و  البداية  ىف  بينهام 

الجدد  العاشقان  مالبس  بعكس  مسئولية  من  الكلمة  تحمله 

فاتحة كداللة عىل حالة  التى جاءت كل مالبسهام  امنية  و  كريم 

يتحمل  مل  و  الطريق  مقتبل  ىف  انهم  حيث  تجمعهام  التى  الحب 

هنا  املالبس  جاءت  لذا  املسئولية،  من  نوع  اى  بعد  منهم  كال 

و متناسقة و  ابعادها  و  لفكرة املرسحية  الفلسفى  للعمق  موفقة 

متناسبة  متاما و ىف حالة  توحد مع الوان ديكور العرض املرسحى 

خليط  عن  عبارة  هنا  الوانه  جاءت  حيث  أمني،  أحمد  ملصممه 
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و  الحب  عن  دوما  تعرب  الــوان  هى  و  الزهرى  و  األبيض  بني  ما 

الرومانسية التى اعتادت عليها عني املتلقى كام يلمحها ىف معظم 

استغالل  ذىك  بشكل  امني  احمد  استطاع  كام  االستعراضية،  االفالم 

توظيفها  و  السالم  مبــرسح  ــس  ادري يوسف  قاعة  حجم  صغر 

من  بأكرث  متعددة  فضاءات  خالل  من  املرسحى  العرض  لخدمة 

وجه  لنفس قطع الديكور، مام كان له ابلغ األثر ىف شعور املتلقى 

لعامل والت ديزىن  فيلم  امام شاشة سينام يشاهد من خاللها  بإنه 

و ليس عرض مرسحى، و هى رؤية جديدة و متفردة تحسب له 

كسينوغراف . 

تلك  تأكيد  ىف  كبري  بشكل  ساهمت  الرشيف  بكر  ألبو  اإلضــاءة 

رومانىس  سينام  فيلم  امام  بإنه  للمتلقى  شعور  بتصدير  الفكرة 

استعراىض و لكن يشاهده عىل خشبة املرسح، و ذلك من خالل 

املمثلني فقط  اإلضاءة عىل  زوايا  الرتكيز ىف كل  الدائم عىل  حرصه 

و الديكور و اال يترسب اى عنرص اضاءة إىل صالة الجمهور حتى 

ينتابه هذا الشعور الذى ارشنا اليه سلفا، كام حرص الرشيف عىل 

استخدام االلوان الدافئة عىل العاشقان من الشباب كناية عىل ما 

الحبيبني  جريان  من  واحد  كأنه  و  معه  لتشعر  الديكور  بانرات 

عن  يعرب  و  بأول  أوال  معها  يتفاعل  و  قصتهم  يتابع  و  يراقب 

انفعاله تجاهها باملوسيقى، كام حرص عبد الله عىل أن تكون آلة 

فهى  العرض،  موسيقى  خاللها  من  تعزف  التى  اآللة  هى  الكامن 

آالم  و  من شجون  يحمله  ما  و  الحب  عن  تعبريا  اآلالت  أكرث  من 

التصويرية بشكل كبري ىف دعم  املوسيقى  لذا ساهمت  وذكريات، 

املشاهد الرتاجيدية املحدودة التى تخللت طابع العرض الكوميدى 

من البداية حتى النهاية .

جديدة  بلغة  املكتوبة  و  الشاعر  الله  لعبد  األشعار  استطاعت 

املتلقى  جمهور  قلوب  تدخل  أن  الكوميدى  العرض  طابع  تناسب 

وتبعث بداخلهم البهجة والحنني تجاه الحب الحقيقى القائم عىل 

الحرىك املصاحب  اللحظة فقط، كام دعم اآلداء  املسئولية ال حب 

بعض  ىف  امنية حسن  مع  الحسينى  كريم  من  كال  به   قاما  الذى 

املشاهد بشكل احرتاىف جيد  تلك األشعار و ساعد بشكل كبري ىف 

ايصال اهدافها و رسالتها للمتلقى بشكل اليت كوميدى .

بوسرت العرض املرسحى جاء معربا بشكل دقيق عن الفكرة العامة 

بعد  و  قبل  ما  الحب  فكرة  اال و هى  املرسحية  تدور حولها  التى 

لكل  نهاية سعيدة  من  نتيجته   عليه  تؤل  أن  يجب  ما  و  الزواج، 

ليس  بإنه  جيدا  الحب  معنى  يدرك  فمن  له،  شعارا  جعله  من 

حب  لكنه  و  ذلك  يكفى  ال  حيث  فقط  وحده   العاطفى  الحب 

الزوجني و أن يكون كل ما  املسئولية بني  التعاون ىف  املشاركة و  

يواجهم من شدائد و صعوبات دافعا لنمو الحب اكرث فيام بينهام 

الحقيقي  و اال يتحول إىل فتور أو رتابة، ذاك هو الحب مبفهومه 

ال مبفهومه السطحى، و هذا هو ما عرب عنه البوسرت املرسحى من 

النهاية السعيدة و االنطالقة  لكل محبني  قد عرفوا الحب مبعناه 

الصحيح، فرنى هنا كل ابطال العرض و هم يقفزون فرحا مرتدين 

األحمر  و  األخرض  بني  ما  الحب  عن  تعرب  فاتحة   بالوان  جواكت 

عليها  مرسوم  بيضاء  تيرشتات  تحتها  و  الزهرى،  و  البنفسجى  و 

قلوب  تحمل  رقيقة  صغرية  فتيات  و  كيوبيد  الحب  إلله  كارتون 

رمزا لتصنيف العرض الكوميدى الفانتازى، و يحوطهم جميعا من 

داللة عىل  السحاب  من  مكون  كبري  كارتوىن  ابيض  قلب  الخلفية  

النقاء و الصفاء الذى يجب أن يحمله األحبة  لبعضهم البعض .

تواجدت  اينام  بإنه  مفادها  بنتيجة  سبق  مام  نخلص  النهاية  ىف 

املخرج  مع  الظل  بخفة  املصاحب  الحوار  مع  الجيدة  الفكرة 

اقوياء  ممثلون  مع  الراقية  اإلضحاك  اساليب  و  ببديهيات  الواعى 

التى  املوقف  كوميديا  تواجدت  هنا  معينة،  ملدارس  غري مصنفون 

عن  يبحث  الــذى  املزيف  ال  الحقيقى  املــرسح  جمهور  تجذب 

خطيبته  أو  أقاربه  أو  أرسته  مع  يشاهدها  أن  يستطيع  مرسحية 

اسفاف  اى  يشاهدوا  لن  بإنهم  واثقا  مطمئنا  اوالده  و  زوجته  أو 

أو  خارجة   الفاظ  أو  مفتعلة  إفيهات  بسامع   لحيائهم  أو خدش 

كوميديا سطحية  عبارة عن مجموعة نكات بال هدف أو موقف، 

مع  الضحك  هى  اهدافها  اهم  احد  املوقف  كوميديا  أن  حيث 

مرسحية»خطة  ىف  و  الوقت،  ذات  ىف  للمتلقى  رسالة   تقديم 

كيوبيد»توافرت فيها كل هذه العوامل لذا كان من نصيبها النجاح 

كامل  العدد طوال شهر  كامل  الفتة  رفع  و  األول  للموسم  الباهر 

الجامهريى  اإلقبال  استمراية  مع  لها  ثان جديد  لتعلن عن موسم 

مدير  منصور  محسن  انتاجها  خطة  وضع  بعدما  ذلك  و  عليها، 

مرسح السالم الناجح و املفكر النشط من اجل عرضها ىف افتتاحه 

لقاعة يوسف ادريس بعد غلقه طوال 11 عاما كاملة، لينال رشف 

أن يكون املدير املطور ملرسحه فنا و ادارة بالتعاون مع كل رجال 

مرسح السالم املخلصني، ليحظى ىف وقت قياىس و بعد عناء بثمرة 

نجاح خطته اإلدارية بعرض مرسحى ناجح متعاونا فيه مع مخرج 

مبدع و مؤلف واعد اال و هو »خطة كيوبيد«. 

ينتابهام من حب و عشق ىف بداية عالقتهام سويا، بعكس األلوان 

و  بكيوبيد  الخاصة  املشاهد  ىف  عليها  بالرتكيز  قام  التى  الباردة 

رتابة  و  فتور  من  بينهم  العالقة  تلك  ينتاب  ما  داللة عىل  زوجته 

قبل  له  النفىس  استعدادهم  و  املسبق  تخطيطهم  عدم  نتيجة 

العرض  لغة  عن  معربة  و  موفقة  حقيقة  اإلضاءة  فجاءت  الزواج، 

و فلسفته .

اإلعداد املوسيقى ملحمد عبد الله جاء حاملا هادئا معربا عن حالة 

املختلف  مفهومه  و  الحب  فكرة  تتناول  التى  الرومانسية  العرض 

عىل  الحب  هذا  دور  يقترص  اال  و رضورة  الزواج،  بعد  و  قبل  ما 

أن ميتد  عليه  بل يجب  الخطوبة  اال و هى مرحلة  واحدة  مرحلة 

جاءت  لذا  العمر،  آخر  حتى  ايضا  الــزواج  بعد  ملا  الحبينب  بني 

املرسحى  العرض  فرتات  اغلب  واحدة  وترية  عىل  هنا  املوسيقى 

ليعرب من خاللها عن تلك الرؤية التى يدعو لها العرض، كام حرص 

و  الحميد  عبد  تامر  العازفان  من  كال  خالل  من  الله  عبد  محمد 

احمد تامر عبد الحميد عىل أن تكون املوسيقى اليف عىل خشبة 

عىل  املوجودة  الشبابيك   احدى  خلف  العازف  ليظهر  املرسح، 
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»تأمالت  الفهم   عيل  العيص  امللغز  الكتاب  هذا  مؤلف  يقول 

املتميز  الباحث  الذي تصدى لكتابته  يف فينومينوجيا املرسح« 

ثالثة  حول  الكتاب  هذا  تأمالت  )تتنوع  حنفي(:  النارص  )عبد 

محاور- األول: يسعي إىل إعادة تقديم مبحث )فينومينولوجيا 

)الفعل  يخص  ما  وتحليل  محاولة وصف  من  انطالقاً  املرسح( 

)الظهور(  ألعاب  من  ومتطورا  مركبا  مزجا  بوصفه  املرسحي( 

التي  الفينومينوجيا  التفكري يف أسس  إعادة  الذي تطلب  االمر 

تتصف أكرث مام ينبغي حول مفهوم )الحضور( مرورا بالتوقف 

التأمل يف ما هيته وسعيه يف  امام للعمل املرسحي وصواًل إىل 

ظل بعض التطورات التكنولوجية الجارية .

هذه  من  شئ  استثامر  عيل  اقترص  فقد   : الثاين  املحور  أما 

قي  تتمثل  املرسحية  الظواهر  بعض  مامرسة  يف  االفكار 

مرشوع  تأسيس  ومسارات  الشارع  ملرسح  األولية  التقنيات 

بعض  يف  حاليا  الدمي  تلعبه  الذي  والدور  التجريبي  املهرجان 

محاولة  إىل  الثالث  املحور  يذهب  فيام  املرسحية..  املقاربات 

ملرشوع  تدشن  كافتتاحية  تصاغ  قد  متهيدية  تحليالته  تقديم 

أكرب يستهدف دراسة الحاالت التي طرأت عيل املرسح املرصي 

ومجتمعه يف فرتات ما بعد )يناير 2011( عرب وصف ما مررنا 

به من اندفاع والتفاف ثم تبدد لطاقة اجتامعية مائلة أو غري 

وتفكيك  لعامله  مرسحنا  رؤي  خلخلة  يف  هذا  وأثر  مسبوقة 

األرصدة الجاملية التي راكمها لنفسه عرب عقود مع رصد بعض 

االقرتاحات التي قدمتها أعامل مرسحية بعينها يف هذا الصدد، 

ورغم أن هذا كتاب مهموم باملرسح بصفة أساسية ورمبا كان 

كانت  تأمالته  اغلب  أن  .. ذلك   الفلسفة  اجل  كتابا من  أيضا 

نحو  عيل  املرسحي،  الفعل  ظاهرة  تكريس  برهان  محفوفه 

إىل  بالنسبة  الظاهرة  هذه  تصبح  أن  إىل  النهاية  يف  يفيض  قد 

وتدقيق  انكشاف  يتيح  الذي  التحلييل  املخترب  مبثابة  الفلسفة 

له،  املكونة  العالقات  انتاج  إعادة  بطرق  العامل  حول  افكارنا 

مع  فاال  قبل  من  الفلسفة  به  تحظ  مل  دعام  ميثل  قد  ما  وهو 

الفعل اللغوي.

إىل  أشري  أن  أود  للجدل  املثري  الكتاب  لهذا  نعرض  أن  وقبل 

دراسات  يف  الفينومينولوجيا  ومناهج  أصول  بعنوان  دراسة 

عبد  أحمد  ترجمة   – جرانت  ستيوارت  تأليف  واألداء  املرسح 

نبذة  )يف  فيها  يشري  الذي   )  2020 مرسحنا  )جريدة  الفتاح 

 2010 منذ  أي  املاضية  سنة  العرشين  خالل  أنه   ) مخترصة 

العلامء  سامه  مثري  ولكنه  بطئ  تنامي  هناك  كان   – تقريبا   –

يف  الفينومينولوجيا  مناهج  يستخدمون  الذين  واملتخصصون 

تأمالت
المسرح فينومينولوجيا  في 

     عبد الغني داود

املرسحي  االداء  حياة  تاريخ  أي  )جينيولوجيا(  يف  املــرسح 

بني  املرسحي  العمل  وحول  النيص،  املرسح  ظاهرة  وصعود 

املرسحية  التقنية  أي  و)الهولوجرام(  والنص،  والحضور  الظهور 

هنا   وتشري  ومصرية،  املرسح  ماهية  تأمالت  يف   – الجديدة 

العربية  يف  وترجمتها  السابقة  الثالث  املصطلحات  معاين،  إىل 

)الفينومينولوجيا(   أي )الظاهراتية( مبعني أو علم الظاهرات 

وهو  وتصنيفها  الظواهر  وصف  يف  يبحث  الذي  الظهور  أو 

التعريف القديم.

العلمي  الوصف  مع  العقل  لتطور  الفلسفية  الدراسة  أي 

الواقعية مع اجتناب كل تأويل أو رشح أو تقييم،  للظاهرات 

)هيجل(  االملاين  الفيلسوف  إىل  البداية  يف  املصطلح  وينسب 

 ) االنسان  علم  فهو  )الحيانولوجيا  أما   )  1٨31  –  1770(

إىل  وتنقسم  قيمية  لوحات  إىل  العدمية  التأويالت  لهذه  ونقد 

االملاين  الفليسوف  إىل  وينسب  املعرفة  أو  االخالق  جينيالوجيا 

)ينتشة( )1٨٤٤- 1٩00( وأما )الهولوجرام ( يف املرسح فتعني 

) أحد تقنيات املرسح ثاليث االبعاد الذي يحقق واقع افرتايض 

مطاردة  محاولة  )املؤلف(  به  ويعني  املرسح  خشبة  عميل 

هو  ما  بقدر  بسيط  سؤال  من  تنطلق  التي  التأمالت  بعض 

 – الهولوجرام  تقنية  تطور  جلبه  قد  الذي  املصري  عن  مراوغ 

الثالثة  بإبعادها  االجسام  صورة  تكوين  اعادة  تتيح  التي  أي 

ويسجل  خاللها الضوء ليعطي شكال مجسم ثاليث االبعاد .

