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المغرب  من  األسرار«  »حدائق 
  2022 لدورة  المسرحية  قرطاج  أيام  جوائز  تحصد 

للدمج«.. »رؤيا 
نعملها« قادرين  »طبعا  مسرحية  عن  األول 

عمار  لـطارق  الحرافيش«  »سلطان 
مسرحية نصوص  سلسلة  جديد 

االحتياجات  لذوي  رؤيا  مركز  فرقة  حصدت 

املرسحي  آفاق  مبهرجان  األول  املركز  الخاصة، 

نعملها«  قادرين  »طبًعا  مرسحية  عن  الدويل، 

فؤاد،  ماهر  »نقدر«  أغنية  استعراض  تصميم 

حريب،  أسامة  سينوغرافيا  عيل،  عامد  موسيقى 

منفذ  مخرج  حواء،  مكياج  جمعة،  أمل  أزياء 

الغني،  عبد  أميمة  الفرقة  مديرة  محمد،  حسن 

ومن تأليف مي رجب، وإخراج تامر فؤاد.

رؤية  مركز  مدير  الغني،  عبد  أميمة  أكدت 

االحتياجات  ذوي  مهارات  وتنمية  للتدريب 

قادرين  »طبًعا  مرسحية  إن  بالسويس،  الخاصة 

نعملها« تعد مبثابة التجربة األوىل للفريق، مشرية 

بأكرث من  املركز يستهدف معالجة األطفال  إىل أن 

طريقة تتعلق بالفن.

للتدريب  رؤية  مركز  إن  الغني،  عبد  وقالت 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  مهارات  وتنمية 

بالفن  الهمم  ذوي  من  األطفال  يعالج  بالسويس 

أنهم  متابعة  والتمثيل،  كالرسم  أنواعه  مبختلف 

موهبة  لديهم  باملركز  األطفال  معظم  أن  الحظوا 

التمثيل.

وتنمية  للتدريب  رؤية  مركز  مدير  وأوضحت 

بالسويس،  الخاصة  االحتياجات  ذوي  مهارات 

لخوض  املركز  دفعت  التي  هي  املوهبة  هذه  أن 

العرض  كان  حيث  املرسحي،  للعمل  تجربة  أول 

من  أكرث  عرضها  تم  التي  الحياة«  »ورد  املرسحي 

مرة بأكرث من مكان مبحافظة السويس أبرزها قرص 

الثقافة، ونالت املرسحية إعجاب جميع الحضور.

األول  املرسحي  العرض  نجاح  أن  إىل  ولفتت 

بالسويس ولد الدافع لدى املركز واألطفال بالرغبة 

بالعاصمة،  أخرى  مرسحية  عروض  إقامة  يف 

كانطالقة جديدة للفريق يف مجال التمثيل، منوهة 

املرسحي  بالعرض  آفاق  اشرتك مبهرجان  املركز  بأن 

األول،  املركز  نعملها« وحصل عىل  قادرين  »طبًعا 

العمل  فريق  جهود  بتكليل  سعادتها  عن  معربة 

بهذا النجاح الكبري.

ياسمني عباس 

املرسحي  النص  حديًثا  صدر 
للمؤلف  الحرافيش«  »سلطان 
عن  عامر  طارق  د.  والكاتب 
الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن 
للعدد  مرسحية  نصوص  سلسلة 

.)196(
ملرسحنا:  عامر  طارق  وقال 
الحرافيش«:  مرسحية »سلطان 
التاريخ  من  حرجة  فرتة  تتناول 
الستة  النص  يعرض  حيث  املرصي 
املامليك،  دولة  من  األخرية  أشهر 
وما  ملرص،  العثامنيني  احتالل  قبل 
أبداه املرصيون يف تلك الفرتة، من 
تحت  املحتل  مواجهة  يف  بسالة 

السلطان  قيادة 
النرص  أبو  األرشف 
باي«،  »طومان 
سالطني  آخر  وهو 
الرشاكسة  املامليك 
يف مرص،  إىل جانب 
األسباب  تناول 
للهزمية  الحقيقية 
يعرتي  كان  وما 
من  حينذاك  مرص 
للجبهة  تفتت 

»طومان  حاول  ما  وهو  الداخلية 
توحيد  خالل  من  تصحيحه  باي« 
واحد  رجل  قلب  عىل  املرصيني 
إال  واالستعامر  الطغيان  ملواجهة 

أن األوان كان قد فات لذلك.

الجديد  النص  »عامر«:  وأوضح 
التجربة  هو  الحرافيش«  »سلطان 
التأليف  يف  يل  عرشة  التاسعة 
حاولت  أنني  حتى  املرسحي، 
اللغة  فصل  فكرة  فيه  أجرب  أن 
الفصحى  واستعامل 
بنية  داخل  والعامية 

نفس املشهد.
النص  وعرض  وتابع: 
خشبة  عىل  مرة  ألول 
الثقايف  املركز  املرسح 
للموسم  طنطا  مبدينة 
 ،2019 لعام  املرسحي 
الكبري  للمخرج 
فجل  السيد  الراحل 
نجوم  بطولة  ومن 
املرسحية،  القومية  الغربية  فرقة 
للمرسح  العامة  اإلدارة  إنتاج  من 
الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة 
عدة  عرضه،  بعد  النص  وحقق 
لفرق  الختامي  باملهرجان  جوائز 

األقاليم لدورته )44(، حيث حصد 
ألفضل  األول  املركز  جائزة  النص 
نص، كام حصلُت عىل جائزة أفضل 
حصد  والذي  العرض،  عن  أشعار 
عرض/  أفضل  جائزة  عىل  أيًضا 
جوائز  جانب  إىل  الثالث،  للمركز 
للممثل  متثيل  أفضل  منها  أخرى 
ألحان  وأفضل  الجيار،  حاتم 
وأفضل  رجال،  الله  عبد  ملوسيقى 
وأفضل  زيدان،  لسمري  ديكور 

إخراج للمخرج السيد فجل.
وشارك »سلطان الحرافيش« كذلك 
للمرسح  القومي  املهرجان  يف 
 ،2019 لعام   ،12 للدورة  املرصي، 
مطاوع«  »كرم  املخرج  دورة 
حاتم  والفنان  املمثل  وحصل 
ممثل/ أفضل  جائزة  عىل  الجيار 

»طومان  دور  عن  رجال،  ثان  دور 
باي«.

همت مصطفى

 23 الـ  دورته  املرسحية  قرطاج  أيام  مهرجان  اختتم 
الفرتة من 20 إىل 28 ديسمرب  والذي تم تنظيمه يف 
مختلف  من  املرسحيني  من  كبري  بحضور  الجاري 
الدول  من  والعديد  مرص،  منها  العربية،  الدول 

العربية.
املهرجان، وحصدت  نتائج  الختام  وأعلن خالل حفل 
حيث  الجوائز،  أغلب  وفلسطني  وتونس  املغرب 

جاءت الجوائز كالتايل:
أداء أفضل 

أشقر  غسان  الفنان  رجال،  أداء/  أفضل  بجائزة  وفاز 
عن دوره يف مرسحية »لغم أريض« للمخرج لجورج 
إبراهيم )فلسطني(، وفازت بجائزة أفضل أداء/ نساء 
الفنانة جليلة تلميس عن دورها يف مرسحية »حدائق 

األرسار« /املغرب. 
الحر  محمد  املخرج  بها  فاز  إخراج  أفضل  وجائزة 
عن مرسحية »حدائق األرسار« )املغرب(، والذي فاز 
بجائزة أفضل عمل متكامل، للدورة 23 أليام قرطاج 

املرسحية لعام 2022
ألفضل  بتونس  األوبرا  مرسح  جائزة  جاءت  فيام   
الحر  ومحمد  العلوي  مصطفى  بها   فاز  سينوغرافيا 

أيًضا عن مرسحية »حدائق األرسار«. 

الحليم  عبد  الكاتب  نص،  أفضل  بجائزة  وفاز 

»تائهون«  مرسحية  عن  السعيدي  ونزار  املسعودي 

من  تونس

املخرج  لإلبداع«:  القصب  »صالح  بجائزة  وفاز    

توفيق الجبايل /تونس، و املخرج والسينوغراف جبار 

/ املديوين  محمد  والفنان  والباحث  /العراق،  جودي 

تونس

الموازية الجوائز 
املؤسسات  لنوادي  الحرية  مرسح  جائزة  وعن 

السجنية واإلصالحية التي ترشف عليها الهيئة العامة 

ملرسحية  األوىل  الجائزة  فكانت  واإلصالح،  للسجون 

العامري  برج  سجن  فريق  تقديم  من  »تخلبيزة« 

للمخرج حسان العيايش ومحمد عيل الجوادي.

»بالســالمــة«  مرسحية  الثانية  بالجائزة  وفازت 

سجن سوسة النسوي باملسعدين تأطري نجيب زقام/ 

الجائزة  ذهبت  فيام  منصور،  القادر  عبد  تأليف 

بختـــي« سجن  »هذا  بني مرسحية  مناصفة  الثالثة/ 

املهدية إخراج ونص جامعي، ومرسحية »XY« سجن 

النساء منوبة إخراج أمل البجاوي.

وجائزة فرحات حشاد ألفضل »توضيب تقني« والتي 

عليها  حصل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يقدمها 

مرسحية  فريق  من  نوير  محمد  الفنان  العرائيس 

»املنفى« من إخراج نادر بلعيد من تونس 

التي  التعبري  لحرية  الحمروين  نجيبة  جائزة  وعن 

بتنويه  فجاءت   الصحفيني،  نقابة  وتقدمها  تسندها 

/تونس(،  إبراهيم  أوس  إخراج  »عطارد«  مبرسحية 

لعامد  سوداء«  »ثقوب  ملرسحية  الجائزة  وذهبت 

املي/ تونس.

همت مصطفى
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»شاركونا« مبادرة 

الجنوب لشباب  الدولى  المسرحى  المهرجان 

المسرحية المركزية  لمحو 

مسرحي نص  ألفضل  عطية  حسن  لمسابقة  الطويلة  القائمة  يعلن 

مبادرة«شاركون« مبادرة يطلقها مرسح مجراية، مبحافظة املنيا.  

الثقافية،  املركزية  محو  ىف  رسالتها  تأدية  ىف  واستمرارا 

كافة  ىف  الثقافة  نرش  ىف  دورها  الثقافية  مجراية  تواصل«مؤسسة 

توقيع.  وحفالت  وندوات  ثقاىف  وصالون  ومرسح  سنيام  األفرع، 

ىف  باملرسح  الخاصة  »شاركونا«  ملبادرة  املؤسة  دعت  ومؤخرا 

تأسيس  عىل  أعوام  مثانية  مبرور  احتفاال  وذلك  املنيا  محافظة 

املبادرة باالساس لجمع املخرجني واملمثلني  مجراية. وتهدف هذه 

ومّوسعة  واضحة  خطة  لرسم  املنيا  مبحافظة  املرسحني  والكّتاب 

توفري  طريق  عن  وذلك   ،2023 لعام  مجراية  مرسح  ملرشوعات 

املنيا،  محافظة  ىف  املرسح  يحتاجه  عام  األراء  لتبادل  سلسة  بيئة 

املرسح  لفناين  تقدم  أن  ميكن  التى  االمكانيات  الستخالص 

باملحافظة لتقديم أفضل العروض. 

التسهيالت  كافة  مجراية  تقدم مؤسسة  املبادرة  إنجاح  وىف سبيل 

اجتامعات  عنها  ستتمخض  التى  املرسحية  املرشوعات  لتنفيذ 

القادم،  يناير  شهر  بداية  من  الوسائل،  هذه  أهم  ومن  املبادرة 

املرسحية  الفرق  لجميع  مجاناً،  مرسحها،  املؤسسة  تتيح  سوف 

باملحافظة، سواء للربوفات أو للعروض. ايضا سوف تتيح املؤسسة 

للمعارض  أو  للعمل  التشكيلني  للفنانني  ومرسحها  عرضها  صالة 

إلقامة  الثقاىف«  مجراية  »صالون  لتدشني  باالضافة  باملجان.  وأيضا 

املؤسسة  نرشت  وقد  املفضلني.   للكتاب  توقيع  وحفالت  ندوات 

الفرصة  التاحة  لها،  الرسمى  املوقع  عىل  االشرتاك  استامرة 

ولتسهيل عملية االشرتاك عىل الفرق من أى مكان.

االستاذ  »مجراية«  مؤسس  مرسحنا  مجلة  سألت  املبادرة  وعن 

»حامدة زيدان« عن املبادرة، وقال:

الفنانني  ومشاورة  الجلوس  دون  من  خطط  نضع  ما  دامئا  »كنا 

ليكون  مبادرة«شاركونا«  تنفيذ  قررنا  السبب  ولهذا  أنفسهم، 

أعلنت إدارة املهرجان املرسحى الدوىل لشباب الجنوب برئاسة 

الناقد الفنى هيثم الهوارى عن القامئة الطويلة للتأليف، والتي  

تحمل اسم دكتور .حسن عطية ألفضل نص مرسحي مبسابقات 

الدورة السابعة للمهرجان يف مارس 2023 

املهرجان:  مدير  الحميد  عبد  بكري  املرسحي  الكاتب  وقال 

بالرتاث  عالقة  لها  تكون  أن  يجب  املشاركة،  النصوص  إن 

مرسحية  نصوص   10 اختيار  تم  وقد  الشعبية،  واملوروثات 

التأليف من مرص  املسابقة  للمشاركة ىف  تقدموا  من 100 نص 

والدول العربية وهي

مصرية نصوص   5
نصوص   5 متثل  والتي  النصوص  من  عدد  بأكرب  مرص   تتقدم   

»الغرفة«،  الناحية األخرى«، »ابن طولون«،  »الحياة يف   : وهي 

»سنابل القمح«، »قمر 14«.

عربية دول  خمس 
عربية  دول  خمس  من  األخرى  نصوص  الخمسة  متثل  فيام 

املوقر  حرضة  »إىل  اليمن،  من  الشوك«  »رقصة  وهي  مختلفة 

املغرب،  العتمة« من  الكويت، و»الخروج من  التحية« من  مع 

الطرقات« من األردن، »أبو مايض حارض العرصي«  »دماء عىل 

من العراق. 

اختيارها  سيتم  التي  النصوص  أن  الحميد«:  »عبد  وأضاف 

كل  ىف  وتوزيعه  كتاب  ىف  طباعتها  سيتم  النهائية  املرحلة  يف 

للفرق املرسحية تقديم نصوص  الجمهورية حتى يتسنى  أنحاء 

الختام  حفل  ىف  مؤلفيها  تكريم  عن  فضاًل  جديدة  مرسحية 

الدورة السابعة للمهرجان.

الناقد  الجنوب برئاسة  لشباب  الدوىل  املرسحى  املهرجان  ُيقام 

وتحت  األفارقة،  املرسحيني  اتحاد  رئيس  الهوارى  هيثم  الفنى 

رعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مرص الخري، وتقام الدورة املقبلة 

إقامتها ىف محافظة  املهرجان، واملقرر  السابعة من  عمر  وهي 

قنا خالل الفرتة من 7 إىل 12 مارس املقبل 2023.

همت مصطفى

ومنهم  املؤسسة،  برنامج  ىف  فنياً  اساىس  دور  املرسح  لفنانني 

باستطاعتنا  الذى  ما  ومعرفة  الفنانني،  احتياجات  عىل  سنّطلع 

كمؤسسة تحقيقه باإلمكانيات املوجودة، واملتواضعة باالساس.

مدى  ملعرفة  املشاركني  الفانني  بني  اجتامعا  ُيعقد  وسوف 

سُتحدد  وعليه  منها،  االستفادة  ومدى  للمبادرة  استجابتهم 

امكانية التطوير ىف املبادرة وإن كانت ستقدم عىل اإلنرتنت مثال 

للتسهيل عىل األغلبية وإلفادة أكرب عدد ممكن. 

