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33 إعداد: أحمد زيدانمتابعات

بالمقلوب« »هاملت 
المسرحية   قرطاج  أيام  فى  مصر  يمثل 

أمر« ولي  »استدعاء 
الجديد  الموسم  انطالق 
بالهناجر من 

اإلقليمي«.. المسرحي  »المنصورة 
للمهرجان رئيسا  وفيق  وأحمد   2023 فرباير   

عن  الفنان شادي رسور،  برئاسة  الهناجر،  إدارة مرسح  أعلنت 

أمر«،  ويل  »استدعاء  املرسحي  للعرض  الجديد  املوسم  موعد 

وذلك بدًءا من األسبوع املقبل، حيث يفتتح العرض األحد 11 

ديسمرب الجاري.

يحيى  الطالب  أمر« حول  ويل  عرض »استدعاء  أحداث  وتدور 

يف  ليبدأ  املدرسة،  يف  أمره  ويل  استدعاء  بطلب  يفاجئ  الذي 

البحث عن أبيه قبل أن يكتشف الجرمية التي ارتكبها.

القدير  الفنان  بقيادة  للفنون،  الهناجر  إنتاج مركز  والعرض من 

أكتوبر  شهر  يف  األول  موسمه  يف  شادي رسور، وقدم  واملخرج 

املايض لعام 2022، وهو من بطولة مجموعة من شباب املعهد 

ومرسح  بالقاهرة،  الفنون  بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل 

سعيد،  مصطفى  رأفت،  مصطفى  وهم:  شمس،  عني  جامعة 

ميرسة  هاين،  أدهم  الخويل،  ملياء  عامد،  بتول  نبيل،  نانيس 

محمد  سامي، تأليف  لؤي  عادل،  عمر  هاين،  نارص، مونيكا 

السوري، وإخراج زياد هاين كامل.

همت مصطفى

املرسحي  املنصورة  مهرجان  إدارة  أعلنت 

دورته  الثانية،  إطالق  موعد  عن  اإلقليمي، 

القدير  الراحل  الفنان  اسم  تحمل  والتي 

إىل   8 من  الفرتة  يف  وتقام  عودة،  عبدالغفار 

مع  بالتزامن   ،2023 بعام  املقبل  15  فرباير 

إدارة  وكشفت  الدقهلية،  محافظة  أعياد 

أمين  للدكتور  اللجنة  العليا  برئاسة  املهرجان 

املمثل  اختيار  عن  الدقهلية،  محافظ  مختار 

الثانية  رئيًسا  للدورة  وفيق  أحمد  والفنان 

باملهرجان 

فنية فاعليات 
املرسحي  املنصورة  مهرجان  ويستهدف 

مستوى  عىل  فنية  فاعليات  إقامة  اإلقليمي، 

وتعريف  واملراكز  املجاورة،  الدلتا  محافظات 

الثقافة  وبيوت  الشباب  مراكز  بدور  املجتمع 

تغيري  يف  دورها  حديًثا،  وتأصيل  املنشأة 

إىل  إضافة  االنتامء،  قيم  وتعزيز  السلوك 

والهواة،  املستقلة  الفرق  املرسحية  تحفيز 

والجامعات  واملعاهد  الشباب،  مراكز  وفرق 

خالل  من  اإلبداعي،  تطوير  مستواها  عىل 

لتقديم  املساحات  وخلق  والندوات  الورش 

أعامل  مميزة. 

بالقوى  العنف  ملحاربة  املهرجان  ويهُدف 

فاعليات  إقامة  خالل  من  وذلك  الناعمة، 

هامش  عىل  متعددة  فنية   ونشاطات 

من  مختلفة  محافظات   5 يف  املهرجان 

دور  الستعادة  ومحاولة  محافظات  الدلتا، 

إدارة  نظمت  حيث  ونشاطه،  املرسح 

وجود  املحافظات،  مع  املهرجان  بالتنسيق 

40 مرسح بخمس محافظات هي )الدقهلية، 

يتم  الشيخ(  كفر  املنوفية،  دمياط،   الرشقية، 

بها تقديم العروض املشاركة يف الدورة  الثانية 

من مهرجان املنصورة املرسحي اإلقليمي. 

تأسس  اإلقليمي  املرسحي  املنصورة  مهرجان 

إىل  من   16  األوىل  دورته  وأقيمت   ،2022 يف 

املخرج  ويتوىل  العام،  هذا  من  يوليو   22

مدير  املهرجان،  منصب  عبدالجليل  أحمد 

عام  أمني  منصب  أبوالغيط  إميان  تتوىل  فيام 

وفيق  أحمد  اختيار  الفنان  وتم  املهرجان، 

لكونه  املهرجان،  من  الثانية  الدورة  لرئاسة 

أحد أبناء  املنصورة.

المهرجان رئيس  وفيق  أحمد 
وفيق،  أحمد  الفنان  أن  بالذكر  والجدير 

وفيها  املنصورة،  جامعة  التجارة  كلية  خريج 

 اشرتك بفرقة املرسح، وكان يصمم الديكورات 

حصل  فيها،  كام  وميثل  املرسحيات  ويخرج 

وعمل  الجامعات،  مستوى  عىل  جائزة  عىل 

»بكره«،  »بالعريب  الفصيح«،  مرسحيات  يف 

وكانت  كرامه«،  »حوده  سيادنا«،  يا  »دستور 

صبحي،  محمد  مع  الفنان  املرسحية  بدايته 

وقد اختاره الفنان جالل الرشقاوي للمشاركة 

يف إحدى  مرسحياته، وبعدها شاهده املخرج 

يوسف شاهني يف إحدى املرسحيات التي كان 

»اآلخر«  فيلم  لبطولة  ورّشحه  يشارك  فيها، 

هنصور«،  »سكوت  فيلم  ثم   1999 عام 

باملرسح  الفن  احرتاف  عامل  إىل  لينطلق  منها 

من  الكثري  يف  ويشارك  والدراما،  والسينام 

املسلسالت واألفالم املرصية.

همت مصطفى

أعرب املخرج خالد جالل رئيس قطاع االنتاج 

للمرسح  الفني  البيت  بأعامل  القائم  الثقايف، 

املرسحي  العرض  مبشاركة  سعادته  عن 

املرسح  فرقة  إنتاج  من  باملقلوب«  »هاملت 

ضمن  للمرسح،  الفني  بالبيت  الحديث 

دورتها  يف  املرسحية  قرطاج  أيام  فعاليات 

الـ23، والتي ستنطلق يف الفرتة من 3 ديسمرب 

وحتى 10 ديسمرب بدولة تونس. 

فرقة  مدير  منصور  محسن  الفنان  يقول   

مرتني   سيقدم  العرض  ان  الحديث  املرسح 

يف   ، اليوم  نفس  ىف  الجاري   ديسمرب   8 يوم 

ىف  مساء   ٧ والساعة  عرصا    3 الساعة  متام 

قاعة الفن الرابع. 

يذكر أن العرض من تأليف د. سامح مهران، 

أمين  محمود،  خالد  القايض،  عمرو  بطولة 

ومجموعة  سعيد  نهاد  جابر،  سمر  الشيوي، 

من شباب املعاهد الفنية واملرسح الجامعي، 

تأليف  السيد،  صبحي  وإضاءة  ديكور 

عودة،  مروة  أزياء  مهران،  طارق  موسيقي 

محمود،  ملياء  ماكيري  صالح،  رضا  مابينج 

مازن  إخراج  ومن  شاكر،  محمد  كوافري 

الغرباوي.
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وأمريكا وإيطاليا  والسودان  واإلمارات  وتونس  مصر 
الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  لمهرجان  السابعة  الدورة  جوائز  يحصدون   

الشيخ  رشم  ثقافة  بقرص  املايض  نوفمرب   30 اختتمت 

الدويل للمرسح  الشيخ  السابعة من مهرجان رشم  النسخة 

يف  أقيم  والذي  الغرباوي  مازن  املخرج  برئاسة  الشبايب 

الثقافة  وزيرة  معايل  برعاية  نوفمرب   30  -  25 من  الفرتة 

محافظ  فوده  خالد  حرب  أركان  واللواء  الكيالين  نيفني  د. 

جنوب سيناء . 

بدأ حفل الختام بكليب غنايئ للنجمة املطربة مروة ناجي 

عن جامل رشم الشيخ ومحافظة سيناء واستعرض الكليب 

بعض املناظر الخالبة ملحافظة رشم الشيخ ،وشارك الفيديو 

وكذلك  باملهرجان  الورش  متدريب  من  مجموعة  كليب 

لجنة تحكيم مسابقة مرسح  النجم محمود حجازي عضو 

، وقدمت حفل  تقليدية  الغري  الفضاءات  الشارع و  محور 

الختام الفنانة هاجر النحراوي والتي استهلت حفل الختام 

التي احتضنت  اللياىل  املهرجان  ليايل  انتهت  بكلمة وقالت 

التقينا جميعا يف رحاب املرسح الذي جمعنا بكل  أحالمنا 

املكان  إيل  نعود  أن  ونأمل   ، به من سحر ووفاء جامل  ما 

ذاته لنحافظ عىل مكتسبات املهرجان ونطوره. 

فعاليات  يستعرض  املهرجان  عن  تسجييل  فيلم  عرض  ثم 

وورش  عروض  من  األلفي  نبيل  دورة  السابعة  الدورة 

حفل  ملكرمني  مجمعة  مرئية  فقرة  ثم  فكرية  ومحاور 

 ، العدل  حسن  الفنان  فنية  قامات  ستة  وهم  الختام 

الدكتور  املرسحي  والكاتب  بدن  زهرة  العراقية  والفنانة 

الفيلكاوي  نبيل  دكتور  التشكييل  والفنان  جمعان  سامي 

أفضل  وهى  عودة  مروة  الدكتورة  االزياء  ومصممة 

شخصية مرسحية بالدورة السابعة ، وتكريم الفنان الراحل 

ماهر سليم تسلمته ابنته أسامء ماهر سليم. 

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  رئيس  مازن  املخرج  ورحب 

للمرسح الشبايب بالحضور وقال : نحمد الله عيل ما مرور 

أرض  إىل  املهرجان  ضيوف  رجوع  متمنيا  بسالم  املهرجان 

الوطن بسالم وقدم التحية ألهل سيناء املتواجدين مبرسح 

قرص ثقافة رشم الشيخ . 

فابيو  الربيطاىن  القنصل  الغرباوي  مازن  املخرج  واستدعي 

اللواء  وسيادة  جودي  جبار  د.  العراقيني  الفنانني  ونقيب 

فوده  خالد  حرب  أركان  اللواء  عن  نيابة  عييس  محمود 

الفنانة  العريب  املرسح  وسيدة  سيناء  جنوب  محافظ 

وتم  جالل  خالد  الكبري  واملخرج  أيوب  سميحة  القديرة 

وشهادات  املهرجان  دروع  ختام  حفل  مكرمون  تسليم 

جيل  لزمالئه  تكرميه  العدل  حسن  الفنان  واهدى  تقدير 

أيوب  القديرة سميحة  للفنانة  الشكر  ووجه  أكتوبر  حرب 

الكبري  واملخرج  املهرجان  رئيس  الغرباوي  مازن  واملخرج 

خالد جالل . 

املرسح  قسم  رئيس  الرواس  أحمد  الفنان  تكريم  وتم 

ببلدية ظفار ،كام كرم رعاة املهرجان وهم محافظ جنوب 

الله  وعبد  الرواس  احمد  وتسلمها  ظفار  وبلدية  سيناء، 

أبو  الفنان أحمد  الوطني وتسلمها  الشارقة  املرعي مرسح 

الكرداين  وليد  األستاذ  وتسلمها  الكيان  ومؤسسة  رحيمه 

“انينشنت  ورشكة  السياحية  للمنتجعات  درميز  ومجموعة 

تسلمها  وكلينك  عبده  مصطفي  األستاذ  وتسلمها  تريجر” 

مصعب فوده، و بوابة أخبار اليوم وتسلمها األستاذة دعاء 

الشافعي  باهر  االستاذ  وتسلمها  اجينيس”  “ماس  فوده، 

فاضل  محمد  األستاذ  وتسلمها  اتجاهات”  و”مؤسسة 

الفنانني  “دار حايب” للنرش وتسلمها محمد طعيمة ونقابة 

الفنانني  ونقابة  الفيلكاوي  نبيل  دكتور  وتسلمها  الكويتني 

العراقيني دكتور جبار جودي . 

مهنية  لجنة  اإلعالن عن جائزة حميد سمبيج الفضل  وتم 

وهي جائزة تعطي للعاملني باملهرجان وتقام بالتعاون مع 

ونبيل  بدن  وزهرة  عودة  ومروة  سليم  ماهر  الراحل  واسم  العدل  حسن 
الختام  حفل  فى  مكرمني  ستة   .. الجمعان  سامي  ود.  الفيلكاوي 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 05 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 05797 ديسمبر 2022العدد 797

55 متابعات

الشارقة،  دائرة  رئيس  ابو رحيمه  أحمد  واألستاذ  املهرجان 

مسابقة   ، الثالث  التحكيم  لجان  اعضاء  تكريم  تم  ثم 

املكونه  تقليدية  الغري  والفضاءات  الشارع  مرسح  عروض 

صميم  والفنان  سومي  هونج  حجازي  محمود  الفنان  من 

حسب الله ، مسابقة مرسح املونودراما املكونه من الفنان 

 ، براتني  بربرا  والفنان  ايجورك  برشى  شعبان  مصطفي 

ومسابقة العروض الكربي املكونة من الفنان مجدي كامل 

والفنانة  العرقي  منري  محمد  والفنان  حسني  آالء  والفنانة 

صورة  التقاط  وتم  فرنادي  فانس  والفنان  بالنك  لورا 

جامعية. 

الشيخ  رشم  ملهرجان  السابعة   الدورة  جوائز  أعلنت  ثم 

يف  الغرباوي  مازن  الفنان  برئاسة  الشبايب  للمرسح  الدويل 

ومسابقة مرسح   ، املونودراما  مسابقة   “ الثالثة  مسابقاته 

العروض  ومسابقة   ، تقليدية  الغري  والفضاءات  الشارع 

الكربي » . 

وجاءت جوائز مسابقة مرسح الشارع كاآليت : حصل عيل 

أفضل عرض مرسحي “ مرسحية املرأة والسلطان« 

 ( أداء جامعي  أفضل  ، وحصل عيل جائزة  السودان  ، من 

لجنة التحكيم الخاصة ( العرض السعودي “ سجناء أحرار 

العامري  الفنان منري  املونودراما فقد منح  أما مسابقة   ،  “

من تونس جائزة لجنة التحكيم الخاصة يف األداء التمثييل ، 

كام منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض “ اململوك 

جائزة  ومنحت   ، املتحدة  العربية  االمارات  من   “ جابر 

رئيس الهيئة الدولية للمرسح للعرض املرسحي 

 ”yissh“    من دولة الواليات املتحدة األمريكية  لعرض

الكربي فقد حصل عيل جائزة  العروض  أما جوائز مسابقة 

 « August« سميحة أيوب ألفضل عرض متكامل ، العرض

من املجر ، 

عليها  حصل  فقد  إخراج  ألفضل  صبحي  محمد  جائزة  أما 

عبد الرحمن محسن عن عرض » آل كرامازوف » ، وحصل 

إسامعيل  مرسحي  نص  ألفضل  الجندي  يرسي  جائزة  عيل 

إبراهيم عن نص » آل كرامازوف » ، كام حصل عيل جائزة 

عرض  عن  خطاب  مصطفي  ممثل  ألفضل  سمبيج  حميد 

أمل  جائزة  عيل  وحصلت   ،  « كرامازوف  »آل  مرسحية 

الدباس ألفضل ممثلة ميار إمام عن عرض »آل كرامازوف 

ألفضل  الحميد  عبد  سامي  جائزة  عيل  حصل  كام   ،  «

للجنة  القصب  صالح  جائزة  عيل  وحصل   ، سينوغرافيا 

التحكيم الخاصة العرض اإليطايل » سوفت رينز«.

الفنان  العام من املهرجان تحمل اسم  يذكر أن دورة هذا 

الكبري نبيل األلفي، وتحل دولة العراق ضيفا رشفيا للدورة 

سميحة  القديرة  الفنانة  رشفيا  املهرجان  ويرتأس  السابعة، 

والنجم  الفنان  للمهرجان  العليا  اللجنة  ورئيس  أيوب، 

الغرباوي،  مازن  املخرج  املهرجان  ورئيس  صبحي،  محمد 

ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة 

خالد  أركان حرب  واللواء  الكيالين،  نيفني  الدكتورة  الثقافة 

فوده محافظ جنوب سيناء..

رنا رأفت 
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6 متابعات

جالل  خالد  الكبري  املخرج  برئاسة  للمرسح  الفني  البيت  يختتم 

باقبال  حظت  والتي  الناجحة  العروض  من  2022مبجموعة  عام 

املرسحية  العروض  بعض  وتجيهز  افتتاحها  منذ  كبري  جامهريي 

وبداية  الجاري  الشهر  خالل  افتتاحها  املقرر  من  والتي  االخري 

من  مجموعة  عقد  املاضية  الفرتة  شهدت  وقد  الجديد  العام 

الثقايف  االنتاج  قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  بني  االجتامعات 

الفرق  مديري  وبني  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  بأعامل  والقائم 

داخل  املرسحية  بالحركة  والنهوض  للتطور  وتم وضع خطة شاملة 

البيت الفني للمرسح من خالل عروض متميزة تعكس هوية كل 

املتعلقة  االمور  بعض  مناقشة  تم  كام  الدولة  مسارح  من  مرسح 

بشكل الدعاية والتسويق واوضح جالل خالل هذه االجتامعات انه 

سوف يتم العرض عيل معايل وزيرة الثقافة الدكتورة نيفني الكيالين 

بينهم  من  املجاالت  جميع  يف  قامات  تضم  عليا  لجنة  تشكيل 

جديدة  لجنة  تشكيل  بجانب  للمرسح  الفني  البيت  فرق  مديري 

اكد جالل  نقاد املرسح يف مرص وقد  اهم  نخبة من  للقراءة تضم 

وتستقبل  العام  طوال  مفتوحة  العرض  دور  استمرار  رضورة  عيل 

من  او  العرض  دار  تتبعها  التي  الفرق  بعروض  سواء  جمهورها 

خالل استضافة عروض من انتاج فرق اخري وقد تم ذلك بالفعل 

الذي يعرض حاليا عيل  العرض املرسحي »حلم جميل«  من خالل 

خشبة املرسح الحديث 

شهر  خالل  للمرسح  الفني  البيت  خطة  تأيت  السياق  هذا  ويف 

ديسمرب كالتايل :

بعد نجاح كبري حققة املرسح القومي برئاسة الفنان الكبري ايهاب 

املستوى  عيل  سواء  الحفيد  عرض  خالل  من  املاضية  الفرتة  فهمي 

العرض  بتقديم  الفرقة  ىحاليا  تستعد  الجامهريي  او  النقدي 

املرسحي »سيديت الجميلة« من اخراج محسن رزق بطولة النجمة 

داليا البحريي والنجم احمد وفيق وتجري حاليا التجهيزات النهائية 

من بروفات وديكور ومالبس واضاءة استعدادا الفتتاحه قريبا عيل 

خشبة املرسح القومي. »

الكبري محسن منصور  الفنان  برئاسة  الحديث  بينام يشهد املرسح 

يوسف  قاعة  عيل  كيوبيد«  خطة   « املرسحي  للعرض  كبريا  نجاحا 

ادريس

نوال  الحسيني,  كريم  رياض,  املنعم  عبد  بطولة  كيوبيد«   »خطة 

سمري, امنية حسن, 

 , الربنس  رباب  ازياء  الرشيف,  بكر  ابو  اضاءة  امني,  احمد  ديكور 

الشاعر,  عبدالله  واشعار  .تأليف  كامل  مي  ومالبس  ديكور  تنفيذ 

اخراج احمد فؤاد.

»سيب  )املونودراما(  املرسحي  للعرض  حاليا  التجهيز  يتم  كام 

نفسك« ومن املقرر عرضة قريبا عيل قاعة يوسف ادريس  العرض 

دراماتورجواخراج  حسن  نبيلة  دكتورة  ترجمة  انجيا  مارك  تأليف 

جامل ياقوت .

»حلم  الكوميدي  العرض  الحديث  املرسح  حاليا  يستضيف  و 

استضافة  وذلك ضمن خطة  الكوميدي  املرسح  انتاج  من  جميل« 

اشار  والتي  الفني  للبيت  التابعة  االخري  الفرق  لعروض  املسارح 

اليها املخرج الكبري خالد جالل 

والفنان  عادل  حنان  والفنانة  حسني  سامح  النجم  بطولة  العرض 

أيضا  العرض  يضم  كام  الهجريس  جالل   ، زين  عزت  القدير 

مجموعة من النجوم منهم، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد ، هشام 

حسني،هنادي محمود وكوكبه من  شباب املرسح الكوميدى ،

غناىئ  عرض  وهو  شابلن”   “تشارىل  رائعة  جميل”عن  “حلم 

موسيقى استعراىض ،يدور حول شاب صعلوك  يجول  ىف الشوارع 

عليه  فيتعرف  إنقاذه  ويحاول  ينتحر  وهو  األثرياء  أحد  ويرى 

الطبقات  بني  التباين  وتظهر  معه،  للعيش  منزله  إىل  ويأخذه 

الشاب  بني  تكاملية  عالقة  هناك  ويصبح  وأفكارهم   وسلوكهم 

الصعلوك والرجل الرثى .

مالبس   ، شبل  حازم  ديكور   ، رمضان  طارق  تأليف  من 

طارق  أشعار   ، جرب  هشام  موسيقى  عجمى،  نعيمة  الراحلة 

ومن  بكرالرشيف،  أبو  ،وإضاءة  شفيق  ضياء  عىل،إستعراضات 

إخراج إسالم إمام

ويف املرسح الكوميدي برئاسة الفنان يارس الطوبجي تشهد خشبة 

املرسح حاليا بروفات العرض املرسحي “يوم عاصم جدا”  للمخرج 

خالل  افتتاحة  املقرر  ومن  النمر  امين  تأليف  ومن  حسان  عمرو 

تأليف  وطيب”من  “امري  املرسحي  العرض  ويلية  املقبلة  الفرتة 

احمد امللواين واخراج محمد جرب. 

يجري  الكومي   عادل  الفنان  برئاسة  لالطفال  القومي  املرسح  اما 

ومن  مرص  مواهب  ورشة  نتاج  من  جديدا  عرضا  بروفات  حاليا 

املقرر افتتاحة خالل الشهر الجاري بجانب تجهيز العرض املرسحي 

صفوت  واخراج  سامل  ابو  عيل  تاليف  من  كويك”  “جنة  الجديد 

صبحي .

الجاري مبناسبة احتفاالت  محمد متويل:  حفل غنايئ خالل الشهر 

نرص اكتوبر 

فرقة  مدير  متويل  محمد  املخرج  قال  الدولية   الحديقة  ويف   

الشمس لدمج ذوى االحتياجات الخاصة ان الفرقة تستعد لعودة 

حقق  ان  بعد  الرابع  للموسم  كراش«  »كاندي  املرسحي  العرض 

نجاحا جامهرييا كبريا يف املواسم املاضية

»كاندي كراش« بطولة شيامء عبد النارص, محمود الهنيدي, محمد 

صالح.

ديكور حازم شبل, مالبس ريم هيبه, اشعار بالل امام, الحان حازم 

ضياء  استعراضات  الكاشف,  محمد  موسيقي  توزيع  الكفراوي, 

شفيق, تأليف سعيد حجاج, اخراج محمد متويل

مرسح  لكورال  النهائية  الربوفات  حاليا  تجري  الفرقة  ان  مضيفا   

اكتوبر املجيد  الشمس لتقديم حفل غنايئ مبناسبة احتفاالت نرص 

النصف  ان  اكد متويل  بتدريبهم دكتور محسن صادق كام  ويقوم 

»كحل  وحيك  متثيل  ورشة  ستبدأ  سوف  ديسمرب  شهر  من  الثاين 

الحياه« ملريض  الفرقة وجمعية »سحر  بني  بالتعاون  وذلك  العني« 

الرسطان وتستمر ملدة  ثالثة اشهر .