كظاهرة  –)املــرسح  األربعة  بعناوينه  األول  بالجزء  ونبدأ 

جاميل  )منتج  املؤلف:  يقول  كام   : وهــو  محضة(  جاملية 

جاميل  مجال  يف  الجاملية  الكفاءة  عيل  يتوقف  جاميل  لعطاء 

والتفاعل بني ما هو اجتامعي وما هو جاميل وأن ظهور عمل 

مجال  وأن  والتتابع(  )التزامن  عيل  فيعتمد  كان  أيا  مرسحي 

النظرية  املناهج  الهروب من  الرغبة يف  دراسة االداء من أجل 

ليك   –  ) االداء  وتجربه  ومتعة  ابداع  مكانة  من  )تقلل  التي 

تتبني االساليب التي تسمح بالوصول إىل مادية االداء ومادته 

الفعالة، ويف هذه املقالة يناقش قيمة ومالمئة الفينومينولوجيا 

الرئيسية  التاريخية  التطورات  بعض  وتتبع  االداء  لدراسة 

املقاومة  نقاط  بعض  ورشح  للمجال  الحايل  الوضع  وتحديد 

املحتملة،  املستقبلية  االتجاهات  بعض  إىل  واإلشارة  الرئيسية 

وتبدأ املقالة مبالحظة خطة االصول )الفينومينولوجية( للعديد 

بالتجسيد  املتعلقة  االداء  دراسات  يف  الرئيسية  املناقشات  من 

يف  املبارشة  التطورات  ويتتبع  بلغاته،  واملامرسة  والحضور 

واملجال  الحديثة  لإلصدارات  مسح  بعمل  ويقوم  املجال  هذا 

باعتبارها  اداءها  يتم   التي  للفينومينولوجيا  واملثري  الجديد 

صيغة يف بحوث التجديد، ويستعرض هذا املوضوع الدراسات 

االنجلوامريكية للعلوم االنسانية يف ظل تأثري ) ليوتار وبارت، 

،وهيمنه  وغريهم   ) وكريستيفا  وســريوس،  ودريــدا،  وفيكو، 

وارتو  كان  )ال  ومثلث  والسيميوطيقية،  التكفكية  النظريات 

الستينيات  يف  السيايس(  )البعد  ودراسة  ما  وسوسري(  بناميني 

ويعرض )لهيوجر( يف »الزمان والوجود«، وتطوير مفهوم العدم 

واملقاومات  والعقبات  الوجود  أساس  باعتباره  )سارتر(  عند 

صالحة  معالجة  تظل  لىك  الفينومينولوجيا  حملتها  التي 

لهذا  دراساته  مازالت  التي  يد)مريلوبونتي(  عيل  ورصيحة 

املصطلح أساسا ملزيد من دراسات هذا املصطلح .

)عبد  الــجــاد  الناقد  يقدمه  ــذي  ال هــذا  كتابنا  وينقسم 

)يف  بعنوان  األول(  )الباب  أبــواب  ثالثة  يف  حنفي(  النارص 

العطاء  بني  املرسح  ظاهرة  ويضم  املــرسح(  فينومينولوجيا 

الجاميل والعلامء االجتامعي نحو اعادة تأسيس فينومينولوجيا 
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وطواعية  تطبيع  حال  يف  وأنها  القدم  بالغ  املرسحية  املامرسة 

للمرسح،  السلطة  تقنيات  استدراج  يتم  لكن   .. السلطة  مع 

وهكذا تتحول مؤسسة السلطة من حالة الشفافية غري املرئية 

عن  الكشف  عيل  مجربة  نفسها  لتجد  االجتامعي  القضاء  يف 

امكانية  األخطر(  هو   )وهذا  وعن  عملها  طرائق  وعن  نفسها 

فصلها عن موضوعها حيث متتزج دوائر الفعل الجاميل بدوائر 

ظاهرة  يف  اال  نجده  أن  ميكن  ال  نحو  عيل  االجتامعي  الفعل 

مختلف  جاميل  لتنظري  حاجه  مثة  أن  يعني  ما  وهو  املرسح 

ال  أننا  حيث  أمرهم  وهو  الظاهرة،  تلك  خصوصية  يراعي 

السياسات  وتقييم  تصميم  عند  نتائجه  تتجاهل  أن  ميكن 

)نحو  عنوان  وتحت  املرسحية  باملامرسة  الخاصة  الثقافية 

مبحاولة  الكاتب  يقوم  املرسح(  فينومينولوجيا  تأسيس  اعادة 

يفلت  ال  جاميل  هو  ما  أن  حيث   – املــرسح  ظاهرة  وصف 

التباين وعمليات  تعقد خطوط  اجتامعي بسبب  ابدا مام هو 

يجمعها  قد  الذي  التباعد  مستوي  أو  بينهام  املتبادلة  االحالة 

املستمر  التالقي  أن  اذ  تفصلهام  قد  التي  العامء  كثافة  أو 

هو  والجاميل(  )االجتامعي  املرسحي  العمل  شقي  بني  والدائم 

وسيلته  وهو  املرسحي،  العمل  لظهور  املمكن  الوحيد  املسار 

وتجديدها  وحفظها  العامل  إىل  واستحضارها  ذاته  انتاج  يف 

مهمة  تأسيس  اعادة  ينبغي  ولذلك  العرض،  حياة  زمن  طوال 

اجتامعية  مامرسة  باعتباره  للمرسح  الفينومينولوجي  الوصف 

باملقام األول، وهي مامرسة تقطع طريقها نحو ما هو جاميل 

عقبات  أن  ويري  اجتامعي،  هو  ما  أفق  إىل  أخري  مرة  لتعود 

منهج يصف خرائط  اطار  إىل  بحاجة  املهمة  وإشكاليات هذه 

جاميل  هو  وما  اجتامعي  هو  ما  بني  والتداخالت  التفاعالت 

،وأن هناك  االنسانية  للمامرسة  باعتبارهام مجالني تجريد بني 

مثة أزمة تاريخية يف التناول الجاميل  للظاهرة املرسحية بدأت 

مع تحليالت  )أرسطو( ثم مع ظاهرة )الحداثة( التي شهدت 

متعاليا  أدائيا  جنسا  بوصفها  املرسحية  الحالة  تكريس  اعادة 

بحيث  داخله  أرسطو  الذي سجنها  االديب  للمكون  متجاوزا  أو 

املرسحية  االداء  ظواهر  خصوصية  تجاهل  املمكن  من  يعد  مل 

يهيمن  متناثرة  تبديات  أو  أعراض  مجرد  اعتبارها  مواصلة  أو 

من  املسار  هذا  صاحب  ما  أن  إال  أصيل  جوهر  حضور  عليها 

نظري  وعي  وانبعاث  الجاملية  التحليلية  املناهج  انفجار 

مبعني هائل ومدقق بتقنيات االداء وبالعنارص املكونة للعرض 

املرسحي الذي أفيض إىل حالة ليست أقل ارباكا من الوضعية 

أو  املرسح(  )خشبة  مع  نتعامل  وكأننا  بدا  إذ  )األرسطية(.. 

أو  تجميع  ساحة  مجرد  وكأنه  عامة  بصفة  املرسحي  املجال 

فبدال  وهكذا  متباينة  أدائية  وعنارص  ظواهر  و)مناذج(  التقاء 

من الهيمنة التاريخية لعنرص الدراسة أصبحنا أمام تنازع عدد 

بنظريات  منها  كل  يتمتع  والتي  املرسحية،  العنارص  من  كبري 

متثل  وتقنية  وصفيه  وتحليالت  ومداخل  مؤسسة  جاملية 

أننا  )يقني(  سيادة  إىل  أدي  ما  وهو  ومدهشة  عميقة  كشوفا 

ونهائية  تامة  بصورة  املرسحية  الظاهرة  انكشاف  لحظة  نعاين 

عن  متاما  بعيدة  حالة  إىل  درامــي  هو  ما  تحويل  تم  مثلام 

أي  استخدام  دون  املرسحي  االفق  يف  واستحضاره  االديب  أصلة 

بني  املنهجية  العالقة  أن  الكاتب:  ويري  لغوي.  تواصل  فعل 

اطار  يف  كبري  اخالل  دون  بلورتها  ميكن  والجاميل  االجتامعي 

)التأثري  أولهام  املنظور  هذا  عيل  الهيمنة  عيل  تعاقبنا  ثنائيتني 

طرفيها  أحد  حضور  ميكن  ال  أي  متالزمة  ثنائية  وهي  /التأثر( 

األويل  فالثنائية  /التلقي(  )االبداع  والثانية  االخر  حضور  دون 

قيمة  لوحات  إىل  املشدودة  العدمية  للتأويالت  نقد  وهي 

)املسيح(،  السيد  أو  عند سقراط  كام  االنحطاط  قوي  وضعتها 

أو  االخالق   جينيالوجيا  مثل  الجينيالوجيا  من  أشكال  وهناك 

وكذلك  فوكو(  )ميشيل  الفيلسوف  أساسا  وتناولها  املعرفة، 

ظهر  الذي  االنساين  الهوس  إىل  هنا  الكاتب  ويشري  )نيتشه( 

التصورية  أمناط  ي  )سواء  بالتدوين  تاريخيا  مبكرة  مرحلة  يف 

التجريدية  وقوتها  الصوتية  الكتابة  واكتشاف  الشفاهية(،  أو 

املخيفة واملرعبة وظهور )املرسح النيص( بوصفه حركة مضادة 

املرسحي  االداء  إىل  الطقيس  األداء  من  واالنتقال  املسار،  لهذا 

وكيفية صعود ظاهرة املرسح الطقيس وامناط حركتها يف قضاء 

إىل  دامئا  تنفتح  األداءات املرسحية  أن  التجريد حيث   / التعني 

األداء  ثم  الطقيس  واألداء  اليومي  األداء  بني  والفارق  الخارج 

املرسحي وانضاممها جميعا تحت مفهوم عناءه مفهوم الدراما 

التوازن بني املجرد واملتعني وأن  وعالقة املجرد واملتعني وحالة 

خطاطة  من  تبدأ  العامل  إىل  والذهاب  املرسحي  العمل  دورة 

بشاكة  مرسحي  نص  يف  تتمثل  والتي  مجرد  هو  ما   Scheme

التقليدي أو محض )سكريبت( أو حتي تصميم متخيل وصوال 

إىل ما قد يتحقق من ألثر مرسحي يف العامل .

وعنوانه  الكتاب   هذا  من  التايل  الجزء  يف  الكاتب  ويتناول    

وتحليل  والنص(  والحضور  الظهور   – املرسحي  الفعل  )حول 

االشكال  أن  إىل  باإلضافة  اللغوي  نصه  مع  املــرسح  عالقة 

تطور  مسارات  مع  وتتقاطع  متر  اتخذتها  التي  واملسارات 

)االبستولجي(  االفــق  حــراك  ومع  االنساين  التجمع  أشكال 

التحليالت  بعض  يطرح  أن  الكاتب  ويــحــاول  )املــعــريف(، 

مبكوناته  وعالقته  املرسحي(  )الفعل  حول  االولية  والتأمالت 

ومنها النص، وينتقل إىل زمن نظرية املرسح إىل تأسيس فينو 

وهو  املرسحي(  )الكوجيتو  إيل  وينتقل  املــرسح،  مينولوجيا 

تدريب ديكاريت ينطبق عيل عالقات املرسح والحضور(فينتقل 

موجود(  اذب  أشك  أنا  ديكارت  )مبدأ(  منطقاً  الحضور  بقارة 

ممن  كواحد  )هيدجر(  الظاهرانية  وفلسفة  عند)هورسل(  كذا 

ويبدأ  الفينومينولوجيا،  أي  )الحضور(  ميدان  تأسيس  يعيدون 

فحص  أجل  من  املرسحية  املكونات  وتصنيف  بتعداد  مقولته 

العالقة  ألن  املرسحي  بالفعل  ارتباطها  لزوم  أو  رضوري  رسي 

عاملنا  تشكل  ما  هي  الحضور  وأفــق  الظهور،  )حــدث(  بني 

نتائج  أهم  أحد  هو  املرسحي  االنكشاف  وأن  كذلك،  بوصفه 

املرسحي،  الفعل  داخل  مجرد  هو  ما  مع  متعني  هو  ما  تالقي 

 = )ابتسومولوجية(  آلية  (وهــو  املرسحي  االستباق  وكــذا 

عند  النهضة  عرص  يف  القديم  الربيطاين  التحليل  يف  )معرفية( 

أنه ميكن صك  ويري  املرسح(،  )وهم  بيكون(حول  )فرانسيس 

)كتوجيه مرسحي( يف عبارة مقتضبه مثل )املرسج يحرض إذن 

هو  ما  إىل  رد  ميكن  هناك حضور  كان  )اينام  أو  موجود(  هو 

أحد  هو  فاملرسح   - مرسحي(  أثر  أو  مرسح  فثمة  مرسحي 

لحظتي ظهور –  بني  الفاصلة  واملسافة  العامل  إنتاج  مؤسسات 

يف  الحضور  دمج  ولحظة  مرسحي  هو  ما   – ظهور  قبل  ما  أو 

العامل متتلئ مبا ال حرص له من عنارص ومواد وأفعال وفاعلون 

مفردات  التقاط  إمكانية  ميتلك  جوهرة  يف  فاملرسح  الخ،   ....

املرسحي   التحويل  لعملية  وإخضاعها  ظاهرة  أية  مكونات  أو 

ويتوقف )الكاتب( أمام مستويني : 

الظهور  استحداث  أو  املرسحي  التأطري  هو   : األول  املستوي 

املرسحي.

املستوي الثاين : ميكننا أن نطلق عليه التطويع املرسحي الذي 

اقرار  إىل  انتهت  رشسة  أيديولوجية  رصاعات  موضوع  كانت 

أما  ومجتمعه،  الفن  بني  الرتابط  بعالقة  الحامس  يعوزه  بارد 

)ثنائية اإلبداع / التاقي( فتتعرث يف مصاعب نظرية كبرية أمام 

أقل  ليست  التايف( املرسحي  )لحظة  لكن  )املامرسة املرسحية( 

تعقيدا وتراكام – فهي بعيدة عن أن تكون محض لقطة زمنية 

حدث  يف  وال  الجاملية  بالتأويالت  ملئة  ميكن  فراغ  يف  معلقة 

مفرد يخص فاعال مجردا وال هي ايضاً لحظة أو حدث مكثف 

بذاته أو مبتور الصلة مبا يسبقه أو يليه.

بوصفه  املرسح  البداية:  نقطة  حول  )فرضيات  عنوان  وتحت 

أربعة  طرح  وجوب  الكاتب  يرعي  العامل(  إلنتاج  مؤسسة 

تساؤالت:

األول: حول املساحة التي تتالقي فيها مجموعة اجتامعية مع 

ذاتها ومع عاملها لتبلور ما ميكن تقدميه إىل فضائها االجتامعي 

األعم .

الثاين: التساؤل حول مسار ظهور مختلف متاما ملا هو مرسحي 

تقدم  أنها  حيث  االخري  الجاملية  املامرسات  بكافة  مقارنة 

نفسها بوصفها خياال ال يذهب نحو الواقع أو يبحث عن نقطة 

واقعا  بوصفه  نفسه  يقدم  املرسحي  العرض  فإن  معه  تالقي 

الوقائع   من  سلسلة  النهاية  يف  فاملرسح  الخيار  نحو  يذهب 

أمام  املجال  املعاشة مام يفسح  الفعلية  االحداث  أو  املنتظمة 

استجابة جاملية أكرث تعاليا تعيد تنظيم ترابطات هذه الوقائع 

يف أفق يجلبها إىل العامل عىل نحو مغايره 

العالقة بني ما هو معاش مرسحيا وما هو معاش  ثالثا: )حول 

يف العامل(.

لظاهرة  متكامل  فينومينولوجي  وصف  انجاز  )حول  ورابعاً: 

املرسح( وهو أمر يتعدي كونه شأنا جامليا بقدر ما هو خطوة 

يف مسار وعينا بالعامل كام هو ومبا هو.