واملخرج  الفنان  انضامم  عن  املؤسسة  أعلنت  وقد  هذا 

 ،2023 لعام  مجراية  مؤسسة  عمل  لفريق  طه”  الكبري”أسامة 

مرسح  لفريق  جديدة  مرسحية  رؤية  خلق  عىل  معا  للعمل 

مجراية. ”اسامة طه” هو: مخرج وملحن مرسحي وكاتب لقصيدة 

أهم  من  والتلحني.  اإلخراج  ىف  الجوائز  من  بالعديد  فاز  النرث. 

أعامله مرسحية »امللك جلجامش، ومرسحية ليلة دم الحامم«.

سامح ممدوح حسن
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سليم مصطفى  اسم  اطالق 
المسرحي لإلبداع  الجابر  عالء  لجائزة  النقدي  المقال  مسابقة  على 

املرسحي،  لإلبداع  الجابر  عالء  جائزة  أعلنت 

الثالثة،  دورتها  إطالق  عن  املايض،  األسبوع 

الشباب  املرسحيني  املبدعني  كل  الجائزة  ودعت 

يف الوطن العريب للمشاركة يف دورتها الثالثة لعام 

2023، يف فروعها الثالثة:

النقدي«،  املقال  املرسحي »مسابقة  النقد  فرع 

باسم  العام  بهذا  الخاصة  الدورة  إطالق  وتم 

دكتور مصطفى  الراحل  املرصي  والناقد  املؤلف 

سليم ) 1970- 2022(.

من  تتكون  والتي  املرسحي  التأليف  فرع 

مسابقتني:

املوجه  املرسحي  النص  األوىل »مسابقة 

هذا  بها  الخاصة  الدورة  إطالق  لألطفال« وتم 

العام باسم املؤلف اإلمارايت الراحل سامل الحتاوي 

.)2012 – 1961(

املوجه  املرسحي  النص   الثانية »مسابقة 

للكبار« وتم إطالق الدورة الخاصة بها هذا العام 

املهدي)  هادي   : الراحل  العراقي  املؤلف  باسم 

)2011 – 1965

وجائزة   يف مسابقة  املشاركة  رشوط  وتأيت 

د.مصطفى سليم »للمقال النقدي« كالتايل:

 –  18 سن  من  العريب،  للشباب  متاحة  املسابقة 

45 عاًما.

العروض  من  مرتبًطا بعرض  النقد  يكون  أن 

من  الفرتة  خالل  املقدمة  العربية،  املرسحية 

2022/1/1 إىل  2023/4/1 فقط.

أن ال يكون املقال قد سبق نرشه يف أية مطبوعة، 

سواء كانت ورقية أم إلكرتونية.

عىل  متوفرًا بالكامل  العرض  يكون  أن  يجب 

وسائل التواصل االجتامعي، عىل أن ُيرسل الرابط 

الخاص بالعرض مرفًقا باملقال ) لن ُتقبل املقاالت 

غري املرفقة برابط العرض(.

العربية  مكتوًبا باللغة  النقدي  املقال  يكون  أن 

الفصحى.

من  جائزة  بأية  فاز  قد  املقال  يكون  ال  أن 

قبل،  أو تم تقدميه ألية مسابقة أخرى.

 500 عن  النقدي  املقال  كلامت  عدد  تقل  ال  أن 

كلمة وال تزيد عن 1000 كلمة.

المشاركة آلية 
ُيرشح املتسابق عمله بنفسه للمسابقة، وال تقبل 

أطراف  أو  جهات  قبل  من  املقدمة  الرتشيحات 

أخرى.

ونسخة   ،)word( مطبوًعا بصيغة  املقال  ُيرسل 

أخرى بصيغة )PDF(، عىل أن يكون حجم الخط 

.sakkal Majalla 16، نوع

املقال  عىل  الشخصية  البيانات  كتابة  تتم  ال 

لتهديم  الثالثة،  املرسحيني  أسامء  اختيار  تم  وقد 

مل  التي  املرسحية  ملسريتهم  تقديرًا  الجائزة،  اسم 

تكتمل بأمر من املوىل عز وجل، كام هي سياسة 

التي تهدف إىل تكريم األسامء املرسحية  الجائزة 

القدر  ميهلها  مل  حيث   ، باكرا  عنا  رحلت  التي 

فرصة استكامل مسريتها اإلبداعية.

المسرحي لإلبداع  الجابر  عالء  جائزة 
 ،2017 عام  تأسست  الجائزة  أن  بالذكر  وجدير 

الجابر،  عالء  املرسحي  والناقد  الكاتب  برعاية 

العربية  املرسحية  الساحة  رفد  يف  منه  إسهاًما 

إثرائها،  يف  يسهمون  عرب  وكاتبات  بكتاب 

تتفاعل  ونصوص  نقدية  بأقالم  لألمام  ودفعها 

وسميت  الحياة،  متغريات  عن  وتعرب  الواقع  مع 

املرصي  والناقد  الكاتب  باسم  األوىل  الدورة 

الراحل دكتور . محسن مصيلحي، حيث كانت يف 

مجال واحد فقط.

فعاليات  ضمن  فقدمت  الثانية،  الدورة  أما 

دورة  الجامعي،  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملتقى 

أكتوبر 2022، الدورته الرابعة، وهي دورة الفنان 

املقال  مسابقة  وجاءت  ياسني«  »محمود  الراحل 

النقدي باسم الناقد املرصي الراحل دكتور. حازم 

عزمي، كام أطلق اسم الكاتب واملخرج الكويتي 

املوجه  النص  مسابقة  عىل  الرشود  صقر  الراحل 

للكبار، أما مسابقة النص املوجه لألطفال فأطلق 

عليها اسم املخرج التونيس الراحل مكرم نصيب، 

ووزعت جوائزها ضمن حفل ختام امللتقى.

همت مصطفى

إطالًقا، ويكتب عىل صفحته األوىل عنوان املقال 

فقط.

تتضمن:  منفصلة،  صفحة  عرب  البيانات  ُترسل 

االسم، وعنوان املقال .

ُيرسل الكاتب صورة عن أّي مستند ُيثبت هويته 

القومية..  البطاقة  السفر،  جواز  مثل:  الشخصية، 

إلخ.

ملكيته  فيه  يؤكد  خطًيا،  تعهًدا  املتسابق  يكتب 

للمقال.

يكتب املتسابق تفويًضا للجائزة بطباعة عمله يف 

حال فوزه بإحدى الجوائز.

إىل  املرفقات  وجميع  املرشحة،  األعامل  ُترسل 

  ) aljaber.award@gmail.com( اإلمييل التايل

االثنني  يوم  من  بدًءا  املشاركات  استقبال  يتم 

لتلقي  بأن آخر موعد  املوافق 2022/12/12علاًم 

املساهامت هو يوم األربعاء املوافق2023/4/12 

وال يعتد بأية مشاركات تصل بعد هذا التاريخ.

للقامئة  املتأهلني  بحضور  الجائزة  تتكفل  ال 

توزيع  لحفل  بالجائزة،  الفائزين  أو  القصرية 

خارجها،  أو  مرص  داخل  من  سواء  الجوائز، 

نفقته  عىل  الحضور  الفائز  أو  املتأهل  وبإمكان 

الخاصة، أو اقرتاح من ينوب عنه يف ذلك

بعد  الجائزة  من  االنسحاب  للمشارك  يحق  ال 

له  يحق  ال  كام  الطويلة،  القامئة  نتائج  إعالن 

االعرتاض عىل قرارات لجنة التحكيم.

النتائج
يتم اإلعالن عن الفائزين وتوزيع الجوائز وأعضاء 

موعد  يف  الجائزة  توزيع  يف حفل  التحكيم  لجان 

يتم تحديده بعد نرش القامئة القصرية.

الجوائز
املركز األول: مبلغ 3000 جنيه + درع الجائزة + 

شهادة تقدير.

املركز الثاين: مبلغ 2000 جنيه + درع الجائزة + 

شهادة تقدير.

الجائزة  درع  مبلغ 1000 جنيه +  الثالث:  املركز 

+ شهادة تقدير.

الخاصة: مبلغ 500 جنيه+  التحكيم  جائزة لجنة 

درع الجائزة+ شهادة تقدير.

لجميع  جنيه   300 بقيمة  تشجيعية  مكافأة 

تحقق  ومل  القصرية،  القامئة  يف  الواردة  األسامء 

الفوز بأية جائزة.

الفائزة يف كتاب يصدر يف  طباعة جميع األعامل 

الدورة التالية.
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الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  اختتم 

املرصي  األراجوز  ملتقى  فعاليات  ناصف،  محمد 

إدراج  تم  منذ  يقام  والذي  الرابع،  التقليدية  والعرائس 

اليونيسكو  يف  العاجل  الصون  قامئة  عىل  األراجوز  فن 

كرتاث غري مادي قابل لإلندثار، وذلك بالحديقة الثقافية 

لألطفال بالسيدة زينب.

جديدين  مرسحيني  عرضني  تقديم  امللتقى،  وشهد 

»أراجوز وأرجوزتا« و«عسل ونار« من إنتاج املركز، كام 

أكمل املركز مسريته من خالل تخريج دفعة جديدة من 

أنشأها  التي  األراجوز  مدرسة  ضمن  األراجوز  العبى 

املركز وتخرج منها ما يزيد عن )50( العب أراجوز.

أمين  الفنان  عرائس  ظل  خيال  معرض  افتتاح  تم  كام 

يحتفي  و  التواب،  نارص عبد  أ.  حمدون وفكرة وإخراج 

منوذجني  خالل  من  السوري  الظل  خيال  بفن  امللتقي 

رؤوف،  الفنان  تنفيذ  وعيواظ(  )كراكوز   - لعروستي 

ومعرض إصدارات املركز.

وكرم هشام عزمي األمني العام للمجلس األعىل للثقافة، 

القومي  املركز  رئيس  ناصف  محمد  الكاتب  بحضور 

والعرائس  األراجوز  الطفل، عدًدا من رموز دعم  لثقافة 

عىل  وسيد  مريس،  أحمد  الراحل  اسم  منهم  مرص،  يف 

العزب،  محسن  واملخرج  أبوريه،  وسعيد  إسامعيل، 

األراجوز  وتكريم خريجى مدرسة  الفنية،  الفرق  وبعض 

التواب  عبد  نارص  الفنان  للمدربني  الثانية  الدفعة 

والفنان محمد عبد الفتاح، وتكريم الفائزين ىف مسابقة 

أحمد  والكاتب  زيدان  أحمد  الكاتب  األراجوزية  النمر 

جابر.

وقام املركز بإنتاج وعرض مرسحية »األراجوز الكسالن«، 

وتجارب«،  شهادات  املرصى..  »األراجوز  كتيب  وإصدار 

والجديدة،  التقليدية  األراجوز  عروض  إىل  باإلضافة 

وإقامة ملتقى شهري لألراجوز يناقش كل ما يخص هذا 

الفن من خالل املتخصصني.

وقال املخرج نارص عبد التواب، مخرج عرائس،  نحتفي 

أراجوز  والعبة  العب   32 من  أكرث  بتخريج  العام  هذا 

العام املايض، خاصة أن  جدد، بجانب تخريج 17 العب 

املستهدف كان تخريج حواىل 50 العب أراجوز للحفاظ 

عىل هويتنا.

املركزية  اإلدارة  رئيس  ناصف،  محمد  الكاتب  وقال 

لصيانة  الرابع  للعام  يقام  امللتقى  إن  الطفل،  لثقافة 

الصون  قامئة  عىل  إدراجه  تم  بعدما  املرصي،  األراجوز 

عام  لألراجوز  ملتقى  أول  وبدأنا   ،2018 عام  العاجل 

.2019

وأوضح أن األراجوز قادر عىل الوقوف أمام التكنولوجيا، 

يبدأ  زمارة،  أي  ويطلق  األراجوز  يقف  »عندما  معقًبا 

يف  التي  الهواتف  وترك  له  االنتباه  مبارشة  األطفال 

إيديهم، والتفاعل معه«.

إنه  أراجوز،  العب  إبراهيم،  أحمد  محمد  قال  فيام 

للفنانة  ساعات،  ساعات  بعرض  امللتقى  يف  يشارك 

إن  عرائس،  العبة  محمد،  ملك  وقالت  صباح،  الراحلة 

األراجوز لعبة مشوقة يحبها األطفال.

من  أراجوز  العب  أول  محمد،  أحمد  إسالم  وقال 

يقوم  أن  ويحب  جًدا،  األطفال  يحب  إنه  الهمم،  ذوي 

أضحك  »هديف  متابعًا:  األراجوز،  خالل  من  بإضحاكهم 

األطفال وكل الناس تضحك«.

ياسمني عباس

الرابع التقليدية  والعرائس  المصري  األراجوز  ملتقى 
فعالياته يختتم 
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املرسحي  السويس  قناة  جامعة  مهرجان  لفعاليات  الستار  أسدل 

بحفل   ،2023  /2022 الحايل  الدرايس  للعام  القصرية«  »للعروض 

الختام، والذي أقيم يوم الثالثاء 6 ديسمرب الجاري.

وحتى  املايض،  نوفمرب   27 من  الفرتة  يف  املهرجان،  عروض  وقدمت 

األول من شهر ديسمرب الجاري لعام 2022، والتي اتسمت باختالفها 

لنصوص  املرسحية  العروض  أغلب  وكانت  موضوعاتها  يف  وتنوعها، 

طالب  من  وللشباب  والعرب،  املعارصين،  املرصيني  من  املؤلفني 

  13 يف  متثلت  والتي  واملرصيني،  الغرب  من  املؤلفني  وكبار  الجامعة، 

عرًضا وهي كالتايل:

المهرجان عروض 
قدمت فرقة كلية طب األسنان، مرسحية »آخر عيد« تأليف وإخراج 

حكايتي«  بطل  »أنا  عرض  الرتبية  كلية  وقّدمت  الوهاب،  عبد  عمر 

التمريض  مرسح  وقدم  سيد،  إسالم  وإخراج  محمد  إبراهيم  تأليف 

عرض »ملح نسمة« تأليف وإخراج عمر مصطفى، وقّدم مرسح كلية  

الرتبية الرياضية  عرض »إحنا إنتو« تأليف وإخراج مهاب سمري، فيام 

من  الضالة«،  األرواح  »محطة  مرسحية  الزراعة  كلية  فرقة  قّدمت 

تأليف الكاتب السعودي عباس الحايك وإخراج عبد الرحمن رشيف.

قناة  بمهرجان  عرضني  في  فهيم..  السيد  جبانة 
2022 المسرحي  السويس 

التجارة »ورد دهب وطريق« من تأليف شيامء  وقّدم فريق مرسح 

والفنادق  السياحة  كلية  وعرضت  يوسف،  إيليا  وإخراج  عزت 

قاسم،  أحمد  إخراج  ومن  فهيم  السيد  تأليف  »الجبانة«  مرسحية 

وعرضت كلية اآلداب مرسحيتها »حالوة شمسنا« تأليف أحمد نبيل 

وإخراج محمد صديق، وقّدم مرسح كلية العلوم »كازيون«، تأليف 

للتمريض  الفني  املعهد  وقّدم  عالء،  مريم  وإخراج  عبدالله،  ناجي 

وإخراج  حجازي  أحمد  تأليف  إنرتناشيونال«،  »مدرسة  مرسحية 

أحمد يارس، وقّدم فريق كلية العلوم مرسحية »يوم يف حياة مؤلف« 

للكاتب الفرنيس جان أنويه، وإخراج أحمد إبراهيم.