 محمود عبد العزيز  

بالمسرح  تستعد  رزق  لمحسن  الجميلة”  “سيدتي 

للمسرح الفين  البيت 
ديسمرب في 

وفيق وأحمد  البحريي  داليا  بطولة  القومي 
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77 متابعات

املتقدمة  الطلبات  استقبال  والرياضة،  الشباب  وزارة  تواصل 

الدرايس  للعام  عرش  الحادي  موسمه  يف  إبداع  مهرجان  ملسابقات 

العليا  واملعاهد  الجامعات  لشباب  واملخصصة   )2023  /2022(

واألكادمييات الحكومية والخاصة.

املجاالت  من  للتسابق  مجااًل   1٧  »11 »إبداع  فعاليات  وتشمل 

األدبية والعلمية والفنية، ومن مسارات التسابق، مسابقة العروض 

املرسح  »سيدة  اسم  العام  لهذا  جائزتها  تحمل  والتي  املرسحية، 

العريب« الفنانة القديرة سميحة أيوب.

لجنة التحكيم..سهري املرشدي و سامح الرصيطي و عصام السيد.

وإسالم  صادق  باسم  و  حسان  عادل  واملشاهدة..  االختيار  لجنة 

إمام 

والتحكيم المشاهدة  لجنيت 
وأعلن املهرجان عن لجنة االختيار واملشاهدة ـ والتي تتشكل من 

باسم  الصحفي  والكاتب  والناقد  حسان،  عادل  واملخرج  الفنان 

صادق، واملخرج إسالم إمام، فيام تتشكل لجنة التحكيم يف املرحلة 

النهائية من الفنانة سهري املرشدي إيزيس املرسح املرصي، والفنان 

سامح الرصيطي، و املخرج عصام السيد.

للتقديم  موعد  آخر 
ووضع »إبداع 11« الضوابط واألحكام العامة والرشوط للمشاركة 

يف مسابقة للعروض املرسحية، والتي تتضح فيام ييل:

العروض  لتصفية  الوزارة  قبل  من  مشاهدة  لجنة  تشكيل  يتم 

النهائية  والتصفيات  التحكيم  لجنة  أمام  لعرضها  متهيًدا  املرسحية 

عىل مرسح الوزارة.

العرض  الشباب والرياضة بعدد )3( نسخ من  يجب موافاة وزارة 

.DVDاملرسحي عىل

نسخ،   )3( عدد  بتسليم  األكادميية  املعهد/   / الجامعة  تقوم  و 

املرسحي  للعرض  ميموري  فالش  عيل  للمشاركة  املتقدمة  للفرق 

العامة  اإلدارة  ملسئويل  ميموري  فالش  عيل  نسخ   )3( وعدد 

الشباب  وزارة  مبقر  السادس  الدور   – والفنية  الثقافية  للربامج 

البانفلت  إىل  باإلضافة   ،2023  /  1  /16 أقصاه  موعد  والرياضة يف 

العروض  للجنة مشاهدة  لتقدميه  بالعرض املرسحي متهيًدا  الخاص 

مرسح  عىل  النهائية  للتصفيات  املتميزة  الفرق  لتصعيد  املرسحية 

وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة.

 )45( عن  يقل  وال  )ساعة(  عن  املرسحي  العرض  مدة  يزيد  ال 

دقيقة.

نصوص  من  واحد(  )فصل  نص مرسحي  باختيار  فريق  كل  يقوم   

أو إبداعات املرسح املرصي أو العريب أو العاملي يف إطار تراجيدي 

 5 وتضاف  املرصي  للنص  االختيار  يف  األولوية  وتكون  كوميدي  أو 

درجات يف بند اختيار النص للنصوص املؤلفة مرصًيا أو عربًيا.

لظروف  مناسبة  موضوعاتها  يكون  أن  املرسحيات  يف  ُيفضل 

مع  املرصي  املواطن  تهم  التي  القضايا  وتتناول  املرصي  املجتمع 

االلتزام بأخالقيات املجتمع واحرتام اآلداب والذوق العام.

مجاالت  من  الخارج  من  فنية  بعنارص  االستعانة  للمخرج 

)االستعراضات – الديكور– األلحان - اإلضاءة – األزياء( علاًم بأنه 

لن يتم حصولهم عىل جوائز مالية حيث أن الجوائز للطلبة فقط.

)املخرج+  متضمنة  طالب   )25( عن  يزيد  ال  الفريق  أعضاء  عدد 

إداري الفريق+ العنارص من داخل الجامعة(.

يف حالة قيام املخرج بإعداد النص املرسحي وإعادة صياغته يجب 

وتستبعد  املشاركة  واستامرة  العرض  مطبوعات  يف  لذلك  اإلشارة 

األعامل املنقولة من أي وسيط أخر.

)كليات  بالجامعة  املتخصصة  املرسح  أقسام  أحد  وجود  حالة  يف 

ميكن  املرسحية(  للفنون  العايل  واملعهد  النوعية  والرتبية  اآلداب 

للجنة املشاهدة بعدد )3( عروض بحد أقىص  للجامعة أن تتقدم 

عىل أن يكون من بينهم عرض متخصص.

الفرقة  طبيعة  عن  تفصيلية  معلومات  بتقديم  جامعة  كل  تلتزم 

مخرج/  )ممثل/  مشاركتهم  وطبيعة  املشاركني  وأسامء  املتسابقة، 

إضاءة(   – استعراضات   – أزياء   - وغناء  ديكور/ موسيقى  مؤلف/ 

التي  الشخصية  واسم  املمثل  اسم  عىل  النرشة  تحتوي  أن  عىل 

لجنة  ألعضاء  تقدم  نرشة  يف  وذلك  له،  شخصية  وصورة  يقدمها 

التحكيم قبل العرض مبارشًة.

ومتنحها  الفنية  العنارص  بعض  تختار  أن  التحكيم  للجنة  يجوز 

شهادات متيز.

)من  املوسيقى  املؤلف  أو  املتميز  الصوت  أو  العازف  يكافئ 

الشباب  وزارة  أوركسرتا  منتخب  إىل  بانضاممه  جائزة  الطالب( 

والرياضة.

جميع  يف  الجامعة  خارج  من  بهم  االستعانة  يتم  للذين  يحق  ال 

وال  النهايئ،  التحكيم  أثناء  واإلعاشة  اإلقامة  الجامعية  املجاالت 

رصف أية مبالغ من قيمة الجائزة يف حالة الفوز.

يف حالة مشاركة الطالب يف أكرث من عرض يف إحدى العنارص الفنية 

)ديكور، مالبس، وإضاءة،..إلخ( ويتم تقيمه يف الجامعة املقيد بيها 

فقط، ويعترب من الخارج يف باقي العروض.

إبداع لـ  العامة  الشروط 
املرحلة  لـ »إبداع11« من جانب  العامة  أيًضا عن الرشوط  وُأعلن 

والعلمية  األدبية  املجاالت  مختلف  يف  التقدم،  ومواعيد  السنية، 

الحكومية  العليا واألكادمييات  الجامعات واملعاهد  والفنية لطالب 

والخاصة، ومنها للعروض املرسحية.

ُيسمح للمشاركة من سن )18 - 2٧( سنة من املقيدين يف الجامعة 

الدرايس  العام  خالل  والخاصة،  الحكومية  األكادميية  أو  املعهد  أو 

 2023/2022

المشاركة أسلوب 
وتشارك كل جامعة/معهد/أكادميية يف املسابقات األدبية والعلمية 

بعد  االشرتاك يف كل مجال  املدرجة برشوط  لألعداد  وفًقا  والفنية 

إجراء التصفيات التمهيدية بالجامعة أو املعهد أو األكادميية

للتنفيذ مراحل  ثالث 
لتنفيذ  مراحل  ثالث  يف  »إبداع11«  مهرجان  فعاليات  ومتر 

املسابقات، وهي:

املرحلة األوىل

املايض  أكتوبر  شهر  يف  للمشاركة  اإلعالن  بدء  منذ  وتستكمل 

اإلعداد  يتم  وفيها   ،2022 الجاري  ديسمرب  نهاية  حتى  وتستمر 

الجامعات  داخل  واألقسام  الكليات  بني  املسابقة  عن  واإلعالن 

وإجراء  والخاصة،  الحكومية  واألكادمييات  العليا  واملعاهد 

التصفيات التمهيدية بهم، وإرسال األعامل للوزارة )اإلدارة العامة 

انتهاء  بعد  مجال  كل  لرشوط  وفًقا  والفنية(  الثقافية  للربامج 

التصفيات التمهيدية.

املرحلة الثانية

من  املرسلة  األعامل  استالم  فيها  ويتم   ،2023 يناير  خالل 

الجامعات واألكادمييات واملعاهد بعد انتهاء التصفيات التمهيدية 

التي يتم تصعيدها  وفًقا لرشوط كل مجال، ويتم اختيار األعامل 

وفًقا  النهائية  التصفيات  يف  للمشاركة  التحكيم  لجان  قبل  من 

لرشوط كل مسابقة.

املرحلة الثالثة

النهائية  التصفيات  يتم   ،2023 أبريل  مارس/  فرباير/  أشهر  خالل 

والرياضة  الشباب  وزارة  مرسح  عىل  والفنية  األدبية  للمجاالت 

بالقاهرة للعروض املرسحية واملرسح الغنايئ االستعرايض، ومرسح 

املدينة الشبابية بأيب قري باإلسكندرية لباقي املسابقات.

همت مصطفى

 »11 »إبداع 
أيوب« »سميحة  باسم  المسرحية  العروض  مسابقة  يطلق 
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عطية«  حسن  الناقد  عند  المسرح  »سوسيولوجيا 
البكري خلفة  ورسل  المرزوك  صباح  عامر  للباحثني  جديد  كتاب 

صدر كتاب »سوسيولوجيا املرسح عند الناقد حسن عطية« 

والدكتورة  املرزوك  صباح  عامر  الدكتور  االستاذ  للباحثني 

رسل خلفة البكري عن دار املعارف بالقاهرة.

مسار  يف  والتغيري  التطور  نتيجة  النقدية  املناهج  تعددت 

تحليل  يف  متعددة  أساليب  للنقاد  وكان  املعارص،  النقد 

منهج  عند  الوقوف  العسري  من  وأصبح  اإلبداعية،  األعامل 

للنهوض  نقدي واحد، فكانت هناك محاوالت كثرية تسعى 

بالظاهرة النقدية، لجعلها أكرث حداثًة وُنضجاً، باالعتامد عىل 

التقليدي  النقدي  بالنظام  تتقيد  ال  جديدة،  نقدية  مناهج 

املبني عىل البديهيات، وإصدار األحكام املسبقة.

املرسحية،  واألعامل  بالنصوص  النقدية  الدراسات  واهتمت 

معتمدًة عىل ما قدمته املناهج والنظريات من آليات مُتّكن 

القارئ من التغلغل إىل العمل اإلبداعي، الذي أضحى جزًءا 

الداللة  عىل  والقبض  فيه،  نشأ  الذي  املجتمع  من  يتجزأ  ال 

والعمل  القارئ  بني  التفاعل  ليحقق  وراءه،  تكمن  التي 

اإلبداعي.

تحتاج  ال  واملجتمع  اإلبداعية  األعامل  بني  العالقة  أن  كام 

إىل إثبات، أو وجود من ينكرها، وكل ما تدعو الحاجة إليه، 

هو بيان هذه العالقة وكشف عنارصها وتفسريها، وعىل أي 

املجتمع  يستقي  وهل  باملجتمع؟  األعامل  تلك  ترتبط  نحو 

من الفن أم العكس؟ أم أن العالقة بينهام عالقة تبادل تأثر 

للنقد  بالنسبة  كافياً  ليس  الواقع  هذا  نقد  أن  كام  وتأثري؟ 

أن  ينبغي  مبا  يعي  أن  الناقد  عىل  وإمنا  السوسيولوجي، 

يكون عليه الواقع الذي يطمح له اإلنسان، ويرفض التقاليد 

بطرح  نقده  يف  عنه  يعرُب  ملا  واالستغالل،  والتخلف  البالية 

الحلول البديلة.

)املنهج  بني  القامئة  العالقة  عىل  الضوء  الباحثان  ويسلط 

للظاهرة  املرافقة  النقدية  واألعامل  السوسيولوجي( 

املامرسة  اعتمدتها  التي  املناهج  من  باعتباره  املرسحية، 

باألعامل  مرتبطة  علمية  معرفة  إنتاج  أجل  من  النقدية 

االجتامعية  النظر  وجهة  من  التحليل  وأن  اإلبداعية، 

السيام  شائعاً،  أمراً  أصبح  والتاريخية  والسياسية  والثقافية 

فاذا  بيئته،  من  أبداعه  ينهل  والفنان  الكاتب  أخذ  أن  بعد 

داخلها  يف  لوجد  اإلبداعية  األعامل  يف  الغوص  حاولنا  ما 

ترعرع  التي  وبيئته،  ومجتمعه،  وشخصيته،  منتجها،  حياة 

إىل  مضيفاً  املقصود،  غري  أو  املقصود  بالشكل  سواء  فيها 

حيث  جديد،  وُبعد  عمق  من  يغنيها  ما  التقليدية  املناهج 

ومثرة  االجتامعية،  الحياة  من  نتاجاً  اإلبداعية  األعامل  تعد 

املعاينة  عىل  تقوم  جديدة،  بلغة  الواقع  عنارص  بناء  إعادة 

ووعياً  إدراكاً  لتولد  والتحليل،  والتفسري  والرشح  واملالحظة 

بالجامل عند املتلقي.

الناقد  العربية املعارصة، هي تجربة  النقدية  التجارب  ومن 

عطية  حسن  الدكتور  األستاذ  املرصي  األكادميي  املرسحي 

حقل  إىل  جديدة  إضافة  ُتشكُل  التي  )1948_2020م( 

باعتبارها  املعارصة،  السوسيولوجية  النقدية  الدراسات 

تجربة امتدت منذ أواخر ستينيات القرن املنرصم من خالل 

واملجالت  الصحف  يف  ينرشها  بدأ  التي  املرسحية  نقوداته 

املحلية ومن ثم العربية واألجنبية، ونرش فيام بعد عدد من 

الدراسات األكادميية النقدية، ومن ثم إصداره مجموعة من 

املؤلفات النقدية التي أهتمت باملرسح واملجتمع، وعالجت 

العاملي  املرسح  التي تخص  املرسحية  القضايا  مجموعة من 

والعريب، وتوزعت دائرة اهتاممه النقدي وفق ثالثة محاور 

رئيسة وهي: املرسح والسينام والفنون الشعبية.

النقدي  املنهج  بدراسة  البحث  أهمية  وتكمُن   

السوسيولوجي عند الناقد حسن عطية، كونه ناقد مرسحي 

األكادميي  األستاذ  إنه  بل  وهمومه،  املرسح  بقضايا  ملتزم 

يشغلون  اآلن  هم  النقاد  من  جيل  يديه  عىل  تخرج  الذي 

تدريسه  خالل  من  النقدية،  بكتاباتهم  املرسحي  الوسط 

بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  النقد  ملناهج 

الفنون يف القاهرة منذ مثانينيات القرن املنرصم، إضافة إىل 

قرن،  نصف  من  ألكرث  املرسحي  للنقد  التطبيقية  مامرسته 

يف  الواسعة  ومشاركته  العريب،  املرسح  يف  الفّعال  وحرضوه 

ليكون  أُختري  حتى  واملحلية،  والعربية  األجنبية  املهرجانات 

لهذا  العرب،  املرسحيني  النقاد  لجمعية  األسبق  الرئيس 

جاءت هذه الدراسة لتوثق تجربته النقدية، ودراسة أعامله 

النقدية السوسيولوجية التي اهتمت بالخطاب املرسحي يف 

ضوء نقد النقد، ليبني الباحثني خصوصية منجزه النقدي.  

ُيفيد  معرفياً  جهداً  يعُد  فالبحث  البحث:  إىل  الحاجة  أما 

والباحثني  ومعاهدها  الجميلة  الفنون  كليات  طلبة 

املرسحي،  واألدب  النقد  مبجاالت  واملهتمني  والدارسني 

الدراسات  عىل  الضوء  تسليط  يف  ُيسهم  منجزاً  بوصفه 

املرسحي  والنقد  عموماً،  املرسحي  بالنقد  تهتم  التي 

السوسيولوجي خصوصاً.

ومن الجدير بالذكر أن املكتبة العربية تخلو من أّية دراسة 

للناقد  النقدي  املنجز  دراسة  تتناول  متخصصة  أكادميية 

تضمن  ومدخل  مقدمة  الكتاب  حوي  ولهذا  عطية،  حسن 

يف  الباحثان  وقام  الكتاب،  يف  الواردة  املصطلحات  تحديد 

)النشأة،  وفق:  عىل  املرسحي  النقد  بدراسة  األول  الفصل 

النقد  بدراسة  الثاين  الفصل  عني  فيام  الوظيفة(،  املفهوم، 

العاملية  للتجارب  وذكر  تاريخية  كدراسة  السوسيولوجي 

النقد،  نقد  مفهوم  فتناول  الثالث  الفصل  أما  والعربية، 

حسن  للناقد  املعرفية  املرجعيات  درس  الرابع  والفصل 

نقدية  مناذج  تسع  لدراسة  ُكرس  الخامس  والفصل  عطية، 

كتب  يف  نرشها  تم  عطية  حسن  للناقد  سوسيولوجية 

النقد، وقد اختتم  مستقلة أو مشرتكة عىل وفق منهج نقد 

عنها  متخض  التي  )الخامتة(  النتائج  من  مبجموعة  الكتاب 

الكتاب  وضم  واملراجع،  باملصادر  ثبت  إيراد  ثم  البحث، 

والعلمية،  الذاتية  الناقد حسن عطية  أول عن سرية  ملحق 

التي تم أخذ  املنشورة يف كتب  الدراسات  ثاين عن  وملحق 

عينة البحث عنها.

ياسمني عباس 
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 2022 الكرازة  مهرجان  ختام  حفل  في 

المسرح  بجوائز  الفائزين  أسماء  إعالن  بسالم«  »عيشوا 
الكرازة  مبهرجان  الفائزين  نتائج  إعالن  احتفالية  انطلقت 

أثناسيوس  القديس  بقاعة  ُنظم  والذي   ،2022 للعام  املرقسية 

ديسمرب   3 الجمعة  يوم  مساء  بالعباسية،  املرقسية  بالكاتدرائية 

بعض  وحضور  الكنيسة  أبناء  و  آباء  من  حشد  وسط  الجاري، 

الشخصيات العامة.

املهرجان  لشعار  التنظيم،  دقيق  كورايل  بغناء  االحتفالية  بدأت 

الذي  موىس،  األنبا  نيافة  كلمة  إلقاء  عقبه  بسالم”،   “عيشوا 

الكرازة،  ملهرجان  الراعي  الثاين،  توارضوس  للبابا  بالتحية  توجه 

للسادة  بالشكر  توجه  كام  املهرجان،  منسق  “شنوده”_  والبابا 

آباء الكنيسة.

ثم أعلن األنبا موىس عن شعار الدورة القادمة للمهرجان والتي 

عن  معربا  فرحا”،  إال  تكن  “ال  عنوان  تحت   2023 ستنطلق 

ثم  املحبة،  و  الرعاية  بكل  يدعمهم  الذي  املسيح  للسيد  شكره 

وجه التحية والشكر لكل اآلباء و بعض رجال الدولة الحارضين، 

يف إطار االحتفالية كرم األنبا موىس خالل االحتفالية الشخصيات 

العامة الحارضة، عىل رأسهم نيافة األنبا “رافائيل”_ أسقف عام 

عام شربا  “أمبيلس”_أسقف  األنبا  نيافة  القاهرة،  كنائس وسط 

عني  كنائس  قطاع  عام  أسقف  “أبسيلوس”_  األنبا  الشاملية، 

شمس واملطرية وحلمية الزيتون.

كرم أيضا كل من: 

الدكتور”عندليب  سابقة،  برملانية  عامر”_  “نهاد  الدكتورة 

املركزية  اإلدارة  رئيس  شومان”_  “مسعود  الشاعر  فهمي”، 

الثقافة،  وزارة  وكيل  كامل”_  “هاين  األستاذ  الثقافية،  للشئون 

بجامعة  املرسح  وأستاذ  الفني  الناقد  عاشور”  “خالد  الدكتور 

الناقدة   ، إسامعيل«  عيل  “سيد  الدكتور  االستاذ  األزهر، 

تحرير  رئيس  حسني«_  الرازق  »عبد  الكاتب  زيك«،    »مايسة 

مجلة  تحرير  مدير  مطاوع«_  الكاتب«عامد  املرسح،  مجلة 

إسحاق«_  »محمد  الدكتور   ، أحمد«،  »عفاف  املرسح،الدكتورة 

العالييل«،    »محمود  الدكتور  سابقا،  فنية  تربية  كلية  عميد 

يف  املرسح  ومؤسس  الكبري  املخرج  جرجس«_  »اميل  األستاذ 

بكر”_  أبو  “رانيا  الكاتبة  زيدان”،  “أحمد  والشاعر  اليمن، 

الناقدة الفنية

يف  الفائزين  أسامء  بعض  إلعالن  موىس  األنبا  نيافة  تقدم  وقد 

املهرجان يف عدد من املجاالت منها: املرسح، األدب، املوسيقى، 

اليدوية،  األشغال  النحت،  العزف،  التصوير،  الرسم،  الغناء، 

وغريها.

والورش  املؤمترات  من  عدد  تنظيم  تم  املرسح،  يخص  فيام  و 

التأليف  واإلخراج،  كالتمثيل  املرسح  مجال  يف  التدريبية 

املرسحي، فن الحيك، التعبري الحريك، املكياج املرسحي وغريه.

أنه  املرسح  مسابقة  يخص  فيام  األسامء  إعالن  يف  ورد  كام 

يف  عرضها  يصلح  التي  املتميزة،  العروض  من  عدد  هناك  كان 

الفائزين مبسابقة املرسح  املهرجانات القومية، مشريا إىل أسامء 

وهم:

مرسح )حضانة( يفوز بها فريق كنيسة العذراء إيبارشية عزبة 

النخل، عن عرض )الرجل الحكيم(. 

إيبارشية  العذراء  كنيسة  فريق  بها  يفوز  )ابتدايئ(  مرسح 

العرض   عن  درياس،   _ العذراء  كنيسة  واملطرية،  شمس  عني 

)جواين(. 

ميخائيل،  املالك  كنيسة  فريق  بها  يفوز  )إعدادي(  مرسح 

إيبارشية القوصية ومري، عن العرض املرسحي )سبعة سونج(. 

سليامن«  »مارينا  بها   يفوز  إعدادي(   مونودراما_  مرسح)   •

)صداع  عرض  جرجس،  ماري  كنيسة  عن  السويس  إيبارشية 

مزمن(. 

إيبارشية  سيفني  أيب  كنيسة  فريق  بها   يفوز  )ثانوي(  • مرسح 

البحر األحمر، عن العرض املرسحي) صوت الحكمة(. 

• مرسح) خريجني( يفوز بها فريق كنيسة مارجرجس، إيبارشية 

طهطا وجهنيه، عن العرض املرسحي )حكيم(.

القديسة  الخاصة فريق كنيسة  الهمم والقدرات  • مرسح ذوي 

)ليكن  املرسحي  العرض  عن  الجيزة،  شامل  إيبارشية  دميانة، 

سالم(،  و فريق كنيسة العذراء_ الباتنون، إيبارشية املنوفية عن 

إيبارشية رشق  )اليل جاي ورايا(، وفريق كنيسة مارمينا،  عرض 

املنيا.

العذراء  كنيسة  فريق  بها  يفوز  ديدميوس(  )القديس  مرسح   •

املرسحي  العرض  عن  االسكندرية،  إيبارشية  يوسف،  والقديس 

)ليه الزم نغفر لبعض(.

كنيسة  فريق  بها  يفوز  وبانتومايم_إعدادي(  )مايم   •

مارجرجس، إيبارشية عني شمس، عن العرض املرسحي )ألفا(.

إيبارشية  مكسيموس،  كنيسة  فريق  بها  يفوز  )مايم_ثانوي(   •

االسكندرية، عن العرض املرسحي )نور(.