وهو  كتابة  يف  )املؤلف(  بوظيفة  أخر  مصطلح  إيل  وينتقل 

االداء  بعنوان )يف جينيالوجيا  مصطلح )جينيالوجيا( يف دراسة 

املرسحي وصعود ظاهرة املرسح النيص( وأصل معني مصطلح 

التاريخ  أو  األنساب  بدراسة  تعني  اغريقية  كلمة  حينيالوجيا 
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يقوم عيل خلخلة تركيب مجال الحضور الذايت لهذه املكونات 

)ظهور  عن  تضاربا  حتي  أو  توافقا  أكرث  يجعلها  نحو  عيل 

التي هي خاصيتها  الظهور  امكانية  إىل  املرسحي( يشري  الفعل 

بيوجيناباربا(  مثاال)  ويرضب  نفسها  مع  التفاعل  يف  الرئيسة 

يف  امللحوظ  التباين  حول   – البولندي(  التجريبي  )املرسحي 

املرسحي  الفعل  يف  املمثل  يبذلها  التي  االنسانية  الطاقة  كم 

وبهذا  اليومية،  الحياة  يف  الفعل  نفس  لتنفيذ  يبذل  ما  مقابل 

يف  املحسوب  السخاء  إىل  واضح  مبيل  املرسحي  الفعل  يتميز 

تعياناته،  ظهور  استحداث  لعبة  اطار  داخل  العالقة  انفاق 

امللمح  هو  إىل   ) الطقيس  )الفعل  اقتصاديات  إىل  ويشري 

املرسح  وحــول  البسيط  االدايئ  الفعل  عن  متييزه  يف  األبــرز 

إىل  يعيدنا  الذي  التحويل(  وفعاليات  الفعل  ومراكز   . والنص 

املتعني  املرسحي  الفعل  ظهور  تحكم  التي  )باربا(  فرضية 

حيث يتم تخزين  أو تجميع الطاقة وانفاقها او توزيعها عيل 

)الديكور  مفردات  مثل  عنارص  وأن   املرسحي،  الظهور  عنارص 

انها  نجد  التاريخية،  مراحله  بعض  ( يف  والنص  املالبس  وقطع 

فهي   – املرسحي  العرض  قبل  ما  توقيت  يف  ظهورها  تكتسب 

بعبارة اخري منك التوزيع هنا الذي يتعامل مع هذه العنارص 

الوجودي )هيدجر( ب )شيئية   الفيلسوف  ما يصفه  إىل  اقرب 

 – )النص(  عنرص  تطور  فقد  النحو  هذا  وعيل  الفني(،  العمل 

املؤلف  إلرادة  مجرد خضوع  إىل  بأكمله  العرض  يتحول  حيث 

الغائب والكامن يف نصه، وبهذا يتحول )النص املرسحي ( من 

مجرد كونه خطة تنفيذ أولية يتجمع حولها فريق العرض لبدء 

األساسية  مهمته  )مينافيزيقي(  كيان  إىل  املرسحية  رحلتهم 

)التي يفرتض انه قد قام بأدائها بالفعل ( هي اقتطاع رشيحة 

إىل  وجلبها  العامل  عالقات  من  اإلمــكــان-   قدر  متسعة  ما 

وينتقل  داخلها،  إىل  يتسللوا  او  حولها  ليتقافزو  العرض  فريق 

النص(  هيمنه  وتراجع  املرسحي  التطويع   ( إىل  )املؤلف( 

املرجعية  بوصفة  املخرج  دور  )تدشني  مرحلة  إىل  والوصول 

الفاعلني   وتكاثر  املرسحية  التقنيات  لتطور  نتاجا   ) األساسية 

وقد  العرض،  داخل  بينهم  التوازن  عالقات  وتقصد  املرسحيني، 

ورضب  النص،  ودور  مكانة  عيل  هذه  التطويع  موجة  اثرت 

مثاال )بنيتشة( الذي استحدث فعال موسيقيا يف العرض، ومثاال 

يخدم  املرسحي  العرض  أن  رأي  الــذي  )سرتندبرج(  بـ  آحر 

الشباب  مثل   – مطبوع  هو  ما  قراءة  ميكنهم  ال  الذين  هؤالء 

مثل  مؤلفني  انضامم  )املؤلف(  ويستعرض  املتعلمني،  وانصاف 

يعد  مل  النص  أن  يري  الذي  النص  إيل  )بريخت(  و  )برياندللو( 

الفعل  يف  مادة  او  عنرصا  النص  يصبح  حني  للمطبعة  بديال 

املرسحي  النص  كتاب  بات عيل  انه  )املؤلف(  ويري  املرسحي، 

واملتهمون  قراءه  له  ادبيا  نوعا  بوصفة  معه  يتعاملوا  أن  إما 

به مبعزل عن العرض املرسحي، أو أن يقبلوا بلعب دور أشبه 

عمل  فريق  ضمن  يصبحون  حيث  السيناريو،  كاتب  بــدور  

يلزمهم مبتطلباته وتوازناته .

)الهولوجرام  وعنوانها  أخرى  هامة  قضية  إىل  املؤلف  ويتحول 

واملرسح والعامل – تأمالت يف ماهية املرسح ومصرية(، وتدور 

وانها  املرسح،  إىل ظاهرة  )الهولوجرام(  تقنية  تجلبه   ما  حول 

إضافة جديدة إىل قامئة التقنيات، و)الهولوجرام( كأحد تقنيات 

ثاليث  )طيف  ومفهوم  املرسحي   العرض  يف  االفــرتايض  الواقع 

يجلبه  وما   ) املرسح  خشبة  عيل  افرتايض  واقع  يحقق  االبعاد 

فرياه  )املؤلف(  أما  جذرية  تغريات  من  الهولوجرامي  التطور 

لعالقات  املفتوح  )األفق  عن  ويتحدث  التجسيدية(،  )الصورة 

التأطري املرسحي والثاين هو التحويل املرسحي أو هو التطويع 

لأللعاب  األساسية   األدوات  والتطويع هام  التأطري  فإن  لذا   –

الطارئة  )الشيئية  عنوان  وتحت   .. العامل  مواجهة  يف  املرسحية 

الظاهرة  قــدم  أن  )الكاتب(  ويؤكد   ،) للمرسح  الحادثة 

يخصها  ما  كل  وان  ومستنفذا،  مكشوفا  فنا  يجعلها  املرسحية 

معروف وهو أمر يفتقر الدقة  إىل حد كبري – فال يزال غرابة 

األصل  ذات  والفلسفية  الجاملية  مفاهيمنا  أمــام  املــرسح  

احصائها،  يصعب  لدرجة  كثرية  وهي  الوجودي   االنطولوجي 

العرشين  القرن  يف  األهم  ودراسته  )هيدجر(  عند  ويتوقف 

عنوان  تحت  مثالني  ويــرضب  الفني(،  العمل  اصل  )حــول 

عام  “الروستايا”  عرض  أولهام:  املرسحية  الظاهرة  )مناورات 

شديدة  تجربة  وهي  التجريبي،  القاهرة  مهرجان  يف   2000

االغريقية  النحتية  واالشكال  التامثيل  مع  مناوراتها  يف  التفرد 

منتجاته،  او  النحت  لفن  مرسحيا  تطويعا  فقدم   – القدمية 

و“سم  مرص،  من  العرش”  والخطايا  “الزومبي  عرض  وثانيهام: 

الظاهرة  وان  والتامثيل،  الدمي  ولعبة  املكسيك  من  هاملت” 

وفعاليتها  حركتها  لرسيان  شاسعة  مبساحة  تحظي  املرسحية 

العامل  التحويلية عيل نحو مينحها قدرة شبة دامئة عيل مناورة 

ومرونته  املرسحي  للفصل  ممكنا  موضوعا  ويجعلها  املعاش 

التي تجعله قادرا عيل إضافة كل ما يظهر أو يحدث إىل فضائه  

والسؤال األخري يف هذا الجزء عنوانه )الهولوجرام والعامل، سؤال 

املشرتك  الحضور  فضاء  تطور  )وقد  الكاتب  يقرر  اخر!( حيث 

االنطولوجي(  و)العرص  الفعل(  )عرص  هام  عرصين  عرب  هذا 

الذي يرتبط بالوجود .

امللغزة  بالقضايا  املكتظ  الكتاب  هذا  من  الثاين  الجزء  اما   

وعنوانه )يف الظواهر املرسحية فيضم )التقنيات األولية ملرسح 

االرتباط  من  نفسة  يحرر  أن  للمرسح  ميكن  حيث   ) الشارع 

ما  تقنيات   : أوال  الجزء  -  ويضم هذا  املجهز  املكاين  باملعامر 

املؤلف  ويروي  العرض،  حول  ما  تقنيات  وثانيا  العرض،  قبل 

الهولوجرام واملرسح(، ويدور حول هذا التجسيد الذي يتمتع 

وهو  والخارج،  الداخل  إىل  املكان  يف  مكوناته  توزيع  بخاصية 

يتمتع  )األصــل(  هذا  وان  للكـتلة،   األساسية  الخاصية  ميثل 

بسلطة مرجعية الظهور، وهناك تقنية ثانية تضيف إىل التقنية 

)خوارزميات(   أو  برامج  عرب  الرقمي  اإلنتاج  فاعليته  االويل 

املرسح  خارج  إىل  واملالبس  الديكور  عنرصا   ومنها  خاصة، 

مؤهال  بات  قد  لذلك  وهو  الهولوجرام،  شيئية  محلها  لتحل 

وعن  ميارسها،  التي  الظهور  العاب  بعض  يف  املرسح  ملشاطرة 

املرسح  )من  عنوان  وتحت  به،  املرسحية  التجهيزات  عالقة 

يتناول   ) الدرامي  للعامل  التقني  االشتقاق  وإعادة  السينام  إىل 

)الكاتب( )العرض املرسحي الحي(، وكيف انها كثريا ما تعتمد 

تقنيات  منه  واستعارات  فنا  بوصفهام  ذاتها  تشكيل  عيل 

الدراما...  عرب  العامل  مع  التعامل  وطرائق  واإلخــراج  التمثيل 

التي  الحضور  العاب  سالسل  كافة  منه  اقرتضت  انها  أي  الخ 

واولها  املرسحية وعطاءها   األلعاب  تاريخ  عرب  لنفسها  كونتها 

باالستثامر  األول  املقام  يف  يتعلق  الذي  االجتامعي  العطاء 

الدائم أللعاب الظهور.. أما الشق االخر للظاهرة فهو )العاب 

يف  تري  تكاد  ال  والذي  الجاميل  )العطاء  ميثل  الذي  الحضور( 

فاملرسح  وهكذا  فحسب،  الجانب  هذا  سوي  املرسح  ظاهرة 

بوصفة لعبة ظهور يف املقام األول هو يف األصل حركة متعينة 

الحضور والظهور االستنساخ  )العاب  الواقع، وتحت عنوان  يف 

الظاهرة  اندثار  إىل  )املؤلف(  ينتهي  للمرسح(  الهولوجرامي 

يقول  فيام  فنون   وهو  نهائية  بصورة  وسقوطها  املرسحية 

الباحث )بينامني( )الهالة او العبري املصاحب لها، وخرست جزء 

)الكاتب(  وينتقل  يخصها(،  الذي  الحضور  مجال  من  حميام 

إىل )ظاهرة املرسح بني العامل االنطولوجي والفضاء الرقمي( – 

املرسح  لكنه  بالحدث،  مروره  عرب    - التغيري  يطاله  ال  حيث 

الخارجي،  فضاءه  قد عرث عيل  وانه  فيبدو  اليونانية  يف طبعته 

 : -  األول  الفعل املرسحي ( وهام  منطان  وينتقل إىل )أمناط 
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“الزفة”  أولهام   : بنفسه  شاهدهام  الشارع(  )ملرسح  حكايتني 

 ،2012 بالصعيد  سوهاج  يف  وثانيهام  السويس،  لفرقة    200٦

وقدم  طنطا  مدينة  يف  أقيم  لعرض    201٤ عام  ثالثة  وحكاية 

الشارع  ملرسح  األولية  التقنيات  أن  ويري  عامة،  حديقة  يف 

انشاء  يف  والفريدة  الخاصة  هندسته  أو  طريقته  يف  تتمثل 

وحفظ )بنيته التحتية( التي ال ميكن إمتام العرض بنجاح دون 

األولية  )التقنيات  إىل  املؤلف  وينتقل  جيد،  بشكل  تجهيزها 

مجموعتان  وهام  الــشــارع(،  يف  املرسحية  الحالة  لتأسيس 

حول  ما  و)تقنيات   ،) العرض  قبل  ما  )تقنيات  رئيسيتان 

وبحث  العدم،  من  مرسحية  حالة  تأسيس  ومحاولة  العرض(، 

الجمهور  وطبيعة  املكان  صالحية  مثل:  والجمهور(  )املكان 

وتقنية  الجاميل  االهتامم  وخلق  االنتباه  وجذب  املستهدف، 

)الجمهور  حول  مالحظته  ويبدي  الجاملية،  والتهيئة  االنتباه 

العرض(،  فريق  ومعارف  أصدقاء  استجالب  وهو  املزيف( 

الذي  العرض  هذا  وجمهور  العرض(  مكان  )مساحة  ويتناول 

وحجم  املؤدين  عند  املكان  وطبيعة  العرض  “مساخة  يضمه 

والحسابات  العرض،  ساحة  وشكل  املتوقع،  الجمهور  وطبيعة 

وما  الحركة  مخطط  وتعيني  العرض،  بــدء  بقرار  املتعلقة 

الصخب  مع  والتعامل  املمثل  طاقة  ووضعيات  البداية  قبل 

سكون  حيث   – املكان  وحفظ  البداية،  وخطة  والضجيج، 

أي  من  اكرث  الشخيص  بقرارة  مرهون  حركته  أو  )املشاهد( 

العرض  انتظام  بالرضورة عيل  القرار  إذ سيؤثر هذا  أخر،  يشء 

والتعليق،  املقاطعة  ومواجهة  التمثيل،  حدود  وتوضيح  ككل، 

واالقتحام والتداخل، واالقتحام، والتداخل، واملحافظة عيل عبري 

العرض، ويختم املؤلف هذا الفصل بعنون )مرسح الشارع بني 

وعده األسطوري وضآلة حضوره يف الواقع( حيث يظل مرسح 

الالئق  االنتشار  من  مينعه  الذي  سكونه،  يف  محتجزا  الشارع 

هو مرشوع  امللغز  الكتاب  من  الجزء  هذا  أن  تصوري  ويف  به 

كتاب هام ورائد حول )مرسح الشارع يف مرص .. برشط دراسة 

وتاريخ مرسح الشارع يف العامل.. 

 كذلك يضم هذا الجزء الثاين من الكتاب عنوانني رئيسيني قد 

التجريبي  املهرجان  مرشوع  الظاهر:)حول  يف  منفصلني  يبدوا 

الجزء  يف  التجريبي  املهرجان  ملسرية  واعية  قــراءة  وفيها   ،)

بعنوان   .. التطبيقي  املرسحي  النقد  من  جديد  وشكل  األول، 

املكسييك “سم  العرض  فيه  ويتناول  والعامل(،  والوعي  )الدمي 

للحالة  معارضة  أو  قراءة  )إعادة  يراه  الذي  هاملت”2017 

معمقا  تصوير  متثل  انها  عيل  اليها  نظر  طاملا  التي  الهاملتية 

أهم  من  باتت  بحيث  العامل،  مواجهة  يف  الذايت  الوعي  الزمة 

الوعي  لظاهرة  الرومانيس  السجل  ضمن  الجاملية  املدونات 

والخطايا  “الزومبي  املرصي  العرض  يتناول  وكذلك   ،) اإلنساين 

سوى  إىل يشء  يهدف  العرض  هذا  يكاد  )ال   : ويقول  العرش” 