»الجبانة«  مرسحية  أيًضا  واملعلومات  الحاسبات  كلية  فريق  وقّدم 

وعرض  إثناسيوس،  صاموئيل  وإخراج  فهيم  السيد  واملؤلف  للكاتب 

فريق كلية الهندسة مرسحية »دكتور بالعافية« عن مرسحية »طبيب 

رغم أنفه« للمرسحي الفرنيس الكوميدي موليري. 

كلية  فريق  وهام  املهرجان،  يف  املشاركة  عن  فريقني  اعتذر  فيام 

الهندسة عن تقديم عرض »مصيدة الفرئان« للكاتبة اإلنجليزية أجاثا 

»نساء  مرسحية  تقديم  عن  اعتذر  األلسن  كلية  وفريق  كريستي، 

شكسبري« من تأليف سامح عثامن.

التحكيم لجنة 
حفاًل  السويس  قناة  بجامعة  الفني  النشاط  وأرسة  إدارة  وأقامت 

املرسحي  السويس  قناة  جامعة  مهرجان  يف  املشاركني  للطالب  كبريًا 

إلعالن  الجاري  ديسمرب   6 الثالثاء  يوم  وذلك  القصرية«  »للعروض 

نتائج املهرجان بحضور لجنة التحكيم، والتي تشكلت من املخرجني: 

أحمد كامل، محمد عيل، أحمد صالح، واملمثل إسالم محمد، وكوكبة 

بالكليات  واملرسح،  الفني،  النشاط  ومرشيف  الكليات  عمداء  من 

والجامعة، وطالب وطالبات الفرق املشاركة بعروضهم يف املهرجان.

المهرجان ومراكز  نتائج 
التمثيل جوائز 

إىل  ُممثل  ألفضل  األول  املركز  ذهب  رجال،  التمثيل/  جوائز  يف 

الطالب: مهند هريسه من كلية الزراعة، وأحمد إبراهيم من مرسح 

فاز  الهندسة، فيام  كلية  العرىك من فريق مرسح  العلوم، ومصطفى 

الرحمن  وعبد  أرشف،  أحمد  الطالب  ممثل  ألفضل  الثاين/  باملركز 

رشيف من مرسح كلية الزراعة، وزياد عيادة من كلية التجارة.

 

ُممثلة  ألفضل  األول  املركز  حصدن  /للطالبات،  التمثيل  جوائز  ويف 

فريق  من  محمد  وروفيدا  التجارة،  كلية  من  مبارك  هدى  من:  كل 

املركز  وذهب  العلوم،  كلية  من  عادل  أمرية  و  الرتبية،  كلية  مرسح 

من  عالء  ونورهان  العلوم  كلية  من  حمدى  مريم  للطالبات:  الثاين 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ومايسة أحمد من فريق مرسح كلية 

الرتبية.

اإلخراج مراكز 
ثالث  ترتيب،  دون  مًعا  األفضل  بجائزة  فاز  اإلخراج  جوائز  ويف 

إيليا يوسف عن عرض »ورد دهب وطريق« لفريق  مخرجني وهم: 

ملرسح  بالعافية«  »دكتور  عرض  عن  يارس  ويحيى  التجارة،  كلية 

الهندسة، و إسالم سيد عن عرض »أنا بطل حكايتى« لفريق مرسح 

كلية الرتبية.

متكامل عرض  أفضل 
به/  وفازتا  األول  ملستويني  متكامل،  عرض  أفضل  نتائج  وجاءت 

وعرض  التجارة  لكلية  وطريق«  دهب  »ورد  مرسحيتي:  مناصفة 

الثاين  املركز  و جاء  الزراعة،  لفريق مرسح  الضالة«  األرواح  »محطة 

الهندسة  أيًضا لكل من فريق مرسح  ألفضل عرض متكامل مناصفة 

عرض  عن  الرتبية  كلية  مرسح  وفريق  بالعافية«  »دكتور  عرض  عن 

»أنا بطل حكايتى«.

لمسرحية  إعداد  بأفضل  يفوز  ياسر  يحىي 
أنفه« رغم  »طبيب  موليري 

وفاز يحيى يارس بجائزة أفضل إعداد نص منفرًدا عن عرض »دكتور 

كلية  ملرسح  ملوليري  أنفه«  رغم  »طبيب  نص  عن  املقدم  بالعافية« 

الهندسة

سينوغرافيا ألفضل  عروض  ثالثة 
ويف جوائز السينوغرافيا فازت ثالثة عروض بجائزة األفضل مًعا وهي: 

»محطة األرواح الضالة« لكلية الزراعة، وعرض »ورد دهب وطريق« 

مرسح  لفريق  بالعافية«  »دكتور  وعرض  التجارة،  كلية  لفريق 

الهندسة.

الفين النشاط  لجنة  أعضاء 
وأقيمت فعاليات مهرجان جامعة قناة السويس املرسحي »للعروض 

رئيس  مندور  نارص  الدكتور  رعاية  تحت   ،2022 لعام  القصرية« 

رئيس  نائب  النعيم  عبد  محمد  الدكتور  عام  وبإرشاف  الجامعة 

غنيم  محمد  الدكتور  وبإرشاف  والطالب  التعليم  لشئون  الجامعة 

منسق عام األنشطة الطالبية.

لرعاية  العامة  باإلدارة  الفني  النشاط  إدارة  بتنظيم  املهرجان  وأقيم 

الشباب بالجامعة، برئاسة عبد الله عامر مدير عام، وإرشاف تنفيذي 

الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب مستشار اللجنة الفنية بالجامعة، 

ومتابعة وتنفيذ ريهام حمدي مدير إدارة النشاط الفني، وبالتعاون 

مع اللجنة الفنية العليا، واتحاد طالب الجامعة. 

همت مصطفى

للزراعة  الضالة«  األرواح  و»محطة  للتجارة  وطريق«  دهب  »ورد 
القصرية« »للعروض  السويس  قناة  جامعة  مهرجان  في  متكامل  عرض  أفضل  يتقاسمان 
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الثقافي  الملتقى 
الهمم ذوي  لألطفال 

الثقافة  وزير  الكيالين  نيفني  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 

وتحت إرشاف األستاذ الدكتور هشام عزمي أمني عام املجلس 

رئيس  موىس  محمد  نيفني  الدكتور  واألستاذ  للثقافة،  األعىل 

اإلدارة  نظمت  القومية  والوثائق  الكتب  لدار  العامة  الهيئة 

إميان  الدكتور  برئاسة  واملسابقات  األدبية  للشئون  املركزية 

برئاسة  العلمية  للمراكز  املركزية  اإلدارة  مع  بالتعاون  نجم 

الهمم،  ذوي  لألطفال  الثقايف  امللتقي  قادوس  أرشف  الدكتور 

إميان  الدكتور  اللقاء  وأدار  جلستني،  مدار  عىل  امللتقى  وعقد 

الدكتور  وقام  الجندي  أماين  الدكتور  امللتقي  ومنسق  نجم، 

من  سواء  الدعوة  لبى  من  بكل  بالرتحيب  قادوس  أرشف 

الحارضين يف الصالة أو املوجودين عىل املنصة، وقال: نتحدث 

ورشح  الخاصة  االحتياجات  ذوي  بالطفل  امللتقى  أهمية  عن 

أهمية امللتقى ثم قدم الشكر للقيادة السياسية الحريصة عىل 

اإلهتامم بكل الشعب املرصي خاصة ذوي االحتياجات الخاصة 

الجديدة،  مرص  بناء  يف  ومساهمتهم  املجتمع  يف  ودمجهم 

الحديث إىل دكتور إميان نجم وشكرت كل من ساهم  وانتقل 

الكيالين  نفني  الدكتور  االستاذ  وشكرت  امللتقى،  هذا  ظهور  يف 

خاصة  الفنية  املواهب  بتنمية  االهتامم  عىل  الثقافة  وزير 

الخاصة بشكل خاص،  األطفال بشكل عام، وذوي االحتياجات 

نرش  خالل  من  الثقافية  العدالة  تطبيق  عىل  حرصها  وكذلك 

الجلستني،  يف  املحارضين  كل  وقدمت  مرص،  ربوع  يف  الثقافة 

ثم أعطت الكلمة ألول املتحدثني يف الجلسة األويل كاتب أدب 

لذوي  بالكتابة  واملهموم  زحام،  أحمد  األستاذ  الطفل  ومرسح 

االحتياجات الخاصة فقال: مجال أدب األطفال يجد إهاماًل من 

فكل  املخاطرة،  من  نوع  إليها  والتطرق  النارشين  أو  املبدعني 

تقديم  ترفض  أغلبها  وليس  املثال  سبيل  عىل  األطفال  مجالت 

من  عدد  واكتفت  األسباب،  ذكر  دون  الكتابة  من  النوع  هذا 

لألطفال  يقدم  ملا  بالقياس  بسيطة  بنسبة  بتقدميه  النرش  دور 

بأدب  يسمى  ما  يوجد  ال  الشاروين  يعقوب  يقول  األخرين، 

الطفل ذوي االحتياجات الخاصة وهذه وجهة نظره، لكن ميكن 

أدبية  إصدارات  بعمل  قاموا  اإلعاقة  ذوي  من  أطفال  نجد  أن 

لألطفال، فليس هناك جنس أديب أسمه أدب ذوي االحتياجات 

وعدم  وسطحيته،  املعروض  رداءة  البعض  ويشكو  الخاصة، 

اإلعاقات،  بقية  من  به  يحتذى  كنموذج  املعاق  للطفل  تناوله 

والكتابة لألطفال ليست أمراً يسرياً، وال تعترب باملسألة السهلة،  

فكيف أذن كان هذا الطفل من هذا األدب من ذوي اإلعاقة. 

إن أدب الطفل يلعب دوراً هاماً يف تشكيل وعيهم، ويساهم 

لديهم  فيغرس  االجتامعية  وقيمهم  شخصياتهم.  بناء  يف 

أن  نرى  كام  وسلوكاً،  مامرسة  قياًم  لتكون  اإليجابية؛  املفاهيم 

مشاركة األشخاص من ذوي اإلعاقة أو مكانتهم يف هذا األدب 

املطلوبة،  املستويات  إىل  ترتقي  أن  يجب  كتاب؛  أو  كقراء 

النظرة  املبتغى، وحتى اآلن مل نواكب  فهي مل تصل إىل حدود 

لذا  أدبياً.  املعاقني  قضايا  مع  التعامل  يف  املتطورة  الحديثة 

األطفال  عن  يكتبونه  ما  خالل  ومن  عنهم  الكتابة  يف  رغبت 

باستعراض مناذج مختلفة من الكتاب.

منوذجني،  سأقدم  الوقت  يل  إذا سمح  وقال:  واصل حديثه  ثم 

األول خاص بالكتابة نجالء عالم وكتبت قصة عيون جميلة عن 

قصة  كتب  الشاروين  يعقوب  للكاتب  والثاين  البرصية،  اإلعاقة 

مرمر وبابا العجوز.

وأنهى حديثة بتقدم رشح لقصة عيون جميلة واكتفى بذلك.

ثم إنتقل الحديث لكاتب األطفال منترص ثابت فقال: أتحدث 

عن أدب الطفل من خالل التاريخ والحضارة املرصية القدمية، 

فيه  الصغري  القارئ  يجد  حتى  معارص،  بشكل  للطفل  وأقدمه 

القدوة ويفتخر بحضارة أجداده وعن اإلنسان املعاق أو ذوي 

االحتياجات الخاصة نجد أن  الحضارة املرصية القدمية اهتمت 

القدماء  املرصيني  حول  األمم  كانت  التي  الوقت  يف  باملعاق 

هذه  أن  أو  الجن  مس  من  نوع  أنه  عىل  املعاق  إىل  تنظر 

اإلصابة لعنة فكان يتخلص من األطفال املعاقني بإلقائهم فوق 

لفك  منهم  للتخلص  الصحراء  يف  أو  أورتاس  نهر  يف  أو  الجبال 

الحق  )إلهة  ماعت  بقانون  القدماء  املرصيني  أن  نجد  السحر، 

أنهم  األطفال  هؤالء  يف  يرى  كان  الكون(  يف  والنظام  والعدل 

قانون  أن  لدرجة  األسوياء  عن  بسيطة  بدرجة  ولو  يقلون  ال 

ماعت جعل الطفل من هؤالء طفل غري عادى لكنه طفل ميلك 

قدرات خاصة يفخر بها .

ابنه  يوجه  كان  الرعامسة  عرص  يف  أدنبوي)حكيم(  وتعليم 

ويقول له: ) ال تسخر من أعمى ، وال تهزأ من قزم، وال تحتقر 

املعابد  جدران  وعىل  وجوههم(  يف  تعبس  وال  األعرج  الرجل 

الكفيف  للعازف  املوسيقية  الحفالت  يف  األشهر  الصورة  نجد 

عىل آلة الهارب،  كام وصل إلينا ومن خالل االكتشاف العلمية 

فكانت  املعاقني  من  كانوا  قدمياً  مرص  حكموا  من  بعض  أن 

كانت  ولذلك  يديها  إحدى  يف  أصابع  سته  ذات  حتشبسوت 

من  أقرص  آمون  غنخ  توت  قدمي  أحدى  وكانت  قفاز،  ترتدي 

كريس،  عىل  جالس  وهو  صوره  معظم  كانت  ولذلك  األخرى 

والنساء  األطفال  بس)حامي  اإلله  القدماء  املرصيني  عبد  كام 

جيد،  يشء  كل  وحامي  الناس  عن  الكوابيس  وباعد  الحوامل 

إله املوسيقى والرقص وكافة أنواع امللذات( وكان من  أنه  كام 

األقزام.