األم  كنيسة  فريق  بها  يفوز  جامعة(  وبانتومايم_  •)مايم 

دوالجي، إيبارشية إسنا وآرمنت، عن عرض )زمن التيه(.

العذراء،  كنيسة  فريق  بها  يفوز  عرائس  مرسح   •

إيبارشية عني شمس واملطرية عن العرض )بندق الشطور(.

األنبا  كنيسة  فريق  بها  يفوز  ظل(  خيال  )عرائس_  مرسح   •

كاراس، إيبارشية أسيوط، عن عرض )الفرييس والعشار(.

القديسة  دير  فريق  بها  يفوز  ماريونت(  )عرائس  مرسح   •

)باإلميان  عرض  عن  الشيخ،  وكفر  دمياط  إيبارشية  دميانة، 

السالم(.

• مرسح )عرائس جوانتي( يفوز بها فريق دير القديسة دميانة، 

إيبارشية دمياط وكفر الشيخ، عن عرض )مع إخوايت السالم(.

العذراء  كنيسة  فريق  بها  يفوز  »ماسكات«  طفل  مرسح   •

إيبارشية وسط البلد عن عرض )احرتام بيت الله(، وأيضا فريق 

كنيسة مارمرقس، إيبارشية بني سويف.

• املرسح األسود يفوز بها فريق دير القديسة دميانة، إيبارشية 

دمياط و كفر الشيخ، عن عرض )يف وطننا السالم(.

رانيا زينهم أبو بكر
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المصري« المسرح  ذاكرة  »حارس  دوارة  عمرو  تكريم 
الكتاب باتحاد 

املرسحي  واملؤرخ  والناقد  املخرج  لتكريم  ندوة  أقيمت 

املرسح  ذاكرة  “حارس  عنوان  تحت  دوارة،  عمرو  د. 

لالحتفال  مرص،  كتاب  التحاد  العامة  بالنقابة  املرصي”، 

بحصوله عىل جائزة الدولة للتفوق يف اآلداب. 

شهداء  أرواح  عىل  حداد  دقيقة  بالوقوف  الندوة  بدأت 

رئيس  الهادي  عبد  د. عالء  واستهل  بني سويف،  حريق 

بتكريم  سعادته  عن  معربا  كلمته  الندوة  الكتاب  اتحاد 

دكتور دوارة، وأشار إىل أن املرسح املرصي تعرض للكثري 

من املغالطات بسبب غياب التوثيق، وقد تصدى دكتور 

املرسح  موسوعة  بإصداره  الصعبة  املهمة  لهذه  عمرو 

 1٧ تناولت  والتي  به  الخاصة  البيانات  لتوثيق  املرصي 

إىل 6,000  والتي تقرتب  العروض املرسحية  لتاريخ  جزء 

مرسحية.

الدكتور  لكتاب مرص رشحت  العامة  النقابة  أن  وأوضح 

ملا  وفاء  ؛  املستحق  الرتشيح  وهو  التفوق  لجائزة  دوارة 

جهد  ،وهو  املرصي  املرسحي  للحراك  تأريخ  من  به  قام 

يف  دوارة  الدكتور  بجائزة  بالتربع  دوارة   عليه  رد  كبري 

مرصي  جنيه   10,000 الجائزة  وقيمة  التطبيقي  النقد 

وجائزة فؤاد دوارة يف مجال الدراسات النقدية. 

السامر  عروض  اشتملت  املوسوعة  أن  وأوضح:   

أنها  و  الخ،  والتعازي...  والزار  الظل  وخيال  واملحبظني 

عدلت أخطاء تاريخية وشخصية كثرية يف تاريخ املرسح، 

الدراما  رواد  من  عدد  مذكرات  يف  جاء  ما  وصححت 

وبديع  رشدي  وفاطمة  نشاطي  فتوح  كأمثال  واملرسح 

يعلم  كبري  عدد  يكن  مل  فرتات  وغطت  وغريهم،  خريي 

كام  الصاالت،  بعروض  يسمى  ما  عن  وتحدثت  بها، 

من  بأكرث  عرضت  التي  العروض  من  عدد  أسامء  عدل 

املهدية  منرية  مثل  املهمة  الفرق  لجهد  أشار  كام  اسم 

أهم  أن  وأوضح  إلخ،   .... ورشدي  الريحاين  ونجيب 

من  يؤكد  والذي  عنه  املسكوت  هو  الجهد  هذا  يف  ما 

املتخصصة  البحثية  املراكز  غياب  املوسوعة  هذه  خالل 

تاريخ  السينامتيك«  يسمى  ما  عىل  أيضا  يجري  والذي 

أهمية  أن  إىل  باإلشارة  واختتم  املرصية«،  السينام 

شاملة  قومية  اسرتاتيجية  وضع  خالل  من  تأيت  املرسح 

ذلك  ننجح يف  ومل  والعقائدي،  الفكري  التطرف  ملواجهة 

حقيقة  بني  مبارشة  عالقة  بوصفه  للمرسح  بالرجوع  إال 

فاعلة وحقيقة مشاهدة ومتلقية.

الهيئة  عىل  أن  كلمته  ختام  يف  الهادي  عبد  وأوىص 

املرصية العامة للكتاب أن تعرف أن هذا تاريخنا وقوتنا 

فيجب  تشويهه،  يحاولون  الذي  ومجهودنا  الناعمة 

االرساع يف إصدار املوسوعة حامية لتاريخ الفن وحامية 

لجهد فنانينا.

الدكتور  أن  الحديني  محمود  الفنان  أشار  كلمته  ويف 

دوارة ال يحتاج لشهادة تقدير ألن أعامله تؤكد تواجده 

املوسوعة  الحديني  واعترب  عىل خريطة املرسح املرصي، 

باالحرتام،  جدير  ألنه   املرصي  للمرسح  مهم  حدث 

املتفرج،  مع  املبارش  الوحيد  الفن  املرسح   أن  وأشار 

وأنه البد من االهتامم باملرسح، فمنذ عام 1935  وحتى 

وإنتاج  ومكافآت  أبنية  من  املرسح  تدعم  والدولة  اآلن 

ولذلك فاملرسح يجب ان يوضع يف أجندة كل واحد منا 

ليست  واملهرجانات  فاعلة،  مشاركة  الجمهور  ملشاركة 

يستطيع  الذي  املبارش  الفن  هو  فاملرسح  لذلك  كافية 

الجامهري  عن  البعد  كل  بعيد  ولكنه  لألفضل،  يغري  أن 

املرسح  يف  تحدث  التي  الجديدة  واملحاوالت  الحقيقية، 

مؤمنني  فنانني  رأسهم  وعىل  الشباب  لعروض  املرصي 

الجامهري  التحام  ذلك  يواكب  أن  البد  املرسح  برسالة 

يتالىش  ان  من  خوفه  عن  الحديني  وعرب  املرسح،  مع 

الشباب،  لجذب  ايجابيا  شيئا  نفعل  مل  اذا  الفن  هذا 

الكبري  الناقد  د  عمرو دوارة يستكمل مسرية  أن  واشار 

باملبادرة  باإلشادة  حديثه  واختتم  دوارة،  فؤاد  الدكتور 

مبجال  سنوية  جائزة  بتخصيص  عمرو  للدكتور  اإليجابية 

فؤاد  الكبري  الناقد  والده  باسم  باملرسح  التطبيقي  النقد 

دوارة قائال  ان الدكتور دوارة ال يكل وال ميل وانه اصبح 

للمعلومات متمنيا أن يستمر وأن  الرئييس اآلن  املصدر 

يقف الجميع بجانبه.

قام  لما  وفاء  التفوق  جائزة  الهادي:  عبد 
المسرحي  للحراك  تأريخ  من  دوارة  به 
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الموسوعة   في  العمل  استمر   : دوارة 
عاما وعشرين  سبعة 

سعادته  عن  دوارة  عمرو  الدكتور  به  املحتفى  وأعرب 

،كام  العريب  والحضور  والتكريم  الندوة  بهذه  واعتزازه 

النقابة،  ورئيس  الكتاب  التحاد  وشكره  تحيته  قدم 

يف  نصفهم  املوسوعة  غري  إصدار   36 لديه  أن  وأوضح 

التوثيق  التوثيق، وصدر سبعة كتب عىل مستوى  مجال 

عبد  وهناء  الرشقاوي  جالل  منهم  كبار  مخرجني  عن 

الفتاح وكرم مطاوع ومحمود االلفي، وأربعة كتب هامة 

عن الفنانني ومنهم الفنان حسني رياض وعبد الله غيث 

كتب  لديه  أن  إىل  وأشار  رزق،  وأمينة  ايوب  و سميحة 

للفرق املرسحية كتوثيق الكتاب القومي الذي حصل فيه 

يف  الكتب  بعض  بإعادة  اعتز  وقال:  االتحاد،  جائزة  عىل 

الدول العربية كلبنان واالمارات والجزائر واألردن، وقال: 

 90 بعد  املرسحية  للعروض  التلفزيوين  التسجيل  بدأ 

عاما منذ بداية املرسح، فاملرسح بدأ 18٧0 مع يعقوب 

بالرجوع  وبدأ   1962 التصوير  بدأ  والتلفزيون  صنوع 

والريحاين  رمسيس  كفرقة  موجودة  كانت  التي  للفرق 

بعضها  الرشائط  وهذه  العروض  بعض  وأعاد  وغريها، 

اتلف وبعضها تم تهريبه ففقدنا الذاكرة،

جهد  والتوثيق  املتخصصة،  املجالت  ندرة  إىل  أشار  كام 

حتى  سنوات  لعدة  للمرسح  القومي  املركز  يف  توقف 

باملواكبة  التوثيق  محاوال  وبدأ  صادق  يارس  الفنان  جاء 

هو  داود  الغني  عبد  الناقد  وتابع:  للعروض،  السنوية 

صاحب لقب حارس ذاكرة املرسح، وعن املوسوعة قال: 

وذكر  عاما،  وعرشين  سبعة  ملدة  العمل  يف  استمر  أنه 

إن  املوسوعة  عن  له  قال  دوارة  فؤاد  الراحل  والده  أن 

هو  وامنا  مبفرده  أحد  به  يقوم  أن  صعب  الجهد  هذا 

واجب مؤسيس، وأشار أنه تعاقد مع هيئة الكتاب لنرش 

للمرسح،  العربية  الهيئة  تنرشها  أن  ورفض  املوسوعة، 

معقول،   بسعر  للمرصيني  متاحة  لتكون  باملال  مضحيا 

وقسمت  و18  ال1٧  الجزء  يف  املوسوعة  قيمة  أن 

نصفني ألن فيها خمسة مداخل منها الزمني و الفهارس 

مرسح  عروض  عن  املوسوعة  تحدثت  كام  الفرق،  و 

املوسوعة  واشارت  مرحلتني،  عىل  كان  والذي  الصاالت 

روض  ومرسح  الدين   عامد  مرسح  بني  للفرق  ايضا 

أجزاء  عرشة  املوسوعة  من  صدر  لقد  قال:  و  الفرج، 

بحوايل ألف جنيها وبها معلومات هامة، وتحتوي  عىل 

بالصور، وهناك كتاب مهم  سبعة آالف مرسحية موثقة 

االبداع  من  عام   150 اسمه  القومي  املهرجان  يف  صدر 

وهو مفتاح للموسوعة.

إىل  داود  الغني  عبد  الكبري  الناقد  أشار  كلمته  ويف 

الذي  املرصي  املرسح  ذاكرة  حارس  بلقب  يعتز   أنه 

فهو  فراغ،  يأيت من  مل  اللقب  وأن  دوارة،  د.  أطلقه عىل 

عند  إال  يجده  ال  سؤاال  أو  املرسح  يف  شيئا  أراد  كلام 

املناسبة  بهذه  سعادته  عن  داوود  وأعرب  .دوارة،  د 

يف  دوارة  فؤاد  الراحل  باسم  جائزة   تخصيص  وخاصة  

النقد التطبيقي، وأشار أن األساتذة االكادمييني يعرتفون 

بأنهم مل يتعلموا نقد تطبيقي يف املعهد ألنهم  يهتمون 

فكرة  إىل  وأشار  والنظريات،  والدراسات  باألبحاث 

الخلط مؤخرا بني النقد الفني و الفعيل، كام أعرب عن 

الدولة  جائزة  عىل  دوارة  عمرو  دكتور  لحصول  سعادته 

للتفوق بعد سنوات، والتي مل يكن يهتم بالعائد املادي 

لها بل وتربع ودفع فوقها التحاد الكتاب ليتم تخصيص 

بلفت  قام  الذي  الوحيد  فهو  دوارة.  فؤاد  الناقد  جائزة 

االحتفال  لرضورة  الثقافية  املؤسسات  و  املرسحيني  نظر 

املرصي  املرسح  تأسيس  عىل  ونصف  قرن  مرور  بذكرى 

السنوات  خالل  أصبح  قد  أنه  إىل  باإلضافة  الحديث،  

األخرية املرجع الوحيد لجميع املرسحيني والباحثني الذين 

يلجأون إليه للحصول عىل املعلومات املرسحية الدقيقة، 

مخلصا  حياته  وعاش  املرسح  تزوج  دوارة  أن   وأضاف: 

يف  كبري  نقص  أكمل  دوارة  وأن  املرسح،  للعبة  حارسا 

والعدالة  التطبيقي،  النقد  خالل  من  املرسحية  الحركة 

من  كمخرج  وإبداعاته  دوارة  جهود  نغفل  أال  تقتيض 

أفضل مخرجي جيل الثامنينات.  

رئيس  صادق  يارس  واملخرج  الفنان  أعرب  مداخلته  ويف 

املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية عن 

أنا  قائال:  دوارة  دكتور  حق  يف  بشهادته  لإلدالء  سعادته 

أعرفه منذ ما يقرب من 41 سنه وأهم مميزاته أنه ليس 

ناقدا فقط وامنا مامرسا للعملية املرسحية سواء كمخرج 

واملوثق،  واملؤرخ  املحلل  فهو  كممثل،  او  مرسحي 

العبقرية  الجينات  وارث  وهو  كممثل  حياته  بدأ  فهو 

النقدية من والده الدكتور فؤاد دوارة والذي كان رئيسا 

للمركز القومي للمرسح دكتور، وأشار إىل أن دواره هو 

واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  اداره  مجلس  عضو 

التوثيق  يف  منه  االستفادة  وبدانا  الشعبية  والفنون 

يتم عىل مستويات  القومي  املركز  فالتوثيق يف  للمرسح 

ورشائها  كامريات  استحداث  يف  وبدانا   ، ومريئ  مكتوب 

بشكل  التسجيل  ليكون  مونتاج  و  صوت  ووحدات 

تكون  ان  املكتبة  وبدأت  للتسويق  ايضا  يصلح  احرتايف 

وأقيمت  احرتايف،   تصوير  املصورة  باملرسحيات  عامره 

القومي،   املركز  باسم  والتأريخ املرسحي  للتوثيق  ندوات 

حلقات  يف  املرصي  املرسح  تأريخ  يف  منه  واستفدنا 

الجوانب فيه،  التوثيق ألهم  مصورة »30 حلقة« شاملة 

وأصدر كتاب مهم عن املرسح الكوميدي، وعمرو دواره 

اداريت  بها خالل  استفدت  اسهامات واراء مهمه جدا  له 

املرسح،  مجلة  لعودة  الداعمني  أهم  من  وكان  للمركز 

وهو أحد أهم الكتاب يف املجلة، يف ختام كلمته قال أن 

دوارة معجون مرسح وشكر رئيس اتحاد الكتاب مشريا 

واملركز  الكتاب  اتحاد  بني  توأمة  هناك  سيكون  أنه  إىل 

القومي للمرسح.

بكل  استثنائية  شخصية  دوارة  كمالو: 
المقاييس 

ويف مداخلتها أكدت الناقدة د. وفاء كاملو أن د. دوارة 

لصدق  فقط  ليس  املقاييس،  بكل  استثنائية  شخصية 

بالدراسة،  صقلها  عىل  حرص  التي  موهبته  وخصوبة 

لكن أيضا لدقته املتناهية وإنتاجه املرسحي الغزير عىل 

وأصبح  يمل  وال  يكل  ال  دوارة  الحديين: 
للمعلومات اآلن  الرئيسي  المصدر 

النقدية  العبقرية  جينات  ورث  دوارة  صادق: 
مسرح  معجون  وهو  والده  من 
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جميع املستويات. 

دكتور  بصداقة  اعتزازه  عىل  زعيمة  محمد  د.  أكد  كام   

معه  تعاون  حيث  عاما،   30 من  أكرث  مدى  عىل  دوارة 

مبجال اإلخراج، و تنظيم بعض املهرجانات التي نظمتها 

»الجمعية املرصية لهواة املرسح«، وألنه كان يف بداياته 

ما  أن  زعيمة  وأشار  منه،  كبرية  خربات  اكتسب  الفنية 

بذله دوارة يف املوسوعة هو جهد مؤسسات كبرية وليس 

ومثابر  جدا  ناجح  وقيادي  كإداري  به  وأشاد  فرد،  دور 

ميتلك القدرة عىل اإلقناع ورشح األهداف وأيضا التوجيه 

لجميع  الحسنة  القدوة  مثال  أنه  إىل  باإلضافة  بحسم 

العاملني معه.

السابق  الرئيس  الذهبي  الفنان خالد  ويف مداخلته أشاد 

للمرسح القومي مبوهبة د. دوارة كمخرج خاصة وأنهام 

قد تعاونا معا يف أحدث عروضهام »رشف الكلمة« الذي 

مثل مرص مبهرجان بغداد عام 2019.  

على  حرصه  كمخرج  سماته  أهم  مال:  الجَّ
الفنية. عضالته  استعراض  عدم 

قائال:  دوارة  د.  عن  الجامل  رضا  الفنان  وتحدث 

يف  وواع  مثقف  كمخرج  دوارة  مع  بالعمل  استمتعت 

لفرقة  األمراء(  أكرث من عرض مرسحي من أهمها )ملك 

املرسح الحديث، و)عصفور خايف يطري( لقطاع الفنون 

الشعبية واالستعراضية، باإلضافة إىل بعض العروض التي 

كرم  الراحل  الكبري  املخرج  مع  منفذ  كمخرج  بها  عمل 

عدم  كمخرج حرصه عىل  أهم سامته  من  وأن  مطاوع، 

استعراض عضالته الفنية. 

في  ومهاراته   قدراته  له  يحسب  العال:  أبو 
واقع  إلى  الخطط  تحويل 

وأكد د. حسام أبو العال اعتزازه  بصداقة د. دوارة التي 

باملعهد  التحاقه  قبل  أي  عاما،  األربعني  مدة  تجاوزت 

العايل للفنون املرسحية، وقال: شاركته يف تحقيق العديد 

من األحالم التي نجح مبثابرته ودأبه يف تحويلها إىل أرض 

لهواة  املرصية  )الجمعية  تأسيس  أهمها  ومن  الواقع، 

املرسحية  املهرجانات  من  كبري  عدد  وتنظيم  املرسح(، 

العريب  املرسح  ملهرجان  بتأسيسه  توجت  التي  املتنوعة 

متابعة  حظ  يل  كان  كذلك  الجديدة،  األلفية  بداية  مع 

البدايات.  املصورة منذ مرحلة  موسوعة املرسح املرصي 

يخططون  البرش  من  فقط   %3 أن  يقال  كام   : وأضاف 

للـ9٧% اآلخرين، فإن دوارة بالتأكيد هو أحد املخططني 

بل ويحسب له قدراته ومهاراته أيضا يف تحويل الخطط 

واإلرصار،  والدأب  الرؤية  وضوح  طريق  عن  واقع  إىل 

أصدقائه  من  عدد  أكرب  وإقناع  تجميع  يف  وقدراته 

تحقيق  يف  للمشاركة  ودعوتهم  مشاريعه،  بأهمية 

املرشوعات الكبرية.

تحكيم  لجنة  لعضوية  رشحين  خدوجة: 
العربي  المسرح  مهرجان 

بعد  الليبية خدوجة صربي:  الفنانة  قالت  ويف مداخلتها 

توقفي عن التمثيل  طوال 3 سنوات بعد الثورة رشحني 

العريب،  املرسح  مهرجان  تحكيم  لجنة  لعضوية  دوارة 

الحياة،  بهجة  يل  أعادت  مرسحية  عروض  فشاهدت 

دوارة  وشجعني  املرسح،  ابنة  ألين  الحياة  يل  وعادت 

مونودراما  نص  إحضار  عيل  وعرض  املرسح  إىل  للعودة 

كنت قد حدثته عنه من ليبيا، وبعد عرشة أيام أحرضت 

النص، وتم انتاج مونودراما ظلت تعرض ملدة 9 سنوات، 

ب:  خدوجة  واختتمت  العربية،  الدول  يف  بها  وتجولت 

تحيا مرص.

سامية سيد

حارسا  وعاش  المسرح  تزوج  دوارة  داوود: 
المسرح للعبة 

هو  الموسوعة  في  دوارة  بذله  ما  زعيمة: 
فرد دور  وليس  كبرية  مؤسسات  جهد 
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المعاصر  المسرح  سينوغرافيا  في  »الحركة 
الداخلية«    العمارة  في  المرونة  بمفهوم  وارتباطها 
نوني اللطيف  عبد  مي  للباحثة  ماجستري  رسالة 

املرسح  سينوغرافيا  يف  »الحركة  بعنوان  ماجستري  رسالة  مناقشة  تم 
من  مقدمة  الداخلية«  العامرة  يف  املرونة  مبفهوم  وارتباطها  املعارص 
الباحثة مي عبد اللطيف نوين، بقسم االعامرة الداخلية كلية الفنون 
الجميلة جامعة دمشق، وتضم لجنة املناقشة الدكتور جورج محفوض 
والدكتور  )عضًوا(،  معاد  الرازق  عبد  والدكتور  ومرشًفا(،  )عضًوا 
عجاج سليم )عضًوا(. والتي منحت الباحثة من بعد حوارات نقاشية 

انتظمت وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة املاجستري.
وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة كالتايل:

الفنون  أنواع  جميع  يضم  حيث  الفنون  أبو  بأنه  املرسح  يعرف 
واملوسيقا  األدب  جانب  إىل  والعامرة(  والنحت  )الرسم  التشكيلية 
أضاف  أن  منذ  األوىل  مالمحها  عرفت  والسينوغرافيا،  والتمثيل، 
سوفوكليس املناظر التي اختلفت مالمحها. وعىل مر العصور تنوعت 
املذاهب املرسحية وأصبح لها دورها الداليل والتعبريي ومل تعد مؤلفة 
قامئا عىل  املرسحي  العمل  يعد  مل  و  ومملة  ثابتة جامدة  عنارص  من 

حركة املمثلني وأداؤهم فقط بل شاركتهم حركة املناظر واإلضاءة. 
يوضح موضوع الرسالة مفهوم الحركة ودورها يف سينوغرافيا املرسح 
تم  حيث  الداخلية  والعامرة  العامرة  فن  وبخاصة  األخرى  والفنون 
من  واملفروشات  الداخيل  الفراغ  مرونة  يف  الحركة  دور  عىل  الرتكيز 
العاملية، ومقارنة حركة املؤدي والديكور  النامذج  خالل تحليل بعض 
تم  خاللها  ومن  الداخلية  والعامرة  املرسح  مجايل  يف  واإلضاءة 
استعراض ما هو مشرتك من خالل مقارنات بني التخصصني يف فرتات 
يف  الحركة  ارتباط  مدى  توضيح  تم  ذلك  خالل  ومن  مختلفة.  زمنية 

سينوغرافيا املرسح مبفهوم املرونة يف العامرة الداخلية.
وقد تم تقسيم البحث إىل ثالثة أبواب:

املرسح  سينوغرافيا  يف  األساسية  املفاهيم  عنوان:  تحت  األول  الباب 
والعامرة الداخلية، وقد ضم ثالثة فصول. 