االجتامعي،  النظام  سامء  يف  الخوض  عرب  العامل  إىل  الذهاب 

الفاعل  وكأن  سيبدو  بحيث  إنساين،  هو  ما  كل  يسحق  الذي 

رقمية  سلطة  هو  النظام  هذا  يف  تقريبا  والوحيد  األســايس 

عرب  إال  استحضارها  ميكن  وال  متجسدة،  غري  تكنولوجية 

ولذلك  املصدر،  مجهولة  أصوات  تقلب صور شاشات وضجيج 

سيبدو يف أغلب فرتات العرض وكأن مثة فجوة مغلقة بني عامل 

وسمعي  برصي  فضاء  عرب  سوي  يظهر  يكاد  ال  الذي  السلطة، 

تأسيسية  )إملاحات(  يتناول  الجزء  هذا  نفس  ويف  مفارق(، 

حول فينومينولوجيا الدمي( فالدمية يف رأيه )هي مجرد كتلة 

مادية قد خرجت من شيئيتها تجاه شكل بال وظيفة استعامليه 

لن  متلكئة  بقايا  أنظمة فهي مجرد  ما عداة من  اما  تفضله( 

شهدته  ما  وأن  العامل،  يف  حضورها  وينعدم  تذوب  أن  تلبث 

االجتامعية  الطاقة  أمواج  انحصار  من  يناير  بعد  ما  مراحل 

واذعان  الدولة،  لصالح  امتصاصها  او  وتأميمها  االحتجاجية، 

املجتمع للعنف كخيار ملواجهة – تصدعاته وانشقاقاته، وكأن 

وجعلة  املرصية،  الدراما  جسد  أصاب  مفاجئا  انكامشا  مثة 

العامل،  وبني  بينه  تباعد  )مسافة(  وخلق  نفسه  حول  يتقلص 

مرسح  يف  كرم(  )لتامر  ماكبث”  بعرض»الليلة  مثاال  ويرضب 

بأكلمة  املاكبثي  العامل  تأطري  سيتم  حيث   ،  201٤ الهناجر 

حاذقة  طية  مجرد  وكأنه  متعني،  غري  او  مفارق  فضاء  داخل 

امامنا  ونرشها  وفردها  الفراغ  من  استدعاؤها  يتم  ودقيقة 

نجدة  ما  وهو  اخري،  مرة  األصيل  وضعها   إىل  تعاد  أن  قبل 

)حسام  للكاتب  ماكبث  عن  املأخوذ  السقايا”  “بري  عرض  يف 

رد  موضوع  إىل  وينتقل   -201٤ عام  أسيوط،   – العزيز(  عبد 

عن التخارج يف دراما الجنوب  حيث تبدو الكتابة الدرامية يف 

جنوب مرص وكأنها ال تكاد تربح حاليا )التخارج( – مبعني أن 

الذات هنا غري قادرة – ورمبا غري راغبة أيضا عيل تأمل فيام 

او  الخارج،  يخصها إال عرب طرحة بوصفة ما ميكن رؤيته من 

فجوة  انتاج  إىل  يؤدي  مبا   – الخارج  يف  هو  يراه  ما  باالحري 

والعامل،  الذات  بني  ما  باستمرار  تباعد  فارغة  شبة  مسافة  او 

والتاريخ  االجتامعي  اليأس  بني  تجمع  )ماكبث(  دراما  وان 

العامل  بؤس  وبني  يناير،  بعد  ما  مراحل  نرشته  الذي  املعمم، 

عصيا  يجعله  نحو  عىل  املرصي  الجنوب  ثقافة  عيل  املخيم 

النهاية  يف  أشري  الهام  الكتاب  هذا  وعن  مواجهة  أيه  عيل 

مهرجان  )نرشة   – الخطيب(  )د. محمد سمري  الناقد  رأي  إىل 

الثاين –  العدد  التجريبي 2022 ( –  الدويل للمرسح  القاهرة 

ص)٤( حول هذا الكتاب الهام  )أن الكاتب لدية قدرة فنية 

ونوعية فريدة – حيث بدور عيل اصل فلسفي وهو الفلسفة 

األشياء  من  األشياء  االنسان  يستنبط  وكيف  )الظاهراتية( 

األشياء،  رؤية  عيل  وقدرتها  الذاتية  املكونات  وتحليل  نفسها 

فعله  ما  وهذا  نفسها  الظاهرة  مبفهوم  الظاهرتيون  ويهتم 

كظاهرة(،  الكتاب  مع  التعامل  يجب  ولذا  الكتاب،  مؤلف 

دمجها  وامنا  االجتامعيات  لفكرة  ينحز  مل  املؤلف  أن  ويقرر 

معا، وفلسفته هي أن ما هو جاميل يولد من ما هو اجتامعي 

ينطلق  اتجاه مختلف  انطالقه من  وانه ركز عيل  األساس،  يف 

  - فلسفية  بصورة  املرسح  قراءة  أي  املرسح  إىل  الفلسفة  من 

لذا ميكن تصنيفة مثل التحوالت يف الدراما او مولد الرتاجيديا 

التي  الوسائل  وهو كتاب فلسفي يتحدث عن املرسح كأحد 

قيل  ما  مع  يتعامل  وأنه    ) العامل  هذا  وايل  األفكار  توصل 

نفس  طاقة  وبني  املرسحي  الفعل  طاقة  بني  ما  التباين  عن 

تعميمه  ميكن  االستبصار  أن  واري  اليومية،  الحياة  يف  الفعل 

والعطاء  الجاميل  العطاء  عيل  والرتكيز  املرسحي،  الفعل  عيل 

االجتامعي، وانه كانت لدية محاولة للتوسع يف أمناط الفعل 

اإلنساين والفعل االجرايئ ثم األدايئ، وان املرسح هو منط فعل 

مميز يجمع بني هذه األفعال (.

وهو ما أتصور انه محاولة لتوضيح محتوي هذا الكتاب امللغز 

املثري لالهتامم والجدل..

ومراكمة  باستقبال  تتعلق  وظيفية  ظاهرة  انها  مبارشة، 

فهي  ولذلك  اليه،  ردها  تم  الوعي،   reprentations ومتثيالت 

العامة  الحالة  من  اشتقاق  مجرد  بوصفها  الوقت  طوال  تظهر 

العرض  يتناول  والعامل(  املــرسح،  و  )الدمي  وعن  للكتلة، 

مبا  لنفسها  استأثرت  قد  )الدمي(  أي  وانها  »موليري«  البولندي 

هو انساين، اما االنسان املمثل، فهو مجرد عامل مساعد الظهار 

تعاضد  يظل  متي  إىل  ويتساءل  العامل(،  يف  الدمي  تلك  أزمة 

الدمي مع االنسان عيل حساب تراجع ما هو انساين؟

 ويف الجزء الثالث واألخري من هذا الكتاب املهم، ويدور حول 

أولية  )فرضيات  عنوان  تحت  يناير(  بعد  ما  مرسح  )حاالت 

االندفاع  من  يناير2011-201٤  بعد  ما  مرسح  حاالت  حول 

إىل التبدد( ويقسم ما بعد يناير إىل : املرحلة االويل: االندفاع 

اسميها  والتي  الستينيات  مرسح  تقلد  ويراها    - الرومانيس 

واملرحلة   ،- والتحول  االلتفاف   : الثانية  واملرحلة  )املواكبة(، 

انسحاب  ومع   (  ،2013 من  تبلورت  والتي  التبدد   : الثالثة 

)الحضور  ثم  الفراغ.  هذا  فيمأل  االخر(  يعود  الفاعلة  الذات 

ما بعد يناير يف املرسح – مرحلة االندفاع الرومانيس -  حيث 

االلتفاف  مرحلة  ثم    - تُأثريا  اكرث  الجاملية  تقنياته  كانت 

– الستيني  النموذج  بنية  يف  تغريا  شهدت  التي   ) والتحول 

فبعد االنتقال من )البطل املخلص( إىل )البحث عن املخلص( 

املخلصة(  االجتامعية  )الكتلة  وظهرت  وانتهي،  اكتمل  الذي 

الحارضة يف الواقع األدىن والتي ال يكاد يفصلها عن املستقبل 

األسطوري  الحدث  تراجع  فقد  وببساطة  خطوة،  ســوي 

املخلص إىل الخلفية بعد أن ثبت انه مل يكن كامال وال نهائيا، 

وأنه مل ينجز ما ظننا انه وعد به، ولكن باملقابل بقي الفاعل 

االجتامعي لهذا الحدث، والذي ميكن أن يكرر ويستكمل ما 

سبق أن قام به، وعرب هذه املرحلة جري تفكيك اسرتاتيجيات 

غياب  وإلغاء  إزاحة  او  تفكيك  وبعد  املستقبل،  مع  التعامل 

انه  ويــري  نفسه،  الغياب  تقويض  ــدأ  وب املخلص  البطل 

عيل  للقفز  الفرصة  تتجنب  كانت  السابقتني  املرحلتني  يف 

استحضار الحدث األدىن املتعلق بثورة يناير سواء عرب إشارات 

مبارشة او تلميحات )اسقاطات( رصيحة واضحة – اال أن هذا 

االمر قد تبدل كليا مع نهايات عام 2013، وبدت ثنائية حول 

وعي العروض بحالة التبدد تلك، ويف )الخامتة( يري )املؤلف( 

للمرسح  املستقبلية  الجاملية  باملسارات  القطع  الصعب  من 

»الجزيرة«  عرض  يف  أجىل صورة   يف  نجده  ما  وهو  املرصي، 

وعــرض  عطية،  أســامــة  محمد   : اخـــراج  اإلسكندرية  يف 

تشابهات  فيهام  وجد  وقد  سيد،  محمد  اخراج  “املايستريو«، 

عيل  املنكفئة  )القامتة(  الجدية  بينهام  يجمع  اذ  وتقاطعات 

الفني  املستوي  يف  ملحوظ  تباين  هناك  لكن  موضوعها.. 

تذبذب  يف  ويتقاطعان  العرضني،  بني  الجاميل  والطموح 

رحلة  يتناوالن  والعرضان  وآخر،  مشهد  بني  التقني  اإلحكام 

صعود  وهو  االجتامعية،  كتلته  عن  املنفصل  البطل  صعود 

عيل  البطل  هذا  بقدرة  إال  تقريبا  يشء  بأي  يرتبط  يكاد  ال 

الفعل، وأنها رحلة صعود – ال خالص . وينتقل إىل تشخيص 

يناير(،  )ملرسح  والفلسفية  والنفسية  االجتامعية  الحالة 

عن  املأخوذ  السقايا”  و“بري  “ماكبث”  عريض  بني  ويقارن 

وهو  وشكسبري،  “ماكبث”  يتناوالن  العرضني  وكال  “ماكبث” 

التاريخية  “االزاحة  عنوان  تحت  صلبة  درامية  نواة  ذو  نص 

نظام  وانتصار  التاريخ  نهاية  منه  يعلن  والذي  ماكبث  لدراما 

قد  الذي  التعبري  حسب  الدميقراطي  )او  االنتخايب  التمثيل 
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عىل الرغم من غرابة وصعوبة تحديد عمل أديب بأنه سيكون 

األعظم عىل اإلطالق، إال أن هاملت لشكسبري سيكون املرشح 

مرسحية  أفضل  أنها  عن  اإلعالن  يتم  ما  غالًبا  حًظا.  األوفر 

عىل  يحتوي  جوجل(.  )حسب  عليها  التصويت  أو  لشكسبري 

عدد ال يحىص من التعديالت عىل األفالم، ومتت اإلشارة إليه 

شاهني  )يوسف  مهم  مخرج  أي  مسرية  يف  واسع  نطاق  عىل 

أنه حصل عىل تكريم من نوع  ذكره مرارا يف أفالمه(، وحتى 

نص  يستحق   .The Simpsons مثل  رائجة  مسلسالت  يف  ما 

حالة  يف  الرؤى  أعمق  تقدم  ألنها  الجوائز  هذه  مثل  هاملت 

من  إال  الرؤية  هذه  رشح  صعوبة  من  الرغم  عىل  اإلنسان؛ 

خالل متابعة النص نفسه وهو رس العظمة.

األخرى  والشعبية  الجادة  املرسحيات  بعض  يف  ننظر  دعنا 

أخرى؛  ممنوع  حب  قصة  هي  وجولييت  روميو  لشكسبري. 

الغرية.  ــوال  أه عن  عطيل  جهد.  دون  الكليشيه  يسقط 

امللك  قتل  لجرمية  وصفها  خالل  من  ماكبث،  وتستكشف 

عن  ماذا  إذن  للطموح.  املظلم  الجانب  الوخيمة،  وعواقبه 

هاملت؟

أنه عندما يرتكب أحدهم شيَئا سيًئا، وأنت  حسًنا، األمر هو 

متأكد متاًما من أن ما فعلوه مل يكن صحيًحا، وعليك أن تفعل 

يكفي  ما  داخلك  تجد يف  أن  لكن ال ميكنك  ذلك،  شيًئا حيال 

للقيام بهذا اليشء، و يتسبب عدم اليقني والتقاعس لديك يف 

 - دامًئا  تفعل  كام   - تتدحرج  األحداث  لكن  القلق،  من  مزيد 

وينتهي كل يشء أسوأ مام لو كنت قد فعلت شيًئا يف املقام 

األول. رمبا. هذه اإلشكالية وراء طموح رفاق )عيل( يف )عودة 

االبن الضال( لشاهني، إن املخطيء معروف والترصف السليم 

بال  نفسه  البطل  إحباط  سوى  فعله  مينع  يشء  وال  معروف 

مربر واضح، وبالطبع ينتهي األمر مبأساة.

الفن  طريقة  لكنها  هنا،  متعمدة  سخيفة  ساذجة  نظرة  مثة 

القدر.  مع  الصدام  وقضايا  الوجودية  املسائل  مع  التعامل  يف 

والغرية  بالحب  املرتبطة  بالويالت  دراية  عىل  نكون  فبينام 

وتكراًرا  مراًرا  أترصف  مل  أنك  األكرب هو  فإن حزنك  والطموح، 

ذلك. كنت جبانا. هو  املوقف  استدعى  عندما  بشكل صحيح 

ذا هاملت/ الجانب املحبط من القاريء واملشاهد، متأكد من 

الطريقة. وهذا هو  بهذه  تقييم حياتك  أنك لست وحدك يف 

التقاعس هذه، هي  حالة  تصور  التي  أن هاملت،  السبب يف 

قمة جبل إيفرست يف األدب.

المسرحية على  عامة  نظرة 

شكسبري هاملت 
الخلود وسر 

          هاين حجاج
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التحق  التفكري.  حديثة  شخصية  الــدمنــارك،  أمري  هاملت، 

املتوىف مؤخرًا،  امللك  والده،  كان  فيتنربغ وهو مفكر.  بجامعة 

والذي ُيدعى أيًضا هاملت، محارًبا عىل عكس ابنه. يف املشهد 

هاملت  العجوز  امللك  شبح  يظهر  بصمت،  للمرسحية،  األول 

لصديق هاملت، هوراشيو. عند رؤيته، يتذكر هوراشيو الوقت 

الذي “يف مشهد غاضب ] معركة[، هو ]امللك العجوز[ رضب 

هاملت  تقاعس  مع  التناقض  هذا  الشجرة.«  جزع  بسيفة 

الشهري، مثل شبح امللك نفسه، يطارد املرسحية.

القديم قد مات منذ شهرين فقط  امللك  أن  ما علمنا  رسعان 

امللك  من  عجل  عىل  تزوجت  جريترود،  هاملت،  والدة  وأن 

هاملت،  والد  شبح  يعود  كلوديوس.  هاملت،  عم  الجديد، 

كلوديوس  يد  - عىل  - مسموًما  ُقتل  أنه  ابنه  املرة يخرب  هذه 

االنتقام  عىل  هاملت  ويحث  رشاســة”(  األكرث  “القتل  )كان 

تردد:  عن  هاملت  الشاب  بكشف  املشهد  وينتهي  ملوته. 

لكن  ولدت ألصلحها!«  أنني  اللعينة،  أيتها  الوقت،  نفد  “لقد 

إذا  مام  متأكد  غري  مىض  وقت  أي  من  أكرث  املضطرب  األمري 

طلب  عندما  دليل  عىل  حصل  الحقيقة.  قال  قد  الشبح  كان 

من مجموعة من املمثلني إعادة متثيل التسمم قبل أن يتفاعل 

نرى  مرة  وأشهر  أول  وهي  بقوة.  وكلوديوس  كلوديوس 

املرسحية داخل املرسحية.

اآلن يجب أن ينتقم هاملت من قاتل والده. وتسنح الفرصة 

كلوديوس.  عىل  يسّلم  والدته،  ملقابلة  طريقه  يف  كان  عندما 

كلوديوس.  قتل  ميكنه  وال  بالشكوك  محاط  هاملت  لكن 

املترسع.  زواجها  بشأن  والدته  مواجهة  يف  هاملت  يستمر 

كان  التي  املرأة  أوفيليا،  )والد  بولونيوس  طعن  جدالها،  أثناء 

يغازلها(، الذي كان قد ربض خلف ستارة للتجسس عليه.

عىل  وهو،  لوالده.  االنتقام  لريتس،  بولونيوس،  نجل  يزمع 

الذي  كلوديوس،  أما  للعمل.  استعداد  عىل  هاملت،  عكس 

بني  مبارزة  لخوض  يرتب  هاملت،  موت  أيًضا  اآلن  يريد 

يتقاتالن.  األول.  يد  بوضع سيف مسموم يف  لريتس وهاملت 

لريتس  ثم طعن  ذو حدين،  بواسطة سيف  تم طعن هاملت 

الخطأ  بطريق  هاملت  والدة  تتناول  األثناء،  هذه  يف  أيًضا. 