الذي  فؤاد  محمد  املرسحي  املخرج  إىل  الحديث  إنتقل  ثم 

بعض  لجأ  وقال:  املعاقني  مرسح  يف  تجربة  عن  تحدث 

كانت  لذلك  هزلية،  بصورة  املعاق  تقديم  إىل  املرسحيني 

اآلخر  عن  يشء  ينقصه  ال  كإنسان  املعاق  أقدم  بأن  تجربتي 

فعل  ماذا  ثابت  منترص  األستاذ  أشار  وقد  األصحاء،  من 

القديم، فكانت تجربتي للدمج بني املعاقني واألسوياء  املرصي 

عن  معينة  فئة  نستغني  فكيف  الحياة   فعل  هو  واملرسح   ،

يف  املعاقني  لدمج  املرسح  يف  بدايتي  وكانت  الحياة،  فعل 

تسلط  مل  مرسحي  عرض  وقدمنا  التعليمية  اإلدارات  إحدى 

عرض  تقديم  اقرتحت  سنوات  وبعد  إعالمياً،  األضواء  عليه 

مرسحي لدمج املعاقني يف وزارة الثقافة بالهيئة العامة لقصور 

إدارة  مدير  كان  وباملناسبة  الثقايف-  التمكني  إدارة  الثقافة- 

وقدمت  )كفيف(  املعاقني  أحد  زغلول  محمد  األستاذ  التمكني 

األستاذ  تأليف  من  زغلول  كامن  )الدرامي(  املرسحي  النص 

يف  فرقة مرسحية  نكون  أن  فكرة  نبتت  هنا  ومن  زحام  أحمد 

وكان  واحد(  )إحنا  اسم  عليها  أطلقنا  الثقايف  التمكني  إدارة 

ونحن  واحد  وأصحاء  معاقني  جميعا  أننا  االسم  من  املقصود 

مع كاًل من الجمهور واملجتمع بشكل عام  واحد، وأن املوهبة 

عىل  بتقدميه  قمنا  ما  عىل  املشاهدين  حكم  يف  األساس  هي 

اإلعاقات  كافة  من  الفرقة  تتكون  بأن  مهموماً  وكنت  املرسح، 

املرسح  تأثري  كيفية  لرؤية  أسعى  كنت  كام  األصحاء،  بجانب 

ذهنياً  املعاق  بأن  تجريبي  أثريت   . اإلعاقة  ذو  اإلنسان  عىل 

يحتاج إىل جلسات تعديل سلوك، ولهذا كان والبد من أن يضم 

كذلك  السلوك،  تعديل  كيفية  عن  دراسة  منهجه  إىل  املخرج 

املعاقني  األطفال  أمور  أولياء  يخرب  أن  املخرج  عىل  يتعني  كان 

التمثيل،  فن  يف  نجام  ليصبح  املرسح  إىل  يأيت  مل  طفلهم  أن 

بشكل  األطفال  كل  مع  املجتمع  يف  دمجه  ليتم  قادم  لكنه 

كل  بتكليف  أقوم  كنت  ولذلك  األصحاء(  من  أو  معاق   ( عام 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 19 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 19799 ديسمبر 2022العدد 799

99 متابعات

طفل منهم بيشء معني يستطيع تنفيذه بسهولة ويرس، فعىل 
أكلف أحدهم )معاق ذهنياً( بحمل قطعة  املثال كنت  سبيل 
من  خوفاً  عليها  ويحافظ  عنها  مسئول  ويكون  الديكور  من 
لحظة  ويف  املرسحي،  العرض  يف  زمالءه  أحد  عىل  تسقط  أن 
املرسح  عىل  من  بها  يخرج  معينة  موسيقى  سامع  ومع  ما 
تجربة  قدمت  كام  املسئولية،  تحمل  عىل  تعليمه  تم  وبالتايل 
صعبة يف تعامل املكفوفني مع الصم والبكم يف عمل استعراض 
يف  زحام  أحمد  األستاذ  أشار  كام  برصياً  فاملعاق  مرسحي، 
فكرة  ومن  بداخله  بالحركة  املكان  يحفظ  جميلة  عيون  قصة 
وقدمه عىل  األصم  يد  يده يف  يضع  )اللمس(  باألنامل  تعامله 
الحركة  تنتقل  بأن  راقصة  حركة  ميكانزيم  عمل  ويتم  قدمه 
من الكفيف إىل األصم، والعكس صحيح حيث أن األصم يري 
املكان وترتجم له الحركة عن طريق لغة اإلشارة، ويتم تعلمه 
االنخراط  يتم  للكفيف ومن هنا  الشفرات  بريل لريسم  طريق 
وقدمت  مرسحي،  عرض  تقديم  مساله  وليست  الحياة  يف 
العرض املرسحي كامن زغلول والذي كتبه األستاذ أحمد زحام 
سندريال  املرسحي  العرض  قدمت  ثم  اإلعاقة،  ذوي  لدمج 
لدمج ذوي  ليس مكتوب  )املرسحي(  الدرامي  والنص  املرصية 
األستاذ  املؤلف  مع  باالتفاق  ولكن  لألصحاء  ومكتوب  اإلعاقة 

أحمد زحام املهموم بدمج ذوي اإلعاقة يف املرسح تم تعديل 
والكاتب  الشاعر  األشعار  وكتب  اإلعاقة  ذوي  لدمج  النص 
متميز  كان عرض  لله  والحمد  زيدان  أحمد  األستاذ  واإلعالمي 
من  شجرة  هجرة  املرسحي  النص  عن  السفينة  عرض  وحاليا 
تأليف األستاذ أحمد زحام جاهز للعرض،  ويجلس بيننا الفنان 
رقية  وكذلك  املرسحية  تجاريب  بطل  )كفيف(  جالل  هادي 
العمل مع  بتجربتي يف  املوىل )ذهني( وأنا سعيد  وأحمد عبد 

ذوي اإلعاقة.

وقال:  الحضور  وشكر  جالل  هادي  للفنان  الحديث  إنتقل 
للفنون املرسحية  إحنا واحد  لفرقة  املؤسسني  أنا واحد ضمن 
املرسح  خشبة  عىل  كممثل  ثم  اإلعالم  مجال  يف  وعميل 
حققت هديف بأن املعاق قادر عىل الفعل والبد من أن ينظر 
نظرة  أو  دونية  بنظرة  وليس  سليمة  بنظرة  املجتمع  إليه 
التمثيل  مع  حكايتي  وبدأت  متميزة،  نظرة  حتي  أو  عطف 
بالتعاون الدائم مع املخرج الفنان محمد فؤاد والذي أحببت 
املختلفة  التدريبات  من  الرغم  عىل  التمثيل  فن  خالله  من 
كان  مهام  أي مرسح  أن  مخيلتي  يف  أرسم  وجعلني  والشاقة 
مكانه أو مساحة خشبة املرسح يجب أن أتعامل معه كأنني 
كممثل  أتعامل  وأنتي  ويرس،  بسهولة  واتحرك  متاما  منزيل  يف 

إعاقة،  كصاحب  وليس  املمثل   وإمكانيات  مواصفات  بكل 

التي  املرسحية  العروض  من  عدد  معه  قدمت  لله  والحمد 

عندما  ويتعجب  يصدق  ال  الجمهور  وكان  النجاح  لها  كتب 

يعلم أنني كفيف. ويف نهاية حديثي أقول إنه للمعاقني الحق 

يف الحياة مثل األصحاء فنحن واحد.

ثم بدأت الجلسة الثانية والتي أدارتها الدكتور أمينة الجندي 

األساتذة  قدمها  التي  املرسحية  التجربة  عىل  أثنت  والتي 

األستاذ  قدمه  وما  جالل  وهادي  فؤاد  ومحمد  زحام  أحمد 

منترص ثابت عن رشحه عن املعاق من تاريخ حضارة القدماء 

املقدم  لإلعالم  نخصصها  الجلسة  هذه  أن  وقالت  املرصيني، 

ورسوم  مجالت  يضم  والذي  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

وسائل  يف  اإلعالمي  واملضمون  العلمية  والرسائل  األطفال 

سوريا  من  العوك  حنان  الدكتور  وقدمت  املختلفة  اإلعالم 

وتقيم يف مرص فقالت: أول مرة أعرف كلمة ذوي الهمم من 

السييس  عبدالفتاح  الرئيس  فيه  يتحدث  كان  الذي  املؤمتر 

وشعرت  اإلعاقة،  ذوي  مع  العربية  مرص  جمهورية  رئيس 

وقتها أن الدولة املرصية مهتمة بكل أنواع اإلعاقة وذلك من 

سعدت  أنني  كام  املؤمتر،  يف  اإلعاقة  رشائح  كل  وجود  خالل 

مرص  يف  وأنه  األويل  الجلسة  يف  املتحدثون  السادة  قدمه  مبا 

مرسح لذوي اإلعاقة أو ذوي الهمم كام قال الرئيس السييس.

العريب عادًة  العامل  أما عن اإلعالم أقول إن املوجه لطفلنا يف 

األعامل  أما  أجنبية،  أعامل  عن  مدبلج  أو  مرتجم  يكون  ما 

العربية قليلة وإن وجدت يكون هدفها الربح املادي، وأمتنى 

أنواع  بعض  برشح  )قامت  اإلعالم  برامج  جرعة  تزيد  أن 

برامج  اإلعالم  يقدم  أن  أمتنى  النهاية  ويف  ومتيزهم(.  اإلعاقة 

عام  بشكل  واملجتمع  املعاق  ألرسة  وتثقيف  وتوعية  تأهيل 

حتى يتقبل اآلخر.

وانتقل الحديث للدكتور طارق الشناوي فقال: سوف أتحدث 

الحيوان  قصص  عن  للكفيف  مجلة  إلنتاج  تجربتي  عن 

التي  بريل  طريق  ورشح  اللمس(  )طريقة  بريل  بطريقة 

من  حرف  أكرب  فمثاًل  والتوافيق،  التبديل  فكرة  عىل  تعتمد 

الظاء املكون من ستة نقاط  العربية هو حرف  اللغة  حروف 

القراءة  الكفيف  يستطيع  اللغة  وتعلم  اللمس  طريق  وعن 

أهمية  أيضاً  املجلة ورشح  بعرض  قام  ثم  العامل.  يف  لغة  بأي 

وكذلك  الكفيف  باملجلة  ليستمتع  وملونة  بارزة  صور  وضع 

املبرص للدمج بينهام.

لقد  فقالت:  منري  رشا  التشكيلية  للفنانة  الحديث  إنتقل  ثم 

طريق  عن  اإلعاقة  ذوي  من  وخاصة  لألطفال  رسوم  قدمت 

املصادفة فقد قمت برسم كتاب عن قصة لطفلة كفيفة ونال 

األطفال  الشارقة يف مسابقة عن كتب  الكتاب جائزة يف  هذا 

الكتاب بطريقة  النرش قدمت  اإلعاقة والحظت أن دار  ذوي 

بريل عندما اشرتكت به يف الجائزة مع العلم أن طبعته األوىل 

النرش  دار  من  املكرمني  أحد  كنت  وعندما  عادية،  كانت 

الكفيف  للطفل  رسومات  تقديم  أريد  أنني  كلمتي  يف  قلت 

 ، الكتاب  هذا  منتظرة  أنني  يل  تقول  كفيفة  بطفلة  وفوجت 

مهرجان  يف  محارضة  إللقاء  تونس  إىل  سافرت  فرتة  بعد  ثم 

رسومات  تقديم  كيفية  درست   قد  وكنت  الطفل  أدب 

بذلك.  املهتمني  من  وأنا  املكفوفني  األطفال  ألدب  متطورة 

طارق  الدكتور  مع  املوجودة  املجلة  عىل  ترشح  بدأت  ثم 

تكون  حتى  ملونة  هي  وملاذا  املجسمة،  الرسومات  وفكرة 

وال  األصحاء،  من  وغريهم  املكفوفني  لألطفال  مكتملة  مجلة 

تكون هذه للمكفوف وهذه لغريه ، وحقيقًة املوضوع يحتاج 

ملتقي لتعليم املكفوفني كيفية قراءة الصور البارزة. 

جامل الفيشاوي
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وأثرها  الغربي  الفكر  في  »الالمركزية 
النقدي...«  الخطاب  على 

حلوان مسرح  بعلوم  دكتوراه  رسالة 

حصلت الباحثة ريهام أحمد رشاد، املدرس املساعد بقسم علوم 

مرسح كلية اآلداب جامعة حلوان عيل درجة الدكتوراة بتقدير 

امتياز، وذلك من قسم الدراسات املرسحية كلية اآلداب جامعة 

يف  الالمركزية   « بعنوان  املقدمة  أطروحتها  عن  اإلسكندرية، 

املعارص...  املرسحي  النقدي  الخطاب  عىل  وأثرها  الغريب  الفكر 

مناذج مختارة من املرسح املرصي«.

الدراما  أستاذ  شيحة،  محمد  د/  من:  املناقشة  لجنة  وتكونت 

ومناقشاً  للجنة  رئيساً  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد  والنقد 

بقسم  النقد  أستاذ  عوض،  عباس  صوفيا  د/  الخارج.  من 

د/  أساسياً.  مرشفاً  اإلسكندرية،  جامعة  املرسحية  الدراسات 

إبراهيم حجاج، أستاذ النقد املساعد بقسم الدراسات املرسحية 

جامعة اإلسكندرية، مرشفاً مشاركاً. د/ أحمد صقر، أستاذ النقد 

والدراما بقسم الدراسات املرسحية جامعة اإلسكندرية، مناقشاً 

األكادمييني،  من  عدد  بحضور  املناقشة  وُقدمت  الداخل.  من 

وجاء  اإلسكندرية،  جامعة  اآلداب  بكلية  الندوات  بقاعة  وذلك 

مرسح  علوم  قسم  رئيس  عامر  دعاء  د/  الحضور  مقدمة  يف 

بجامعة حلوان، وبعض من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

يف عرضها للبحث َتَلْت ريهام أحمد: » ظهر مصطلح الالمركزية 

 ،)1945  -1939( الثانية  العاملية  الحرب  عقب  الغريب  الفكر  يف 

كافة  عىل  الحرب  خلفته  الذي  الشامل  للدمار  فعل  كرد 

أكرث  تعد  حيث  واالجتامعية،  واالقتصادية  اإلنسانية  املستويات 

العاملية  الحرب  هيأت  وقد  البرشية،  تاريخ  يف  دموية  الحروب 

تتلخص  جديدة   فلسفية  أفكار  لوالدة  املناسب  املناخ  الثانية 

ظواهر  وتفسري  الكون  معنى  إلدراك  اإلنسان  مجهودات  أن  يف 

وأحداث -من وجهة نظر البعض- غري منطقية، بل وغري عادلة، 

بالفشل، ومن هنا ظهرت فلسفات هدفت اىل  ودامًئا ما تنتهي 

التقليدية  املفاهيم  كل  وهدم  املركزيات،  ونقد  الثوابت  زعزعة 

املرجعيات  عىل  تعتمد  ال  أخرى  بأفكار  واستبدالها  القدمية 

الثابتة. وأنتجت تلك الفلسفات تصورات نظرية ونقدية تفكك 

النقد  حقل  عىل  بظاللها  الفلسفات  تلك  ألقت  وقد  املركزية، 

عىل  أكدت  التي  النقدية  املناهج  من  العديد  فظهرت  الغريب، 

وتفسريات  داللية  آفاق  عىل  وانفتاحه  األديب  النص  مركزية  ال 

ومعاين ال نهائية«. 

املنهج التفكييك وارتكازه عىل مصطلح الالمركزية

هذه  أهم  من  واحًدا  التفكييك  املنهج  »ُيعد  الباحثة:  وتابعت 

أهم  من  وكان  الالمركزية  مصطلح  اعتمدت  التي  املناهج 

مرتكزاتها، حيث اتخذت التفكيكية من فلسفة ما بعد الحداثة 

والعدمية،  والتقويض  التشكيك  عىل  فاعتمدت  لها،  متكًئا 

التي  املركزية  املسلامت، واملقوالت  الكثري من  النظر يف  وإعادة 

باستحالة  فأقرت  وحديًثا،  قدمًيا  الغريب  الفكر  عليها  تعارف 

الوصول إىل فهم متكامل أو -عىل األقل- متامسك للنص األديب، 

بل قراءات عدة قابلة للتأويل، وذلك عن طريق هدم مركزيته 

الثوابت«.  عىل  املتمرد  الحر  للتفكري  الفرصة  ملنح  ومرجعيته 

النصوص  تجاوز  يف  بعيًدا  ذهبت  قد  التفكيكية  فاملامرسة 

عىل  يتعرف  أن  املبدع  عىل  العسري  من  أصبح  حتى  اإلبداعية 

يف  الناقد  يعتمد  ال  حيث  النقدي،  النص  داخل  اإلبداعي  نصه 

تفسريه للنص عىل أي مرجعيات سابقة بل يبحث عن املسكوت 

التفكيكية  رائد  أكده  ما  وهو  مركزاً،  املهمش  من  ليجعل  عنه 

وركائزهـا  الغربيـة  املركزية  نقـد  إىل  اتجه  الذي  دريدا  جاك 

العقل،  حول  )التمركز  فكرتيـن:  حول  متحورت  التي  العقلية 

وفكر الحضور(. 

التفكييك  املنهج  بدراسة  ستقوم  إنها  الباحثة  أوضحت  ويف 

الالمركزية،  فكرة  من  انطالقاً  والتطبيقي  النظري  املستوى  عىل 

وتقديم قراءات تفكيكية جديدة ومغايرة لنصوص مختارة من 

املتعارف  املألوف  النص من معناه  فيها  تخرج  املرسح املرصي، 

يف  معارصة.  واجتامعية  وسياسية  إنسانيه  بقضايا  وتربطه  عليه 

محاولة منها لدراسة كيفية جنوح كتابها عن املرجعيات الثابتة 

جديدة  قراءات  تقديم  أخرى  جهة  ومن  األديب،  النص  لكتابة 

لتقدم  كتابتها  ومكان  زمان  تتجاوز  النصوص  لتلك  ومغايرة 

معارصة،  واجتامعية  وسياسية  إنسانيه  قضايا  عىل  إسقاطات 

وذلك من خالل مامرسة القراءة التفكيكية عليها.