التاريخي:  وتطورها  املرسحية  السينوغرافيا  بعنوان  األول  الفصل 
يحوي عىل عرض ملفهوم السينوغرافيا )وأصل املصطلح( وتنوعه حول 
العامل، نشأة السينوغرافيا ومراحل تطورها واختالف مالمحها بحسب 
)البيئة  ب  املتمثلة  عنارصها  إىل  إضافة  واألدبية  الفنية  املدارس 
الصوت  اإلضاءة،  املاكياج(،  ضمنها  )من  األزياء  الكتل،  املشهدية، 

وأداء املمثل وحركته(.
الداخلية:  والعامرة  الفنون  يف  الحركة  مفهوم  بعنوان  الثاين  الفصل 
حيث تم االطالع عىل مفهوم الحركة علميا وفلسفيا. كام تم التعريف 
أنواعها ومتى ظهر  أحد  الحركية  العامرة  الديناميكية وكون  بالعامرة 
مصطلح العامرة الحركية، إضافة إىل ملحة تاريخية لبدايات الحركة يف 
من  الغاية  وما  عليها  طبقت  التي  األساسية  الحركة  وأنواع  العامرة. 
تطبيقات  عن  مناذج  استعراض  تم  كام  العامرة،  يف  الحركة  تطبيق 

الحركة يف العامرة الداخلية والغاية منها.
التعريف مبفهوم  الداخلية:  العامرة  املرونة يف  الثالث مفهوم  الفصل 
املرونة وتطوره يف مجال العامرة، إضافة إىل تنوع وتعدد املصطلحات 
ويف  العامرة  يف  املرونة  وأهمية  املرنة  العامرة  ومبادئ  له،  املقاربة 

النهاية سلط الضوء عىل تشارك الحركة واملرونة مبدأ التغيري.
يف  املرونة  لنامذج  وتحليلية  وصفية  دراسة  بعنوان:  الثاين  الباب 

العامرة الداخلية: املعارصة،  يتكون من فصلني. 
يف  واستعامالتها  املرونة  ملفهوم  مختارة  مناذج  بعنوان  األول  الفصل 
داخلية  لفراغات  عاملية  مناذج  يستعرض  املعارصة:  الداخلية  العامرة 
تتسم باملرونة حيث نالحظ أن لتحريك بعض العنارص دور يف مرونة 
فراغها الداخيل، ونتوصل يف نهاية الفصل أن املرونة يف الفراغ الداخيل 

إما بسبب عنارص ثابتة أو متحركة.

الفصل الثاين من الباب الثاين بعنوان مناذج مختارة ملفهوم املرونة يف 
القابلة  املفروشات  منها:  مفروشات  مناذج  يعرض  املفروشات: حيث 
تحريك  خالل  من  مظهرها  لتغيري  والقابلة  للمساحة،  املوفرة  للطي، 
أجزائها، توسيع املساحة. كام وجدنا أن مرونة املفروشات إما مبرونة 
األغراض  أجل  من  أجزائها  تحريك  بقابلية  أو  منها  املصنوعة  املادة 

التي ذكرت يف السابق. 
الباب الثالث بعنوان: مفاهيم الحركة يف سينوغرافيا املرسح:

يتألف من ثالثة فصول 
الفصل األول بعنوان الحركة يف املرسح يتطرق إىل مفاهيم الحركة يف 
املكان  الشخصيات-  ومنط  القصة  )عن  للتعبري  منها  والغاية  املرسح، 
خشبة  عىل  الحركة  أهمية  إنكار  ميكن  وال  العام(،  -والجو  والزمان 
املشهد.  توازن  عىل  الحفاظ  مع رضورة  كعنرص جاميل  سواء  املرسح 

كام أن للحركة بشكل عام تأثري عىل عامرة املرسح. 
اإلخراج،  وعملية  الحركة  بعنوان:  الثالث  الباب  من  الثاين  الفصل  أما 
فتناول عنارص السينوغرافيا الحركية املتمثلة ب )حركة املمثل، حركة 
توحيد جميع هذه  الرئيسية  املخرج  اإلضاءة( ومهمة  املناظر وحركة 

العنارص الحركية عىل خشبة املرسح ليك يوصل رؤيته للجمهور.
وتتعدد  والسيطرة(  الطاقة  الرسعة،  )االتجاه،  أبعاد  املمثل  ولحركة 
منابعها  عىل  الضوء  سلط  كام  تقنية(  انعكاسية  )اضطرارية،  أنواعها 
الرئيسية وال يوقف الجانب الحريك عىل حركة املمثل فقط بل لحركة 
ولها  وطاقة،  ورسعة  وايقاع  وزن  أيضا  ولها  دورها  أيضا  الديكور 
تاريخ  عرب  عرفت  كثرية  وآليات  املرسحي،  العرض  يف  عديدة  مربرات 
الدوارة، الفخاخ واملصاعد  الكواليس  التحليق،  املرسح أشهرها )آالت 

وآلة املوج وغريها(.
حيث  املبتكرة  ومنها  التقليدية  منها  عديدة  طرق  املناظر  ولتغيري 
للحركة  القابلة  مبناظرها  متيزت  معارصة  عروض مرسحية  عدة  اخرتنا 
والتغيري أثناء العرض دون الحاجة السدال الستار أو التعتيم، وجاءت 
باألحرى  أو  ثانيا  املشهد  ولتغيري  أوال  داللة  ذات  فيها  املنظر  حركة 
خلق فضاء جديد لألداء، عدا عن كون املناظر بدت يف حركتها وكأنها 

مؤد آخر يشارك األداء عىل املرسح.
ومبا يتعلق بحركة اإلضاءة املرسحية فنميز بني دور اإلنارة التي تعطي 
الضوء الذي يساعد عىل الرؤية واإلضاءة عىل املرسح إلضفاء داللة أو 
اإلضاءة  ولحركة  دور.  اإلضاءة  ولحركة  بذاتها،  مقصودة  نفسية  حالة 

عىل املرسح نوعني: حركة انتقالية وحركة موضعية.
اإلضاءة  مصمم  أن  كام  املناظر  حركة  لتخدم  اإلضاءة  حركة  وتأيت 
ولها  املمثل  بحركة  عالقة  ولألزياء  املمثلني.  إضاءة  عن  أيضا  مسؤول 
العرض  جاملية  عىل  تؤثر  التي  العنارص  من  وتعترب  الدرامي  دورها 
األحيان  بعض  ويف  املرسحي،  الفضاء  يف  املمثل  حركة  تحدد  أنها  كام 
ليعرب عن رؤيا  للمؤدي ويتحرك معه ويتغري  الزي كبيئة  قد يترصف 

املخرج.
الفصل الثالث بعنوان مقارنة بني مفهومي املرونة يف العامرة والحركة 
الذي  الواقع  يعكس  املرسح  أن  كيف  فيه  استعرضنا  املرسح:  يف 
يعترب  املرسح حيث  والحركة يف  العامرة  الحركة يف  بني  وقارنا  نعيشه 
الداخيل ونقارن ما بني حركة املؤدي عىل  الفراغ  املستخدم مؤدي يف 
بني  ونقارن  الداخيل،  الفراغ  يف  املستخدم  هو  الذ  واملؤدي  املرسح 
حركة الديكور يف املجالني، وحركة اإلضاءة، ومن خالل املقارنة توصلنا 
وتحول  املكان  اختزال  يف  ساهمت  املجالني  يف  الديكور  حركة  أن  إىل 

الفضاء.
ويف نهاية الفصل نستعرض أوجه التأثري املتبادل بني الحركة يف املرسح 
آليات  بعض  أن  كيف  استعرضنا  حيث  الداخلية  العامرة  يف  واملرونة 
املرسح انتقل تأثريها إىل الفراغ الداخيل من خالل املقارنة بني بعض 
يف  استخدمت  التي  اآلالت  بعض  انتقال  فيها  ظهر  التي  النامذج 
تظهر  أخرى  عليه، ومناذج  مرونة  لتضفي  الداخيل  الفراغ  إىل  املرسح 
التشابه يف بعض النواح كقابلية النقل ويف تطبيق الحركات األساسية 
يف  التغيري  أجل  من  املناظر  وتصميم  الداخلية  والعامرة  العامرة  بني 
حيث  من  التشابه  أوجه  تبني  أخرى  مقارنات  إىل  إضافة  التصميم، 
السينوغرافيا  تأثر  حتى  أظهرت  التنفيذ  وتقنيات  التصميم  مبدأ 
العامرة  بني  متبادل  التأثري  وكأن  الصناعي،  بالتصميم  املرسحية 

واملرسح. 
البحث  هذا  يف  إليها  توصلنا  التي  والتوصيات  النتائج  وأخريا حددت 
والعامرة  السينوغرافيا  مجايل  بني  واملقارنات  التحليالت  بعد  من 
الداخلية من ناحية الحركة والتي أظهرت مدى ارتباط مفهوم الحركة 
حركة  وبخاصة  العامرة  يف  املرونة  مبفهوم  املرسح  سينوغرافيا  يف 
املجالني  حول  البحث  ضمها  التي  والرؤى  األفكار  إىل  إضافة  املناظر، 

والعالقة بينهام.

ياسمني عباس 
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هو  الرومانية  الميثولوجيا  في  كيوبيد 
بحمله  اشتهر  فينوس،  اإللهة  ابن 

يصيب  سهمه  الجمال،  شديد   ، للسهم 
يصور   ، الحب  في  فيوقعهم  البشر 
هيئة  في  الحظ  قليل  صغري  كطفل 

كأعمى   يصور  وأحيانا   ، بجناحني  مالك 
أعمى. الحب  أن  إلى   لريمز 

معضلة؟  في  الرمز  هذا  وقع  لو  ماذا 
منظور  من  حياته  شاهدنا  لو  وماذا 

تدور  المنطلق  هذا  من  ؟  مختلف 
الذى   “ كيوبيد  “خطة  عرض  أحداث 

فتنازى  إطار  فى  أحداثه  تدور 
و  الحب  عن   ، كوميدي  اجتماعي 

هذا  أجرينا   .. السريع  االنفصال  ظاهرة 
فؤاد  أحمد  العرض  مخرج  مع  الحوار 

رؤيته  على  ونتعرف  التجربة  من  لنتقرب 

حوار : رنا رأفت.                                                                                                

حوار

كيوبيد«:  »خطة  عرض  عن  فؤاد  أحمد  المخرج 
تغيري  في  كبريا  دورا  التكنولوجيا  لعبت 

الحب مفهوم 

م��ا اجل��دي��د ال��ذى تقدميه ف��ى ع��رض “خطة كيوبيد” 
اخترت  ومل���اذا  عليها  تعتمد  ال��ت��ي  الرئيسية  والتيمة 

كيوبيد ليكون الشخصية املحورية ؟
 ، كوميدي  اجتامعي  فنتازى  إطــار  ىف  فكرته  تــدور  العرض 

الفكرة به قامئة عىل “كيوبيد “ ، فجميع القصص كانت نهايتها 

أن  فأردنا   ، ذلك  بعد  يحدث  ماذا  نعرف  أن  دون  سعيدة 

املرشوع  هو  الحب  ومرشوع  الحب،  رمز  متثل  شخصية  نتبع 

قررنا  عليه  عىل  وبناء   ، العرض  فكرة  عليه  القامئة  األسايس 

نتعامل  ومل   ، الحب  رمز   “ “كيوبيد  مبارشة  للرمز  االتجاه 

معه بصورته  الطبيعية املتعارف عليها ، ولكننا اتجهنا لشكل 

وماذا  حياته..  يف  “كيوبيد”  سيكون  كيف  لنعرف  فنتازي 

عن  توقفه  بعد  ملساعدته  تحتاج  فابنته  معضلة..  يف  وقع  لو 

بشكل  الشخصية  حياته  تناول  بجانب  سيفعل؟  فامذا  العمل، 

مغاير مل يتم تناوله من قبل .

هل تختلف قيمة احلب من زمن إلى زمن ومن عصر 
لعصر وإلى أي مدى تشتبك تلك الفكرة مع العرض؟

ال تختلف قيمة األشياء بقدر اختالف تعريفها، وقيمة اليشء 

األزمة  ولكن   ، ثابتة  اليشء  قيمة   ، كبرية  فلسفية  أزمة  متثل 

ما  وهو  الحب؟  تعريف  هو  ما  اليشء  تعريف  ىف  األساسية 

تعريف  عىل  أثرت  والتكنولوجيا  أخر،  إىل  مكان  من  يختلف 

تعريف  األزمة يف  وأصبحت  كثرية  تعريفات  له  فأصبح  الحب 

زمن  كل  ولكن ىف  ثابتة  فالقيمة  قيمته،  وليست  نفسه  الحب 

يف  الحب  تعريف  املثال  سبيل  عىل  الحب،  تعريف  يختلف 

اربعينات وعرشينيات القرن املايض بالنسبة  لشخصيتي »يس 

التوقيت  الحب ىف هذا  له ميثل  السيد« و«أمينة« فخضوعها 

ىف  فيتمثل  والثامنينات  السبعينات  فرتة  يف  األمر  ويختلف   ،

املرأة العاملة التي تساند زوجها وهنا اإلشكالية يف التعريف 

أو  مفهوم  تغيري  يف  كبريا  دوراً  التكنولوجيا  لعبت  كذلك   ،

األحداث  رسعة  بنفس  يحدث  أصبح  وقد  الحب،   تعريف 

حولنا، أو كام يطلق عليه »تيك آواى » ، وأصبح من الصعب 

يتشابك  ما  وهو  الجميع،  عليه  يتفق  تعريفا  أحد  يضع  أن 

أن  نحاول  التي  الرئيسية  املشكلة  ألنها  ؛  العرض  ىف  معنا 

األقرب  بالشكل  تقدميه  نستطيع  الحب وكيف  ما هو  نحلها، 

للصحة .

الشاعر  اهلل  الكاتب عبد  اجن��ذاب��ك لنص  أس��ب��اب  م��ا 
وكيف بدأ التعاون بينكما ؟

مدير  منصور  محسن  والفنان  أنا  عمل   جلسات  عقدنا 
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إدريس  يوسف  قاعة  افتتاح  بالعرض  سنعيد  أننا  هو  جذبني 

الفنان محسن  التي ظلت مغلقة عىل مدار 11 عاماً،  وكان   ،

منصور متحمساً للغاية ، وتحمس كثرياً للفكرة وهو ما دفعني 

للحامس أيضاً  إلعادة إفتاح قاعة لها رونق شديد ومهمة جداً، 

خاصة بجود عرض يحقق  صدى واسعا، ذلك يزيد من األقبال 

قبل  مهمة  إدريــس  يوسف  قاعة  كانت  فقد   ، القاعة  عىل 

إغالقها ، ونتمنى أن تعود لسابق عهدها.

ملناقشة  املخرجني  الفترة األخيرة اجت��اه  مالحظ فى 
رأي��ك يف هذا  العالقات االجتماعية ما  قضايا تخص 

االجتاه، وهل من املهم تقدميه يف الفترة احلالية ؟
حولنا،  يحدث  ما  ونتابع  نشاهد  أن  يجب  بالرضورة  نحن 

ووجهة نظري أننا طوال الوقت البد ان  نقدم كل اإلشكاليات 

اجتامعي  بشكل  مختصة  بعينها  فرتة  توجد  ال   ، والقضايا 

بالغه  رضورة  هناك  فلسفية،  بأفكار  مختصة  أخرى  وفرتة 

لالقرتاب من الجامهري، وهو ما يجعل الجامهري تأيت للمرسح، 

فالجامهري تذهب للمرسح لالستمتاع، وكذلك مشاهدة أعامل 

قريبة منها ومن املمكن أن نأخذها ملستوي ثقايف وفكري أعىل 

 « »ديجافو  عرض  ىف  املثال  سبيل  فعىل  عليها  نتعاىل  أن  دون 

 ، كوميدي  إطار  ىف  ووضعناها  عميقة،  فلسفية  فكرة  قدمنا 

يف  ونضعها   ، الحب  تيمة  نناقش  كيوبيد«   »خطة  عرض  ويف 

إطار كوميدي و  فاتنازي مختلف متاماً، وهو ما يجعل شكل 

املناقشة مختلفا ألى مناقشة أخرى وىف نفس الوقت نستقطب 

الجمهور لريتاد املرسح .

العرض  درام���ا  ع��ن  ب��ص��ورة معبرة وعبر  الديكور  خ��رج 
وفكرته نود أن نتحدث عن هذا العنصر؟

التعاون  وهو   ، أمني  أحمد  الديكور  مهندس  صممه  الديكور 

وعند  املتميزين  الديكور  مصممني  من  وهو   ، بيننا  الخامس 

العرض  روح  تفهم  أن  كمتفرج  تستطيع  تصميامته  مشاهدة 

تحدي  واجهنا   « كيوبيد  »خطة  عرض  وىف   ، الرئيسية  وفكرته 

لوكيشن«   « أكرث من مشهد  نقدم  أن  نستطيع  كبري هو كيف 

داخل مساحة صغرية ،باإلضافة ألن نضع الجمهور داخل هذه 

الحالة، ومبجرد دخول املتفرجني للقاعة يشعرون بهدوء نفيس 

تخيلنا كيف سيكون  الديكور  لخطة  التحضري  يسودهم، وعند 

املنزل الذي يعيش به كيوبيد ، وهنا بدأنا الفكرة كيف سنقوم 

وكذلك  كثرية  حلواًل  وأوجدنا   ، الديكور  حركة  مع  بالتعامل 

راعينا أن يتسم بروح مبهجة وبها هدوء  كبري، تكملها الصورة 

طوال  العرض  درامــا  تخدم  التي  الرشيف  بكر  أبو  بإضاءة 

املتفرج  ، واملريح لعني  املبهج  الديكور  ، وكذلك شكل  الوقت 

تحوى  إنسانية  أو  كوميدية  لحظات  اللحظات سواء  يف جميع 

فكرا  ورسائل هامة .

الفنان  بقيادة  الحديث  املرسح  فرقة  إنتاج  كيوبيد”  “خطة 

محسن منصور  بطولة عبداملنعم رياض، كريم الحسينى، نوال 

سمري، أمنية حسن، ديكور أحمد أمني، إضاءة أبوبكر الرشيف، 

موسيقى  كامل،  مى  وأزياء  ديكور  تنفيذ  الربنس،  رباب  أزياء 

عىل،  ياسمني  التدريب  تحت  ُمخرج  مساعد  عبداملجيد،  تامر 

فهمى،  محيى  نور  منفذ  ُمخرج  حسني،  دعاء  إخراج  مساعد 

تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد

 ، القوة  بنفس  العمل  يكون  لن  العمل  عنارص  من  عنرص  أي 

، وتقديم املوسيقي والغناء بشكل  بها  التي ظهر  واإلمكانيات 

الجمهور،  وبني  بيننا  حميمية  أكرث  العرض  حالة  جعل  حي 

ولكنه   ، خارجي  مؤثر  من  للموسيقي  يستمع  ال  فالجمهور 

واألغاين  قريبا،  املتفرج  يجعل  وهو  أمامه،  العازف  يشاهد 

الجامهري  ألذن  بالنسبة  مسموعة  أغاين  هي  بالعرض  املقدمة 

،وهو ما قرب الجمهور منا ، وجعل بيننا وبينهم حميمة كبرية.                                                                                   

وفرقة  ال��دول��ة  تعاونك مع مسرح  أن نتحدث عن  ن��ود 
املسرح احلديث بقيادة الفنان محسن منصور؟

 10 من  يقرب  ما  منذ  الحديث  املرسح  فرقة  أعضاء  من  أنا 

خارج  قدمتها  اإلخراجية  تجاريب  كل  ولكن  وأكــرث،  سنوات 

مركز  يف  قدمتها  التجارب  وأغلبية   ، للمرسح  الفني  البيت 

ما  وأكــرث  الخاص  واملــرسح  للفنون  الهناجر  ومركز  ــداع  األب

نفكر  وبدأنا  الشاعر  الله  عبد  إلينا  وانضم   ، السالم  مرسح 
سنطرحها،  التي  األفكار  يف  كثرياً  وتناقشنا  سنقدم،  مــاذا 
يشاركنا  كان  األحيان  بعض  وىف  متسنا  التي  واملوضوعات 
أن  نحتاج  التي  النظر  ووجهه  األفكار  طرح  ىف  املمثلون 
وهو  للعرض،  عامة  صيغة  عىل  االستقرار  تم  حتى  نتبناها، 

ليس نصاً مكتوباً ىف األصل ولكن تم كتابته خصيصاً للقاعة .

ما هو املنهج الذي اعتمدت عليه يف العرض ؟
وىف  واحداً،  منهجاً  وليست  املناهج  من  مجموعة  الكوميديا 
تخاطب  ولكنها  ؛  عقليا  بناء  مبنية  كوميديا  لدينا  العرض 
أو  املتفرج  عاشها  مواقف  من  الضحك  يأيت  وهنا  املشاعر، 
صادفها ىف حياته ، وعندما يواجه املوقف مجدداً يثريه الطابع 
نتعامل    ، به  إنسانيا  جزءا  ألنه ميس  فيضحكك   ، الكوميدي 
بشكل عقيل وهو كيف نكرب الحدث بشكل يثري الضحك؟ وىف 
نقدم  ال  فنحن  يحكمنا،  من  املوقف هو  يكون  الوقت  نفس 
يخدم  هنا  والضحك  موقف  لدينا  ولكن  املطلق؛  ىف  ضحكا 
قضيتنا، أن ينقل املتفرج شعورياً من فكرة أنه يشاهد موقفا 
كوميديا إىل مشاهدة حياته من خالل املوقف الكوميدي .        

شخصية  “كيوبيد”  شخصية  أن  عليه  املتعارف  -من 
مختلفة  كانت  العرض  فى  ولكنها  ورومانسية  حاملة 

وقريبة من الواقع فما األسباب ؟
السبب ىف تقريب شخصية “كيوبيد” للواقع الحايل ؛أننا أردنا 
أن نقرتب من الجامهري ىف املنطقة والشكل الذى يستطيعون 
أن يتفهموننا من خالله، فإذا قدمت شخصية كيوبيد بالشكل 

الحامل والرومانيس؛ فال أظن أنه سيتفاعل معه أحد .