رشاًبا مسموًما مخصًصا البنها ومتوت. يعرف هاملت حقيقة ما 

لألفضل متاًما(، يشعر املرء أن رفض املغامرة كان سيؤدي إىل 

نتائج أسوأ.

تقاعس هاملت - رفضه اإلقدام عىل اإلنتقام - تسبب بشكل 

مبارش أو غري مبارش يف وفاة مثانية، مبا يف ذلك موته. إذا كان 

القصة  من  املغزى  فقط.  كلوديوس  مات  فرمبا  ترصف،  قد 

العمل، لكن الخطر األكرب يكمن يف  هو أن هناك مخاطرة يف 

التقاعس عن العمل. باختصار، العمل يف املواقف السيئة هو 

أهون الرشين.

املرسحية  تحث  ال  رمبا  األخالقي.  هو  ليس  هذا  رمبا  لكن 

ماذا  أي  أعمق.  سؤااًل  تطرح  لكنها  التمثيل،  عىل  الجمهور 

يعني أن نتخطى العتبة التي تفصل العقل عن السلطة؟ أي، 

ما الذي يعنيه لنا التخيل عن العقل والرد عىل الوحش؟ العقل 

ال  إنها  اآلخرين.  يف  العقل  قدرة  يناشد  إنه  املبادئ.  يناشد 

أحياًنا  املعقول  من  كان  لو  ماذا  ولكن  بأيديها.  القانون  تأخذ 

ينجو  أن  ميكن  بالقوة؟  السلطة  ورضب  العقل  عن  التخيل 

العقل من مثل هذا القرار؟

لهاملت الالمتناهي  النداء 
نضالنا  يجسد  نفسه  هاملت  ألن  فقط  ناجًحا  ليس  هاملت 

 - مذهل  بشكل  اقتباسها  ميكن  أيــًضــا  هاملت  الــخــاص. 

تكمن  فيها.  االقتباسات  من  الكثري  هناك  أن  هي  السخرية 

مثل  الثانوية،  الشخصيات  عمق  يف  أيًضا  املرسحية  جاذبية 

وروزنكرانتس   Polonius وبولونيوس   Ophelia أوفيليا 

Rosencrantz وجيلدنسرتن Guildenstern )أصدقاء هاملت 

غري  نحن  جــذاب.  بشكل  غامضة  واملرسحية  الجامعة(.  من 

امللك  مقتل  متورطة يف  هاملت  والدة  كانت  إذا  مام  متأكدين 

كان  إذا  وما  بالفعل،  أحمق  بولونيوس  كان  إذا  وما  القديم، 

هاملت قد فقد عقله، وما إىل ذلك. حيث توجد ألغاز، يوجد 

محققون. يظهر هاملت يف كل مكان يف الثقافة الغربية - ليس 

فقط يف The Simpsons وSouth Park، للسبب ذاته.

ووالدته،  والده  مع  هاملت  يواجهها  التي  املشاكل  لكل  نظرًا 

العمل  يف  أوديبيا  شيًئا  فرويد  يرى  أن  املستغرب  من  فليس 

املأساة  من  تعاين  التي  أوفيليا،  إىل  اإلشارة  متت  كام  بأكمله. 

املزدوجة املتمثلة يف زوالها وكونها أقل نقاًشا من هاملت عىل 

الرغم من وجود رصاع قوي وخطوط رائعة )“نحن نعرف ما 

إليوت  كتاب  يف  نكون”(،  قد  ما  نعرف  ال  ولكن  عليه،  نحن 

سعيدة،  ليلة  سيدايت؛  سعيدة،  “ليلة  كلامتها،  اليباب.  األرض 

تقدم  سعيدة.«  ليلة  سعيدة،  ليلة  الجميالت؛  السيدات  أيتها 

الثاين  الجزء  املروع يف  الحانات  بالخطر ملشهد  ينذر  استنتاًجا 

من قصيدة إليوت.

والجميل  املظلم  املقربة  مشهد  هو  هاملت  مييز  ما  أكــرث 

أوفيليا،  ماتت  بولونيوس.  مات  الخامس.  الفصل  بداية  يف 

قريب.  النهايئ  الدموي  التسلسل  هاملت.  أحبها  رمبا  التي 

حول  قبور  حفاري  بني  ساخر  جــدل  املرسحية.  وتتوقف 

قربها.  حفر  أثناء  ال  أم  انتحرت  قد  أوفيليا  كانت  إذا  ما 

يكتشفون  القبور  حــفــارو  ســـوداء.  كوميديا  لحظة  إنها 

يــوريــك  ـــاه،  ـــرست “واح هــامــلــت  ـــام  أم ــك  ــوري ي جمجمة 

مثل  الناس،  أشهر  أن  هاملت  يرى  عرفتك.«،   –  ! املسكني 

يختلفوا  مل  القيرص،  الروماين،  واإلمرباطور  األكرب  اإلسكندر 

جيفة  إىل  وتــحــول  ميت  الــخــالــد،  القيرص  ــك.  ــوري ي  عــن 

قد يوقف قربه إلبعاد الريح. أوه، تلك األرض التي أبقت العامل 

يف حالة من الرهبة، يجب أن ترقع جداًرا لتطرد برد الشتاء!

حدث. طعن كلوديوس، وجعله يرشب السم أيًضا. كلوديوس 

مات، ثم مات لريتس، ثم أخريًا مات هاملت. 

الحبكة هي  تلك   – أكون  ال  أو  أكون 
أكون   « أعامل شكسبري:  األكرث شهرة يف كل  الخطاب  بتحليل 

بهذه  يبدأ  األول(.  املشهد  الثالث/  )الفصل   « أكون  ال  أو 

األسطر املقتبسة:

أن نكون أو ال نكون، هذا هو السؤال: ما إذا كان هذا النبل 

حمل  أو  الفاحشة،  الرثوة  وسهام  مقالع  من  يعاين  العقل  يف 

السالح يف مواجهة بحر من املشاكل. »أكون أو ال أكون« أمر 

غامض. أيًضا، رمبا يعرف هاملت أنه يخضع للمراقبة من قبل 

رأيه  عن  يتحدث  ال  وبالتايل  حديثه،  أثناء  اآلخرين  أو  امللك 

حًقا.

يأيت  املرسحية  يف  النهايئ  هاملت  خطاب  أن  القول  ميكن 

املناجاة  هذه  يف  الثاين.  الفصل  نهاية  يف  مبارشة،  هذا  قبل 

متسائاًل،  العمل،  عن  تقاعسه  عىل  نفسه  يوبخ  املتعجرفة، 

“هل أنا جبان؟” ويعكس معنى أنه يفتقر إىل املرارة، “لجعل 

الظلم مريرًا”.

يقول: “كان عيّل أن أسمن جميع الحالليف باملنطقة بفضالت 

هذا العبد”؛ أي أقتل كلوديوس وأطعم جثته آلكيل الجيف.

ملــاذا،  بالكلامت:  الــعــزاء  لطلب  مبيله  يستهزئ  أنــه  كام 

شجاعة؛  األكــرث  هو  هــذا  بالتأكيد،  نعم،  بالحامر!  أنــا   ما 

الجنة  من  االنتقام  إىل  دفعت  القاتل،  العزيز  أيب  ابن  أنني، 

والجحيم، ويجب، مثل العاهرة، أن أفرغ قلبي بكلاميت.

للمغامرة الدعوة  رفض 
شخص  عن  تحيك  ألنها  باملالحظة  جديرة  شكسبري  مرسحية 

املغامرة« لالعتامد عىل مفهوم جوزيف كامبل  يرفض »دعوة 

التي  القصص  من  الكثري  تتضمن  البطل«.  »رحلة  عن  الدائم 

مرتدد  بطل  يقبل  حيث  البطويل  السعي  من  نوًعا  نستهلكها 

هذه الدعوة. راقب فرودو يف )سيد الخواتم( أو تناقض لوك 

سكايوالكر يف Star Wars. كال البطلني ينتهي بهام الحال إىل 

)وليس  التجربة  خالل  من  تغيريها  يتم  وبينام  الرش.  هزمية 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 07 نوفمبر 2022العدد 545 العدد 07793 نوفمبر 2022العدد 793

24

املرأة  ىف  تدافع عن حق  الكاثوليكية ىف واشنطن. وكانت  الجامعة 

الفرتة. وحصلت  تلك  منذ  املشكلة  الحديث عن  ثار  كلام  االجهاض 

بعض  ىف  لإلجهاض  املرعبة  الصور  ينتقد  بحث  عن  ماجستري  عىل 

االعامل القصصية املطبوعة. 

الثانية الدرجة 
وأن  املرأة   حقوق  من  االجهاض  تعترب  انها  فتؤكد  فيليشيا  وتعود 

وتشعر  الثانية.  الدرجة  من  مواطنة  يجعلها  عليها  الحق  انكار هذا 

باالسف اللغاء حكم صادر عن املحكمة العليا عام 1٩73 يؤكد عىل 

حق املرأة ىف اإلجهاض.

الكاتبات  من  مثان  تأليف  من  انها  هنا  املرسحية  ىف  والجديد 

انسلر-  ايف  مثل  النسائية  الحركة  ىف  الناشطات  من  املرسحيات 

وهى مشهورة مبرسحياتها الجريئة  وليزا لومر وىل كاتالونا.

وىف املرسحية تحىك كل واحدة قصتها التى تجعلها تؤيد أو تختلف 

عليها  ضغطت  وكيف  لها  صديق  من  حملت  كيف  تروى  فهذه 

لالغتصاب  تعرضت  كيف  أخرى  وتروى  اإلجهاض.  أجل  من  األم 

والتحرش من بعض الشباب ىف العرشينيات من عمرها   مام جعلها 

انها  ثالثة  وتقول   . االجهاض  من  البد  وكان  واالمومة  الحمل  تكره 

لالعتداء  تعرضها  بعد  حملت  وانها  االختيار  ىف  املرأة  بحق  تؤمن 

باتت  انها  فتقول  رابعة  وتأىت  بالجنون.  االصابة  وشك  عىل  وكانت 

تكره الحمل والوالدة بعد أن توفيت صديقتها املقربة  اثناء الوالدة 

وتقول ..ال احد ميكنه فهج جسم املرأة افضل منها .  وحتى ال تتهم 

املرسحية باالنحياز ملؤيدى اإلجهاض تأىت واحدة من املمثالت لتقول 

من القواعد األساسية ىف عامل املرسح أنه ال يظل بعيدا عن القضايا 

التى تهم املجتمع،بل هو ساحة ملناقشة القضايا واملشاكل و اقرتاح 

حلول لها.

الساخنة  القضية  عن  بعيدا  املرسح  يكن  مل  املتحدة  الواليات  وىف 

اإلجهاض  حق  وهو  األخرية  الشهور  ىف  حولها  الجدل  اشتد  التى 

هذا  يؤيد  بعضها   املوضوع  هذا  تتناول  مرسحيات  هناك  للمرأة. 

الحق وبعضها االخر يرفضه. وكانت املرسحيات املؤيدة أكرث خاصة 

بعد حكم املحكمة العليا الذى فرض قيودا عديدة عىل الطالق. كام 

شهدت الواليات األمريكية إغالق عرشات من العيادات التى كانت 

متارس هذا النشاط بشكل أساىس. 

وال  االجهاض.  ىف  املــرأة  حق  عن  تدافع  مرسحية  نتناول  واليوم 

الذى  الغريب  االسلوب  نتناول  نؤيد هذا حق لكن  اننا  يعنى ذلك 

يستخدم احيانا ىف التعبري عن االراء عىل  خشبة املرسح.

عىل  قريبا   تعرض  اختيارى”  من  ليس  “جسمى  اسمها  املرسحية 

مرسح ارينا ىف واشنطن.

ما  منهن  كل  تحىك  املمثالت  من  مجموعة  املرسحية  ىف  تشارك 

هذا  فهم  ومحاولتها  جسدها  مع  تجربتها  انه  املرسحية  تقول 

يتم  كان  ممال  الحوار  كون  الي  وحتى  عليه.  والسيطرة  الجسم  

الحيوية  من  نوعا  عليه  تضفى  التى  واملواقف  الضحكات  تبادل 

بعضهن  تؤيد  حيث  املمثالت  بني  خالفات  وتسود  واملوضوعية. 

حق االجهاض وترفضه بعضهن .ويقود هذا الحوار معظم البطالت  

هذا  لتحقق  رضورى  امر  االجهاض  أن  عىل  التأكيد  إىل  النهاية   ىف 

الهدف وان تحيا املرأة حياة طبيعية. 

فيلدز  فيليشيا  الزنجية  املمثلة  املرسحية   هذه  ىف  املمثالت  وابرز 

التى  سنها  برغم  املرسحية   ىف  جرافيتاس  شخصية  جسدت  التى 

تجاوزت الستني.  

وىف ذلك تقول أن مثل هذا العمل كان يحتاج إىل ممثالت صغريات 

النسائية  بالقضايا  اهتاممها  بسبب  اختيارها  تم  لكن  نسبيا  السن 

ىف  طالبة   كانت  عندما  السبعينيات  ىف  االوىل  شبابها  سنوات  منذ 

األمريكى  المسرح  شارع  فى  هشام عبد الرءوف جولة 

نوافذ
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األمريكى  المسرح  شارع  فى  جولة 

أنه ال يوجد ىف الحياة اجمل من انجاب طفل.

صوتيا  صندوقا  املدخل  ىف  وضعت  املرسح  إدارة  أن  هنا  والجديد 

وعن  االجهاض  ىف   ارائهم  عن  التعبري  ىف  املتفرجون  يستخدمه  ىك 

أن  ميكن  صندوق  وهناك  صوتية.  مقاطع  ىف  الشخصية   تجاربهم 

يضع فيه املتفرجون أراءهم وتجاربهم الشخصية  اذا كانت مدونة 

كتابيا. وكل ذلك عىل امل االستفادة منها ىف  تطوير  العرض حتى 

الجمعيات  املكتوب إىل عدد من  النص  بدايته. كام تم إرسال  بعد 

النسائية ىف عدة واليات لقراءته وابداء املالحظات عليه سواء قبل 

بدء العرض وحتى بعد بدايته.

البعض.  ببعضهام  يرتبطان  واملرسح  السياسة  أن  فيليشيا  وتقول 

هذا  ولعل  مرسحية.  يشاهد  وهو  لنكولن  إبراهام  اغتيال  تم  فقد 

ما يفرس اهتامم الحزبني الجمهورى والدميقراطى بهذه القضية قبل 

معركة االنتخابات النصفية.

جديد وشكل  قديم  عرض 
السيئة  و”سندريلال  “سندريلال”  بني  الفرق 
برودواى  فى  القياسى  الرقم  صاحب    

ميالد  عيد  هدية  أفضل 
أيام كان  مرسح إمربيال ىف نيويورك )خارج برودواى(  عىل   قبل 

موعد مع افتتاح عرض مهم وفريد من نوعه. العرض هو املرسحية 

املوسيقية  “سندريلال السيئة” التى تقوم ببطولتها املمثلة واملطربة 

الشابة الربيطانية “لينيدى جيناو” . 

الشابة   والكاتبة  الربيطانية  للممثلة   قصة  عن  مأخوذة  املرسحية  

الربيطاىن  املوسيقار  الحان   من  وهى   . فينيل  اميريالد  الربيطانية  

املوسيقى  املرسحى  االنتاج  صاحب   ) سنة   7٤( ويرب  ليلويد  اندرو 

العام  من  مارس   23 وىف  تقريبا.   مرسحية   21 يبلغ  الذى  الغزير 

القادم تنتقل املرسحية إىل برودواى نفسها.

لعيد  التاىل  اليوم  ىف  يكون  ذلك سوف سوف  أن  املصادفات   ومن 

ليشهده  يعيش  أن  ويرب  يتمنى  ما  وهو  والسبعني  الخامس  ميالده 

وان يكون نجاحها افضل هدية لعيد ميالده بعد الخسائر الجسيمة 

ىف  املاىض  العام  عرضت  التى  نسختها  ىف  املرسحية  بها  منيت  التى 

بريطانيا ألسباب عديدة.

االلحان الجديدة  مع اضافة كلمة السيئة فقط  إىل اسم املرسحية      

رغم أن الفرق عام واحد فقط.