أهمية وأهداف البحث

الدراسات  ندرة  من  تنبع  البحث  أهمية  إن  الباحثة  أكدت 

التطبيقي  الجانب  تتناول  التي  العربية  املكتبة  يف  األدبية 

االطالع  وأهمية  النظري،  الشق  جانب  اىل  املعارصة  للنظريات 

والتطبيق عىل الثقافات املغايرة بنظرياتها واتجاهاتها.

واألسس  املفاهيم  بحث  يف  الدراسة  هذه  أهداف  وتتمحور 

تقديم  التفكيىك، من خالل  النقد  اسرتاتيجية  عليها  قامت  التي 

قراءات جديدة ومغايرة للنصوص املرسحية امُلختارة، وذلك من 

البحث عن  األديب، وأهمها  النص  تفكيك  آليات  خالل عدد من 

ومعناه  األساسية  لبنيته  هدم  وسيلة  مبثابة  لتكون  املتناقضات 

التقليدي، وبداية لعملية البحث عن معاين جديدة مغايرة من 

خالل البحث عن املسكوت عنه داخله. والتأكيد عىل أن عملية 

النقد عملية إبداعية، وإن الناقد مبثابة مبدع ثاين للنص.

إشكالية البحث

وتكمن إشكالية البحث يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: ما هو 

محدداته  وماهي  املعارص  الغريب  الفكر  يف  الالمركزية  مفهوم 

والعوامل التي أدت لظهوره؟ كيف أثر وساهم الفكر الفلسفي 
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املصطلحات  هي  ما  حديثة؟  نقدية  مناهج  إنتاج  يف  الغريب 

تسهم  كيف  إجراءاته؟  وماهي  التفكييك؟  بالنقد  الخاصة 

التفكيكية يف تقديم قراءات جديدة ومغايرة للنص األديب؟ هل 

مغايرة  وفلسفات  لثقافات  تنتمي  نقدية  مناهج  تطبيق  ميكن 

عىل نصوص املرسح املرصي؟

منهج البحث

التي  واألسئلة  البحث  إشكالية  إطار  يف  الباحثة:  واستكملت 

التحلييل  املنهج  عىل  االعتامد  عىل  الباحثة  استقرت  يطرحها، 

تم  حيث  التفكييك،  املنهج  إجراءات  إيل  باإلضافة  الوصفي، 

أهم  من  واحًدا  بوصفه  والتطبيقي  النظري  الجانب  من  تناوله 

املناهج التي اعتمدت عىل مصطلح الالمركزية ليصبح من أهم 

مرتكزاتها.

عينة الدراسة

اختارت الباحثة ثالثة ُكتاب مرصيني من أجياٍل مختلفة وانتقت 

بعضاً من نصوصهم ليكونوا مناذج مختارة من املرسح املرصي، 

تقدم لهم قراءات تفكيكية ُتخرج فيها النص من معناه املألوف 

واجتامعية  وسياسية  إنسانيه  بقضايا  وتربطه  عليه  املتعارف 

معارصة. وجاءت تلك النامذج كااليت:

- مرسحية »سالومي« 1986 للكاتب »محمد سلاموي«.

- مرسحية »حالة غثيان« 1999 للكاتب »رأفت الدويري«.

- مرسحية »نهر الجنون« للكاتب »توفيق الحكيم«.

محتويات الرسالة

وخامتة،  فصول  أربع  مقدمة  من  ت  الباحثة  رسالة  تشكلت 

وذلك عىل النحو االيت:

الفصل األول بعنوان »الالمركزية بني الفكر السيايس والنقدي«: 

كام  ظهوره،  وعوامل  الالمركزية  مصطلح  تعريف  تناولت  وفيه 

ومنها:  الحداثة  بعد  ما  بنظريات  املصطلح  عالقة  إىل  تطرقت 

تناولت  ثم  بالنظرية،  الخاصة  واملصطلحات  التفكيك  نظرية 

النقد  بيئة  يف  والتفكيكية  التفكييك،  النقد  إجراءات  الباحثة 

العريب وكيف استقبلها العرب بني مرحب ومعارض.

ملحمد  سالومي  تفكيكية ملرسحية  »قراءة  بعنوان  الثاين  الفصل 

»سالومي«  املرسحي  النص  الباحثة  فيه  وتناولت  سلاموى«: 

للكاتب »محمد سلاموي« والذي تم مامرسة التحليل التفكييك 

عليه، للوصول إىل العديد من التفسريات السياسية والفكرية.

الفصل الثالث بعنوان »النهائية املعني يف النص املرسحي حالة 

الباحثة بعرض  الفصل بدأت  الدويري«: ويف هذا  لرأفت  غثيان 

الكتابة املرسحية يف مرص، واختارت  أثر الالمركزية عىل أسلوب 

»رأفت  للكاتب   « غثيان  العبثي »حالة  املرسحي  النص  الباحثة 

ومختلفة  جديدة  تفسريات  إىل  للوصول  محاولة  يف  الدويري«، 

للنص.

القراءة  الحكيم بني  لتوفيق  الجنون  بعنوان »نهر  الرابع  الفصل 

بتحليل  الباحثة  فيه  وقامت  والدينية«:  والنفسية  السياسية 

 ،« الحكيم  توفيق   « للكاتب  الجنون«  »نهر  املرسحي  النص 

وذلك لتقديم قراءات مغايرة عىل املستوى السيايس والفلسفي.

النتائج  أهم  فيها  تربز  بخامتة  أطروحتها  الباحثة  تنهي  وأخرياً 

التي  واملراجع  املصادر  قامئة  إيل  باإلضافة   ، إليها  توصلت  التي 

استعانت بها خالل بحثها.

نتائج الرسالة

توصلت الباحثة يف نهاية رسالتها إىل مجموعة من النتائج ميكن 

إجاملها فيام ييل:

والدوافع  الفلسفية  وأصوله  الالمركزية  مفهوم  الدراسة  عرضت 

يف  أو  واإلداري  السيايس  املجال  يف  سواء  ظهوره  إىل  أدت  التي 

نظريات  هناك  أنه  اىل  الباحثة  توصلت  كام  األديب.  النقد  حقل 

مصطلح  أساس  عىل  تقوم  التفكيكية  نظرية  غري  أخرى 

عملية  المركزية  تؤكد  التي  التلقي  نظرية  مثل:  الالمركزية، 

غريه،  عن  مغايرة  ثقافة  متلقي  لكل  أن  حيث  ذاتها  التلقي 

ويستقبله  املرسحي  النص  يرتجم  أن  ميكن  مشاهد  كل  وبالتايل 

يف كل مرة بشكل مختلف عن غريه، لذا فالتلقي هنا المركزي.

وأهمها:  األديب،  النص  تفكيك  آليات  من  عدد  إىل  البحث  أشار 

األساسية  بنيته  لهدم  وسيلة  لتكون  املتناقضات  عن  البحث 

ومعناه التقليدي، وبداية لعملية البحث عن معان مغايرة من 

خالل البحث عن املسكوت عنه داخله.

عينة  النصوص  قراءة  عىل  التفكيىك  املنهج  قدرة  البحث  أثبت 

التقليدية،  القراءة  عن  بعيدة  مختلفة،  قراءات  عدة  الدراسة 

واجتامعية  سياسية  بتفسريات  ترتبط  جديدة  معان  وإنتاج 

العقل، وتحريك  إعامل  يخلق حالة من  وفلسفية ونفسية، مام 

آليات الفهم عند املتلقي للوصول إىل نشوة املتعة الفكرية.

املستوى  فعىل  »سالومي«،  لنص  جديدة  قراءة  الباحثة  قدمت 

واملحكوم  الحاكم  بني  للعالقة  صورة  النص  يقدم  السيايس 

ثنائية  عىل  القامئة  العالقة  تلك  املتأزم  العريب  واقعنا  إطار  يف 

حقيقية  أزمة  إىل  املرسحية  وقائع  تشري  كام  والقهر(،  )الخوف 

من  سلسلة  عرب  بالنقد  وتتناول  العريب  مجتمعنا  أزمات  من 

عىل  االستيالء  استهدفت  التي  اإلرهابية  الجرائم  اإلسقاطات 

املحارم  زواج  فكرة  جانب  إىل  الحكم  إىل  والوصول  السلطة، 

أحداث  نسقط  أن  ميكننا  كام  النص،  يتحملها  أفكار  وكلها 

من  العرشين  القرن  تسعينات  يف  يجري  كان  ما  عىل  املرسحية 

العربية،  الزعامات  إىل  ترمز  أن   ميكن  فسالومي  سيايس،  تآمر 

هريود  ميثلها  التي  الغربية  والقوي  أمريكا  مع  تأمرت  التي 

ميثله  الذي  حسني،  صدام  العراقى  الرئيس  ضد  روما   وحاكم 

»النارصي« يف النص. 

عرضت الباحثة قراءة لنص »حالة غثيان« عىل أكرث من مستوى، 

مبعناه  اإلنساين  القهر  لثيمة  تجسيًدا  الباحثة  فيه  ترى  حيث 

العام واملطلق، ليقر النص يف النهاية أن اإلنسان هو من تسبب 

يف قهر نفسه نتيجة رضوخه واستسالمه، وقد تولدت من رحم 

إىل  تحيلنا  السيايس  املستوى  عىل  أخص  قراءة  السابقة  القراءة 

متتد  أن  وميكن  العريب  الوطن  لبلدان  الغريب  االستعامر  تاريخ 

العرب  الحكام  األمرييك وموقف  العريب  الرصاع  الفكرة إىل  تلك 

كام  شعوبهم.  مقدرات  عىل  وسيطرتها  األمريكية  الهيمنة  من 

عن  تعبريًا  تعده  للنص  مغايرة  نفسية  قراءة  الباحثة  قدمت 

بني  العالقة  الدراسة  تناولت  كام  السندباد،  شخصية  الوعي 

غثيان«  »حالة  نص  يف  جاءت  التى  والسندباد(  العجوز  )املرأة 

مستوى  عىل  والعبد  السيد  عالقة  فهي  مستويات،  بعدة 

اإلنسانية كلها، كمعنى مطلق عام، وميكن النظر إليها عىل أنها 

بالفقري  والغني  باالشرتاكية  والرأساملية  بالضعيف  القوي  عالقة 

واملالك باألجري.

قدمت الدراسة عدة قراءات مختلفة لنص »نهر الجنون«، فعىل 

املستوى السيايس ميكن أن نعده إسقاطاً سياسياً عىل فرتة حكم 

القراءات  من  آخر  مستوى  وعىل  النارص،  عبد  جامل  الرئيس 

أخطر  من  واحدة  النص  يتضمن  أن  ميكن  للمرسحية  السياسية 

املجتمعات، وهي  تخلف  تتسبب يف  التي  السياسية  املامرسات 

كام  العام.  واملزاج  الشعبية  للثقافة  السيايس  الحكم  خضوع 

وغواية  الخلق  بداية  قصة  النص ظالل  قراءة  من خالل  ظهرت 

حواء آلدم التي وردت يف التوراة يف سفر التكوين يف سياق آخر 

تجسيًدا  بوصفه  فلسفية  قراءة  الجنون«  »نهر  نص  قراءة  متت 

للرصاع األزيل بني الثوابت والفرضيات أو بني الحقيقة والوهم.

التي  التفكيك،  تقنيات  من  لبعض  الباحثة  توصلت  وختاماً 

خاللها،  من  املرصية  املرسحية  النصوص  تفكك  أن  استطاعت 

التناقض  إيجاد  عىل  التفكييك  الناقد  تساعد  تقنيات  وهي 

داخل النص وبناًء عليه يستطيع هدم النص وإعادة بناءه مرة 

أخرى، وهم: الشخصية الدرامية املشِتَتة لعملية التناص الديني 

النص  يف  للشخصية  مصطنعة  درامية  سامت  تكديس  الدرامي، 

النص  عنوان  يف  إليه  واملضاف  املضاف  بني  العالقة  املرسحي، 

املرسحي.

عبدالرحمن الحامميص
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المصرى  المسرح  فقد 
رجاله،  خرية  من  رجل  مؤخرا 
رجل  قدير،  بدرجة  مسرحى 

خاص،  طراز  من  مسرح 
الحزن  من  حالة  رحيله  أثار 
الفىن  الوسط  فى  الكبري 

مصر  فى  والمسرحى 
األستاذ  العربى،  والوطن 

سليم  مصطفى  الدكتور 
والمحاضر  والكاتب  الشاعر 

األكاديمي  واألستاذ 
والنقد  الدراما  قسم  فى 
للفنون  العالى  بالمعهد 

كان  والذى  المسرحية 
وطوال  دوما  يحظى 

عطرة  طيبة  بسرية  مسريته 
كل  واحرتام  وتقدير  وبحب 

أساتذته  من  حوله  من 
الكثريين،  وتالميذه  وزمالئه 
مسرحنامن  جريدة  وكعادة 

اإللكرتونى  موقعنا  خالل 
هذا  لدور  منا  وتقديرا 

نقدم  الكبري،  المسرحى 
الذى  الملف،  هذا  لكم 

شهادات  خالله  من  نرصد 
المسرحيني  من  كبري  لعدد 

مصطفى  الراحل  عن 
مع  مشواره  وعن  سليم 
رصد  نقدم  كما  المسرح، 

آرائه  من  متنوعة  لمجموعة 
المسرحية،  وأطروحاته 

مدار  على  نشرت  والىت 
الجريدة  خالل  من  سنوات 
المهرجانات  نشرات  وأيضا 

المختلفة.  المسرحية 

حازم الصواف

سليم مصطفى 
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والزمالة والصداقة  األخوة  من  عاًما  ثالثون 
قال الناقد واملؤرخ املرسحي د. عمرو دوارة: ما أقىس اللحظات 

والقلم  تتكامل  أن  تأىب  والعبارات  والكلامت  اآلن  بها  أمر  التي 

املشاركة  محاولتي  أثناء  الحزن  مشاعر  عن  التعبري  عن  يعجز 

يف نعي وتأبني أخي الحبيب وصديقي الغايل وزمييل املحرتم د. 

املرشفة  املواقف  من  كثري  معه  جمعتني  الذي  سليم  مصطفى 

الكبرية  الطموحات  الكثري من  املشرتكة، واألهم منهام  واألعامل 

مبجاالت  أغلبها  ارتبطت  التي  السامية  واألحالم  النبيلة  واآلمال 

الفنون بصفة عامة وبعامل املرسح بصفة خاصة ... ولألسف فقد 

يتوقعه  مل  الذي  املبكر  برحيله  الطموحات  تلك  جميع  انتهت 

أحد وال رد وال اعرتاض عىل قضاء الله. إنني أشعر اآلن - وككل 

)كاتب  املتميز  املبدع  تركه هذا  الذي  الفراغ  - مبدى  املرسحيني 

والقيادي  الثقايف  الناشط  وأيضا  أكادميي  وأستاذ  وشاعر(  وناقد 

)رئيس  املهمة  الثقافية  والهيئات  املؤسسات  لبعض  والرئيس 

وزير  مستشار  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد  النقد  قسم 

الثقافة لشئون األنشطة الثقافية واملؤمترات واملهرجانات، رئيس 

املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية(.