ل��ع��ب ال��ع��ن��ص��ر امل��وس��ي��ق��ي  وال��غ��ن��ائ��ي دورًا م��ه��م��ًا يف 
العرض..  فكيف استطاع أن يعبر عن درام��ا العرض 

وهل عدم وجوده كان سيؤثر على العمل ؟
وبدون   ، شديدة  أهمية  له  ليس  بالعرض  عنرص  يوجد  ال 

قريب بشكل  كيوبيد  شخصية  قدمت 
الحالي الواقع  من 
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بالعدالة وطالبوا  معهم  التعامل  في  عنصرية  وجود  على  اتفقوا 
يقل  ال  عملنا  المسرحية:  األزياء  مصممو 

التقدير من  للكثري  ونفتقد  أهمية 

المشاهد  ُتساعد  فهي  المسرحي،  ال��ع��رض  ف��ي  ومهًما  ك��ب��رًيا  دوًرا  تلعب  وه��ي  ال��رؤي��ة،  عناصر  م��ن  المسرحية  األزي���اء  ُتعد 
ويدرس  الشخصية،  وطبيعة  والمهنة  العمر  من  للشخصية  األساسية  والسمات  الزمنية،  الفرتة  حيث  من  الشخصية  فهم  على 
بصرية  ص���ورة  لتكوين  واإلض�����اءة،  ال��دي��ك��ور  ومصمم  ال��م��خ��رج  م��ع  بشأنه  ليتناقش  دق��ي��ق  بشكل  المسرحي  ال��ن��ص  األزي����اء  مصمم 
مشاكل  ه���ي  م���ا  م��س��رح��ي؟  أزي�����اء  م��ص��م��م  ت��ص��ب��ح  ح���ى  ت��ؤخ��ذ  أن  ي��ج��ب  خ���ط���وات  ه��ن��اك  ه���ل  ال���ع���رض،  م��خ��رج  رؤي����ة  م���ع  ت��ت��ن��اس��ب 
السينوغرافيا  رؤى  على  السليب  التأثري  دون  المزيانيات  ضعف  مشاكل  على  التغلب  يمكن  كيف  ؟  األزياء  مصممي  واحتياجات 
واجبة؟..  الدراسة  أم  كافية  الموهبة  هل  أشمل؟  وأيهما  األزياء؟  ومصمم  »االستايليست«  بني  فرق  هناك  هل  للعروض؟ 
روشته  بمثابة  لتكون  ال��م��ج��ال،  ه��ذا  ف��ي  المتخصصني  واألك��ادي��م��ي��ني  األزي����اء  مصممي  ب��ع��ٍض  على  »مسرحنا«  طرحتها  اسئلة 

المسرحية. األزياء  فن  ممارسة  على  الُمقبلني  أو  الممارسني  للشباب  نقدمها 
إيناس العيسوي 

والدراسة  الموهبة  بني  يجمع  أن  للمصمم 

تحقيق
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صبحي  د.  واإلضاءة  واألزياء  الديكور  مصمم  قال  

جًدا،  كثرية  مبراحل  متر  املرسحية  ــاء  األزي السيد: 

مرسحي،  زي  هناك  يكون  فحتى  اليونان،  منذ 

يف  تفكريهم  وسبب  التعامل،  يف  أسس  االمر  تطلب 

جبل،  سفح  أمام  ميثل  كان  األول  املمثل  أن  ذلك، 

مساحة  مقدمات،  له  كان  القديم  اليوناين  املرسح 

وهذا  فتحات،  ثالث  عن  عبارة  وخلفية  للتمثيل 

مدرج  بعمل  قاموا  قد  و  الجامهريي،  اإلقبال  بعد 

بني  فاملسافة  مؤلفة،  آالفا  يحمل  جبل،  سفح  عىل 

وحتى  ا،  جــدً كبرية  كانت  والجمهور  األول  املمثل 

تغيري  يف  بــدأو  البعد،  عن  املمثل  هذا  رؤيــة  يتم 

الزي  بصناعة  فقاموا  حجمة،  يف  املبالغة  أو  شكله 

وصنعوا له قناعا، الزي من بدايته مرتبط مبتطلبات 

املرسحي  الزي  مشكلة  مختلفا،  »باترون«  مرسحية، 

يف  يفكر  يصممون  الذين  ِمــن  َمــن  »الــبــاتــرون« 

التي  الشخصية  ملتطلبات  خاضع  الزي  الباترون، 

أصممها، سواء كانت تاريخية أو معارصة، الشخصية 

مقوماتها  نعرف  أن  يجب  متطلبات،  لها  التاريخية 

الزي  بني  الفرق  ندرك  أن  ويجب  تأديتها،  وطريقة 

باترون  له  املرسح  فعىل  الحياة،  ويف  املرسح  عىل 

وإيقاع  ورسعــة  مختلفة،  حركة  له  ألن  مختلف، 

ُمعّينة،  فتحات  له  يكون  املرسحي  الزي  مختلفني، 

تصميمه  يتم  الذي  الزي  هذا  ألن  ويتسع،  يضيق 

البد أن يتناسب مع أكرث من ممثل، يف حالة تغيريه 

بتوسيعه  يسمح  أن  يجب  تصميمه   فعند  لذلك   ،

يف  املعالجة  غري  املرسحية  املعالجة  تضييقه،  أو 

الحياة، لألسف ليس لدينا وعي بالباترون املرسحي، 

فهم  ولكن  فقط،  الباترون  ليست  األزياء  مشكالت 

تقدميه،  يف  أرغب  الذي  التصميم  وطبيعة  الخامة 

والتنفيذ  التصميم  فكرة  بني  ما  أجمع  عليه  وبناء 

واملرسح.

الدراسة واجبة حتى وإن مل يكن  وأضاف »السيد«: 

عدة،  بطرق  املذاكرة  ميكن  فنية،  بأكادميية  التحاقا 

عند التعرض لزي تاريخي ال ميكن أن أقوم بالتأليف 

فيه، عند التعرض لزي يعرب عن مفهوم معني، يجب 

لد  يكون  أن  املوهبة  ملقوماته،  مدركا  أكــون  أن 

معالجة  طريقة  الشخصية،  عن  تعرب  فكرة  املصمم 

أهم  لآلخر،  مصمم  من  تختلف  تشكيليًّا  ــزي  ال

النصائح للمبتدئني أو الهواة، أن يكون لديهم فكرة 

يتعرف  أن  ويجب  القص،  يتعلم  وأن  الباترون،  عن 

عىل طبيعة الخامات.

والديكور  األزياء  مصممي  لألسف  »السيد«:  وتابع 

وكأنهم  سيئة،  معاملة  معهم  التعامل  يتم  واإلضاءة 

إىل  املرسح  يأخذ  وهذا  الفني،  العمل  من  ليسوا 

أساسية،  كلها  عنارصه  املرسح  ألن  سيئة،  منطقة 

األزياء  مصممي  مع  التعامل  يف  عنرصية  وهناك 

والديكور واإلضاءة، وهناك تعمد لإلساءة لهم.

المالبس  تطور  تاريخ 
سعد  محمد  د.  والديكور  ــاء  األزي مصمم  وقــال 

جامعة  املرسح  علوم  قسم  اآلداب  بكلية  األستاذ 

الدراسة  مرحلة  من  يبدأ  األزيــاء  تصميم  حلوان: 

بداية من تقسيم الجسد ونسب الواقعية، ثم يدرس 

الفرعوين  العرص  من  بداية  ــاء  األزي تطور  تاريخ 

أن  يجب  الحالية،  للمرحلة  يصل  حتى  لليوناين 

يتعرف عىل تاريخ تطور املالبس، وكل بلد وتفاصيل 

مالبسها، يف  مرص الشامل غري الجنوب غري من هم 

منهام  كل  والغرب  الرشق  الواحات،  غري  سيناء،  يف 

تاريخ  تطور  فدراسة  به،  خاصة  شعبية  مالبس  له 

األزياء والشعوب واستخدام هذه املالبس ووظيفتها 

الخامات،  عىل  التعرف  ثم  العمل،  بداية  من  تعترب 

ويفضل أن يدرس املصمم إن استطاع تنفيذ املالبس 

ألي  جــًدا  مهمة  إضافية  مرحلة  هذه  والباترون، 

األزياء  مصمم  قــراءة  أهمية  جانب  إىل   ، مصمم 

لها،  النفيس  والبعد  الشخصية  فهم  وكيفية  للنص، 

وكيفية اختيار التصميم املعرب عنها، باإلضافة لأللوان 

بالديكور،  ذلك  كل  وعالقة  املناسبة  والخامات 

بالتدريج مع دراسة  املهارة  املصمم هذه  ويكتسب 

خرجنا  وإذا  املمثلني،  مع  والتعاون  املرسحي  الفن 

مثل  األخرى  املرسح  أنواع  إىل  وذهبنا  الواقعية  من 

التاريخي  واملرسح  الطفل،  مرسح  أو  االستعرايض 

واألوبرا والغنايئ، نجد أن كال منها له النكهة الخاصة 

ملصمم  متعة  األكرث  هي  االستعراضية  العروض  به، 

باأللوان  ميلء  فهو  يبدع  أن  يستطيع  حتى  األزياء، 

املبهجة، وكذلك مرسح الطفل.

التكلفة،  من  ــواع  أن ثــالث  هناك  »سعد«:  وتابع 

كبري  وإنتاج  متوسط  وإنتاج  امليزانية  قليلة  مسارح 

يتعود  أن  يجب  املالبس  مصمم  ضخم،  وأحياًنا 

جميع  يف  املتاحة،  البدائل  عىل  ويتعود  الثالثة  عىل 

املالبس،  مبصمم  خاصة  جائزة  سنجد  املهرجانات 

وعىل  الجامعة  مستوى  عىل  حتى  املهرجانات  كل 

مستوى التخصص والبيت الفني للمرسح، واملهرجان 

والنوادي  التجريبي  واملهرجان  للمرسح  القومي 

ذلك  كل  الجامهريية(،  )الثقافة  الثقافة  وقصور 

وله  منفصلة  جائزة  له  املالبس  أو  األزيــاء  مصمم 

ولكن  املهرجانات،  هذه  كل  يف  جــًدا  كبري  احــرتام 

يتعدوا  ال  قد  جًدا  قليلني  األزيــاء  مصممو  لألسف 

باملميزين  يتعلق  فيام  الواحدة،  اليد  أصابع  عدد 

املحرتفني.

عالقة  له  »استايليست«  مصطلح  »سعد«:  وأضاف 

يتم  مالبسه  أغلب  املرسح  ألن  والسينام،  بالفيديو 

املالبس،  من  العديد  لديه  االستايليست  تفصيلها، 

مع  املالبس  قطع  من  املناسب  بوضع  يقوم  وهو 

متوفرة  ليست  االستايليست  ففكرة  البعض،  بعضها 

بكرثة يف املرسح، ولكن احياًنا نتعرض لذلك يف حالة 

ضعف امليزانية، فنستعني مبالبس جاهزة من مالبس 

تصنيع   ورشة  إلى  تحتاج  الدولة  مسارح 
األوبرا  ورشة  غرار  على 
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منسق  هو  االستايليست  نظري  وجهة  من  املمثلني، 

املالبس أكرث من كونه  مصمام لها.

أتحدى يجعلين  المزيانية  نقص 
كذلك قالت مصممة األزياء د. مروة عودة: ال توجد 

ومن  حرا،  الفنان   يكون  أن  يجب  الفن،  يف  قواعد 

أن  يجب  أزياء مرسحي  يكون مصمم  أن  يرغب يف 

يكون مهتام يف البداية باملجال، هناك أشياء ُتكتسب 

بالخربة وأخرى يجب أن يتم دراستها، وعالقة األزياء 

سيكلوجية  دراسة  و  واملمثل،  واإلضــاءة  بالديكور 

كلية  يف  بالفعل  بتدريسه  أقوم  ذلك  كل  املمثل، 

الفنون الجميلة جامعة املنصورة، ومن أكرث املشاكل 

ورشة  وجود  عدم   ، األزيــاء  مصممي  تواجه  التي 

األوبرا، وهي متخصصة  أزياء متخصصة، غري ورشة 

ليس  لألسف  فقط،  لــألوبــرا  التابعة  األزيـــاء  يف 

القطاعات  باقي  تخدم  حقيقية  أزياء  ورشة  لدينا 

املرسحية.

وأضــافــت »عــــودة«: مــن وجــهــة نــظــري ال أرى 

املسارح  بعض  هناك  ضعيفة،  املــرسح  ميزانيات 

أن ضعف  أرى  و  جيدة،  ميزانيته  القومي  كاملرسح 

تحدي،  يف  تجعلني  مشكلة   - وجدت  إن   - امليزانية 

كيفية  بسيطة،  مبيزانية  بإبداع  ذلك  أصمم  كيف 

ضعف،  كنقطة  وليس  قوة  كنقطة  ذلك  استغالل 

املرسح  مرة،  ألول  املجال  دخول  يف  يرغبون  وملن 

الصعاب،  من  الكثري  به  املجال  وهذا  سهاًل،  ليس 

عائق  أول  ُتحبطوا من  آال  تصمدوا، يجب  أن  يجب 

وتصمدون، املحاوالت واملامرسة بداية هذا الطريق، 

لن  والتنفيذ،  التصميم  حيث  من  املرسحية  واألزياء 

العرض  تتطور كل عنارص  أن  تتطور مبفردها، يجب 

يتطورون،  املرسح  ونصوص  اإلخراج  فكر  املرسحي، 

هذا  الستينيات  يف  املرسح  يف  حدثت  ثورة  هناك 

وشاهدت  خارجها  مرص  مثلت  عندما  جًدا،  مؤثر 

عىل  أثــر  هــذا  ــرى،  أخ دول  من  أخرين  مصممني 

تفكريي وإبداعي متاًما، ولكن أنا فرد تطورت وفكري 

التقليدية  العروض  يف  أعمل  ُعدت  ولكنني  تطور، 

ُيفكر  مخرجا  أجد  ما  نادًرا  التقليدي،  الفكر  بنفس 

بشكل مختلف.

سليم بشكل  واستغاللها  الموارد  إدارة 
د.  السينوغرافيا  املخرج املرسحي ومصمم  قال  فيام 

جًدا  مهمة  عنارص  هناك  بالتأكيد  بالله:  املعتز  عمر 

األزياء  مصممي  وخاصة  عام  بشكل  مصمم  ألي 

لطرز  األزيــاء  مصمم  يتعرض  أن  يجب  املرسحية، 

ذلك،  عىل  مطلًعا  يكون  وأن  العصور،  عرب  األزيــاء 

يكون  أن  دون  فني  عمل  إنتاج  السهل  من  ليس 

جزءا  ُأصــدر  أن  تؤهلني  املعرفة  من  رصيد  لدي 

املصممني  تجعل  ــاء  األزي طرز  املعرفة،  من  كبريا 

عصور  من  عام  بشكل  املجتمعات  يف  األزياء  يرون 

التاريخ إىل اآلن، وهي تجعلهم يرون شكل  ما قبل 

إىل  األزياء،  تطريزة عىل  يتم  وما  واأللوان  التصميم 

كوين  من  أصيال  جزءا  ألن   ، التصنيع  طريقة  جانب 

أقوم  مبا  ومعرفة  وعي  عىل  أكون  أن  أزياء  مصمم 

بعض  ألن  للتنفيذ،  منه  قابل   هو  وما  بتصميمه 

بها  ليس  تصميامت  يصمم  قد  بعضهم  الناس؟ 

جاهزية للتنفيذ، ويف حالة تنفيذها قد ال ُتنفذ مثل 

املصممني  أغلب  تواجه  مشكلة  وهذه  األسكتشات، 

بشكل عام.

وتابع »املعتز بالله«: مصمم األزياء يجب أن يكون 

لديه رصيد معريف وعلمي باألزياء وتاريخها وكيفية 

املهمة  األشياء  من  ألنها  اللون،  ونظرية  التصنيع 

يف  أنه  منه  الفكرة  ليس  واللون  للمرسح،  وخاصة 

مالبس  فسرتتدي  رشيــرة  الشخصية  كانت   حــال 

خامة  عىل  التعرف  يجب  ولكن  املطلق،  يف  سوداء 

اللون ليس ما يحدد نوع الشخصية وما  اللون، ألن 

يف  يؤخذ  أن  يجب  ولكن  فقط،   دراميا،  عنه  تعرب 

بالسينوغرافيا  الخاصة  العنارص  باقي  أيًضا  االعتبار 

التصميم  يتم  حتى  املرسحي،  املشهد  يف  حوله 

العنارص  باقي  مع  وتناسق  وتوافق  هارموين  يف 

اللون  انعكاس  املثال-  سبيل  عىل   - ألن  املرسحية، 

عىل الخامة قد يعطي شكال غري مقصود .

عائًقا،  ليست  امليزانيات  بالله«:  »املعتز  وأضــاف 

التفكري  يف  املشكلة  امليزانية  يف  ليست  املشكلة 

هناك  سليم،  بشكل  واستغاللها  ــوارد  امل وإدارة 

غري  العرض  يكون  ذلــك  ومــع  ضخمة  ميزانيات 

التعامل  كيفية  درامًيا،  وأحياًنا  سينوغرافيا  مرتابط 

بشكل  ــوارد  امل وتوظيف  البسيطة  امليزانيات  مع 

للعرض  البرصية  الصورة  عىل  ذلك  وانعكاس  سليم 

هو االهم ، امليزانية مهمة ورضورية إلنتاج جيد ذو 

بدون  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  جيدة،  برصية  صورة 

البرصية فقرية  املنتج صورته  إمكانيات مادية يكون 

مهنة  يف  طريقهم  بداية  يف  هم  ومن  ضعيفة،  أو 

تصميم األزياء أنصحهم بالعلم والقراءة واملشاهدة، 

جانب  إىل  املعرفة  إىل  تــؤدي  التي  املفردات  كل 

املامرسة.

إىل مزيًدا  نحتاج  أمرية صابر:  األزياء  قالت مصممة 

من االهتامم باألزياء املرسحية،  انها ليست  عنرصا 

أن  املمكن  من  نظري  وجهة  من  بالعكس،  عاديا  

العمل  ولكن  ديكور،  بدون  املرسحي  العمل  يقام 

نواكب  أن  يجب  باألزياء،  إال  يكتمل  ال  املرسحي 

هم  وملن  املجال،  هذا  يف  أكرث  ونتطور  التكنولوجيا 
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عليهم  األزياء  تصميم  مجال  يف  طريقهم  بداية  يف 

الربوفات  وحضور  املامرسة  ثم  القراءة  ثم  بالقراءة 

ودراسة الشخصيات جيًدا قبل تنفيذها.

دامًئا  األزيــاء  مصممي  لألسف  »صابر«:  وأضافت 

من  أقل  أجورهم  كاملة،  أجورهم  عىل  يحصلون  ال 

أن  أســاس  عىل  مثاًل،  كالديكور  األخــرى  العنارص 

املالبس عنرص غري هام .

كذلك قالت مصممة األزياء هناء أحمد: من وجهة 

املوهبة،  تصقل  ألنها  أواًل،  الدراسة  أرى  نظري 

يف  الكالم  تحويل  معنى  تدركني  تجعلك  الدراسة 

النص املرسحي لشخصيات حية، الشخصيات تتكون 

الشخصيات  وفهمه  النص  قراءة  يف  االستمرار  مع 

صنع  وكيفية  األفكار،  تولد  املشاهدة  أكرث،  تتضح 

»عاطف  شخصية  مثل  املشاهد،  أذهــان  يف  فكرة 

السكري« يف مرسحية »العيال كربت«.

وأضافت »هناء«: لألسف هناك مهرجانات ال يوجد 

فيها جائزة ملصمم األزياء، فضال  عن حجب الجائزة 

غري  داخلية  لقواعد  طبًقا  املهرجانات  بعض  يف 

مربره من وجهة نظري، و يف امليزانية دامًئا ما يأخذ 

الديكور النصيب األكرب، وكأن األزياء عنرصا غري مهم 

متاحة!، عىل  إمكانيات  بأي  ُيقام  أن  املمكن  أو من 

الرغم أنه عنرص مرسحي هام جًدا، ومؤثر للغاية يف 

الصورة البرصية للعرض.

واتفقت مصممة األزياء والديكور مها عبد الرحمن 

الدولة  نواجه يف مرسح  وقالت:  ما سبق  أغلب  مع 

واأليــدي  اإلنتاجية،  التكلفة  فكرة  خاص  بشكل 

بالكفاءة  تصبح  مل  التنفيذ  عن  املسؤولة  العاملة 

العاملة  ــدي  واألي الكفاءات  أغلب  السابق،  مثل 

العمل  عىل  قادرا  يعد  مل  أو  توىف  إما  املنفذين،  من 

لديهم  ليس  األحــدث  واملنفذين  سنه،  كرب  بسبب 

سنوات  من  صنعها  تم  أشياء  هناك  الخربة،  نفس 

عن  نبحث  جديد،  من  ننفذها  أن  نحاول  سابقة، 

غري  لألسف  ذلك  تنفيذ  عىل  قــادرة  عاملة  أيــدي 

متوافرين، وهذه هي اإلعاقة املبارشة التي تواجهني 

مثل  عالية  بكفاءة  التنفيذ  فكرة  مبارش،  بشكل 

التصميم املرسوم، ومع ارتفاع االسعار حتى ضعف 

امليزانيات، مل نعد قادرين عىل القيام بذلك بسهولة، 

واأليدي العاملة الجيدة أسعارها يف تزايد، ذلك يأيت  

عىل حساب األزياء والديكور،  واألجور ضعيفة جًدا 

الخاصة بالدولة،  الئحة األجور مل يتم تجديدها منذ 

قيمة  الجوائز  ويف  تنادي«،  ملن  حياة  »وال  سنوات 

قيمة  من  أقل  واإلضــاءة  والديكور  األزيــاء  جوائز 

وجهة  من  خاص،   بشكل  واألزياء  األخرى،  الجوائز 

بناًء عىل  نظري أرى أن تقييم جوائز األزياء ال يتم 

جودة العمل الفني، وال يتم تقيمها بشكل صحيح.

األزياء  قسم  رئيس  الشايف  نشوى  د.   قالت  فيام 

كافية،  املوهبة غري  التطبيقية دمياط:  الفنون  بكلية 

األول،  املقام  يف  دراسة  إىل  يحتاج  األزيــاء  تصميم 

دراسة مبعنى أن أكون قادرا عىل تصنيع كل تفاصيل 

الشخصية يف التصميم الذي ترتديه الشخصية، يجب 

أن تكون املوهبة مصقلة بالدراسة.

ــدرس  ي ــــاء  األزي مصمم  »الـــشـــايف«:  ــت  ــاف وأض

أجعل  أن  كيفية  ــدارج،   ال باملعنى  »استايلينج«، 

األزياء  وتصميم  مناسبة،  مالبس  ترتدي  الشخصية 

عىل  يعتمد  أن  املمكن  من  االستايليست  أشمل، 

املوهبة  ـــاء  األزي تصميم  ولكن  فقط،  املوهبة 

والدراسة مًعا.

األوبرا  خربات 
وختاًما قالت مدير عام األزياء بدار األوبرا املرصية 

هالة حسن: مصمم األزياء حتى يكون ناجحا يجب 

أن يكون لديه دراية بالتنفيذ، لذلك يجب أن يكون 

بالخامات  بالتنفيذ، ويكون عىل علم جيد  عىل علم 

وأنواعها، ألن الخامة من املمكن أن تؤثر بالسلب أو 

باإليجاب ، فيجب أن يختار خامات مناسبة، جودة 

التنفيذ مرتبطة بالتصميم جًدا، فيام يتعلق باألوبرا، 

افتتاحها  تم  أن  منذ  األوبرا  ذلك،  املنفذون خربة يف 

عام 1989 تقريًبا كل من فيها تدربوا عىل يد الروس 

واإليطاليني، لقد عملت يف قطاع األوبرا منذ 1993، 

العمل معي أجانب، األمر ليس متعلقا  فكان فريق 

بخربة الكلية فقط، ولكنه مرتبط بخربة عملية أيًضا، 

بسبب  الحكومية،  املسارح  من  أقوى  األوبرا  وألن 

الدول،  مختلف  من  الفنية  العروض  بني  االختالف 

مع  واملنافسة  االحتكاك  هذا  بسبب  تتزايد  فالخربة 

لديهم  الدولة  أن مسارح  علم  لدي  أجنبية،  عروض 

تنفيذها  يتم  العروض  وبعض  التنفيذ،  يف  مشاكل 

داخل دار األوبرا املرصية يف ورشها، لقد قمنا بتنفيذ 

لديهم  يكن  مل  ألنه  البالون،  ملرسح  عرض  من  أكرث 

تحتاج  أخرى  قطاعات  يف  التنفيذ  التنفيذ،  إمكانية 

األوبرا، ألن  برنامج عروض  مع  ومتابعة  ترتيب،  إىل 

األولوية تكون لعروض األوبرا.