العرض  ىف  الرئيسية  االغنية  اسم  نفسه  الوقت  ىف  هو  االسم  وهذا 

بعد  ويرب  اختارها  وقد   . جيناو  لينيدى  العرض  بطلة  تؤديها  التى 

مثل  بريطانيا  ىف  عرضت  التى  مرسحياته  من  عدد  ىف  اجادت  أن 

لعبت  لو  يتمنى  وكان  قدميك”.  هانسون»و”عىل  إيفان  “عزيزى 

دور البطولة عندما عرضت ىف لندن. 

التى كانت أكرث حرصا عىل استخدام كلمة السيئة    وتقول  جيناو 

بشكل  الجمهور  اليها  وينظر  الربيطاىن  بالعرض  نفسها  تربط  ال  ىك 

بني سندريلال  أو  فليترش  كارى هوب  بينها وبني  يقارن  مستقل وال 

العادية وسندريلال السيئة.  

  وسوف يكون ذلك بعد انتهاء أخر ليلة عرض ىف برودواى  لواحدة 

من اهم مرسحياته وهى شبح االوبرا»التى عرضنا لها ىف عدد سابق 

بواسطة  عام   منذ  متقطعة  فرتات  عىل  برودواى  ىف  تعرض  والتى 

فرقة واحدة منذ 1٩٨٨. 

الجميالت مدينة 
وتدور أحداث املرسحية التى تعتمد عىل أسطورة سندريلال الشهرية 

ىف مدينة بيلفيل الفرنسية  التى تشتهر بجميالتها  وكانت تتنافس 

تفقد  ملكة   املدينة   فرنسا. وتحكم  اجمل مدينة ىف ىف  لقب  عىل 

للتشويه  التمثال  ويتعرض   . ذكراه  لتخليد  متثاال  وتقيم  األكرب  ابنها 

فيتم القبض عىل فتاة فقرية هى سندريلال التى كانت  معروفة  به 

. ويتم تقييدها إىل شجرة ىف الغابة . 

ىف  الوحيدة  صديقته  كانت  انها  للملكة   الصغري   االبن  ويكتشف 

 . طفولتها وان ال يزال يعشقها فأطلق رساحها دون أن يعرف احد 

وتبني أنها تبادله الحب. 

ىف  الجميالت  الفتيات  كافة  فتدعو  ابنها  تزويج  إىل  االم  وتسعى   

وتذهب  لها.  عروسا  تعجبه   من  ليختار  حفل  ىف  لالجتامع  املدينة 

ابنتيها   مع  الحفل  إىل  معها   سندريلال  تعيش  التى  االب  زوجة 

امللكة  عىل  الضغط  االم  زوجة  .وتحاول  املنزل.  ىف  سندريلال  وترتك 

كانتا  انهام  اكتشفت  أن  بعد  ابنتيها  احدى  بالزواج من  ابنها  القناع 

صديقتني ىف طفولتهام. 

يعرفها  ومل  وجميلة  انيقة  سندريلال  فجأة   وتحرضه  الحفل  وأقيم 

احد ىف البداية ثم تعرفت عليها امللكة وزوجة االم وحاولت رصف 

نظر االمري عنها فاوعزت إىل احدى البنتني بالسعى إىل الرقص معه .

وتحدث بعض املواقف الكوميدية  عندما تسعى االبنة  إىل تقبيله  

ويتعرف  بالحزن  سندريلال  فتشعر  اليها  االبن  خطبة  اعالن  ويتم 

املستعار  وشعرها  االنيقة  مالبسها  وتخلع  ترفض  لكنها  االمر  عليها 

فتظهر بشكلها الفقري ثم تغادر الحفل. 

غرية

ويعود الجميع إىل البيت وتظل زوجة االب تتباهى بنجاح ابنتها ىف 

الفوز باالمري وتسخر من سندريلال التى تقرر مغادرة البيت فتفاجأ 

إىل  وتدعوها  شقيقتها  من  بالغرية  تشعر  االم  لزوجة  الثانية  باالبنة 

افساد الخطبة.

وتفشل املحاوالت . وىف حفل الزفاف يفاجأ الجميع بان االبن الذى 

مجاورة  مدينة  حاكم  ابنة  خطيبته  مع  حرض  مات  انه  يعتقد  كان 

بالزواج  انه اختلق موته السباب عديدة . وينصح الشقيق  ويتضح 

من سندريلال ويطرد زوجة االم وابنتيها.

...ولكن جوائز 
تاريخه  عرب  الجوائز  من  العديد  عىل  حاصل  ويرب  ليلويد  واندرو 

الفنى الذى يقرتب من ستني عاما إال أنه مل يحصل عىل جائزة توىن 

عروس جوائز املرسح اإلمريكية وال جائزة لورنس أوليفييه  عروس 

جوائز املرسح الربيطانية .

   1٩٦5 “أشباهنا»عام  املوسيقية   املرسحية  أعامله  أول  وضع  وقد 

إنتاجها  يتم  مل  انها  رغم  عمره  من  عرشة  السابعة  ىف  كان  عندما 

وعرضها إال ىف عام 2005. 

سندريلال  هل  النقاد  بعض  لدى  التصنيف  ىف  مشكلة  تظهر  وهنا   

قدم   ويرب  أن  هنا  والسبب   .22 أو   21 رقم  املرسحية  هى  السيئة 

العام املاىض مرسحية موسيقية باسم “سندريال»فقط  عىل مسارح 

بريطانيا .   

 يأىت ذلك رغم أن ويرب نفسه مل يقل انه يقدم مرسحية جديدة بل 

يقدم فقط نفس املرسحية  ببطلة جديدة  ورؤية  مختلفة وببعض 

والمؤيدة..  المعارضة  آلراء  موضوعى  عرض 
كتابتها فى  شاركن  مؤلفات  ثمانية 

اختيارى« من  ليس  »جسمى 
المسرح  إلى  يمتد  اإلجهاض  حول  الصراع 

نوافذ
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الرتاجيديا  كانت  أكرث،  أو  املاضية  عام  املائة  مدار  عيل   

اليونانية ُتفهم عيل أنها مثرة الطقوس التي كان ُيحتفل بها 

سنويا يف مهرجان ديونيسيوس . وقد درس الباحثون كليهام 

يف عالقتهام باإلله ديونيسيوس وعالقتهام بالعقيدة البدائية 

التي  اليونانية  الرتاجيديا  مفهوم  النتيجة  وكانت  لإلغريق. 

تختلف عن تلك التي سادت يف عرص النهضة وحتى القرن 

الثامن عرش . ورأى أنصار النزعة اإلنسانية يف عرص النهضة 

عرصنا  ويف  ؛  وعقالين  حضاري  منظور  من  ذلك  وأتباعهم 

مصدرها  إىل  يرجع  ومعناها  شكلها  من  الكثري  أن  نرى 

. وكان  منه  كانت جزء  الذي  الديني  املهرجان  واىل  البدايئ 

فهمنا  عىل  جدا  كبري  تأثري  للرتاجيديا  الجديد  املفهوم  لهذا 

ملصادر الشعر يف تقاليدنا، وللشعر الحديث نفسه أيضا، مبا 

يف ذلك املرسح واملوسيقى . 

 ولسوء الحظ، ال ُيعرف سوى القليل عن طقوس مهرجان 

عيل  السابقني  الشعراء  عن  أو  مبارش،  بشكل  ديونيسيوس 

تدريجيا  الرتاجيدي  الشكل  ابتكروا  الذين  أسخيلوس، 

حياتهم  كرسوا  الذين  العلامء  ويختلف   . الطقوس  من 

كانت  ولكن   . تفسريها  قبولها وعيل  األدلة عيل  ملثل هذه 

نظريات  والسيام  الحدود،  أبعد  إىل  موحية  نظرياتهم 

مدرسة كمربيدج، مثل فريزر ) يف كتابه الغصن الذهبي(، 

لهذه  كان  وقد   . وأتباعهم  وزمالئهم  وموراي  وكورنفورد، 

مناخ  وعيل  الحديث  الشعر  عيل  األثــر  أعمق  املدرسة 

األفكار الذي نقرأ فيه الرتاجيديا اليونانية اآلن . 

 وقد تعرضت النظرية التي رشحها موراي للنقد من الخرباء 

اآلخرين، وامتأل املجال كله مبناقشات علمية واسعة بحيث 

ملؤه  بصمت  إليها  ينظر  أن  إال  املتخصصني  لغري  ميكن  ال 

االحرتام . 

ويشري   .  )1( الصمت  هــذا  لكرس  الوقت  حــان  وقــد   

املوسيقية  “اآلالت  مثل  مفيدة  كتب  إىل  فريجيسون 

 Jane Ellen هاريسون  ايلني  جني  تأليف   “Themis

اليونانية  العقيدة  “مراحل  وكتاب   ،)1٩12(  Harrison

األربع The Four Stages of Greek Religion” تأليف 

وصدر   –  1٩12(  Gilbert Murray ــوراي  م جيلربت 

الخمسة(،  اليونانية  العيدة  مراحل  بعنوان   1٩25 عام 

 The Origin of اإلغريقية   الكوميديا  “أصــول  وكتاب 

مقاربات
األداء)1(  نظرية  حول 

       تأليف ريتشارد شيشرن

     ترجمة أحمد عبد الفتاح

املقاالت  هــذه  تكون  أن  ميكن  كــان  ولكن   . كالسيكية 

مثرية، وأقل فوضوية، لوال إرصارها عيل الطقويس من وراء 

الحدث يف املرسحيات . 

 وأطروحة كمربيدج ليست صعبة . فبدراسة بقايا الطقوس 

اليونانية، وجد هؤالء العلامء ما اعتقدوا أنه آثار للطقوس 

اليونانية  بالرتاجيديا  خاللها  من  أحسوا  والتي  البدائية، 

مناقشته  مــوراي  بدأ  وقد   . منها  املستمدة  والطقوس 

املستفيضة : 

أصـل  حول  العامة  اآلراء  بعض  التالية  املالحظة  تفرتض   

أن  تفرتض  .إنها  األساسية  وطبيعتها  اليونانية  الرتاجيديا 

 ... مقدسة  لعبة  طقويس،  كرقص  أصال  توجد  الرتاجيديا 

عالوة عيل أنها تفرتض بالتوافق مع الثقل الساحق للتقاليد 

بشكـل  أو  أصال  هـو  السـؤال  موضوع  الرقص  أن  القدمية، 

أو  عيـده،  يف  أداؤه  يتم  ديونيسـيوس،  رقـص  أســايس 

الكتاب  هو  كورنفورد  وكتاب   ،)1٩1٤(  ”Attic Comedy

الوحيد املكرس للمرسح، وهكذا يكون األوسع انتشارا بني 

األخرى  الكتب  تبنتها  التي  األفكار  أن  كم   . املرسح  رجال 

معروفة أيضا . ومل تهدف أطروحة كمربيدج لرشح أصول 

رشحت  ولكنها  فقط  والكوميديا  اليونانية  الرتاجيديا 

الجيلني  نقاد  وسع  وقد   . أيضا  األساسية  طبيعتهام  أيضا 

إىل  املتواضعة  كمربيدج  جامعة  اقرتاحات  والثالث  الثاين 

األسايس  للشكل  املوسع  الرشح  باستخدام  عامة  أنساق 

 . أخــرى  أماكن  يف  ولكن  الغرب  يف  فقط  ليس  للمرسح 

 ”The Idea of Theater وكتاب فريجيسون»فكرة املرسح

إذ يطبق فريجيسون   . األمريكية  األمثلة  أميز  )1٩٤٩( هو 

أطروحة كمربيدج عيل مجموعة واسعة من املؤلفني، بداية 

و  شو  وبرنارد  اليوت  ت.س.  إىل  وصوال  سوفوكليس  من 

مقاالت  هي  وهاملت  أوديــب  عن  ومقاالته  بريانديللو. 
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“اله  هو  الصدد  هذا  يف  ديونيسيوس  أن  وترى   ... مرسحه 

النبات، مثل أدونيس وأوزوريس  اله  أو  املوت والبعث “، 

أو  والعامل،   األرض  دائرية موت وبعث  الذي ميثل  الخ،   ..

ألسـباب عمليـة، أرض القبيلة والقبيلة نفسها . عالوة عيل 

ميثالن  والرتاجيديا  الكوميديا  أن  أكـرث  واضحـا  يبـدو  ذلك 

مراحل مختلفة يف حياة روح هذا العام . 

تتحقق  مل  كمربيدج  جامعة  افرتاضات  أن  هي  واملشكلة   

اآلثار يف  التنقيب عن  أعامل  قدر هائل من  . وأجري  أبدا 

أي  يظهر  مل  ولكن  سنة،  وسبعني  الخمسة  طوال  اليونان 

يشء يعرب عن جميع عنارص الدراما أو الطقوس البدائية  . 

وهذا أمر حاسم ألن موراي يؤكد»إذا بحثنا نوع األسطورة 

التي تكمن وراء مختلف احتفاالت املوت والبعث فسوف 

اكتشاف،   – واعرتاف  وعويل  ورسول،  ورثاء،  معاناة،  نجد 

دعاة  يقول  كام  الشكيل،  التسلسل  هذا   . اإلله  وظهور 

الطقوس  يف  ــايس  األس الحدث  هو  كمربيدج  أطــروحــة 

 ،Dithyramb البدائية، واألجزاء الباقية من تراتيل الجوقة

واملأساة اليونانية . وكانت مساهمة كورنفورد يف الكوميديا 

ورقصات القضيب phallic dances هي ما فعله اآلخرون 

مع الرتاجيديا وجوقة الرتتيل . ويتطابق منطقه . » نشأت 

منها  اشتق  التي  الطقسية  الدراما  من  األثينية  الكوميديا 

ويقدم   . أساسا  األثينية  الرتاجيديا  مــوراي  الربوفيسور 

 Ancient Art هاريسون يف كتابه»الفن  القديم والطقوس

and Ritual»الصالت بابتهاج : 

قبل  الغامضة،  الجوقة  ترتيل  أن   سوف نجد لحسن حظنا 

أي  يوجد  وال   . أجزاء  إىل  الذي متزق  اإلله،  وليس  الشاب، 

الذي يظهر،  . ان ديونيسيوس هو  لبنثيوس  تأليه  بعث أو 

من  الشديد  التغري  إىل  مــوراي  يقول  كام  إشــارة،  وليس 

الشعور بالحزن إىل الفرح، بل اإلشارة إىل لعنة مدينة طيبة 

موراي   باخوس»لحجة  استخدام»عابدات  جعل  وقد   . كلها 

أن  يجب  كمربيدج  جامعة  ولكن   . املعنى  تكرار  رائحة 

تستخدم»عابدات باخوس “، ألن الصالت األخرى بالطقوس 

حتى  قدمية  طقوس  اكتشاف  يتم  مل  إذ   . أضعف  القدمية 

أنه موجود  الطقوس  تظهر  أن  ما ميكن  بني  والصلة   ، اآلن 

بني  الصالت  تأكيد  وميكن  ؛  شك  محل  الجوقة  وتراتيل 

تراتيل الجوقة واملرسح اليوناين. 

     ولطاملا طعن علامء األنرثوبولوجيا يف نظريات التطور 

التي  فرايزر,  جيمس  أنرثوبولوجيا  فقدت  إذ   . الثقايف 

ومع   . مصداقيتها  بحرية،  كمربيدج  جامعة  تستخدمها 

يف   (  1٩٦1 عام  من  متأخر  وقت  يف  مــوراي  أكد  ذلــك، 

مقدمته لكتاب ثيودور جاسرت » االنشاء Thespis” (»ليس 

األدب  بدايات  إىل  ننظر  عندما  أننا  نقول  أن  املبالغة  من 

األورويب نجد الدراما يف كل مكان، ودامئا الدراما املستمدة 

املوىت». ورغم  عامل  بعث  لتأكيد  املعد  الديني  الطقس  من 

من  املسيحي  املرسح  بظهور  يتعلق  فيام  صحيح  ذلك  أن 

ينطبق عيل  ال  فانه  الوسطى،  العصور  يف  الكنيسة  طقوس 

املرسح اليوناين أو املرسح األروريب ) ومشتقاته( بداية من 

نرى عكس  رمبا  بل   . الحديث  العرص  وحتى  النهضة  عرص 

أنظر   ( والرتفيه  للطقوس  دينامي  تضفري   : العملية  هذه 

األصـل  يف  وكانت  أدبيا،  شكال  اتخذت  قد  أرسطو،  عرص 

اآلن  نناقشها  التي  باملهرجانات  جدا  شبيها  مهرجانــا 

كانت  لقد  واملوسمـية(.  والبعث  املــوت  )احتـفاالت 

تراتـيل الجوقــة يف البدايــة من طقوس الربيع،  وعندمـا 

الجوقة،  تراتيل  من  نشأت  الرتجيديـا  بأن  أرسطـو  أخربنـا 

مثاال  واعي،  نصف  بشكــل  ذلك  أن  رغم  لنا،  يقدم  فانه 

؛  الطقوس  أبســط  من  نشأ  الــذي  الرائع  للفن  واضحا 

صارم  بشكـل  بالطقـوس  الفن  ارتباط  يف  نظريتنا  ويغرس 

ورسخت قدميه عيل أرضية تاريخية . 