أضاف »دوارة«: أكرث من ثالثني عاما هي عمر األخوة والصداقة 

القرن  تسعينيات  بداية  منذ  وبالتحديد  جمعتنا،  التي  والزمالة 

املايض حينام حرص بدأبه واجتهاده ونبل سلوكياته عىل حضور 

مناقشة رسالة »املاجستري« التي قدمتها بأكادميية الفنون، وهو 

لنيل  رسالتي  مناقشة  ملتابعة  معه  استمر  الذي  الحرص  نفس 

درجة الدكتوراه مع بدايات األلفية الجديدة، ولكن الفرق خالل 

بقلبي  املكانة  بتلك  الفوز  يف  نجاحه  هو  العرش  السنوات  تلك 

ولتستمر  املتميز.  اإلبداعي  ملنجزه  واالحرتام  التقدير  وبذلك 

التطوعي  العمل  خالل  من  املشرتك  العمل  رحلة  ذلك  بعد 

لهواة  املرصية  »الجمعية  ومهرجانات  وفعاليات  بأنشطة 

مبختلف  الزمالء  من  نخبة  مع  التجوال  من خالل  ثم  املرسح«، 

والندوات  والتحكيم  املشاهدة  بلجان  للمشاركة  مرص  أقاليم 

باملهرجانات املرسحية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة )الثقافة 

باملرسح  للهواة  األخرى  املهرجانات  ببعض  وأيضا  الجامهريية(، 

بعض  وأيضا  والفنون  الشباب  ومراكز  والجامعي  املدريس 

معا  اسهاماتنا  آخر  وكانت  األجنبية،  الثقافية  املراكز  مهرجانات 

والجميع  شهيدا  الله  عند  احتسبه  والده 
بالعشرة إنسانيته  على  بصموا 

سليم«: »مصطفى  وداع   في  حب  مظاهرة 

طيب  يا  وداعا 
د.  المسرح،  بعاشق  الملقب  الخلوق،  المبدع  تعالى  الله  رحمة  إلى  انتقل  الحالي  ديسمرب  من  السادس  في 

األوساط  عمت  حزن  مظاهرة  وفاته  عن  اإلعالن  لحظة  شهدت  وقد  المرض،  مع  قصري  صراع  بعد  سليم،  مصطفى 
التظاهرة  هذه  عكست  وقد  وتبكيه،  تنعيه،  تزال  ال  اليت  االجتماعي،  المواقع  صفحات  وغطت  والمسرحية،  الفنية 

باإلجماع.   يكون  يكاد  الذي  األمر  له،  يعرفه  من  كل  يكنه  كان  الذي  الحب  مدى 
شهادات  خالل  من  المسرح  عاشق  من  أكرث  نقرتب  أن  وحاولنا  المشاعر،  تلك  من   الكثري  رصدنا  المساحة  هذه  في   

لمؤرخ  أوال  نعود  أن  البد  وكان  رحيله،  خرب  صدمهم  و  قرب  عن  وعرفوه  معه  تعاملوا  مما  وكثريين  وطالبه  أصدقائه 
... وشموال  قربا  أكرث  صورة  ليمنحنا  دواره  عمرو  د.  والمسرحيني،  المسرح 

تحقيق: إيناس العيسوي 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 19 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 19799 ديسمبر 2022العدد 799

14 ملف

يليق  بما  تكريمه  تبحث  الفنون  أكاديمية 
الكبري بعطائه 

خالل  الثالث  امليكروتياترو  مللتقي  العليا  باللجنة  املشاركة  هي 

شهري سبتمرب وأكتوبر املاضيني )2022(.

خالل تلك السنوات الطويلة مل نختلف عىل اإلطالق يف وجهات 

فقط  ليس  وذلك  أيضا،  ومتوقع  بل  بغريب  ليس  وذلك  النظر 

التوجهات  يف  للتشابه  نظرا  ولكن  بيننا  الفنية  الذائقة  لتقارب 

والخري  الحق  لقيم  العشق  بيننا  جمع  حيث  منا،  لكل  الفكرية 

املنوط  وبالدور  االجتامعية  باملسئولية  واإلحساس  والجامل، 

الغايل،  الوطن  لهذا  االنتامء  روح  وذاك  هذا  وقبل  منا،  بكل 

أو تعصب،  اليسار دون تطرف  اتجاه  إىل  هذا مع ميل كل منا 

ولعل  الصفات  من  كثري  يف  الكبري  التشابه  إىل  باإلضافة  وذلك 

الحرص  وااللتزام،  الجدية  للمرسح،  الجنوين  العشق  أهمها:  من 

عىل تحقيق العدالة ومنح كل ذي حق حقه، وتجنب الخالفات 

الصدد  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر  الجانبية.  واملهاترات  الشخصية 

لله  والحمد  كانت  أعاميل  عن  النقدية  كتاباته  جميع  أن  إىل 

باإلشادة والتقدير، وذلك بالرغم من اضطراري إىل توجيه بعض 

كتبه  الذي  النص  ذلك  نصوصه،  من  لنص  الفنية  االنتقادات 

يخضع  بأال  آنذاك  وطالبته  املناسبات،  بإحدى  للمشاركة  رسيعا 

للمجامالت أو الضغوط مهام كانت ألنها سوف تقلل أو تنحدر 

موضوعيتي  من  لتأكده  ونظرا  قليل،  بقدر  ولو  أعامله  مبستوى 

رضورة  عىل  حريص  واقع  من  ذلك  كتبت  قد  بأنني  وإميانه 

احرتامه وتقديره ملوهبته الكبرية ومحافظته عىل املستوى الذي 

سبق له تحقيقه مل يغضب ومل يعاتبني بل تواصل معي هاتفيا 

ليشكرين عىل هذا اإلخالص والحرص والتقدير.

وتابع »دوارة«: الذكريات بيننا كثرية جدا ومن أهمها: املشاركة 

)الذي  العريب  املرسح  ملهرجان  املختلفة  الدورات  بفعاليات 

املشاركة  وكذلك  املرسح(،  لهواة  املرصية  الجمعية  نظمته 

املهرجان  بينها: دورات  املهرجانات ومن  بندوات عدد كبري من 

الشيخ،  رشم  مهرجان  املرصي،  للمرسح  القومي  التجريبي، 

أهمها  ومن  جهات  عدة  من  املشرتك  التكريم  إىل  باإلضافة 

ذكريات  وتبقى  موىس.  األنبا/  نيافة  برئاسة  الشباب  أسقفية 

ودماثة  سلوكياته  نبل  لتؤكد  معا  تتكامل  وغالية  عزيزة  كثرية 

خلقه وموضوعيته الشديدة وأمانته العلمية، ومن بينها حرصه 

للمرسح  القومي  »املركز  إدارة  مبجلس  عضويتي  استمرار  عىل 

للمجلس،  رئاسته  فرتة  طوال  الشعبية«  والفنون  واملوسيقى 

والكتيبات  الكتب  من  كبري  عدد  بعمل  تكليفي  عىل  وإرصاره 

»املؤرخ  بأنني  دامئا  يرصح  كان  حيث  املرسح  برواد  الخاصة 

املعتمد لدى املثقفني واألدباء للمرسح املرصي«، ومن املواقف 

بعض  له  قدمت  بعدما  أنه  العلمية  أمانته  أيضا  تؤكد  التي 

البصمة  جميل  »سناء  لكتاب  إعداده  أثناء  املهمة  املعلومات 

املتفردة« قام بذكر ذلك أربعة مرات وتوجيه الشكر يل كمرجع 

الشكر لهم  باملقدمة حيث كتب: »يف مقدمة من يجب توجيه 

الدكتور/ عمرو دوارة املؤرخ املرصي الكبري واملعتمد لدينا، فقد 

جميل  سناء  الفنانة/  ألعامل  واملوثقة  الكاملة  القامئة  منحني 

املرسحية عالوة عىل عدد من الصور املرسحية النادرة واملقاالت 

املرسح  نقاد  أشهر  لسان  وعىل  لسانها  عىل  الهامة  واملقوالت 

عىل  يرص  التايل  العام  ففي  املرشفة  مواقفه  وتتواىل  املرصي«، 

العريب/  املرسح  بسيدة  الخاص  التذكاري  الكتاب  بكتابة  قيامي 

عن  اإلصدارات  تعددت  لقد  للجميع:  ويعلنها  أيوب،  سميحة 

الجديد،  تقديم  أو  املغامرة  ميكنني  وال  الكبرية  الفنانة  هذه 

خاصة  دوارة  د.  هو  املسئولية  بهذه  الجدير  الوحيد  والناقد 

بعدما رشحته بإرصار الفنانة/ سميحة أيوب.

رحم الله الصديق الغايل املبدع مصطفى سليم وغفر له وأسكنه 

فسيح جناته إن شاء الله جزاء ما أخلص يف عمله وسعيه الدائم 

لنرش  املستمر  وجهاده  والثقافة،  الوعي  مبستوي  االرتقاء  عىل 

الفني  التذوق  مبستويات  واالرتقاء  والجامل،  والخري  الحق  قيم 

والجاميل.

بمعلومات  أيضا  اختصنا   دوارة،  عمرو  د. 
والفين  العلمي  المنجز  عن  تفصيلية 

مصطفى  د.  المسرح  لعاشق  واإلبداعي  
ومنها:    سليم، 

ومؤلف  وشاعر  أكادميي  أستاذ  سليم،  أحمد  مصطفى  د. 

ودراماتورج ، مواليد عام 1970، حصل عىل بكالوريوس املعهد 

عام  املرسحي-  والنقد  الدراما  قسم   – املرسحية  للفنون  العايل 

الدراما  يف  العليا  الدراسات  دبلوم  عىل  حصل  كام   ،1991

يف  املاجستري  درجة  عىل  حصل   ،1994 عام  املرسحي  والنقد 

فلسفة املرسح بتقدير إمتياز عام 2002، وذلك برسالة بعنوان 

املرصي«،  املرسح  يف  األوبريت  لنص  الدرامية  البنية  »خصائص 

والنقد  الدراما  يف  الفلسفة  دكتوراه  درجة  عىل  حصل  كام 

 ،2006 عام  األوىل  الرشف  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  املرسحي 

يف  الطقسية  للنظم  الدرامية  »الدالالت  رسالته  عنوان  وكان 

الدراما التجريبية”.
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املرسح  لفرقة  صيف  ليلة  حلم   ،)2015( جالل  خالد  إخراج 

الحديث إخراج مازن الغرباوي )2015(،  أحمس )2018(.

لفرقة  ملكا  اإلسكايف  شارك يف مرسحيات:  لألغاين  وكاتب  كشاعر 

جالل  خالد  وإخراج  الجندي  يرسي  تأليف/  القومي  املرسح 

تأليف/  الكوميدي  املرسح  لفرقة  حرامي  يا  دنيا  يا   ،)2008(

متويل حامد وإخراج/ هشام عطوة )2009(،  حامم روماين لفرقة 

هشام  وإخراج/  سرتاتيف  ستانسالف  تأليف/  الطليعة  مرسح 

تأليف/  الحديث  لفرقة املرسح  الحائر  السلطان  جمعة )2009(، 

لفرقة  بلقيس   ،  )2010( نجايت  عاصم  وإخراج/  الحكيم  توفيق 

أحمد  وإخراج/  الرحمن  عبد  محفوظ  تأليف/  القومي  املرسح 

عبد الحليم )2011(، روميو وجوليت لفرقة جامعة املستقبل من 

تأليف/ وليم شكسبري وإخراج خالد جالل )2013(.

بعدد  العربية  املرسحية  املكتبة  إثراء  يف  الغزير  بإنتاجه  شارك 

من الدراسات واألبحاث النقدية  ومن بينها: املرسح والطقوس، 

الفن  فارس  صبحي  محمد  املرصي،  املرسح  سندباد  زيك  أحمد 

الباقي فارس الكلمة، إمرباطورية نجم، كتاب  والفكر، سمري عبد 

املرسح  كتاب   ،)2020  – الشيخ  رشم  )مهرجان  جميل  سناء 

املرصي 1926 ضمن سلسلة تراث املرسح املرصي )2021(. مراد 

القومي  للمهرجان  عرش  الخامسة  الدورة  مطبوعات  ضمن  منري 

للمرسح )2022(.

الجوائز 
بينها:  من  مهمة  اإلبداعية عىل عدة جوائز  حصل خالل مسريته 

محمد  الراحل/  األديب  درع   ،1986 عام  الشبان  األدباء  جائزة 

فاز  كام   ،1993 عام  املرسحي  اإلبداع  مجاالت  للتفوق يف  تيمور 

مبهرجان   2010 عام  لألطفال   - ثاين  مركز   – نص  أفضل  بجائزة 

جائزة  عىل  وكذلك  الحواديت(،  قمر  نص  )عن  بالفيوم  الطفل 

الدورة 8 عام 2015  للمرسح  القومي  املهرجان  أشعار يف  أفضل 

التي  التكريم  مظاهر  آخر  وكانت  صيف،  ليلة  حلم  أشعار  عن 

حظى بها تكرميه عن مجمل أعامله مبهرجان رشم الشيخ الدويل 

للمرسح الشبايب ىف دورته السابعة )2022(، 

وابين وزميلي  صديقي 
املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  أستاذ  شيحة،  محمد  د.  وقال 

ُأدرّس  كنت  وابني،  وصديقي  زمييل  كان  والنقد:  الدراما  قسم 

أربع سنوات، واتتبعه منذ تخرجه ثم حصوله عىل  املعهد  له يف 

األكادميي  السلك  مراحل  يف  ترقيته  ثم  الدكتوراه،  ثم  املاجستري 

إىل  قسم  رئيس  ثم  استاذ  ثم  مساعد  أستاذ  إىل  مدرس  من 

املعهد  يف  يدرس  طالب  مجرد  يكن  مل  جًدا،  وكبري  واسع  نشاط 

اتضحت  األساس،  يف  شاعرا  كان  ولكنه  املرسحية،  للفنون  العايل 

موهبته يف الشعر منذ سنوات عدة واستمر يف هذا املجال حتى 

أصبح يشارك يف تأليف عروض ومرسحيات وكتابة أشعار وأغاين 

للعروض واملرسحيات.

وأضاف »شيحة«: حسب طبيعة دراسته كان مهتام جًدا باملرسح 

يف  كبري  بشكل  وساهم  خاص،  بشكل  املرصي  واملرسح  الغنايئ 

جانب  إىل  لها،  وأشعار  أغاين  وكتابة  االستعراضية  الفرقة  أعامل 

تحكيم  ولجان  املرسحية،  املهرجانات  من  العديد  يف  مشاركاته 

الجامهريية، إىل جانب  الثقافة  الجامعات وعىل مستوى  عدة يف 

أكادميية  يف  إنشاؤها  تم  التي  الجديدة  املدرسة  عىل  إرشافه 

الفنون، كان متعدد املواهب واألنشطة وطاقة كبرية .

»أستاذ« لدرجة  ترقيته  لجنة  أعضاء  أحد 
قسم  ورئيس  أستاذ  العال  أبو  حسن  الدين  عصام  د.  قال  فيام 

لفرقة  والحرب  الحب  لحظات   ،)1996( خطاب  سيد  إخراج/ 

ليلة  حلم   ،)1998( جالل  خالد   / إخراج  من  الشباب  مرسح 

أدهم   ،)2000( الليثي  سمري  إخراج/  من   18 تحت  لفرقة  نغم 

سلطان   ،)2008( الخالق  عبد  مصطفى  إخراج/  من  الرشقاوي 

 ،)2011( متويل  محمد  إخراج/  ومن  الغد  مرسح  لفرقة  الغالبة 

البلد لفرقة  صيف والدنا من إخراج/ شادي رسور )2015(، والد 

إخراج  والتجوال( ومن  املواجهة  الحديث) شعبة مرسح  املرسح 

لقطاع  الحامويل  عبده  ويس  أملظ   ،)2017( الرشقاوي  محمد 

الغرباوي  مازن  إخراج/  من  واالستعراضية  الشعبية  الفنون 

شفيقة  ملرسحية  النهائية  الربوفات  إجراء  يتم  وحاليا   ،)2021(

محمد  إخراج/  من  الشعبية  للموسيقى  القومية  بالفرقة  املرصية 

آخر  وكان  ومنة جالل،  رامي  وعال  وبطولة/ محسن صربي  صابر 

الدورة  به  افتتحت  الذي  عاش«  الحلم  »ألن  أوبريت  أعامله 

السابعة ملهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب.