أزياء  ورشــة  بها  توجد  ــرا  األوب »هالة«:  وتابعت 

بداخلها  املسارح،  بباقي  مقارنًة  الورش  افضل  من 

األوبرا  بفرق  الخاصة  العروض  جميع  تصنيع  يتم 

بالقاهرة واالسكندرية ودمنهور، وكذلك املهرجانات 

متتلك  وكــذلــك  ـــرا،  األوب فــرق  فيها  تشرتك  التي 

ازياء  مجال  يف  املنفذين  افضل  األوبرا  أزياء  ورشة 

لخربتهم  نظرًا  التاريخية  واملالبس  االستعراضات 

الطويلة ىف هذا املجال  والحتكاكهم مبصممي ازياء 

ومخرجني من مختلف أنحاء العامل.
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تبعثه  عريقا  إبداعيا  حضورا  اآلن  املرصي  املرسح  يشهد 
الكوميدي،  املرسح  يقدمها  التي  جميل،  حلم  مرسحية 
العالمات  أحد  املدينة،  أضواء  فيلم  عن  مأخوذة  وهي 
املبهرة يف أعامل شاريل شابلن، قام بإعدادها الدراماتورج 
إمام،  إسالم  املتميز  للفنان  اإلخراج  وكان  رمضان،  طارق 
العنيد،  القايس  الجامل  من  مغايرة  حالة  بعث  الــذي 
واملالمح  الثائرة  ــرؤى  وال الفريدة  بالبصامت  متيزت 
املغايرة، أهدي الجمهور عمال ساحرا مبهجا، يبدو بسيطا 
لكنه عميق ثائر رفيع املستوى، تضافرت مفرداته لنصبح 
مع  الكوريوجرافيا  فيها  اشتبكت  مرسحية  منظومة  أمام 
لتتشكل  الحوار،  وحــرارة  األداء  وأسلوب  السينوغرافيا 
النفس  فيها  تحولت  التي  القاسية،  اإلنسانية  الدراما  تلك 
تتوازى  مختلطة،  أحداث  عليه  تدور  إىل مرسح  البرشية 
العالقات  ومــن  املــايض  من  تــأيت  وتتشابك،  وتتقاطع 
البائسة  املــحــاوالت  ومــن  الشخصيات،  بني  املجهضة 
الهزل  إيقاعات  متتد  وهكذا  الــذات،  وامتالك  للتواصل 
الوعي  تناقضات  وتتفجر  والجروتسك،  والكوميديا 
اللحظات  من  املثرية  التقابالت  تلك  لنعايش  واألعــامق 

الحرجة يف حياة إنسان يبحث عن الوجود والحرية .
تبدو األمور مختلفة يف عامل« السري تشارلز سبنرس شابلن 
أيقونة  فهو   ،19٧٧  –  1889 شابلن  بشاريل  الشهري   «
 - املواهب  الوصف، كان متعدد  عاملية تفوق شهرته حد 
فيلسوف  ملحن،  سيناريست،  مؤلف،  مخرج،  ممثل،   ،-
التشكيل  ابتكر  الكوميديا،  نجوم  كبار  من  وهو  ومفكر، 
الدرامي الفريد لشخصية املترشد الصعلوك، التي ال تزال 
الثامنني فيلام،  السيناميئ  إنتاجه  مؤثرة حتى اآلن، تجاوز 
إىل  االنتقال  عام 1931، ورفض  املدينة  أضواء  فيلم  أنتج 
اتضحت  ثائرة  سياسية  ميول  له  كانت  الناطقة،  السينام 
بقوة يف فيلم الديكتاتور العظيم الذي يهاجم فيه هتلر، 
خارج  نفيه  وتم  الشيوعية  مع  بالتعاطف  اتهم  لذلك 
عن  ذلك  بعد  وتخىل  سويرسا،  يف  ليعيش  فاتجه  أمريكا، 

شخصية الصعلوك يف أفالمه األخرية . 
العواطف  بني  باملزج  شابلن  شــاريل  كوميديا  متيزت 
السياسية  ـــرؤى  وال النبيلة  واألخــالقــيــات  اإلنسانية 
صناعة  أعظم  بأنها  أعامله  صنفت  وقد  واالجتامعية، 
أنقى  يف  الفنان  جنون  عاش   ، التاريخ  عىل  مرت  لألفالم 
الثامنة  سن  يف  مــات  مرتني،  باألوسكار  وفــاز  ــوره،  ص
جانب  إىل  دولة  رئيس  مثانني  جنازته  وحرض  والثامنني 
املاليني من البرش، فهو شخصية استثنائية متوج بالعبقرية 

الخالصة . 
شابلن  شــاريل  عامل  رمضان  طــارق  الدراماتورج  يدخل 
هذا  فكرة  فيأخذ  املدينة  أضــواء  فيلم  أمــام  ويتوقف 

الصعلوك المتشرد  عبقرية 
جميل  حلم  مسرحية  في 

          وفاء كاملو  

لندرك  عليه،  وليس  معه  نضحك  أعامقنا،  فيه  نرى  الذي 
أن الواقع ميكن تغيريه، وليس تفسريه . 

الكاريكاتورية  الرؤى  مع  الجروتسكية  الكتابة  تضافرت 
إمام  إســالم  الجميل  املخرج  منظور  وظــل  للوجود، 
ميوج  للواقع  الالذع  النقد  بالحياة،  عارما  احتفاال  يبعث 
تراجيدي  والفارس  الهزل  ومفاهيم  املعرفة،  بحرارة 
السخرية  وتتبنى  املألوف،   محتواها  من  األحداث  تفرغ 
هذا  ويف  والعصيان،  التمرد  عن  يعرب  أخالقي  كموقف 
املعقول  بني  املــزج  من  تيارا  املتلقي  يعايش  السياق 
الوضع  عذابات  عن  الكشف  إىل  يقوده  والالمعقول، 
اإلنساين يف عامل يبدو وهميا ملفقا وعبثيا مفككا، فالحياة 
ال معقولة واملوت ال معقول، وهذا الالمعقول يبدو غريبا 

نصا  ليكتب  وتفاصيله،  أحداثه  عن  ويتباعد  العمل 
الطبقة  بني  الــرصاع  حول  يدور  الوهج  شديد  مرسحيا 
خالل  من  الرثاء،  شديدة  االرستقراطية  والطبقة  الفقرية 
أبعادا  ميتلك  الــذي  املترشد  الصعلوك  الشاب  حكاية 
والحرية،  والحب  للحياة  عشقا  متوج  خالبة  إنسانية 
الحارض،  مع  بقوة  لتشتبك  املــايض  من  متتد  ــدالالت  ال
العرشين  القرن  أربعينيات  يف  يدور  املرسحي  والزمن 
العالمات  من  يتضح  كام  وذلــك  الثورة،  قبل  مرص  يف 
الحوار،  وطبيعة  والشخصيات  واملالبس  امليتاثياترية، 
الفارس  إىل  تنتمي  هزلية  كوميديا  أمام  أصبحنا  وهكذا 
والتمرد  والحرية  الوعي  فلسفة  تتبنى  تراجيدي، 
واملامرسة الفعلية للرفض والقبول، فالكوميديا هي الفن 

رؤى
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محريا، حيث يصبح الواقع كابوسا مؤملا ال يطاق . 
ومتكررا  مألوفا  بسيطا  يبدو  الذي  الدرامي  البناء  يتحول 
املعنى  اإليحاء تكشف عن  استعارة غزيرة  إىل  يتحول   ،-
املأساوي لحياة اإلنسان، ويف هذا اإلطار ارتكز الحوار عىل 
الرتابط الشعوري الغري منطقي، حيث املزج بني الديالوج 
املرسحية  للحالة  الرمزية  األبعاد  الداخلية،  واملونولوجات 
حولت املكان الواقعي إىل استعارة مكانية واسعة تشتبك 
مع أحالم وأوهام الوجود اإلنساين، وهكذا تذوب الحدود 
والحياة  والفانتازيا،  الواقع  والحارض،  املايض  بني  الفاصلة 

والعدم . 
يحمل  بالحياة  عارم  احتفال  إىل  األوىل  البدايات  تأخذنا 
فن  هو  املرسح  أن  ويؤكد  إمام،  إسالم  املخرج  بصامت 
تشكيل  إطار  يف  تدور  األحــداث  وإبهار،  وفرجة  وفكر 
بالحب والخصب واألحالم، أوراق  سينوغرايف ساحر ميوج 
لرتسم  السوفيتة،  من  برشاقة  تنزل  الزاهية  األشجار 
الناعمة،  العمق  لوحة  عرب  تكتمل  التي  الحديقة  مالمح 
عذابات  عن  يــروي  الشحاذ  لتمثال  الجاميل  التشكيل 
املترشد  إىل عامل  تأخذنا  املمزقة  القدمية  الكائن، واملالبس 

والعبث  والعدم  الوجود  تيارات  وتنطلق  يتبلور،  الطبقي 

عىل  يعرفه  أن  الصعلوك  صديقه  من  الباشا  يطلب  حني 

الفقراء يك يساعدهم، فيستجيب لرغبته . 

االستعراضات  املولد،  إىل  والحركة  والضوء  الغناء  يأخذنا 

الجاملية  التشكيالت  واإليقاعات،  الرقص  مع  تتضافر 

مع  تشتبك  الجروتسك  ورؤى  مدهشة،  حــرارة  تبعث 

إىل  تقودنا  تكاد  الفقراء  عذابات  والالمعقول،  الهزل 

بني  الثانية  للمرة  تجمع  الشاهقة  واللحظات  الجنون، 

أن  الباشا  يقرر  السياق  هذا  ويف  حلم،  وحبيبته  جميل 

الحياة،  ليعيشوا  قرصه  إىل  املعذبني  الفقراء  كل  يأخذ 

املوالد  نساء  من  واحــدة  يتزوج  أن  ينىس  ال  وبالطبع 

فتاته  أن  جميل  يعلم  الجامل  إيقاعات  وعرب  املعذبات، 

لها  سيجري  الذي  الطبيب  أجر  جنيه  مائتي  إىل  تحتاج 

عملية تعيد برصها، فيقرر أن يحقق أمنيتها . 

يستيقظ  الباشا  الخيال،  تفوق  الوقائع  كانت  القرص  يف 

والغوغاء  الفقراء  يطرد  الخمر،  تأثري  ذهب  أن  بعد 

الرافضة  الحقيقية  شخصيته  أبعاد  وتتضح  قسوة،  يف 

مع  تشتبك  التي  الحالة  تلك  الطبقات،  هذه  لكل  بقوة 

الحب  جامليات  وعرب  اآلن،  العامل  لشعوب  يحدث  ما 

ليحاول  القرص  إىل  جميل  يعود  السامء،  وسحر  والنجوم 

لكن  بالفعل،  ذلك  وينجح يف  العملية  أجر  الحصول عىل 

ويتهم جميل  بالبوليس   ويتصل  الخمر  من  يفيق  الباشا 

أنه لص مجرم، فيهرب ويذهب إىل الطبيب الذي يجري 

ينطلق  بينام  الحياة،  نور  إليها  تعيد  ناجحة  عملية  لحلم 

الغناء الجميل، ويتم القبض عىل جميل ويدخل السجن . 

االفيهات  يف  الشباب  واستغراق  الالفت  التطويل  رغم 

تظل  والجاملية  اإلنسانية  الحالة  أن  إال  الكوميدية، 

ويخرج جميل  الخمسة،  السجن  متوهجة، متيض سنوات 

مسكونا بالوجع والفقر والعذاب، لكنه يذهب إىل حبيبته 

حلم يف الحديقة، يجدها امرأة جميلة، صاحبة محل أنيق 

األوىل  للمرة  جميل  ترى  األحمر،  بفستانها  تأىت  للزهور، 

وحني سمعت صوته، وضعت يديها عىل وجهه، فانطلقت 

الضوء  سعادة،  يف  معا  رقصا  والحياة،  الحب  إيقاعات 

النقية  القلوب  بلقاء  تحتفل  واملوسيقي  الــورد،  يعانق 

إرادة  وانترصت  الجميل  الحلم  تحقق  فقد  الساحرة، 

الحياة . 

صاحب  سامح حسني،  الجميل  النجم  املرسحية  يف  شارك 

الجميلة  أما  املبدعة،  النقية  والــروح  الخصبة  املوهبة 

تبحث عن بصمتها  تزال  الدرزاوي فهي ال  الواعدة سارة 

الكبار  من  زين  عزت  الفنان  أن  ويذكر  الخاصة،  الفنية 

العرض  يف  شارك  وقد  والحضور،  املوهبة  ميتلكون  الذين 

أيضا الفنان الجميل جالل الهجريس، واملتميز ناجح نعيم 

. مع رشا فؤاد ومجموعة فناين املرسح الكوميدي .

جرب،  لهشام  واملوسيقى  شبل،  لحازم  الديكور  كــان 

الرشيف  لبكر  اإلضاءة  وكانت  عجمي،  لنعيمة  واألزياء 

واالستعراضات لضياء شفيق ،و األشعار لطارق عيل . 

الشاب  الفتى   ،« جميل   “ املشاغب  النبيل  الصعلوك 
مع  تشتبك  الفانتازيا  للوجود،  النادر  بالعشق  املسكون 
وفتاته  جميل  بني  املثري  اللقاء  مالمح  لرتسم  الجروتسك 
اللحظة  منذ  قلبه  واخرتقت  رآها  التي   ،“ حلم  الشابة” 
ترى  ال  عيونها  ألن  وعشقته،  بقلبها  رأته  لكنها  األوىل، 
بعد أن فقدت البرص، جمعهام حوار مدهش، أخربها أنه 
القصور واملاليني فصدقته، وتوقفت  األثرياء أصحاب  من 
ملساعدة  العظيم  واندفاعه  وطيبته  تواضعه  أمام  طويال 
الضحك  تيارات  تبعث  الكوميدية  التناقضات  الناس،  كل 
البوليس ليقبض  التي تنطلق بالوهج حني يأيت  الصاخب، 
عىل املتسولني املترشدين، فيهرب الفتى ومتيض الشابة إىل 

الكراكون . 
لنتعرف  والغناء،  واملوسيقى  الحركة  مع  الضوء  يشتبك 
عىل نجيب باشا سليامن، يبحث عن أي إنسان ليتحدث 
الخمر  الوعي، يرشب  غياب  درجات  أقىص  نراه يف  معه، 
بجنون، مهزوز الشخصية، معذب ومرتدد، إيقاعات الهزل 
الصاخب ترتدد، يحيك عن قصوره وزوجاته وثرواته، بينام 
الرصاع  والجوع،  والفقر  والربد  األرصفة  عن  يروي جميل 
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ما يقوم به مرسح الطليعة من استضافته لبعض العروض 

وزارة  تتبع  ال  قد  مهرجانات  يف  بجوائز  الفائزة  املرسحية 

الثقافة من حيث اإلرشاف املبارش ؛ هو يشء جيد بالفعل؛ 

سواء  القادم  يف  أمال  ومينح  املرسحية  للحركة  يضيف 

فيام  حتى  أو  العروض  بتلك  املشتغلني  للهواة  بالنسبة 

الفن  مستقبل  من  بعضا  يرى  قد  الذي  الجمهور  يخص 

واملرسح يف مرص؛ من خالل هؤالء الهواة.

التي  العروض  تلك  من  واحد  هو  نغم(  كتيبة   ( وعرض 

عني  جامعة  ملنتخب  هو  العرض  الطليعة.  استضافتها 

العروض  مسابقة  يف  األوىل  الجائزة  عىل  وحاز  شمس؛ 

الغنائية أو املوسيقية التي يشملها مهرجان إبداع الشبايب 

يف دورته األخرية.

إذن الهدف الرئيس من تلك املسابقة هو الدراما الغنائية 

؛ والبحث عن مواهب تجيد األداء الغنايئ والتمثييل؛ ثم 

أنه  من  عرف  ما  ومع  ؛  الفنية  للساحة  تقدميها  محاولة 

هذا  يف  مسابقتني  من  أكرث  يف  االشرتاك  للطالب  يجوز  ال 

االشرتاك يف مسابقتي  للطالب  أنه ال ميكن  أي  املهرجان. 

الغناء الفردي أو الجامعي ثم االشرتاك يف املرسح الغنايئ؛ 

ويجب عليه اختيار مجاال واحدا فقط. ونظرا ألن الفردية 

موجودة يف الجني اإلنساين ؛ وال ميكن أن تلوم شخصا ألنه 

بحث عن التفرد بشخصه؛ ال وسط مجموعة؛ خاصة وأن 

هناك ما مينع بني الجميع بينهام.

لذت فمن املمكن أن نقول بكل سهولة أن شادي رسور 

تقديم  هو  األول  نجاحه  يكن  مل  للعرض؛  مخرجا  بصفته 

اختيار  يف  خاصة  الكيفية  ولكن  بالجائزة.  يفوز  عرض 

استطاع  قد  فهو  املحك،  هي  كانت  الطالبية؛  عنارصه 

متباينة  بجودة  يتمتعون  ؛  املوهوبني  إقناع مجموعة من 

مبحاولة  وأقنعهم  والتمثييل.  الغنايئ  ؛  بنوعيه  األداء  يف 

تغليب الجانب الجامعي ال الفردي.

يستحق  املرسح  خشبة  عىل  ظهر  من  كل  أن  والحقيقة 

ومل  هواة  مازالوا  انهم  االعتبار  يف  وضعنا  مع  ؛  التحية 

يأخذوا فرصة التفرغ الكامل للقيام بالعمل.

ولكن أعتقد أن حديثنا  يجب أن ينصب يف املجال األوىل 

الكتابة  يف  املتمثل  العرض؛  هذا  االحرتايف يف  العنرص  عىل 

نغم.. كتيبة 
شمس عني  جامعة  منتخب 

       مجدي الحمزاوي

كام صورها املعد_ من تدخني وعبارات غري الئقة ... الخ 

كانت  التي  اإلنسانية  لهم مشاكلهم  يكون  ان  ؛ وطبيعي 

التي  املدرسة  املربية/  عليهم  تدخل  ثم  فقط.  بالتلميح 

ويتخذون  بل  أسوياء  نراهم  وفجأة  املوسيقي.  تحب 

مواقفا ؛ حتى وإن تعارضت مع رغبة األب. مثل االشرتاك 

يف املسابقة الغنائية.

رمبا يبدو الغرض جميال. ولكن كيف تم هذا؟ وهل منرر 

للشباب ان لكل يشء سبب؟ أم األشياء تحدث وكفى؟

وفجأة  ما؛  لحد  أسوياء  غري  وكانو  يعانون  كانوا  فاوالد 

التعرض لها ؛ ثم  انقلبوا دون أن نرى مشكلة واحدة تم 

اللقطة  حتى  ؛  لالقتناع  يدعو  ملنفرج  والوصول  املنافسة 

يكن  مل  البعض  عن  غابت  رمبا  التي  الرئيسة  الدرامية 

الطعام كان بها مقعدا  لها ما يربرها. أال وهي ان مائدة 

الجلوس  كائن  يل  يسمح  وال  ؛  توفت  التي  لألم  محجوزا 

عليه. ولكن فجأة نراهم يقدمون لها مقعد األم!! عىل أي 

اساس سوى الغناء؛ واإلخبار بأنها تفاهمت معهم؛ ولكننا 

املمكن  من  وكان  التفاهم.  هذا  واضح  بشكل  نرى  مل 

االكتفاء مبناقشة مشكلة شخصية واحدة يل شخصية من 

واألشعار والديكور واملوسيقى واأللحان ؛ وصوال لإلخراج.

 ( فيلم  قصة  عن  مأخوذ  العمل  أن  به  ومرصح  معروف 

صوت املوسيقى( ؛ والنسخة األكرث شهرة يف رشقنا العريب؛ 

املرسحي  العرض  األصل؛كان  هذا  اقتبست  أعامل  من 

كانت  وإذا   . الثاليث  لفرقه  الرشقي(  الحي  يف  موسيقا   (

ملرامها  طبقا  األب؛  شخصية  عىل  ركزت  قد  الثاليث  فرقة 

مجموعة  قدمت  الوقت  نفس  يف  أنها  إال  ؛  التسويقي 

ومن األطفال والشباب اسهموا يف الفن املرصي فيام بعد. 

ولكن كل هذه اإلضافات كانت موجودة خصيصا لخدمة 

أبطال العرض أثناء وجودهم عىل الخشبة.

منحى  والشاعر  عيل؛املعد  طارق  يأخذ/  أن  املنطقي  من 

مسابقة  يف  سيشارك  فالعرض  الثاليث؛  سياق  عن  مختلفا 

املرسح الغنايئ ال الكوميدي ؛ فحاول ان يركز عىل األبناء 

ويبدون  ؛  عسكرية  بصورة  األب  معهم  يتعامل  الذين 

الطاعة واالستقامة أمامه؛ يف الفرتات القليلة التي يقضيها 

أن  مع  سفرياته،  يف  غائب  الوقت  طول  فهو  معهم؛ 

الحقيقة أنهم قد أصبحوا منفلتون لحد ما ؛ ميارسون كل 

األشياء السيئة التي من املمكن أن ميارسها أبناء جيلهم_ 

رؤى
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األبناء. ثم اإلشارة أن هذا حدث مع الجميع ليكون األمر 

القبول.  سوى  سبب  دون  استلطافا  مجرد  وليس  مربرا؛ 

كام أن اإلرصار عىل الغنائية لكل األفراد رمبا يقصم ظهر 

املوسيقي.  يكره  أنه  قدم عىل  قد  فاألب  الرئيس؛  الفكرة 

سبب  دون  األوىل؛  اللوحات  يف  بالغناء  هو  يقوم  فكيف 

من  يحبه  ما  مع  تعارضه  تبيان  حتى  أو  ذلــك.  يــربر 

موسيقى وبني الشائع الذي جاءت به املربية. أعتقد أننا 

غانم.  سمري  إضافات  وراء  نهرع  ومل   . بغناءه  ضحينا  لو 

خاصة وهو وراء الكواليس. وتأجيل غناءه للحظة األخرية 

النص وفكرة طارق عيل  اتساقا مع فكرة  . رمبا كان أكرث 

نفسه. كام أن املشهد األخري الذي يعرب عن قبول املربية 

التي ستؤدي  املوسيقية  املسابقة  معها يف  األبناء  ملشاركة 

فيها لحنا من الحان ابيها؛ وهذه املشاركة تأيت بالرغم من 

إرادة األب_ حتى وإن كان عىل الخطأ _ ال ميكن أن متر 

حتى من الجانب الرتبوية ثانيا, ومن الجانب الفتني أوال 

الغنايئ  املرسح  عنه  غاب  فقد  للعمل.  الجمهور  قبول 

من  الخروج  يف  ملحوظ  بشكل  وأجاد  حاول  وهو  كثريا. 

أحمد  وألحان  موسيقى  هذا  عىل  ساعده  الثاليث.  قالب 

النارص التي جاءت متسقه مع الحالة وعربت بشكل جيد 

يراد منها؛ وعند سامعك ملا قدمه ال ميكن أن تقول  عام 

لنفسك أنه كان هناك أفضل.

إظهار  محاولته  من  فربغم  حبيب.  أحمد  ديكور  عن  أما 

الطعام  مائدة  وضع  عندما  خاصة   . بالسابق  تأثره  عدم 

اعىل  من  االستقبال  مقاعد  وحــرك  ؛  املــرسح  ميني  عىل 

الوسط ؛ لوسط اليمني؛ إال أن املشهد الرئيس املتمثل يف 

الجانبني  السلم املؤدي لألعىل مع الحجرات عىل  درجات 

؛ كان كام يف السابق متاما وهو يشكل الوحدة الرئيسة يف 

املنظر تلك التي تظل عىل الدوام. كام أن إضافته للامئدة 

يف  عليه  منصوص  فاألمر  إضافة.  وليس  اضطرارا  كانت 

تقول  أن  ميكنك  ايضا  ولكن   . تصويره  من  والبد  الدراما 

أن الديكور قد أدى وظيفته ؛ برصف النظر عن الجدة أو 

التكرار ؛ ومساحته املشغولة أو الفضاء قد توافقت مع ما 

أراده املخرج للتعبري.

ينال  عمال  ينجز  أن  استطاع  قد  رسور  شادي  كان  وإذا 

نتيجة  ايضا  فامللحوظ  إبــداع.  مبهرجان  األوىل  الجائزة 

. أنه ميلك فريقا متجانسا خاصة  بالطليعة  العرض  إعادة 

قدم  أنه  الواضح  من  أنه  كام  وامللحن؛  املعد  الشاع  مع 

نقول  أن  معه  ميكننا  مبا   . للشباب  هائال  تدريبيا  جهدا 

مرحلة  يتجاوز  ورمبا  ؛  الحقا  يستمر  سوف  بعضهم  أن 

الهواية. كام أنني رغم بعض ما قلته عن الدراما والصورة 

الحامس  وساعد  مقبوال.  خرج  العمل  أن  إال   . املرسحية 

حسن  مع  ؛  أنفسهم  تقديم  يف  الشباب  به  يشعر  الذي 

التدريب ؛ ووضع الحركة يف مكانها الصحيح. عىل خروج 

بهجة  من  بها  بأس  ال  حاىل  مع   _ منهم  وأنا  املتفرجني 

واستشعار بأمل قادم.

طبقا لتصوير الشخصيات. فنحن أمام سياسة األمر الواقع 

لتقديم  للمربية  بالنسبة  واالستغالل  ؛  لألبناء  بالنسبة 

والدها. حتى التحول الفجايئ من األب الذي ذهب ملكان 

ووصل  فجأة  جاء   . املشاركة  من  األبناء  ليمنع  الحفلة 

اللحظي/  التأثري  انعدم  فبالتايل  أغنيتهم  يؤدوا  أن  قبل 

أعلن  ولكنه  الغضب؛  الثابت/  التأثري  وبقي  يقدمونه؛  ما 

الخطأ  عن  ملحوظة  اي  إبــداء  دون  واملوافقة؛  الندم 

األسايس ؛ الذي يستوجب شيئا من لوم؛ رمبا يفوقه ثواب 

املشاركة والتعبري عن أنفسهم؛ ولكن يبقى األمران قامئان 

وعىل الجميع التعامل معه.