األرض،  عيل  أرسطو  قدمي  ثبات  مدى  مناقشة  وقبل 

اسمحوا يل أن أصور أطروحة كامربيدج . لقد أدى الطقس 

إىل   ) املقدسة  اللعبة   « مــوراي  يسميه  الــذي   ( البدايئ 

تراتيل  إىل  األول  . تطور  البدائية  الطقوس  ظهور عدد من 

الجوقة التي نشأت منها الرتاجيديا، وأصبح الثاين الرقصات 

القرن  مطلع  ويف   . الكوميديا  منها  تطورت  التي  القضيبية 

التطور  عن  األنرثوبولوجية  النظريات  عيل  الحجة  ُتطبق 

من  العديد  مع  تأملية  نظريات  وهي   . واالنتشار  الثقايف 

الحلقات املفقودة . 

آخر  من  البدائية  الطقوس  شكل  عيل  مثال  أوضح  ويأيت   

باخوس  عابدات   « وهي  املكتوبة،  اليونانية  الرتاجيديات 

The Bachae “، حيث بداية من السطر 7٨7 وحتى نهاية 

وليك   . املقدسة  للعبة  كامال  تتابعا  موراي  يجد  املرسحية 

أن»بنثيوس هو شكل  يفرتض  أن  عليه  فيجب  ذلك،  يفعل 

آخر لديونيسيوس نفسه” – من خالل رشح ملاذا هو امللك 
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الفصل الرابع( . 

الجوقة  وتراتيل  اليونانية  الدراما  بني  االرتباط  يعتمد       

كتاب  من  الرابع  الفصل  يف  أرسطو  تعليقات  عيل  عموما 

 : ”Poetics أرسطو»فن الشعر

البداية  يف  كانت   – أيضا  الكوميديا  مثل   – الرتاجيديا 

الجوقة،  تراتيل  مؤلفي  مع  األوىل  .نشأت  ارتجال  مجرد 

ونشأت الثانية من األغاين املتعلقة بالقضيب، التي مازالت 

تستخدم يف كثري من مدننا . 

ورغم ذلك شكك كورنفورد يف نسبة هذا الكالم إىل أرسطو: 

للكوميديا  املبكرة  للمراحل  استنتاجه  أو  معرفته  مدى  ما 

عرف  مثلام  القليل  عرف  فرمبا   . نعرفها  أن  ميكننا  ال  التي 

كان  فإذا   .. الحديث  الفرنيس  املرسح  بدايات  عن  بويلو  

بإمكان بويلو أن يجهل قرنني من الدراما الكنسية التي كان 

يوجد فيها عرشات اآلالف من األسطر، فال داعي للتساؤل 

كيونيـدس   مرسحـيات  أن  يعرف  ال  أرسطو  كان  اذا  عام 

بآثار  احتفظت  قد   Magnes وماجنس   Chionides

الحبكة الطقسية املحطمة ,وأن اآلثار الطقسية األضعف يف 

مرسحيات أريستوفانيس قد نجت .

القدر، ولكنه  بنفس  بيكارد من كمربيدج واضحا  كان  وقد 

يثبت الفكرة العكسية : 

 فيام يتعلق بالكوميديا، فمن املشكوك فيه جدا أن أرسطو 

فسـوف  بالرتاجيديا،  يتعلـق  فيـام  صواب  عيل  كان  إذا 

بأنه  نعرتف  باختصار  نظره رسيعا،  وجهة  تتضح صعوبات 

كـان  رمبـا  وأنه  شـك،   دون  كالمـه  قبول  املستحيل  من 

من  يطلب  كان  التي  التنظري  فـي  الحريـة  يستـخدم هذه 

املعارصون أن نقبل بأنه معصوم من الخطأ .  

أرسطو  أن   T.B.L. Webster ويبسرت  ويكتشف ت.ب.ل. 

أحد فروع  الرتاجيديا  أن   )1 : قدم فكرتني منفصلتني متاما 

الشبقي  الجوقة، 2( ) بعد ستة سطور( تغريت من  تراتيل 

satiric  وأصبحت تؤدى بشكل وقور فيام بعد وال يوجد 

الغامض  التحول  هذا  موراي  ويعالج   . ملساواتهام  تربير 

طقس  أن  أفرتض  أن   .... هديف  مع  يتالءم  سوف   : هكذا 

مرسحيـة  متشعبني،  شكلني  إىل  تطور  قد  ديونيسيوس 

الشبق )Satyr-play( عند براتيناس Pratinas والرتاجيديا 

عند ثيسبيس Thespis, اللتان تم دمجهام يف تاريخ معني 

مبوجب القانون . 

تكهنات.  كانت  ولكنها  كمربيدج،  أطروحة  ينقذ  وهذا 

وال  أرسطو،  عيل  نعتمد  أن  ميكن  ال  أننا  هي  فالحقيقة 

ميكننا أن نقبل ما يقوله وما يصلوا إليه يف كمربيدج . 

ميكن  الثبات؟  بهذا  كمربيدج  فكرة  تحظى  اذن  ملــاذا   

وتعدل  للتعليم.  قابلة  انها   : وتعميمها  وتقنينها  ضغطها 

البدائية،  التقاليد  العثور عيل  نفسها ذاتيا : حيثام ال ميكن 

فانها قد تطورت ببساطة من االعرتاف، وحيثام توجد بقايا 

ويبدو   . دواليك  وهكذا   ... آثارها  البقايا  هذه  فان  فقط، 

الجمهور  وانخراط  والشكل  األصول   : كل يشء  ترشح  أنها 

والبرت  الرصاعات  والسيام   – الدرامي  والفعل  والتطهري 

باختصار،   . اليونانية  الرتاجيديات  مييزون  الذين  واملوت 

األطروحة رائعة ووجيهة ونقد تأميل . ولكنها ال تزيد عن 

أفقية  عالقة  بل هي   – آخر  أي  إىل  أي شخص  من   – أصيلة 

وما هي  األخرى؛  األنواع  مع  نوع مستقل  كل  يشارك  مباذا   :

وتشكل   . األجيال  بني  استخدامها  ميكن  التي  التحليل  طرق 

  . للبرش  العام  األداء  أنشطة  معا  السبعة  الفعاليات  هذه 

وإذا جادلنا بأن املرسح »متأخر« أو أكرث تعقيدا أو أعىل يف 

سلم تطوري معني، وبالتايل يجب أن يكون مستمدا من أحد 

السالمل األخرى. وأجيب بأن هذا له معنى إذا أخذنا املرسح 

الثقافات  يف  )ونظائره  امليالد  قبل  الخامس  القرن  يف  اليوناين 

وجيه،  ولسبب   . الوحيد  الرسمي  املرسح  باعتباره  األخرى( 

بأن  مقرتحني  ذلــك،  بخالف  األنرثوبولوجيا،  علامء  يجادل 

خالل  من  للقصص  تجسيد  أنه  عيل  ُيفهم  الذي   – املرسح 

املؤدين – موجود يف كل ثقافة معروفة يف كل األوقات، كام 

وال  بدائية،  الفعاليات  وهذه  األخرى.  األنواع  مع  الحال  هو 

يوجد  وال  االشتقاقات.  أو  األصول  عن  للبحث  سبب  يوجد 

سوى اختالفات يف الشكل، ومزج بني األنواع، وهذه ال تظهر 

الحديث.   أو  املركب  إىل  البدايئ  من  املدى  طويل  تطور  أي 

والرياضات  واأللعاب  الطقوس  دمج  يتم  األحيان  بعض  ويف 

بحيث  والرقص(  واملوسيقى  )املــرسح  الجاملية  واألنــواع 

االستخدام  وأن  يقيدها.   باسم  فعالية  أي  تسمية  يستحيل 

تحيز  هو  شكل  بأي  ذلك  نفعل  أن  يحثنا  الذي  االنجليزي 

عرقي وليس حجة . 

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

تيش  بجامعة  أستاذا  يعمل  شيشرن  ريتشارد 
رئيس  أنه  علي  عالوة  نيويورك  بجامعة  للفنون 
 .    Drama Review ريفيو  دراما  مجلة  تحرير 
كتابه»نظرية  من  األول  الفصل  هي  المقالة  هذه 
عن  Performance Theory»الصادر  األداء 
 .   1988 عام  روتليدج 

ذلك . فالرباهني العلمية التي سعت جامعة كمربيدج اليها 

من أجل أفكارها مل تكن موجودة . ورمبا حان الوقت لنبذ 

وأنها  جدا،  محدودة  أطروحة  باعتبارها  كمربيدج  أطروحة 

مل تعد تالءم مفاهيم املرسح الحالية . 

فال يبدو أن الطقوس كام تفهمها جامعة كمربيدج مرتبطة 

اليوناين – أو االليزابيثي أو الحديث  بشكل وثيق باملرسح 

إذا  الفائدة  بدافع  الكلمة  معنى  تحريف  يجب  إذ   .  )7(

مثل»سبعة ضد طيبة«  نطبقها عيل مرسحيات  أن  لنا  كان 

و»األم  لري«  و»امللك  باخوس«  و»عابدات  و»فيلوكتيتس« 

شجاعة« و »يف انتظار جودو« و»املغنية الصلعاء« و»أنياب 

املرسحيات  من  أخرى  عشوائية  مجموعة  أي  الجرمية»أو 

املتميزة . وحتى إذا حددنا االختيار يف عرص واحد، فسوف 

كمربيدج  أطروحة  تطبيق  إن  هائلة.  الصعوبات  تكون 

سياقاتها،  غري  أخــرى  بسياقات  املرسحيات  إلــزام  يعني 

الوقائع  مرسح  وتطور  تحتها.  وما  حولها  ما  نقرأ  وأن 

األداء  وفنون  الوسائطي،  بني  واملــرسح   ،Happenings

يتعلق  فيام  أما   . األسئلة  من  املزيد  يثري  مازال  أليها،  وما 

الكنيسة  طقوس  كانت  والذي  الوسيط  العرص  يف  باملرسح 

الشخصيات  عيل  ــؤدون  امل حافظ  فقد  مصادره،  إحــدى 

بينام  القداس  شكل  عن  تخلو  بينام  التوراتية  والحبكات 

واملطرزة  الجامهريية  القصص  شكل  عن  تخلوا  ما  رسعان 

باألحداث العلامنية . 

بنظريتي  كمربيدج  عند  األصــول  نظرية  استبدل  لن       

أن  أريد  وال   . املرسح  لفهم  مالمئة  غري  األصول  .فنظريات 

. فالطقوس هي  استبعد الطقوس من دراسة األنواع األدائية 

إحدى الفعاليات املرتبطة باملرسح . والفعاليات األخرى هي 

والعالقة   . واملوسيقى   والرقص  والرياضة  واأللعاب  اللعب 

أو  رأسية  ليست  الفعاليات  هذه  بني  استكشفها  سوف  التي 

نوافذ
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العرصي  التمثيل  فرقة  إن  أقول:  اإلعالن  لهذا  وتوضيحاً 

لها صاحب واحد هو »أحمد سامحة«، الذي اعتاد التنقل 

وقد  »املنصورة«،  الرئييس  مقرها  وكان  األقاليم  يف  بفرقته 

النجم  مشاركة   – الفرتة  هذه  يف   - الفرق  أصحاب  اعتاد 

األول »البطل« يف إدارة الفرقة ووضع اسمه – كونه رشيكاً 

الدين«  عز  »يوسف  والبطل  النجم  أما  اإلعالنات!  يف   –

»محمد  فرقة  أعضاء  من  فهام  بدران«  »زينب  واملطربة 

تعرض  كانت  التي  بـ»رشفنطح«  الشهري  املرصي«  كامل 

عامد  بشارع  البيكادييل  تياترو  يف  الكوميدية  أعاملها 

الدين منذ عام 1٩1٩. وعروض يوسف عز الدين يف روض 

الفرج عام 1٩22 كانت يف فرتة الصيف فقط، وغالباً تكون 

الفرقة عملها األسايس  الحاجة! مبعنى أن  العروض حسب 

يف األقاليم أو يف املسارح طوال موسم الشتاء، وهو املوسم 

األهم. لذلك من املمكن أال نجد أية أخبار عن يوسف عز 

الدين يف مسارح روض الفرج لعدة سنوات، ألنه يعمل يف 

مسارح أخرى أو يف مرسحه بشارع عامد الدين!!

وبناء عىل ذلك مل أجد – فيام بني يدي من وثائق ومقاالت 

)٢( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

عز  يوسف  فرقة 
البداية كانت  الدين 

نوافذ

أو  لبناء مرسح أو تشييد دار أو رشاء مناظر  الرثوة فقط 

ومتى  يشء.  كل  قبل  والهمة  النشاط  تتطلب  بل  مالبس، 

ولقد  النجاح.  ويعقبها  الرثوة  فإنها  امليزة  هذه  وجدت 

وجدت يف روض الفرج ذلك املصيف الصغري وذلك املظهر 

املحرتفني  من  كبرياً  عدداً  حوت  للتمثيل  مسارح  الضئيل، 

بالفن، تفقدتها كلها وقابلت مديريهم، فوجدتهم يفيضون 

أول  للمعيشة! دخلت  العامل  ذكاء وقوة ويعملون يف هذا 

تنعش  طيبه  رائحة  تفوح  فوجدتها  املارة  تصادف  دار 

جوقة  عن  الستارة  ُرفعت  الجلوس.  فيها  ويلذ  النفوس 

امللحنني، فشنفوا مسامع هذا الجمع الحافل بألحان بعيدة 

صوته  استعذبت  صغرياً  شاباً  بينهم  ورأيت  النشاز.  عن 

ثم  الصغري«،  أفندي  »محمد  هو  فاذا  اسمه  عن  وسألت 

ذلك  إن  فقيل  صغره  عىل  جمياًل  املرسح  تنسيق  وجدت 

الفصل  ابتدأ  ثم  فريد«.  أفندي  »أحمد  مديره  بفضل 

ال  بعينها  فوجدتها  حسن«،  »الشاطر  رواية  من  األول 

مدير  فوجدت  شيئاً!  الريحاين  مبرسح  مثيلتها  عن  تنقص 

قدري  فاطمة  والست  الدين  عز  أفندي  يوسف  الفرقة 

إال يف  الفرج  الدين يف روض  عز  يوسف  أخبار عن  أية   –

عام 1٩25، الذي أعّده عام البداية الحقيقية له يف روض 

إبريل  يف  له  صورة  »النيل«  مجلة  نرشت  وقد  الفرج! 

الفكه  الكوميدي  املمثل  »هو  اآليت:  أسفلها  كتبت   ،1٩25

املعروف رئيس فرقة التمثيل العرصي التي متثل يف كازينو 

سان أستفانو بروض الفرج. أعاد األستاذ يوسف عز الدين 

عرثته.  من  وأقاله  بيده  فأخذ  الكوميدي  التمثيل  عرص 

وليس أمامنا يف مسارحنا الهزلية غري فرقته يف روض الفرج 

أن  وأملنا  املايض.  األسبوع  يف  بها  أعامله  افتتاح  بدأ  التي 

حرارة  الفرج  روض  مصطايف  عىل  يسهل  ما  هذه  تخرج 

فصل الصيف ملطفه بنسيم النيل العليل«.