يف  أبدع  فقد  األشعار  وكتابة  كدراماتورج  عمله  مجال  يف 

مرسحيات: البخيل ملوليري لفرقة املرسح الكوميدي إخراج/ خالد 

املرسح  لفرقة  وليم شكسبري  )1999(، محطة هاملت عن  جالل 

أعامق  يف  مغامرات   ،  ،)2001( جالل  خالد   / إخراج  القومي 

املليون  هاملت   ،)2001( للطفل  القومي  املرسح  لفرقة  البحار 

وخالل مسريته األدبية والفنية شغل عدة مناصب قيادية مهمة 

النقد  قسم  رئيس  ثم  النقد،  بقسم  الدراما  أستاذ  بينها:  من 

وزير  وكذلك منصب مستشار  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد 

عام  واملهرجانات  واملؤمترات  الثقافية  األنشطة  لشئون  الثقافة 

للمرسح  القومي  املركز  رئيس  منصب  بعده شغل  ومن   ،2015

ورأس   ،2016 عام  الثقافة  بوزارة  الشعبية  والفنون  واملوسيقى 

املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  إصدارات  مجموعة  تحرير 

.)2018(

إلثراء  واملتعددة  املهمة  اإليجابية  اإلسهامات  من  العديد  له 

األكادميية  مشاركاته  بخالف  أهمها  ومن  املرسحية،  الفنون 

أعامله  مجموعة  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد  بالتدريس 

واألشعار  النقدية  واألبحاث  الدراسات  مجاالت  يف  املتميزة 

إىل  باإلضافة  وذلك  )الدراماتورج(،  املرسحي  واإلعداد  والتأليف 

مشاركاته املتعددة كمنشط مرسحي بالندوات ولجان املشاهدة 

والتحكيم وبعدد من املهرجانات املرسحية.

ما  مرسحيًّا  عماًل   55 مرسحي  كمؤلف  إبداعاته  قامئة  تضم 

التأليف:  مجال  يف  أبرزها  من  وأشعار  ودراماتورج  تأليف  بني 

الغد من إخراج/ رشيف  بانوراما فرعونية قدمت بفرقة مرسح 

من  االستعراضية  الغنائية  للفرقة  للبيع  تياترو   ،)1996( صبحي 
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بـه  عالقتي  املرسحية:  للفنون  العايل  باملعهد  األسبق  الدراما 

متتد لسنوات ما قبل التخرج، لقد كنت معيده وهو يف الفرقة 

الثالثة، ثم تزاملنا مًعا بعد تعيينه معيدا يف القسم، ورسنا مًعا 

الخارجي،  النقدي  واملستوى  الداخيل  األكادميي  املستويني  عىل 

وكان يل رشف أن كنت أحد أعضاء لجنة ترقيته لدرجة أستاذ.

وأضاف »أبو العال«: كان طالبا ومعيدا »شاطر« متدينا وخلوقا، 

لقاء  آخر  صداقتنا،  بحكم  البعض  لبعضنا  نحكيها  كلها  أرسارنا 

جمعني به كان  يف مستشفى املعادي العسكري، قمت بزيارته 

ملهرجان  سفره  قبل  كان  عام  أفضل  بصحة  وكان  وزوجتي،  أنا 

رشم الشيخ، ومل نكن نتصور هذه النهاية الرسيعة )الحمد الله(.

مقابل دون  ليعطي  عاش 
كذلك قالت د نبيلة حسن عميد املعهد العايل للفنون املرسحية 

معيدة،  وأنا  طالبا  كان  منذ  بدأت  به  عالقتي  باإلسكندرية: 

العليا  الدراسات  امتحانات  يف  كثريا  ساعدين  مًعا،  نتعاون  كنا 

كمساعد إخراج، طوال عمره يعطي طاقة تفاؤل وعلم وتخصص 

الحب  مظاهرة  زمالئه،  مع  التعامل  يف  الحساسية  هو شديد  و 

التي بدت بعد رحيله  ناتجه من سلوكياته، عمره بأكمله أعطاه 

للفن والعلم، إخالصه لعمله وصدقه يف كل ما يقدمه كان مييزه 

بشده، مل يبخل عىل أي شخص مبساعدة أو فكرة، الكالم عنه لن 

ينته وإنسانيته وأعامله باقية بيننا.

عىل  تسيطر  شديدة  حزن  حالة  هناك  »حسن«:  وأضافت 

وفاة  فعند  باإلسكندرية،  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  طلبة 

الله  والحمد  والعالقات،  املشاعر  حقيقة  تتكشف  األشخاص 

مشاعر  جميعها  ومحبيه  وتالميذه  زمالئه  من  الحب  مشاعر 

صادقه، وهي انعكاس ألخالقه وتفانيه يف العمل. 

متابعة  عىل  الشديد  حريص  من  بالرغم  »حسن«:  وتابعت 

أحوال الطلبة بنفيس، فقد كان  كثريًا ما  يخربين بأشياء أشكره 

الشديدة  انشغاالته  سط  كان  فقد  إليها،  نظري  لفت  ل  عليها 

فيمام  أما  واإلنسانية،  والدراسية  الفنية  التفاصيل  بكل  يهتم 

كان  أدخلته مرص،  أن  منذ  و   2016 من  بامليكروتياترو،  يتعلق 

منذ  بشدة  ساعدنا  وقد  القوية  األيادي  من  سليم  مصطفى  د. 

التحكيم واإلرشاف  للمهرجان، عىل مستوى لجان  الدورة األوىل 

كان  املرسحية،  القراءة  ملهرجان  الكثري  قدم  وأيًضا  اللجان  عىل 

الطلبة،  تفيد  التي  الجديدة  الفاعليات  لكل  ومساندا  صديقا 

وكان آخر ما يفكر فيه هو استفادته الشخصية .. دامئًا يفكر يف 

ما يفيد اآلخرين أواًل.

الدينية والديه  خلفية 
وقال د. محمد زعيمة أستاذ الدراما والنقد بأكادميية الفنون: د. 

مصطفى مل يكن مجرد زميل هو صديقي وجاري، أعرفه منذ أن 

كان عمره أربع سنوات، أرسيت وأرسته كانوا كأنهم أرسة واحدة، 

األستاذ  والده  كبرية،  دينية  لديها خلفية  أرسته بسيطة وجميلة 

املعهد  دخل  وعندما  الجرية،  نعم  كانا  ووالدته  سليم  أحمد 

وعندما  بسنتني،  أسبقه  كنت  تعاونا،  املرسحية  للفنون  العايل 

سافرت  عندما  حتى  قرًبا،  أكرث  أصبحنا  واحد  مجال  يف  أصبحنا 

ليس  مهم،  فنان  هو  الفني  املستوى  عىل  التواصل،  دامئي  ُكنا 

مهرجان رشم  يف  ُكنا  عندما  األكادميية،  يف  أستاذ  أو  ناقد  مجرد 

الشيخ قلت إن املرسح جمعنا أنا ومصطفى عىل الحب ووحدنا 

بشكل أكرب، وجعلنا أكرث ترابطا.

يعرفه  ال  وما  املواهب،  متعدد  فنان  مصطفى  »زعيمة«:  وتابع 

هو  وكان  القدم،  كرة  يلعب  أغلبنا  »املنطقة«  يف  أننا  الناس 

الصغر،  منذ  ريايض  فهو  متاًما،  شخصيته  عكس  ُمالكمة  يلعب 

كان  الثانوية  املرحلة  ومنذ  باألكادميية،  التحق  عندما  وتركها 

هو  وتأليفي  إخراجي  من  عرض  يف  بأشعاره  ورشفت  شاعرًا، 

قويسنا  ثقافة  قرص  مرسح  عىل  عرضه  تم  عامل«،  يا  »مدد 

وكان  جًدا،  مهم  شاعر  وهو  الجامهريية،  الثقافة  يف  باملنوفية 

صيف«،  ليلة  »حلم  عرض  ذلك   من  األوبريت،  بفكرة  مغرما 

جميعنا تقريًبا تعاونا مع مصطفى، هو متعدد املواهب ودقيق 

ورسيع ومتقن ملا يقدمه، وأعامله تحمل ملسات إبداعية مميزة.

»حداد«  أيام  ثالثة  الفنون..  أكاديمية 
صدمة  يف  نحن  قالت:  الفنون  أكادميية  رئيس  جبارة  غادة  د. 

كبرية عىل الرغم من أننا ُكنا عىل علم بأن حالته الصحية كانت 

والثقافية  والفنية  املرسحية  والساحة  الفنون  أكادميية  سيئة، 

األكادميي، كام  املستوى  فقدت رمزا كبريا جًدا من رموزها عىل 

كان محرتما وإنسانا راقيا، وكان صاحب أكرب جدول يف أكادميية 

املعهد  من  بداية  األكادميية،  معاهد  جميع  يف  ُيدرس  الفنون، 

السينام  ومعهد  واإلسكندرية  بالقاهرة  املرسحية  للفنون  العايل 

أو  يبخل  مل  الشعبية،  الفنون  ومعهد  واإلسكندرية  بالقاهرة 

ميتنع يوًما عن أي طلب نطلبه منه رغم انشغاالته، إىل جانب 

رعايته لوالده املريض، وكتاباته النقدية وكونه كان شاعرا مهام. 

الشيخ  رشم  مهرجان  يف  تكرميه  تم  عندما  »جبارة«:  وتابعت 

الدويل للمرسح الشبايب وكأنها كانت حفلة وداع، تحدثنا هاتفيًّا 

وقال يل: بعد عوديت إن شاء الله سوف اتواجد يف األكادميية من 

جديد عىل كريس متحرك حتى أستكمل محارضايت وأكون وسط 

الطلبة، ولكن املرض اللعني متكن منه.

أيام  ثالثة  ملدة   الحداد  أعلنت  األكادميية  »جبارة«:  وأضافت 

وتفكر  خاللها  الفنية  الفاعليات  كل  إلغاء  وتم  روحه  عىل 

اسمه  وضع  يتم  كأن  عمليًّا،  تكرميه  يتم  كيف  األكادميية 

يف  اسمه  تحمل  جائزة  عمل  أو  األكادميية  قاعات  إحدى  عىل 

املهرجانات التي تقيمها األكادميية ، مل نستقر بعد عىل شكل .

فراش  على  وهو  األلفي«  »نبيل  كتاب  أنجز 
المرض

الدويل  الشيخ  مهرجان رشم  رئيس  الغرباوي  مازن  املخرج  قال 

للمرسح الشبايب: هو من الشخصيات العظيمة التي كان لها أثر 

به  بداية معرفتي  واإلنساين،  الفني  املستوى  كبري يف حيايت عىل 

بعملنا  مروًرا  ذلك  قبل  ورمبا  العليا  الدراسات  مراحل  كانت يف 

طوال  الشبايب،  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  ومهرجان  االحرتايف 
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كل هذه الرحلة مل أجد منه إال كل خري واحرتام وتقدير وإبداع، 

عمل  من  أكرث  يف  مًعا  تعاونا   ، والصغري  الكبري  يدعم  كان  لقد 

وأشعاره،  تأليفه  عبده«  ويس  »أملظ  املرسحي  العرض  آخرها 

من  حصل  الذي  صيف«  ليلة  »حلم  املرسحي  العرض  وقبله 

للمرسح  القومي  املهرجان  يف  أشعار  أفضل  جائزة  عىل  خالله 

كان  وبينه  بيني  لقاء  آخر  األخرى،  األعامل  من  وكثري  املرصي 

ما  أقل  واجبا، وهذا  أمرا  كان  الشيخ، وتكرميه  يف مهرجان رشم 

نستطيع تقدميه له.

أنك  دروسا،  ُيعلمنا  لحظة  آلخر  كان  »الغرباوي«:  وتابع 

دروس  ناك  املرض،  فراش  عىل  وأنت  حتى  تعطي  أن  تستطيع 

حياته،  من  األخرية  الفرتة  يف  رحلته، خاصة  من  كثرية مستفادة 

كتاب  أنجز  ذلك  ورغم  واملرض  املوت  فراش  عىل  كان  لقد 

عىل  يسري  كان  إنه  من  الرغم  وعىل  بامتياز،  األلفي«  »نبيل 

إرصار  لديه  كان  أنه  إال  األخرية،  مرضه  فرتة  يف  متحرك  كريس 

يف  والتواجد  الدويل،  الشيخ  مهرجان رشم  فاعليات  حضور  عىل 

مرضه  ورغم  الحدود  أبعد  إىل  مخلصا  كان  ويتابعها،  الندوات 

كتب أشعار االفتتاح والختام، كل ذلك دون أن يسأل أو يفكر 

يف املقابل. 

تكراره يصعب 
أنجي  د.  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  مدير  قالت  كذلك 

البستاوي املدرس بقسم التمثيل واإلخراج باملعهد العايل للفنون 

والدراما  النقد  بقسم  أستاذ  هو  الفنون:  بأكادميية  املرسحية 

التمثيل  قسم  يف  دكتورة  وأنا  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد 

أستاذ،  هو  كان  و  طالبة  ُكنت  أن  منذ  كانت  عالقتنا  باملعهد، 

األكادميية  حوله،  من  لجميع  وُمحبا  داعام  كان  الوقت  طوال 

فقدت ضلعا أساسيا وأستاذا كبريا صعب تكراره، عالقتنا زادت 

للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  ملهرجان  األوىل  الدورة  منذ  أكرث 

اإلبداعي  العظيم  وشغله  الكبري  واسمه  معنا  »وقف«  الشبايب 

كان داعام لنا، وكان يتوىل رئاسة لجنة اإلصدارات، كل عام كان 

يقدم لنا كتابا عن حامل اسم الدورة وُيرشف عىل باقي الكتب 

واإلصدارات، وكان متعاونا جًدا، وحتى العام املايض، كان يحمل 

عىل عاتقه مهام الندوات وكان عنرصا هاما وفعاال يف املهرجان، 

وكان مثقًفا واعيًّا.

شئون  لجنة  يف  كنت  بأنني  رشفت  لقد  »البستاوي«:  وتابعت 

كل  نجتمع  وُكنا  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  يف  طالب 

املعهد، يف شهر  يخص  ما  يف  ونتناقش  ونتقابل  تقريًبا  أسبوعني 

بعمل  قام  ذلك  اساس  وعىل  بأمل،  يشعر  بدأ  املايض  سبتمرب 

اكتشفت شيئا مهام جًدا، مل أرى من هذا »الرجل« أي  عملية، 

يشء به سوء، ويشهد الله أنه مل يظلم أحًدا ومل يتخىل عن أحد، 

العكس صحيح كان دائم العون واملساعدة لجميع من يعرفهم 

ومن ال يعرفهم، وعندما اقرتب موعد مهرجان رشم الشيخ، قبل 

من  ينتهي  حتى  األطباء  عىل  يضغط  بدأ  تقريًبا  بشهر  موعده 

يستطيع  حتى  ممكن،  وقت  بأرسع  الطبيعي  العالج  جلسات 

أن يتواجد معنا ، وكان لديه إرصار شديد عىل تواجده يف هذه 

الدورة، وكأنه يصفعنا جميًعا ويعطينا درسا يف الحياة، أن حتى 

وتستمتع  تعيش  أن  يجب  ساعات،  عمرك  من  املتبقي  كان  إن 

بهذه الساعات بنفس الشغف والحامس للعمل والحياة.