خالصة القول هنا أن تعامل طارق عيل مع النص كشاعر 

من  أكرث  كان  بالغنائية  قدمها  التي  األعامل  تتسم  غنايئ؛ 

كلامت  أن  بل  املعد.  أو  الدراما  لواضع  بالنسبة  جيد 

أغانيه وتعبريها عن املرحلة العمرية وأحالم الشباب حتى 

يف  مهام  عامال  كانت  درامي؛  ال  غنايئ  شكل  جاءت  وإن 

رؤى
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24 نوافذ

ُتعد مجموعة مرسحيات )بزازين(، الكتاب البكر للكاتب 

املرس

الخصوص،  وجه  عىل  السيايس  للواقع  والناقدة  الثائرة 

املبارش  النقد  فعدد املرسحيات االثنى عرشة تحتوي عىل 

الهم  ربط  فعملية  واعية،  رمزية  وبطريقة  للسلطة 

االجتامعي الذي هو نتيجة حتمية لإلخفاق السيايس، كان 

العنرص املهيمن عىل هذا املنجز املرسحي . 

املآيس  جميع  السياسيني  ُيحّمل  )املنصوري(  فكاتبنا   

هذا  يكون  ويكاد  األفــراد،  منها  َينئ  التي  املجتمعية 

الثيمة  هو  بل  املرسحيات  جميع  يف  عينه  الخطاب 

عاتقتها  عىل  حملت  لكنها  تعددت  فاملرسحيات  الثابتة، 

تلك  تكون  وقد  وواقعية،  واضحة  وسلبيات  هم  مناقشة 

ُيضمن رسالته  فهو  الكاتب قصدية،  قبل  االختيارات من 

النقدية تجاه فئة مقرصة يف حق شعب .

كانت سلسة،  املجموعة  استخدمت يف هذه  التي  اللغُة   

أّن  إال  الواحد،  النص  داخل  الــذروات  من  كثرياً  وتحمل 

أنه  أي  اللغة،  فخ  يف  وقع  املنصوري(  )جاسم  الكاتب 

النص  داخل  معينة  اماكن  يف  العامية  اللغة  أستخدم 

فخلق مزيجاً بني اللغة العامية واللغة الفصحى، حيث أّن 

بعض تلك املقاطع تجاوزت اكرث من نصف صفحة، وهنا 

اي  الكتابة،  يف  له  مربراً  العامية  اللغة  الستخدام  يكن  مل 

يتغري  مل  بالفصحى،  العامية  الجمل  تلك  استبدلنا  لو  اننا 

املتلقي،  لدى  وقعاً  واكــرث  اجمل  لكانت  بل  يشء،  أي 

املنجز  يف  الواضحة  رضورياتها  العامية  اللغة  فالستخدام 

خاصاً  وقعاً  لها  كلمة  او  قصرية  جملة  تكون  كأن  االديب، 

فتكون  بالفصيح  استبدالها  ميكن  وال  ما،  مجتمٍع  لدى 

بالعامية  طويلة  حوارات  بل  جملة  استخدام  اما  رضورة، 

داخل النص الفصيح فإنها تضعف من قيمة النص واملنجز 

)انا اآلخر(، ال سيام وان  النص املرسحي  املرسحي كام يف 

النص يحتوي عىل فلسفة واعية من قبل الكاتب وهناك 

عىل  تفصح  وعالمات  ورسائل  مهمة  رمزية  تعددية 

ان  اىل  اشري  ان  بد  ال  وهنا  النص،  داخل  املضمر  الهدف 

الواضحة اىل مجموعة  الحيوية  الرمزية اضافت  التعددية 

الرمزية التعددية 
بزا...زين مسرحيات  مجموعة  في  تحليلية  قراءة 

          أحمد طه حاجو

نفسه  مراجعة  اىل  املتلقي  لدعوة  االستفزازات  تلك  اتت 

الواقع وما يحمله  تغيري  اجل  قرارات من  اتخاذ  ورضورة 

من مساوئ ووضع حدٍّ ملعاناته، وذلك ال يتم اال بالتفكري 

واملسبب  الحالية  بالنتائج  والبحث  االشياء  ورائية  ما  يف 

لها .

املجتمع  يعيشها  ملموسة  نتائج  هي  املحاور  تلك  ان   

الجمعي،  الهم  اساس  فهي  الخصوص،  العراقي عىل وجه 

بانها  والعريب  العراقي  للشأن  الدارسون  عليه  واتفق 

مقارنة  الحياة  وتراجع مستوى  تردي  األساس يف  املسبب 

مع الدول املجاورة، وعند نقاشها بتلك الصورة املرسحية 

للتغيري، وان هناك  ان هناك حاجة ماسة  فهو دليل عىل 

اسباب  وهناك  مبجتمعنا،  املت  التي  الهموم  من  سيل 

لتلك الهموم ال بد من اتخاذ قرار جمعي يف تغيري الحال، 

وتأثرياً  اقناعاً  االكرث  االقوى كونها  فالرصخة املرسحية هي 

باألفعال  مليئة  ألنها  والفنية،  االدبية  االجناس  باقي  من 

عىل  تقباًل  االكرث  تكون  وبالتايل  الحية  واملرئية  السمعية 

املستوى اآلين .

من  فكان  العرض  بيئة  وصف  يف  مبالغة  نرى  اننا  كام   

ومالحظات  عريضة  خطوط  املؤلف  يعطي  ان  املمكن 

بسيطة فقط يف وصف البيئة، الن املخرج بحسه ورؤيته 

هو املسؤول عن خلق تلك البيئة بل يحق له الترصف بها 

والتغيري ايضاً بحسب االتفاق مع املؤلف طبعاً .

محاولة  بزازين( هي   ( املرسحية  النصوص  مجموعة  أن   

الكشف  من خالل  املجتمع  توجهات  وتغيري  للنقد  جادة 

البعض  يحاول  والذي   ) املفضوح   ( للمستور  والتعرية 

متت  ال  فارغة،  شعارات  بث  عرب  خالله  من  استحامرنا 

للحقيقة واملصلحة العامة بصلة ..

مرسحيات ) بزازين (  الن ) املنصوري ( اجاد التحكم بها 

وابرز جاملياتها . 

 ان الكاتب استخدم مفردة ) اثول ( يف اكرث من نص يف 

استخدامها ملرة واحدة  املمكن  املجموعة وكان من  هذه 

يف احد هذه النصوص، اما تكرارها يف اكرث من مرة تشعر 

القارئ بنوع من االستسهال يف تناول النص املرسحي . 

من  الخوف  الفساد،  الفقر،  املوت،  الحرب،  الغربة،   (  

الخيانة، السجن، طهر، الرشف،  املفقود،  الوطن  املجهول، 

تلك  جمع   ) الرسقة  ــواه،  االف تكميم  الظلم،  التسول، 

وجودها  وجاء  رمزية  بصورة  نقاشها  تم  التي  املحاور 

يشاكسه  ان  املؤلف  تعمد  اذ  للجمهور،  تحريض  كأداة 

أحد  يف  يقول  )بزازين(  مرسحية  ففي  االسطر  بني  ما 

قبل   ( مرسحية  ويف  يسمعنا(  ملن  حياة  )ال  الحوارات 

تعالوا  ايضاً  وانتم   ( األوىل  املــرأة  تقول   ) بساعة  اآلن 

عىل  املعلقة  صوركم  عىل  من  الرتاب  بقايا  لنزيل  معنا 

مونودراما(  )حارس  يف مرسحية  وايضاً   ) الذكريات  جدار 

.. ؟ ( وهنا  ) اظنكم غري مستعجلني  الحارس )للجمهور( 

التحرك  اجل  من  للجمهور  استفزازية  تحريضية  اشارة 

مساحة  اىل  يتبناها  التي  الفكرية  مساحته  من  واالنتقال 

املستويات  كافة  وعىل  للواقع  تعاطيه  يف  مغايرة  اخرى 

االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية ... الخ، كام 
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 وعيل الرغم من أن منوذج لويس رمبا يقرتح أن تطورات 

 , املفاهيم واألفكار  تتأصل يف  التغري االجتامعي ميكن أن 

فانه يؤكد أن العكس هو الصحيح : يف املامرسة الثقافية 

 . املتجسدة  التجربة  يف  مبدئيا  التغري  عمليات  تتأصل   ,

واالعتامد عيل مفهوم مريلوبونتي ملخطط الجسم , حيث 

اإلدراكية  الخربة  بني  التزاوج  خالل  من  الشخصية  تتطور 

واملتجسدة مبرور الزمن , يقرتح لويس أنه يتم التفاوض 

من  اللعب  مامرسات  وتغرياته خالل  الثقايف  األداء  عيل  

 . الجسدية  بني  الخربة  أساس  عيل  مشرتكة  ذاتية  خالل 

من  الوالدة  منذ  االجتامعي  الذات  أداء  يتطور  وبالتايل 

مع  وجــودا   “ باعتباره  للوجود  متامسكة  أمنــاط  خالل 

اآلخرين ووجودا بدونهم “ . 

تأمالت  لويس  يقدم   , الكتاب  من  األخري  الفصل  ويف   

أوسع يف مجال دراسات األداء , عالوة عيل رؤية للصيغة 

البيئية لألداء الثقايف الذي يتصور أنه يستطيع أن يساهم 

املصاحبة  والكائنات  الطويل  املدى  عيل  البرش  بقاء  يف 

نقده  املركزية يف  األمور  . من  الهش  الكوكب  لنا يف هذا 

أوسالندر  فيليب  تحليل  البنيوية  بعد  ما  ملنهجيات 

اقرتاح فيليب  بأن  اذ يجادل لويس   ,  Liveness للحيوية

أوسالندر بأن الحي والوسيط اللذان ال يقومان االختالف 

وحجة   . منهجي  خلل  عيل  يقومان   , األنطولوجي 

ابتكار  قبل  حية  عروض  هناك  تكن  مل  بأنه  أوسالندر 

وسائط التسجيل ألن مصطلح حي الذي مل يكن موجودا 

يتبعان  واللغة  املفاهيم   : خاطئ  تصنيف  عيل  يقوم 

يجادل  ذلك  من  وبدال   . العكس  عن  فضال   , التجارب 

الحقيقة  يف  هو  والوسيط  الحي  بني  التمييز  بأن  لويس 

توسيطه  يتم  نفهمه  فكل يشء   . التوسيط  درجة  مسألة 

فعال , عيل األقل بواسطة حواسنا , ولكن بعض العروض 

يتم توسيطها بدرجة أكرب من عروض أخرى , وأحيانا من 

خالل وسائل تكنولوجية . 

يف  املعارصة  للثقافة  تأمال  الفصل  ملحوظة  وتقدم   

بأنها عوامل حياة  الثقافة  . فإذا عرفنا  الغربية  املجتمعات 

اإلنسان , حيث يتم مشاركة املامرسات عيل نطاق واسع 

الدراما دراسات 
 )2( واألداء   

       تأليف: دانييل بلوجر

     ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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نفهم  أن  يجب  إذ   , الناس  من  صغرية  مجموعات  بني 

بالثقافة  شبيهة   “ أنها  عيل  املعارصة  املجتمعات  أغلب 

“ثقافية”  أنها  عيل  فهمها  من  بدال   ,  ”culture-like

ثقافات  بأن  لويس  ويجادل   . للكلمة  الصحيح  باملعنى 

قليل  يتبق سوى عدد  , ومل  واملجزأة  الفردية  املستهلكني 

برامج  أن كال من  , ويقرتح  املشرتكة  املامرسات  جدا من 

 . الحالة  لهذه  أعراض  هي  األداء  وفن  الواقع  تليفزيون 

وألن كىل الشكلني مييالن اىل طمس الحدود بني األحداث 

زوال  يف  يشاركان  فانهام   , الخاصة  واألحــداث  العادية 

فيه  تتطور  أن  يكن  كمجال  املالمئة  الخاصة  األحــداث 

غريبا  املنظور  هذا  ويبدو   . املشرتكة  الثقافية  املامرسات 

مدار  وعيل   . لويس  مبصطلحات  تحليله  عند  ما  نوعا 

الكتاب هناك مراجع للنزعة الفردية وتجانس ميول ثقافة 

املستهلك . وبتأمل هذا , يبدو مدهشا أن لويس ال يبدو 

الليربالية  الرأساملية  النزعة  السائد يف  االعتقاد  يتأمل  أنه 

املجتمعات  مــدار  عيل  الفرد  عيل  وتركيزها  الجديدة 

مشاركة  األوسع  املامرسة  باعتبارها  املعارصة  الغربية 

هذه  داخل  ففي  للثقافة.  آنفا  املذكور  التعريف  مبعنى 

التعزيز  أقىص  باعتباره  الحقيقة  تليفزيون  يعمل  الثقافة 

النزعة  رتابة  وراء  فيام  يشء  يوجد  ال  انه  يقرتح  الذي   ,

فان   , الفكري  الخط  نفس  وعيل   . العادية  االستهالكية 

األداء  مفاهيم  باستمرار  متزج  التي  األداء  فن  مامرسات 

تؤثر  أن  ميكنها   , متنوعة  بطرق  الخاص  واألداء  العادية 

الحقيقة  لتليفزيون  املنطقي  التجانس  تحييد  يف  أيضا 

معينة  ألنواع  الحقيقة  تليفزيون  تأطري  عشوائية  وتوضح 

من األداء اليومي العادي باعتباره أداء مهام . 

بيئي  تناول  اىل  لويس  يدعو   , الكتاب  خامتة  ويف       

لألداء الثقايف الذي يبني عيل نظرية بيلوجية فعالة تقرتح 

بشكل  اآلخر  منهام  كل  يحددان  والكائنات  البيئة  أن 

املتعمقة  املشاركة  الرضوري  من   , لذلك  وتبعا   . متبادل 

بناء  أجل  من  موطنهم  يف  الناس  بني  االتصال  وإعــادة 

انجاز هذا  أحد طرق  تكون  أن  . وميكن  ثقافة مستدامة 

 , اإلصالح  عيل  تركز  التي  الطقسية  املامرسات  من خالل 

املشاركة  خالل  من  املستدامة  الحياة  عوامل  تتطور  حيث 

يف العمليات التفاعلية املشرتكة باالشرتاك مع البيئة . ألن 

توظف  اإلصــالح  عيل  فقط  ركزت  الطقسية  املامرسات 

لويس  فان   , حجام  األصغر  املجتمعات  يف  مالئم  بشكل 

العادة  االتصال  تقنيات  تطبيق  كيفية  تأمل  عيل  يحث 

الثقافة األصغر , بدال من السعي وراء  انشاء املجتمعات 

ثقافة عوملية . 

 Play وقد نرش كتاب ميجيل سيكارت “ اللعب مهم     

الجديدة   MIT سلسلة  من  كجزء   )2014(  “  Matters

والثقافة  األلعاب  دراسة  تركز  والتي   ,  “ املرح  التفكري   “

السلسلة  . وتستهدف هذه   ) أسايس  الكمبيوتر بشكل   (

ولذلك  األكادميية  وغري  األكادميية  الخلفيات  ذا  الجمهور 

أيضا يف مواقف  , ولكن  األلعاب  يلعبون – يف  الناس  أن 

أقل شكلية . وترديدا ألصداء لتأمالت لويس حول اللعب 

املقومان    باعتبارهام  واملــرح  اللعب  سيكارت  يتأمل   ,

الغم من عدم  . وعيل  والتغري  الثقايف  للتطور  الرضوريان 

, يتبع سيكارت أيضا منهجا بنيويا  تعريفه رصاحة هكذا 

يف تحليله لسامت ومعاين واستخدامات اللعب واملرح . 

     وبتمييز استحالة تحديد تعريف شامل للعب , يبدأ 

 , سياقي  اللعب   : اللعب  لخصائص  بقامئة  األول  الفصل 

التي  األصيلة  األفكار  عرض  لدمج  جهدا  سيكارت  بذل 

ُبحثت بشكل شامل مع اطار سياقي يسهل الوصول إليه 

عن  وفضال   . قبل  من  باملجال  مسبقة  معرفة  يفرتض  وال 

أن كتاب سيكارت عن األلعاب يف حد ذاتها , فانه يختص 

العادية  الفعاليات  من  بكل  عالقته  يف  اللعب  مبفهوم 

بالرغم  أنه  سيكارت  ويجادل   . الشكيل  اللعب  وموقف 

يف  حارضة   – الفيديو  ألعاب  والسيام   – األلعاب  أن  من 

هو  فاملالئم   . ذاتها  يف  مهمة  وليست   , املعارصة  الثقافة 
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اذ أن قواعده ومعانيه تعتمد عيل اإلطار الثقايف األوسع 

 autotellic الوقت آيل ؛ وهو يف نفس  الذي يحدث فيه 

من  مجموعة  اىل  باإلضافة   , وأغراضه  أهدافه  له  ألن 

عيل  قدرته  يف  ومعطل  حوازي  اللعب  ؛  ومدة  القواعد 

 , فيها  التي يحدث  البيئة  التأثري وأحيانا تحويل وتعطيل 

اللعب كرنفايل , من خالل تفاوضه بني اإلبداع والتعطيل 

ابداعي  واللعب   , بالضحك  مصحوبا  يكون  ما  وغالبا   ,

وشخيص من خالل تيسريه لتعبري الالعبني عن أنفسهم يف 

عالقتهم بالقواعد . 

كأساس  هذه  الواسعة  الخصائص  قامئة  تستخدم        

نشاط  األول  أن  حني  ففي   . واملرح  اللعب  بني  للتمييز 

سياقات  يف  للمشاركة  طريقة  بأنه  األخري  يتميز   , تلقايئ 

وأشياء معينة مامثلة للعب لكنها تحرتم أهداف وأغراض 

هذا اليشء أو السياق . ويشري سيكارت إىل أمثلة تصميم 

نوافذ  مثل   , الكمبيوتر  مستخدم  صفحات  عيل  املرح 

  Mac OS X برامج  االنكامش املتحركة  يف نظام تشغيل

, وأنشطة الحياة العادية مثل املغازلة flirting . وبالتايل 

 , تلقايئ  نشاط  هو  الذي   , اللعب  بعكس   , املرح  فان   ,

فانه موقف تجاه الفعاليات التي ليست يف ذاتها لعب . 

وبينام يرتك سيكارت هذين التصنيفني منفصلني بوضوح , 

فمن املهم أن نفكر خالل هذا االنقسام يف السيناريوهات 

تجربة  يف  وضوحا  أقل  التمييز  يصبح  أن  ميكن  حيث 

 “ الفيديو  لعبة  يف  مثال  اللعب  نتأمل  عندما   , الــذات 

املعرتضون يف اململكة املتحدة منذ 2009 . 

     وهناك تداخالت وارتباطات مهمة بني عمل سيكارت 

اللعب  يأخذ  للويس  املنهجي  اإلطار  يف   . لويس  وعمل 

الثقافية , باعتباره “ نوعا شارحا  مكانا بارزا يف املامرسة 

التخريبية  الجوانب  تتوسط  وهنا   .  “ اإلنساين  للتفاعل 

الخاصة  األحداث  وتحول  تطور  يف  اللعب  يف  والتملكية 

انشغال  فان   , وبالتايل   . والتعود  واألدائية  والعادية 

للعب  سيكارت  مفهوم  مع  يتطابق  باللعب  لويس 

محتملة  تطابقات  أيضا  وهناك   “ للعامل  “ صنع  باعتباره 

 . املعارصة  املعلومات  تقنيات  تطبيق  يف  منظورهام  يف 

للعب  التحولية  الفعالية  انتشار  سيكارت  نص  يصور  اذ 

. وبهذا  العامل  للوجود يف  الثقافة كطريق  يف كل مجاالت 

يف  الرئيس  املكان  الكمبيوتر  يأخذ   , األخري  السيناريو 

اللعب  عوامل  ابتكار  عيل  يساعد  أنه  يف  املعارص  املجتمع 

مجال  خارج  انجازها  يصعب  أنه  لدرجة  االستغراقية 

تنشئ  أن  املوازية  العوامل  تستطيع هذه  فهل   . الحوسبة 

املساحات الثقافية ذات النطاق الضيق املوجودة يف ذهن 

لويس لتأسيس الطقوس التصحيحية . 

التطابق املحتمل , فهناك مزيد       وفيام وراء مجاالت 

رغم  املؤلفني  بني  املشرتكة  األساسية  االهتاممات  من 

: يبدو أن كالهام استثمر جيدا إعادة ترسيخ فكرة  ذلك 

الحيوانات  عن  متميز  اإلنسان  أن  باعتبار  اإلنسانية 

اإلنسان  طبيعة  أن  نصيهام  خالل  من  ويؤكدا   . األخرى 

الطائرة  لعبة  بيئة  مبرح  عالقتها  يف   “ الطريان  محاكاة 

بدون طيار يف قاعدة كريش يف نيفادا بالواليات املتحدة 

األمريكية . 

     يتم تحديد اللعب واملرح معا عيل أنهام مكونان ملا 

تكوين  صميم  هي  التي  اللعب”  “بيئة  سيكارت  يسميه 

األطفال  لعب  تأخذ  البيئة,  هذه  داخل  ويف   . الثقافة 

اللعب  التي تسهل  املادية  األشياء  : فهي  الرئييس  املكان 

لعب  توظف   , آخر  مبعنى   . املساحة  تخصيص  خالل 

األطفال كأدوات يف بيئة اللعب . وباملثل فان األفنية هي 

فيه  ويؤثر  اللعب  يسهل  الذي  للمكان  معينة  ترتيبات 

يرفض   , واألفنية  األطفال  للعب  الفهم  هذا  عيل  وبناء   .

سيكارت مصطلح “ مصمم اللعبة “ ويقرتح بديل له هو 

املباين  مصمم  مثل  اللعب  مصمم  و   . اللعب”  “مهندس 

السلوك مفتوحة  دالة عيل  بإشارات  وأماكن  أشياء  يبتكر 

للمستخدمني للتعديل . 

     وبتأمل مكان اللعب األسايس يف الثقافة , فان لهذه 

يسهل  سوف   . مهام  سياسيا  بعدا  املعامرية  املامرسة 

من  معينة  أنواعا  املادية  اللعب  لبيئات  املحدد  الشكل 

أنواع  حدوث  احتامل  من  وتقلل   , أكرث  بسهولة  اللعب 

أخرى , وبالتايل تؤثر يف التغيري الثقايف . ويف نفس الوقت 

للمفارقة   – اللعب  يف  التلقايئ  البعد  يشكل  أن  ميكن   ,

يناقش   , وكمثال   . املسيطرة  القوة  لبنيات  تحديا   –

سيكارت لعبة ميتاكتيل Metakettle , التي يلعبها غالبا 
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اإلنسانية  النزعة  اللعب هو تجيل  , وأن  ثقافيا  أن يكون 

. ورغم ذلك , فإنهام ال يوضحون ما هي األهمية الفعلية 

لهذا التمييز الجاد بني طبيعتي اإلنسان والحيوان بالنظر 

إىل منظورات األداء واللعب التي يطورانها , وال يتعاملون 

مع أي نقد للتفرد البرشي عند منظرات ما بعد اإلنسانية 

إذ   . وولف  كاري  و  بريدويت  وروزي  هــاراواي,  دوا  مثل 

يبدو أن املنطلق اإلنساين لالنقسام األسايس بني طبيعتي 

فان  لويس  حالة  ففي   . مسلمة  هو  والحيوان  اإلنسان 

عيل  يوافق  ال  أنه  اعتبار  عيل  مستغربا,  الحذف  هذا 

األداء  الحداثية حول  بعد  املنظورات  من  كبرية  مجموعة 

واألنرثوبولوجيا عيل مدار كتابه . 

التمييز  بهذا  اهتامما  أقل  انجولد  تيم  أن  ويبدو       

: األنرثوبولوجيا واألركيولوجيا  الصارم يف كتابه “ استلهام 

هذا  يف  املطور  واملفهوم   .  )2013(  “ والفن  والعامرة 

للقوى  تفاعيل  كمجال  املــادي  للعامل  فهم  هو  العمل 

يف  والناس  البيئة  عن  السائد  املفهوم  عن  فضال   , واملواد 

عملية  يف  املادة  عيل  أشكالهم  يفرضون  الذين   , وسطها 

الكتاب  يف  تدور  التي  الثانية  والفكرة   . الجانب  أحادية 

يقوم  , هو مفهوم  األداء  لدراسات  تجعله مالمئا  والتي   ,

عيل  تعتمد  التي  األنرثوبولوجيا  يف  البحث  مامرسة  عيل 

املقاربات املنهجية يف مامرسة الفنون . 