صاحب  أصبح  الدين  عز  يوسف  أن  يعني  الكالم  وهذا 

تضم  وكانت   – رشيك  بدون   – باسمه  مستقلة  فرقة 

مجموعة من الفنانني، وأول مرسحية عرضتها هي »الشاطر 

زار املرسح  الذي   - التياترو  ناقد مجلة  حسن« كام أخربنا 

عنوان  تحت  قائاًل   –  1٩25 سبتمرب  يف  العرض  وشاهد 

تتطلب  ال  الفنية  الحياة  إن  الفرج«:  روض  يف  »التمثيل 

واالعتماد  المذكرات،  أو  الروايات  أو  الحكايات  على  االعتماد  دون 
وقتها،  في  المنشورة  واإلعالنات  والوثائق  الحقائق  على  فقط 
مسارح  جميع  في  موثق  مسرح  أول  إن  أقول:  أن  أستطيع 
كارلو«!  مونت  »كازينو  في  الموجود  المسرح  هو  الفرج  روض 
في  كان   – وثائق  من  يدي  بني  فيما  وجدته   – إعالن  وأول 
التمثيل  »فرقة  قائلة:  »األخبار«  جريدة  ونشرته   1922 صيف 
بروض  كارلو  مونت  بكازينو  الدين  وعز  سماحة  لصاحبها  العصري 
روايات  تمثل  الطلق.  الهواء  في  والرياحني  األشجار  بني  الفرج 
الممثل  األدوار  أهم  يمثل   ،7 الساعة  من  يوم  كل  عصرية 
خالل  الحاضرين  مسامع  وتشنف  الدين«،  عز  »يوسف  القدير 
بدران««. »زينب  اآلنسة  الرخيم  بصوتها  الفصول 

قدري وفاطمة  الدين  عز  يوسف 
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30 نوافذ

وجميع  الدايل  أفندي  وعباس  الدين  عز  فايقة  والست 

ممثيل الفرقة يعملون متكاتفني عىل حفظ كيانهم وُحسن 

مستقبلهم.

 ،1٩2٦ التايل  عامها  يف  تتألق  الفرقة  جعل  النجاح  هذا 

إعالن  ومنها  املنشورة،  اإلعالنات  يف  التألق  هذا  وظهر 

»كازينو سان  العظيم  »االفتتاح  فيه:  وجاء  املوسم  افتتاح 

أستفانو بروض الفرج« كل ليلة »فرقة يوسف عز الدين« 

تطرب  الروايات.  أهم  من  جديدة  رواية  املساء  هذا 

املرشفني بصوتها املالئيك املطربة املعروفة اآلنسة »فاطمة 

املمثلة  قدري«  »شمس  القديرة  واملطربة  املمثلة  قدري«، 

عباس  اإلدارة  ومدير  حسني«،  »منرية  اآلنسة  الرشيقة 

املرسح  ميأل  الدبس.  محمد  رئاسة  كامل  أوركسرت  محمود، 

بهجة ورسور بالتمثيل البديع من السيدة فايقة عز الدين، 

واملطرب املحبوب محمد حسني، واملمثلة الفريدة اآلنسة 

سنية محمود، مدير املرسح توفيق صادق، األلحان رئاسة 

وتسلب  الشجي،  بصوتها  األلباب  تسحر  الدويني،  حسن 

العقول بتمثيلها املبدع اآلنسة »فاطمة قدري««.

نجاح فرقة يوسف عز الدين – وسط تنافس كبري من بقية 

الفرق – وإشادة الصحف بها ووصفها بأنها »املحل الوحيد 

»ألف  جريدة  قالت  كام   - العائالت«  بترشيف  الجدير 

أصحاب  نفوس  يف  يدب  الحسد  جعل   - وصنف«  صنف 

الفرق األخرى، فبدأ الهجوم عىل الفرقة صحافياً من خالل 

جريدة  يف  مقالة  كتب  الذي  بشربا«  الشباب  »مندوب 

الشباب يف مايو 1٩2٦، قال فيها:

ويوجد  الفرج،  روض  يف  واملمثلني  التمثيل  عن  سنتكلم 

وتشتغل  الدين  عز  فرقة  أولها  للتمثيل  فرق  أربعة  هناك 

أمني  فرقة  والثانية  يسموه،  كام  أستفانو  سان  كازينو  يف 

يلقبوه،  كام  كارلو  مونت  كازينو  يف  وتشتغل  صدقي 

ليالس  كازينو  يف  وتشتغل  الشامي  الشيخ  فرقة  والثالثة 

أعلم  والله  السريك  تياترو  تشبه  الرابعة  والفرقة  رشحه، 

فرقة  عن  اليوم  نتكلم  مريامار.  بارك  تياترو  يف  وتشتغل 

الدين وتكاد تكون األوىل يف تنسيقها ونظامها  يوسف عز 

عىل  نفضحها  عيوباً  هناك  أن  إال  اختيارها،  وحسن 

حرصنا  ولكن  األستاذ،  سيدنا  يزعل  ولو  الشباب  صفحات 

إىل  يدفعنا  الصحفي  وواجبنا  املتفرجني  جامعة  عىل 

وتحت  »الخلوات«،  يف  املنترش  »الطاعون«  من  تحذيرهم 

الدين  عز  انتقى  لقد  الستار!  وراء  ما  وأيضاً  »التكعيبة«، 

الدايل  املمثلني أمثال عباس  القديرين يف فنهم من  لفرقته 

يحصل  مل  ما  وغريهم  وممدوح  والدويني  فريد  وأحمد 

وإخوانهم  وهم  عنهم،  يشء  سامع  أو  برؤية  الرشف  يل 

إخوان  وشمس  فاطمة  املمثالت  ومن  التمرين«.  »تحت 

إال  وأخريات.  وسنيه  وعزيزة  وأمينة  وحكمت  ومنرية 

ونظر  نظري  يف  »بصلة«  تساوي  ال  من  هؤالء  بني  من  أن 

التي  األلحان  إال  الرواية  من  أحرض  ومل  النظار.  جمهور 

اعتادوا االفتتاح بها .. فاألغاين املبتذلة والطقاطيق العتيقة 

ال  حتى  منها  بأجدد  ميحوها  أن  للتقدم  يسع  ملن  يجب 

األلحان بعضها سمعه من خمس سنني  الناس. وهذه  متل 

والبعض من عام وعامني. ومحمد الصغري يف إنشاد القطع 

السخيفة.  والغرام  الحب  أناشيد  يف  منه  أطرب  الوطنية 

فهل لك يف القريب أن تسمعنا شيئاً جديداً مل ينشده غريك 

حتى نحكم لك أو عليك؟

واضح أن فرقة يوسف عز الدين نجحت نجاحاً كبرياً رغم 

هجوم مندوب جريدة الشباب، فزاد من حدة هجومه يف 

1٩2٦، حيث  مايو  منتصف  التي نرشها يف  التالية  مقالته 

روض  مسارح  تاريخ  عىل  مرّت  ظاهرة  أهم  فيها  مّس 

الدين  عامد  شارع  مرسحيات  متثيل  إعادة  وهي  الفرج، 

نجيب  مرسحيات  وباألخص  الفرج،  روض  كازينوهات  يف 

بها شخصية »كشكش  التي  املرسحيات  الريحاين، وتحديداً 

بك«، وهو األمر الذي حدث يف مرسحية »الشاطر حسن« 

مرسحية  يف  وتكررت  الدين،  عز  يوسف  لفرقة  بالنسبة 

األسلوب  صاحب   – الصحفي  تناولها  التي  فيهم«،  »اليل 

املبتذل - قائاًل:

اليل بتشتغل  الفرقة  أو  الدين  سان أستفانو أو يوسف عز 

»اليل  رواية  الليلة  مساء  يف  ستمثل  قدري  فاطمة  فيها 

وبني  بيني  الحديث  هذا  دار  يعني؟  وايه  طب  فيهم«! 

روض  إىل  طريقنا  يف  الرتام  عربة  يف  ونحن  يل  صديق 

فرقة  يعني  الصديق:  يل  قال  املاضية.  الجمعة  يوم  الفرج 

الريحاين  الرواية زي ما مثلها نجيب  الدين رايحة متثل  عز 

الذهاب  يف  الصديق  هذا  كثرياً  عيل  وألح  سنه؟!  كام  من 

إىل مشاهدة رواية »اليل فيهم«. وبعد ما أخجل تواضعي 

مونت  وأجلت  أستفانو،  سان  كازينو  إىل  ورافقته  تنازلت 

الجميع  شاهدها  والرواية   .. التايل  األسبوع  إىل  كارو 

يف  ليسوا  وأظنهم  الريحاين،  نجيب  فرقة  مثلتها  عندما 

فيه:  نبحث  وما  مغزاها!  تفهم  أو  إىل رسد حوادثها  حاجة 

حقيقتها  عىل  األدوار  بتمثيل  الفرج  روض  ممثلو  قام  هل 

يف  فأجاد  رأفت،  الدكتور  دور  مثل  الدايل«  »عباس  ال؟  أم 

الفصلني  يف  به  بأس  وال  عليها،  ُيحمد  إجادة  األول  الفصل 

اآلخرين، إال أنه مل ُيحسن وضع السامعة عىل آلة التليفون 

مُيرن  أن  أنصحه  وأين  يده!  من  تفلت  كادت  حتى  وارتبك 

بدران   زينب 

الفرج بروض  ٔاستفانو  سان  كازينو  في  قدري  وفاطمة  الدين  عز  يوسف  ٕاعالن 
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الرئيسية يف السنرتال كل يوم ولو ساعتني  نفسه عىل اآللة 

بيتهم تليفون ويبقى يكلم نفسه طول  أو يبقى يدخل يف 

»محمد  ووضعها.  السامعة  رفع  عىل  يأخذ  حتى  النهار، 

خفيفاً  كان  وكم  كشكش،  صبي  الجحش  دور  مثل  فريد« 

املرضوب، فإن تجعدات وجهه وعبوسه وضحكاته وحركاته 

وتحت  زينهم  وسيدي  الُعطوف  سكان  من  أنه  عىل  دلت 

الَربع. أما يف الدور األمريكاين فإن بنطلونه املرقع وحذاءه 

األمريكانيني  من  أنه  عىل  وبرهن  أعجوبة،  كان  البايل 

منه  املتفرجون  ضحك  ما  كثرياً  اللطوخية!  يف  املتنعمني 

من  الهروب  طريقة  يجيد  مل  الثاين  الفصل  آخر  يف  أنه  إال 

زي  املألوف  الحد  فوق  خطاه  يف  مرسعاً  فهرول  البمبايش 

اليل كان طالع السبق. »أحمد شاهني« مثل دور البمبايش 

بعض  يف  كرر  أنه  إال  ما  نوعاً  وأجاد  هندامه  متقناً  وكان 

ما  حالة  يف  وذلك  الرواية،  صلب  يف  أظنها  ال  التي  الجمل 

الدكتور  خطيبة  نادى  وقد  الجنون.  إمارات  عليه  ظهرت 

مختار«  »أحمد  مودموازيل.  وأظنها  مدام  بكلمة  رأفت 

طيبة  كانت  لهجته  العروسة،  والد  الخواجة  دور  ممثل 

به.  آخذه  ما  موقفه  يف  أجد  ومل  كخواجة  بدوره  وقام 

»الدويني« مثل دور العمدة العّيان، ومل يظهر مقدرة فنية 

اإلرساع،  حركة  يف  بطيئاً  وكان  يقلد  كان  بل  عليها  يشكر 

يحتاج  الذي  باملريض  ويجدر  اإلبطاء!  حركة  يف  رسيعاً 

األقل  عىل  وجهه  صورة  من  يبدل  أن  الطبيب  عالج  إىل 

يكتفي  أن  إليه  ونصيحتي  السليم.  وبني  بينه  يفرق  حتى 

بالتلحني، فهو كفؤ له وقابل إىل التقدم فيه. »صادق عيل« 

مرتدياً  فكان  التمثيل  يف  حديث  وأظنه  الضابط  دور  مثل 

برشيط  أسود  وبنطلون  بيضاء  -جاكتة  بحري  ضابط  بدلة 

سمعه  أن  ويظهر  قضايئ  كضابط  وظيفته  وكانت   – أخرض 

جهد!  بعد  ويلقيها  امللقن  من  الكلمة  يتلقى  فكان  ثقيل، 

رسيع  يكون  أن  فيه  يشرتط  القضايئ  الضابط  أن  حني  يف 

عىل  منه  فيحصل  املتهم  يحرج  حتى  السؤال  كثري  الكالم 

فيام  نجاحاً  وجد  رمبا  ُدرب  وإذا  بخبايته،  يقر  أو  الحقيقة 

»ممدوح«  املونولوجات.  يف  به  بأس  فال  صوته  أما  بعد. 

أو  الرششوحة  املرأة  شخصية  فأظهر  مرزوق  أم  دور  مثل 

فلم  كشكش  دور  مثل  الدين«  عز  »يوسف  الرشدوحة! 

وحركاته  طبيعيا  متثيله  وكان  الريحاين،  نجيب  عن  أفرقة 

مألوفة خصوصاً عندما قال يف ختام الفصل الثاين: “أنا مني 

يا حسني . أنا مني ياحسني” فكانت حركات بطنه - الصالة 

عىل النبي - فرش وال ]...[ ورست منه النظارة ولبوا إعادة 

فيها  التي ميثل  البقعة  أن  إال  مرة ومرتني.  أدواره خصوصاً 

واللوم  األخالق،  بفاسدي  موبوء  والجو  بحقارتها  اشتهرت 

من  الرعاع  هؤالء  أمثال  تركت  التي  الحكومة  عىل  واقع 

]...[ ومن عىل شاكلتهم يتجمهرون يف الشوارع وينترشون 

يف األمكنة، فيختل األمن!! ولو يهتم بأمرهم حرضة مأمور 

الخلد،  جنة  الروض ألصبح  إىل  اهتاممه  ويوجه  قسم شربا 

شكونا  كم  اآلن.  املئات  منه  يشتيك  مام  نفر  اشتىك  وملا 

جامح  يكبح  بأن  بك  »التوين«  إىل  عالياً  الصوت  ورفعنا 

هؤالء األوغاد ويلقي القبض عليهم! ولعله فاعل ذلك غداً 

أزعج  رمبا  مفتوح  نداء  إىل  يضطرنا  وال  تعاىل  الله  شاء  إن 

سعادة الحكمدار! أما »فاطمة قدري« فمثلث دور أمونه، 

وربنا رازقها بأوركسرتا عىل هواها. وأما صوتها فكان شجياً 

وال  ممرضة  أن  نسمع  مل  أننا  إال  مبلوعة،  ووقفاتها  مؤثراً 

»فايقة«  وظيفتها.  تأدية  أثناء  بتتشخلع  كانت  داية  حتى 

بس  مرسيليا  وارد  كأوروبية  فكانت  الجارة  دور  مثلت 

أقول  أبقى  بعدين  أحسن.  ذلك  من  أكرث  تتخشن  أنصحها 

وحكمت،  ومنرية،  وشمس،  الصغري،  »محمد  رشاد  ألبو 

محمد  فغطى  اإلسعاف،  رجال  مثلوا  وسنية«  وأمينة، 

وكانت شمس  نقص يف حناجرهن!  أظهروه من  ما  الصغري 

أم أسود وأبيض فشبهت عيّل اليل طالعة القرافة متعايقة. 

ومنرية أم أصفر وكان الفستان محزأ ومخليها زي الحبىل يف 

ثالثة. وحكمت أم فزدقي ورشاب لحم الهوانم، وكانت بعد 

انتهاء اللحن متط يف صوتها ملا تقطع نفسها. وأمينة أم مببة 

بعضها.  عىل  واقفه  ومش  امُلونة  ِمتقلة  وكانت  مسخسخ، 

وأنصحها  راجل،  إال  عليها  أقوليش  وما  طحيني  أم  سنية 

علشان  األقل  عىل  سنتي  خمسة  ولو  ُبقها  تضيق  تبقى 

التمثيل  عن  شاهدته  ما  هذا  سايحة.  تطلعش  ما  الكلمة 

واملمثلني ألول رواية رأيتها هناك وقد كنت أبغض االقرتاب 

من هذه املحالت وال انتظر أكرث من خمس دقائق!!

نوافذ

الفرج بروض  ٔاستفانو  سان  كازينو  في  قدري  وفاطمة  الدين  عز  يوسف  ٕاعالن 