     يقرتح انجولد بأن هناك فرق أسايس بني االثنوجرافيا 

األوىل  فيه  تهتم  الذي  الوقت  ففي   . واألنرثوبولوجيا 

العملية  هذه  خالل  ومن   . الحائط  ورق  بالصق  صلبة 

,التي يقرتح انجولد أنها شبيهة باملامرسة الفنية  اليدوية 

عيل  اليشء  تأملنا  لو  ماذا   ( التصنيف  يف  والصعوبات   ,

تحديد  يف  املجسدة  املواجهات  ودور  مادته؟(  أساس 

الجسمية  األفعال  آثــار  تكون  أن  املرجح  )من  املادية 

حارضة يف تجليها ( احتلت الصدارة , والتي من املرجح أال 

تظل معتربة يف االستفسار الذي يقوده حرصيا االستفسار 

البرصي واألمل النظري . ويف الوقت الذي يوفر فيه هذا 

العملية  اليدوية  املشاركة  بني  للمزج  مقنعة  حالة  املثال 

حدود  اىل  أيضا  يشري  فانه   , األنرثوبولوجي  البحث  يف 

مامرسات  تطبيق  ميكن  كيف  الستكشاف  الكتاب  سعي 

املواد  من  خليطا  ينرشون  الطالب  أن  مقولة   : هنا  الفن 

كيفام  الصلب  السطح  عيل  أجــزاء  شكل  يف  املخصصة 

التي  الفنية  األعامل  من  مذهلة  سلسلة  تشكل  أرادوا 

الفنية  املامرسة  طبيعة  ملفهوم  ساذجا  مفهوما  تقرتح 

من  ثروة  الحالة  دراسات  توفر   , هذا  من  الرغم  وعيل   .

االقرتاحات لألداء الذي يقوم عيل املشاركة يف املامرسات 

أهمية  لها  رمبا  التي   , الثقافية  اليدوية  واملصنوعات 

منهجية ملامريس الفنون . 

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

 The Year›s Work في  المقالة  هذه  نشرت 
  in Critical and Cultural Theory : 23
- 2015

األداء  وفنون  للدراما  أستاذا  يعمل  بلوجر  دانييل 

اليدوية  املصنوعات  مالحظة  خالل  من  العامل  بفحص 

الدراسة  عيل  األخرية  تقوم  أن  بد  فال   , والتوثيق  واألداء 

عيل  وبناء   . خاللهم  من  تعرف  أن  وتأمل  الناس  مع 

وتاريخ  املجالني  هذين  بني  توازيا  يرسم   , التمييز  هذا 

الفن  تاريخ  ومييل   . التوايل  عيل  الفن  ومامرسة  الفن 

عيل  الفنية  األعــامل  تحليل  اىل   , االثنوجرافيا  مثل   ,

ذلك  من  وبدال   . املتفرج  منظور  من  مالحظات  أساس 

خالل  من  العامل  دراسة  حول  الفن  مامرسات  تتطور   ,

ولذلك   . وأفعاله  وأشكاله  ملواده  العملية  االستكشافات 

الفن  مامرسة  يف  املنهجيات  اىل  التحول  انجولد  يقرتح   ,

لتطوير طرق جديدة ألداء األنرثوبولوجيا . 

     وُيستكشف هذان العنرصان من خالل وصف ملسار 

طورها  والتي  املامرسة  عيل  تقوم  التي  األنرثوبولوجيا 

دراســات  وعــدد   , أبردين  جامعة  يف  ودرسها  انجولد 

األركيولوجيا  يف  البحث  يف  النظر  تعيد  التي  الحالة 

  . الصنع  عملية  يف  املشاركة  منظور  من  واألنرثوبولوجيا 

)األنرثوبولوجيا  األربعة  العلوم  حول   , الدورة  هذه  ويف 

الطالل  كان مطلوبا من   , والعامرة(  والفن  واألركيولوجيا 

وقد   : املادية  املشاركة  خالل  من  املواد  يستكشفوا  أن 

الدراسة مهاما لجمع أشياء من مكان مختار يف  تضمنت 

هذه  ُرتبت  وقد   . آخر  مكان  من  ومواد   , واحد  أسبوع 

نوقشت يف عالقتها  أشياء   : بطرق مختلفة  األشياء الحقا 

بأفعال محتملة يتم أدائها معها , وكان مطلية عيل أسطح 

نوافذ
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عام  موسم  كان  الفرج  بروض  الكسار  فيه  مّثل  موسم  أول 

مل  الفرج  روض  يف  التمثيل  قبوله  أن  الواضح  ومن   .1924

يف  الكسار  فرقة  إن  حيث   - الشهرة  أو  املال  أجل  من  يكن 

الكوميدية  املرسحية  الفرق  أشهر  من  كانت  الفرتة  هذه 

مستوى  رفع  أجل  من  بل   – وغريهام  الريحاين  فرقة  بجانب 

الفن املرسحي وجذب طبقات اجتامعية راقية لدفع مسارح 

روض الفرج إىل األمام، ومساعدتها عىل التخلص من سمعتها 

السيئة!! وكفى بنا أن نقرأ رأي أحد النقاد املنشور يف جريدة 

الكسار  »الوطنية« يف منتصف يوليو 1924 – أي قبل ظهور 

بأسبوع واحد – لنعرف ماذا كان يحدث يف روض الفرج قبل 

ظهور فرقة الكسار!!

تلك  مضار  يف  الكثريون  كتب  الفرج  روض  »يف  الكاتب:  قال 

اآلداب  عىل  تجنيه  وما  الفرج،  روض  يف  املستباحة  املخازي 

لتزيد  إال  تكن  مل  الحمالت  هذه  وكأن  والعائالت،  واألخالق 

أصبحت  البقعة  هذه  وكأن  باألمر،  واستخفافاً  تغاضياً  الناس 

لتكون  أنشئت  أنها  أو  لهم يف شؤونها  مستقاًل ال دخل  جزءاً 

وسكان  األهايل  عن  مبعزل  جعلت  حيث   »... »لـ  معرضاً 

العاصمة. ولكنهم لو أعاروا تلك البؤرة القذرة بعض االهتامم 

واستباحة  الحرمات  انتهاك  من  فيها  يجري  ما  إىل  ونظروا 

)6( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

بني  الكسار  علي 
والماجستيك الكازينو 

نوافذ

أزواج مستهرتين ال يعرفون للرشف وال للعرض قيمة. وكأنهم 

من  جامعة  أنشأها  قد  األماكن  هذه  أن  تناسوا  أو  نسوا  قد 

الصطياد  حبائل  أو  املال  البتزاز  آلة  لتكون  األروام  صعاليك 

أحدثه  الذي  الفراغ  ذلك  يسدوا  أن  غرضهم  وجل  األغرار، 

ولكنهم موهوا عىل  األزبكية.  نواحي  الرقص يف  إقفال محال 

من  وما هو  التمثيل  بصيغة  عملهم هذا  طالوا  بأن  البسطاء 

الروايات  من  هناك  ميثل  ما  عىل  نظرك  الق  يشء.  يف  الفن 

وجوههم  يف  ضاقت  ممن  األزقة  صبية  من  جامعة  تجد 

صورة  متثل  جامعات  فألفوا  وجوهه،  أحط  من  العيش  سبل 

مشوهة من روايات ساقطة مجتها األسامع ولفظتها مسارح 

القذرة  الكلامت  بعض  فيها  دسوا  أن  بعد  الدين،  عامد 

السياسة  يف  جمل  وبعض  القول،  هجر  من  املستهجنة 

الرقابة  من  لهم  وليس  البلد،  مصلحة  مع  تتفق  ال  السخيفة 

وازع. فإذا كانوا يحسبون هذه األماكن شبه مراقص أو أندية 

يعدونها  كانوا  وإذا  بالتمثيل.  لهم  يسمحون  فلامذا  خالعة 

مراسح متثيل فلامذا ال يراقبون هذه الروايات، ويجرون عليها 

قوانني الرقابة؟! وملاذا ال مينعون منها الخالعة وأفظع صنوف 

عنه  نسائل  ما  هذا  صورة.  وأقذر  وأحط  أسمج  عىل  الرذيلة 

رجال الحكومة، وال نقنع منهم بجواب غري العمل عىل تطهري 

وأنهم  به،  يستهان  أن  من  أعظم  األمر  أن  ألدركوا  املنكرات 

عن  مسئولون  املوبوءة  األماكن  تلك  حوادث  عن  بتغاضيهم 

كل فضيلة تقرب وكل عرض يدنس وكل قطرة من دم الرشف 

حدثنا  وقد  التمثيل.  ثياب  وتحت  الفجور  مذابح  عىل  تراق 

الستطالع  ذهبوا  ُكتب  ما  هالهم  وقد  أنهم  الفضالء  بعض 

إزاءه  السكوت  يعد  ما  هناك  فرأوا  املحال،  هذه  بواطن 

األمر  بيدهم  من  إىل  القول  هذا  أسوق  تغتفر.  ال  جرمية 

يضعون  علهم  العائالت،  رشف  عىل  املحافظة  تهمهم  ومن 

يبعثوا  أن  غري  يكلفهم  ال  األمر  فإن  املنكرات.  لهذه  حداً 

برجل فاضل ليتنزه عن الغرض ويجري يف عروقه دم الرشف 

ويجعلنا  ذكره،  عن  القلم  تنزه  ما  ويسمع  لريى  والفضيلة 

إذا كنت ال  له:  نقول  أن  الٍه! وال نخىش  إىل كل  اللوم  نوجه 

مواخري  غري  تكن  مل  املحال  هذه  إن  أعظم!  فاملصيبة  تدري 

األشجار  أغصان  ومن  األدغال  من  فيها  أقيمت  وقد  علنية، 

املتكاتفة األوراق ما يجعلنا نرى يف جانبه أماكن شارع عامد 

من  فئة  عىل  قارصاً  األمر  كان  ولو  علمية!!  معاهد  الدين 

البالء  كل  البالء  ولكن  املصاب،  لهان  والخالعة  اللهو  حلفاء 

غري  املقاذر  تلك  إىل  ين  َتْهوَّ الرشيفة  العقيالت  بعض  أن  يف 

برغائب  مقودات  هن  أو  إليه،  بأنفسهن  يقذفن  مبا  عاملات 

تعلم  عندما  القارئ،  عزيزي  لك  مفاجأة  أنها  أعلم 
روض  في  الكسار«  »علي  فرقة  عن  سأتحدث  أنين 
الكسار  علي  فرقة  غري  أخرى  فرقة  أنها  وستظن  الفرج، 
وزارت  الكسار  علي  فرقة  بالفعل  أنها  أو  المشهورة، 
موسمًا  أقامت  األكرث  على  أو  ليلتني  أو  ليلة  الفرج  روض 
ألنها   .. ظنك  خاب  القارئ  عزيزي  ولألسف  فيها!!  صيفيًا 
الصيف  في  ومثلت  الشهرية،  الكسار  علي  فرقة  بالفعل 
سنة  عشر  خمس  طوال  الفرج  روض  مسارح  داخل  والشتاء 
 – الثالثة  األعمدة  أحد  أعّدها  يجعلين  مما  األقل،  على 
تاريخ  كتبت  اليت   - منيب  وفوزي  الدين،  عز  يوسف  بعد 
الفرج!! روض  مسارح 

الكسار علي 
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العائالت،  متنزهاً ألرشف  تكون  الفساد حتى  من  الجهة  تلك 

أقل من أن يضعوا لوحة كبرية  إذا شق عليهم ذلك فال  وإال 

بالقلم العريض مكتوباً عليها »ممنوع مرور األحرار«. وإذ مل 

وبالجملة  هناك،  الباغيات  يطاردوا  بأن  أجدرهم  فام  يفعلوا 

والعرض،  الرشف  يف  الله  تتقي  وال  بينهن  تندس  امرأة  كل 

وإال فلتسمح لنا تلك السيدات اللوايت يدنسن رشفهن بارتياد 

هذه األماكن أن نعدها هي ومن تحرتف املخازي من طبقة 

العامالت واملجاهدات يف ميدان الرذيلة سواء بسواء«.

بداية  من  أيام  قبل  الفرج  روض  مسارح  صورة  هي  هذه 

مونت  بكازينو   1924 أغسطس  منتصف  يف  الكسار  ظهور 

هذه  يف   – املرسحي  الكسار  تاريخ  يف  يبحث  ومن  كارلو!! 

الفرتة - سيجد تناقضاً يف التاريخ، ألن الكسار يف هذا الوقت 

الدين!  عامد  بشارع  »املاجستيك«  مرسح  يف  مُيثل  كان 

مونت  بكازينو  الفرج  روض  يف  نفسه  اليوم  يف  ميثل  فكيف 

إعالنات  السؤال منشورة يف معظم  اإلجابة عىل هذا  كارلو؟! 

رغبة  رمبا   – للجامهري  استجابة  جاءت  والتي  الكسار،  فرقة 

 – الفاسد  التمثيل  من  الفرج  روض  مسارح  تطهري  يف  منها 

أن  الكسار  قرر  لذلك  الكسار،  متثيل  مشاهدة  يف  لرغبتها  أو 

الدين!!  عامد  شارع  يف  ومساء  الفرج،  روض  يف  نهاراً  ميثل 

بناء  جاء  التمثيل  أن  تؤكد  الكسار  إعالنات  كل  كانت  لذلك 

العبارات املنشورة يف  عىل رغبة الجامهري!! وهذه مناذج من 

أمني صدقي  »جوق  ومرص:  والنظام  األهرام  إعالنات صحف 

بناء عىل  الفرج  بروض  كارلو  كازينو مونت  الكسار يف  وعيل 

نهـارية«،  التـياترو إحـياء حفـالت  إدارة  الكـثري قررت  طلب 

الجمهور  لرغبات  إجابة  الفرج  بروض  كارلو  مونت  »كازينو 

يحيي جوق أمني أفندي صدقي وعيل أفندي الكسار حفالت 

يف  الكسار  عرضها  التي  العروض  أهم  ومن  كربى«.  نهارية 

يف  الرببري   :1924 عام  الفرج  بروض  كارلو  مونت  كازينو 

الجيش، أمرباطور زفتى، أحسن يشء، هو أنت، إديني عقلك، 

التلغراف، شهر العسل، اليل فيهم، كان زمان، دولة الحظ.

 ،1932 صيف  حتى  األسلوب  بهذا  يعمل  الكسار  وظل 

بالجيزة،  الفانتازيو«  »حديقة  مرسح  يف  عروضه  مّثل  عندما 

روض  إىل  الكسار  فعاد  الهول«  »أبو  جريدة  ناقد  فانتقده 

الفرج مرة أخرى، فكتب الناقد كلمة، قال فيها تحت عنوان 

بروض  أستفانو  سان  بكازينو  الكسار  عيل  األستاذ  »فرقة 

الفرج«: »كان لكلمتنا التي نرشناها عن فرقة الكسار وعملها 

مبضاعفة  الكسار  عيل  األستاذ  وشعر  كبري،  أثر  بالفانتازيو 

فبدأ  توقعنا  كام  هناك  عمله  يف  استمر  هو  إذا  الخسائر 

انتهت  املفاوضة  الكازينو، ولكن هذه  باملفاوضة مع صاحب 

وبرسعة  املايض.  السبت  يوم  من  بالفانتازيو  العمل  بإيقاف 

تم بني األستاذ الكسار وبني الخواجة خريستو صاحب كازينو 

يوم  من  عملها  الفرقة  فبدأت  الفرج  بروض  أستفانو  سان 

األحد املايض بعد أن انضم إليها موزيكهول رقص وغناء من: 

وأوالده  محمود  الحليم  وعبد  الثالثة،  والربابرة  ودالل  مّتام 

الكسار  األستاذ  أن مدة عمل  راقصات. عىل  النوابغ، وجوقة 

والماجستيك الفرج  روض  في  الكسار  علي  ٕاعالن 

راتب نظميعقيلة  لطفية 
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يوليو.   ٧ يوم  تنتهي  يوماً،   20 هي  أستيفانو  سان  بكازينو 

بني  بحري  وجه  إىل  برحلة  يوليو   8 يوم  من  الفرقة  تقوم  ثم 

إىل  تسافر  ثم  ودمنهور  الكوم  وشبني  سعيد  وبور  املنصورة 

كامب  حامم  كازينو  مرسح  عىل  عملها  وتبدأ  اإلسكندرية 

بطلة  أن  أعلنت  الصحف  وبعض  يوليو«.   14 يوم  شيزار من 

الفرقة هي »عقيلة راتب«، ومطربها هو »حامد مريس«.

الكواكب والكسار

لنا  تكشف  »الكواكب«  مجلة  يف  منشورة  مقالة  وجدت 

بقية  عن  مختلفة  كانت  الفرح  روض  يف  الكسار  فرقة  أن 

عروض  من  بكثري  أرقى  ونقدي  فني  تقدير  لها  وكان  الفرق، 

املقالة  وأكدت هذه  بل  املعروفة!!  الفرج  كازينوهات روض 

كان  وتاريخها  وقيمتها  بشهرتها  الكسار  عيل  فرقة  وجود  أن 

املختلفة  الفنون  إىل  القاهرة  جمهور  النتباه  األكرب  األثر  له 

الكسار  إن  قلت  إن  أبالغ  وال  الفرج!  روض  يف  ُتقدم  التي 

كتب تاريخاً لروض الفرج مل ينتبه إليه أي مؤرخ مرسحي أو 

الكسار يف املاجستيك ويف شارع  فني من قبل، بسبب شهرة 

نظري  وجهة  من  املقالة  لهذه  قيمة  أهم  أما  الدين!!  عامد 

أنها حّلت اللغز الذي حريين!! وهو كيف كان الجمهور يقبل 

عليه  وُيقبل  »ماتنيه«،  الفرج  روض  يف  الكسار  عروض  عىل 

واحد  العرض  أن  رغم  »سواريه«  املاجستيك  عروض  يف  أيضاً 

يف املكانني ويف اليوم نفسه!! هذا اللغز وجدت حله يف هذه 

املقالة، التي كشفت عن أمور كثرية!!

عنوان »جولة  تحت  يوليو 1932،  أواخر  منشورة يف  واملقالة 

روض  اآليت:  فيها  وجاء  الفرج«،  روض  املتواضع  املصيف  يف 

ملتوسطي  يتسنى  إذ  شك  دون  متواضع  مصيف  هو  الفرج 

أنفسهم  عن  لريوحوا  إليه،  يتوافدوا  أن  القاهريني  من  الحال 

أن  دون  يومهم،  طيلة  يزاولونه  الذي  املضني  العمل  أثر 

عىل  به  لالستعانة  أموالهم  أو  أوقاتهم  يف  متسعاً  يجدوا 

وأن  وهو  الداخلية.  واملصايف  الثغور  إىل  العاصمة  مغادرة 

لتبديل  متواضعة  لنزهة  مجال  أنه  إال  الجم  اإلصالح  أعوزه 

التسلية  من  يشء  مع  العليل  النيل  نسيم  واستنشاق  الهواء 

التي   – التمثيل  نقول  وال   – اللهو  أماكن  يف  اإلنسان  يجدها 

الزمن يف  من  الفرج ردحاً  الجهة. ظل روض  تلك  انترشت يف 

النسيان حتى ظهرت عىل أحد مسارحه »فرقة الكسار«  طي 

منذ سنوات ومن ثم بدأ الجمهور يشعر بوجوده ويفد عىل 

محاله من أنحاء القاهرة املختلفة، حتى أشتد ساعده وضمن 

مسارح  كانت  وإذا  بأجمعه.  الصيف  أيام  يف  قوتهم  عامله 

والعطلة  التمثييل  باملوسم  يسمى  ما  أوجدت  الدين  عامد 

الصيف،  مدة  وللثانية  الشتاء  أشهر  لألول  وجعلت  الصيفية 

وإن  املبدأ  بهذا  أيضاً  هم  اعرتفوا  قد  الفرج  روض  آل  فإن 

عكسوا وجهة النظر هذه بجعل بطالتهم يف الشتاء وسعيهم 

للقوت  هذا  خريات  يدخرون   – كالنمل   – فهم  الصيف  يف 

شتاء. وأهم ما يلفت النظر يف ذلك املصيف املتواضع. إطالق 

يف  الرتام  بك  يقف  إذ  فأنت  مسارحه.  عىل  ضخمة  أسامء 

الفالفل  بائعي  من  طائفة  يحوي  طريقاً  تخرتق  الخط.  نهاية 

الوطنية – أو البفتيك األهيل ]الطعمية[ – وجمهرة من تجار 

امتألت  فإن  العال!  املقلية  والذرة  املحمص  السوداين  الفول 

الخالص  واستطعت  جائعاً  وكنت  الروائح  بهذه  معاطسك 

أستفانو«!  سان  »كازينو  أمامك  واجد  فإنك  التعريج،  دون 

وصدقني  »أفكاروس«!  حديقة  ثم  ليالس«!  »كازينو  وبعده 

وال  شيئاً،  االسم  هذا  عن  أعرف  ال  الساعة  هذه  إىل  إنني 

ما  حيوان.  أو  إلنسان  أو  لقارة  أو  لبلد  علاًم  كان  إذا  أدري 

تلك  كارلو«!  »مونت  إىل  املطاف  بك  ينتهي  أن  إىل   .. علينا 

املتواضع  التي يضمها املصيف  الفخمة  الضخمة  هي األسامء 

يف  األول  املكان  احتل  وقد  الفرج.  روض  الصغري،  البسيط 

هناك!  تطل  مل  مدته  أن  إال  الكسار  عيل  األستاذ  العامل  هذا 

اإلسكندري  الثغر  مالهي  أصحاب  أحد  مع  مرتبطاً  كان  إذ 

بدأت يف  ونصف شهر  التمثيل هناك شهراً  بعقد يحتم عليه 

بروض  وجوده  مدة  الكسار  ظل  وقد  الحايل.  يوليو  منتصف 

عىل  كالسيل  ينهال  كان  الذي  الجمهور  أنظار  مطمح  الفرج 

»سان أستفانو« يف الوقت الذي كنت تجد فيه بقية األمكنة 

أفرغ من فؤاد أم موىس. والظريف يف املوضوع أن من شاهد 

املاجستيك وذهب ملشاهدتها مرة  الكسار يف  روايات  إحدى 

ثانية يف روض الفرج كان يجد شيئاً يخالف متاماً ما رآه أوال! 

كانت  الخصبة  وذهنيته  الحارضة  الكسار  بديهة  ألن  ذلك 

الليلة  يف  حدث  فقد  للتغيري،  ومناسبات  للتنويع  مجااًل  تجد 

املمثلة  جفنا  انضم  أن  املصيف  بذلك  الفرقة  فيها  زرنا  التي 

داخل  املقام  لها  استطاب  »ناموسة«  عىل  نظمي  لطفية 

.. فاتخذ  العني، بحيث ارتج عىل املمثلة وأحرج مركزها متاماً 

الكسار من هذه الحادثة مادة لنكاته التي استمرت يف جميع 

فصول الرواية. عىل أنه من املضحك أيضاً أن تعرف أن هذه 

»الناموسة« مل ترتك مقرها من عني املمثلة إال بعد أن أجرى 

طبعاً  جراحية  غري  عملية   – املرسح  وعىل   – بنفسه  الكسار 

هذا  امللعونة.  »الناموسة«  تلك  بها  استأصل  املمثلة!!  لهذه 

أن  إذ  رواياتها  تعتمد عىل  التي  الوحيدة  الكسار هي  وفرقة 

أما  املائتني،  عىل  يزيد  قد  الروايات  من  وافراً  محصواًل  لديها 

يف  تغيري  مع  الفرق  بقية  روايات  اقتناص  إىل  فيلجأ  غريها 

فرقة  ما مينع من متثيل رواية يف  فليس هناك  االسم وحده! 

ومتثيل نفس هذه الرواية بالفرقة األخرى يف الليلة التالية.
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