كتب  ما  آخر  ننرش  سوف  الله  شاء  إن  »البستاوي«:  وأضافت 

نقله يف  تم  أمل وإرهاق  بأي  »مصطفى سليم«، وحتى ال يشعر 

بعمل  قمنا  الشيخ،  لرشم  وصوله  وعند  للمطار،  إسعاف  سيارة 

االفتتاح  حرض  التامة،  الراحة  له  توفر  التي  االستعدادات  كل 

والندوات، وقام بعمل مداخالت، ويشهد الله أننا مل نطلب منه 

ذلك وراحته كانت يف املقام األول، لكن كان لديه إرصار شديد 

كان  عندما  األخري،  الشديد  مرضه  رغم  والتفاعل  التواجد  عىل 

ُيسلم عىل أي شخص يف رشم الشيخ كان يقول له عبارة واحدة 

»مبسوط إين شفتك وسلمت عليك قبل ما أميش«.

أول وآخر لقاء بعد 30 عاًما

علوم  قسم  ورئيس  والنقد  الدراما  أستاذ  عامر  دعاء  د.  وقالت 

إىل  تعود  بـه  عالقتي  حلوان:  جامعة  اآلداب  بكلية  املرسح 

للفنون  العايل  املعهد  يف  طالبة  كنت  عندما  عدة،  سنوات 

الرابعة  الفرقة  بدفعة، عندما كنت يف  املرسحية، وكان يسبقني 

مرشوع  بإعداد  أقوم  كنت  العام  هذا  ويف  معيدا،  تعيينه  تم 

كنت  كلام  ذلك  ومع  املادة  هذه  معيد  هو  يكن  ومل  تخرجي، 

املعهد  مكتبة  يف  عليه  اقرأها  أن  حريصا  كان  صفحة،  أكتب 

تخرجي  ومرشوع  شديدة،  بدقة  يل  ويراجعها  فيها  ونتناقش 

ذلك،  يف  كبري  فضل  له  كان  ألنه  خاص،  إهداء  فيه  له  كتبت 

عندما أصبح معيدا، لعب دورا كبريا كأنه أستاذ كبري ُيدرّس منذ 

سنوات، نصائحه ومالحظاته جميعها كانت يف محلها، بعد ذلك 

سافرت خارج البالد ومل أره ملدة 30 عاًما، وبالصدفة يف سبتمرب 

املايض يف مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي، كان لدي 

مرسحية  نصوص  املضاد«  املرسح  إىل  امليكرودراما  »من  كتاب 

عندما  سارة  مفاجأة  وكانت  األملاين،  املرسح  من  مرتجمة 

الكتاب،  التي ناقشت فيها  وجدته يف الصفوف األوىل يف ندويت 

التكريم  شهادات  املحارضين  مينح  من  أنه  علمت  وبالصدفة 

واملشاركة، ونده اسمي لتكرميي وقال »إنها تلميذيت ولكن اليوم 

 .. قدمته  مبا  وسعيدا  فخورا  كان  والكثري«،  الكثري  منها  تعلمت 

كان متواضعا إىل أقىص درجة. 

النبيل الفارس 
فنية  قامة  خرسنا  لقد  صابر:  محمد  املرسحي  املخرج  قال 

وإنسانية وعلمية، مصطفى سليم عىل املستوى الشخيص صديق 

هو )الفارس النبيل(، و عىل املستوى اإلبداعي هو كاتب وشاعر 

فعند  الشعبي،  الغنايئ  املرسح  جًدا،  نادرا  احرتف طريقا  غنايئ، 

كبرية  قيمة  أمام  أنك  تستشعر  أعامله،  أحد  أو مشاهدة  قراءة 

كـ«بريم التونيس« أعامله خالدة يف الذاكرة، يذكرنا بتيمور وسيد 

درويش وبريم، األعامل ذات القيمة اإلبداعية العالية.

وأضاف »صابر«: أكون يف مهمة صعبة جًدا عندما اتحدث عن 

سوف  إبداعه  من  عمل  آخر  بأن  وأترشف  سليم،  مصطفى  د. 
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و  تأليفه  من  املرصية«  »شفيقة  نص  وهو  إخراجي،  من  يكون 

قصارى  وأبذل  جاهًدا  وأسعى  قريًبا،  افتتاحه  عن  ُيعلن  سوف 

يليق  حتى  النجاح،  درجات  أكرب  إىل  العمل  بهذا  ألصل  جهدي 

الذي سيظل  اإلبداعية  ألن يكون آخر أعامل »مصطفى سليم« 

باقيا يف قلوبنا ويف ذاكرتنا وذاكرة الفن، فإن كان رحل بالجسد 

فإبداعه باق.

كنت  ألين  مصطفى  لدكتور  ذهبت  سنتني  من  »صابر«:  وتابع 

رحب  عليه  الله  رحمة  القبطية،  شفيقة  ُأقدم  أن  يف  أرغب 

أرهقته  أين  والحقيقة  العمل،  جلسات  يف  وبدأنا  بالفكرة،  جًدا 

ميل،  وال  يكل  ال  للفن  عاشقا  بشوًشا  كان  وكعادته  جًدا،  فنيًّا 

ُمعيدا  كان  جًدا،  جيد  ومستمع  الصدر  ومتسع  مستنريا  كان 

هذا  منذ  كبرية  صداقة  بيننا  ونشأت  املعهد،  يف  طالب  وأنا 

وطوال  معي،  التعامل  يف  الحياء  شديد  كان  ذلك  ورغم  اليوم، 

عىل  أواًل  رسالة  يل  يرسل  كان  املرسحي،  للعرض  مناقشتنا  فرتة 

الوقت  »هل  تتضمن:  والرسالة  االتصال  أن  قبل  الواتساب  

مناسب لالتصال بحرضتك«، يعجز لساين حًقا من مدى إنسانية 

وأخالق هذا الرجل الذي يفوقني درجات علمية وإبداعية فهو 

إنسان مبعنى الكلمة، ومع كل ذلك متواضع إىل أقىص درجة.

الصعبة  المهام  رجل 
الدويل  القاهرة  مهرجان  مدير  الشافعي  محمد  د.  قال  فيام 

كل  من  جًدا  قريبا  كان  سليم  مصطفى  د.  التجريبي:  للمرسح 

الناس، متصالح جًدا مع نفسه، وأعتقد أنه ال يوجد أحد حدث 

بينه وبني د. مصطفى موقف سلبي، فهو شخص خلوق وُمسامل 

واللحظات  الصعبة  املهام  رجل  كان  املهني  املستوى  عىل  جًدا، 

األشياء  يف  التجريبي،  املهرجان  يف  به  نستعني  دامًئا  ُكنا  األخرية، 

التي تحتاج إىل املجهود الذهني وبها ضغط كبري، ُكنا نطلب منه 

تحتاج وقتا ومجهودا  األخرية، ونكلفه مبهام  اللحظات  أشياء يف 

كبريا جًدا، ومع ذلك ينجزها بشكل دقيق جًدا يف أرسع وقت، 

وهو  التجريبي،  املرسح  ندوات  يف  بصامت  له  شديدة،  وبدقة 

املهرجان،  يف  امُلقّدمة  األبحاث  تختار  كانت  التي  اللجنة  عضو 

وُكنا نستعني به كثريًا يف كتابة ُكتب امُلكرّمني، والعام املايض قدم 

القومي  املركز  يف  كان  وعندما  فهمي،  فوزي  د.  عن  هاًما  كتاًبا 

للمرسح كان ُيقدم ذلك بشكل دائم ومستمر.

يف  به  يستعينون  كانوا  األساتذة  بعض  »الشافعي«:  وأضاف 

اإلداري  املستوى  عىل  وكان  الرسيعة،  اإلدارية  املهام  بعض 

شخصا رسيعا ودقيقا ومتحرضا، وعىل املستوى العلمي له طلبة 

)تالميذه( يف كل مكان، وعالقته بالطلبة طيبة وبها أبوة، وعىل 

املستوى الفني له العديد من األعامل املرسحية املهمة. 

الهيئة  تحكيم  لجان  من  العديد  جمعتنا  »الشافعي«:  وتابع 

العامة لقصور الثقافة، سافرنا مًعا أكرث من مرة، وكان دامًئا أخا 

بنا، وكان حريصا جًدا عىل  للمجموعة كلها، يرعانا ويهتم  كبريا 

يف  للفنانني  املستمر  تشجيعه  جانب  إىل  حوله،  من  كل  راحة 

ولكنه  التحكيم،  لجنة  كونه عضو  أنه من  الرغم  العروض، عىل 

للشباب  وتشجيعه  التحكيم  حيادية  بني  ما  متاًما  يفصل  كان 

دامًئا.

جمعنا  جالل«  »خالد 

وقالت مصممة األزياء د. مروة عودة: لقد جمعتنا العديد من 

ا.  مع  يتعاون  دامًئا  كان  املرسح،  يف  عميل  بداية  منذ  األعامل 

خالد جالل، وأنا أيًضا، ومعرفتي به كانت منذ سنوات عديدة، 

وكنت معه يف مهرجان رشم الشيخ، غرفته تكاد تكون يف ساحة 

باإلرهاق  يشعر  وال  سهلة  تكون حركته  حتى  الفندق،  استقبال 

والتعب، وبالتايل كل الناس تقريًبا كانوا يتحدثون معه ويسألون 

يقول  وكان  عليه،  لالطمئنان  ذهبت  وصويل  وفور  دامًئا،  عليه 

عدة،  سنوات  منذ  مًعا  نعمل  ُكنا  وأننا  مجتهدة  أنني  للجميع 

العام  الله  شاء  إن  مًعا  نسافر  وسوف  بخري،  ستكون  له  وقلت 

فنظر  الصعبة،  الفرتة  للمهرجان، ونضحك عىل كل هذه  القادم 

أعيش  سوف  »هل  واحدة  عبارة  تحمل  أنساها،  لن  نظرة  يل 

للعام القادم؟!«، وكأنه كان يودعنا.
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كنت طفال صغريا، عندما أحببت املرسح من خالله، ومن خالل 

وجوده يف األكادميية، بعد حصويل عىل الثانوية العامة ساعدين يف 

التقديم للمعهد، وكان ُيذاكر يل، وتخرجت يف املعهد ثم أصبحت 

وأخي  أستاذي  »مصطفى«  للمرسح،  الفني  البيت  يف  مخرجا 

األكرب، ألنني تربيت يف بيته مع عمي وذلك بسبب سفر والدي 

للعمل يف الخارج، وكنت ُمقيام معه.

عىل  للمرسح  الفني  البيت  يف  يل  إخراج  أول  »سليم«:  وأضاف 

مرسح الغد كان من أشعاره و هو »ضحكة أراجوز« تأليف سليم 

كتشرن وكان دامًئا داعام يل. 

الله  عند  يحسبه  والده  والحبيب..  واألب  الزوج 
»شهيد«

املرسح  عرض  دار  مدير  الورداين  شيامء  زوجته  قالت  وختاًما 

العائم الصغري: هو إنسان معنى الكلمة، شخص ال ميكن وصفه، 

من النادر أن ُنقابل يف حياتنا مثله ، كان األب والزوج والصديق 

بقدر  نفسه  يف  يفكر  يكن  مل   ، يل  الدعم  دائم  كان  والحبيب، 

من  »اإلنسان«  كلمة  تحمله  ما  بكل  ودعمي،  بنجاحي  اهتاممه 

معان تتلخص يف كلمة »مصطفى سليم«. 

مرضه،  فرتة  طوال  واحدة  لحظة  أفارقه  مل  »الورداين«:  وتابعت 

الدويل  الشيخ  ملهرجان رشم  »مصطفى« ذهب  الناس  لكل  أقول 

آخر  ُيودع كل محبيه وأصدقائه، ولسبب  الشبايب حتى  للمرسح 

للبحث  سالم  الحسن  أبو  مسابقة  يف  األول  باملركز  فزت  أين  هو 

أن  أجل  من  لسفره  قويًّا  سبًبا  هذا  فكان  املهرجان،  يف  العلمي 

بييك  أسافر  حابب  »أنا  نصيًّا  يل  قال   ، جائزيت  أتسلم  وأنا  يراين 

عىل  وأنِت  وأشوفك  كله  العريب  الوطن  عىل  أعرفك  علشان 

املرسح.. لو مت أكون وصلت بييك لرب األمان«.

وأضافت: كانت عالقته يب كعالقة الطفل بأمه، يرغب يف وجودي 

بجانبه،  أكون  ال  أن  طلب  الذي  الوحيد  الوقت  الوقت،  طوال 

هو وقت احتضاره، قبل وفاته مبا يقرب من ثالث ساعات، كان 

وداعه يل بكلامت غري مبارشة، طلب أن أتركه حتى ال أرى رهبة 

اآلخرين  إلرضاء  حياته  طوال  عاش  لقد  الصعبة،  اللحظة  هذه 

سعاديت  هي  »سعادتكم  دامًئا  يقول  كان  الناس،  ومساعدة 

الحقيقية«.

جًدا  ومؤمن  متامسك  سليم«  »أحمد  والده  »الورداين«:  وتابعت 

وهو  »شهيد«،  وأنه  جهاد،  فرتة  هي  »مصطفى«  مرض  فرتة  أن 

مقتنع متام االقتناع أن ابنه مصطفى »شهيد«.

ملف

كبرية صدمة  رحيلة 
رد  ال  كبرية،  صدمة  الحميد:  عبد  بكري  املرسحي  الكاتب  وقال 

الفني  الحراك  يف  وأساسية  قوية  ُدعامة  فقد  ولكن  الله،  لقضاء 

شخصا  يكن  مل  سليم  مصطفى  د.  و  جًدا،  مؤثر  يشء  املرصي 

حقيقيا  مخلصا  كان  األجالء،  املرسح  علامء  من  عاملا  أراه  عاديا، 

العام  كانت  فرتة  أكرب  ولكن  كثريًا  التقينا  الناس،  ولخدمة  لعمله 

املرسحي  املهرجان  ورش  إحدى  يف  ُيشارك  كان  عندما  املايض، 

للثقافة  »سني«  مؤسسة  ُتنظمه  الذي  الجنوب،  لشباب  الدويل 

واإلبداع، وكان د. مصطفى شعلة حامس ونشاط، وهو رجل ذو 

علم وُخلق.

حب  بكل  الورشة  طلبة  مع  يتعامل  كان  الحميد«:  »عبد  وتابع 

وتقدير، مل يبخل عليهم يوًما مبعلوماته ووقته، كان إنسانا عظيام 

ومبدعا ومنفردا.

يف جنة الرحمن يا صديقي

اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  الكبري  املخرج  وكتب 

الثقايف والقائم بأعامل رئيس البيت الفني للمرسح عىل صفحته 

الحزن  الدرب..  رفيق  يا  مصطفى  »يا  الفيسبوك:  عرب  الشخصية 

يا  الرحمن  جنة  يف  جناته،  فسيح  وأسكنك  الله  رحمك  عميق.. 

الثقايف من خالل  اإلنتاج  نعى رئيس قطاع شئون  صديقي«، كام 

وأًخا  فقدنا صديقا  قائاًل:  للمرسح،  الفني  للبيت  اإلعالمي  املركز 

ناجًحا،  فنيًّا  إرًثا  لنا  وترك  متميزًا،  فنيًّا  وناقًدا  وأستاًذا  مخلًصا 

األعامل  من  العديد  يف  واألشعار  بالكتابة  شاركني  وقد  مضيًفا، 

التي قمت بإخراجها.

مع السالمة يا صاحبي

القاهرة  أيام  مهرجان  رئيس  رؤوف  أسامة  د.  املخرج  كتب  كام 

الدويل للمونودراما عىل صفحته الشخصية عىل الفيسبوك:  »كل 

الكلامت الطيبات قالوها.. ومل يبق يف صدري سوى ما ال تستطيع 

الكلامت وصفه.. مع السالمة يا دكتور.. مع السالمة يا صاحبي«، 

للمونودراما عىل صفحته  الدويل  القاهرة  أيام  مهرجان  نعاه  كام 

عىل الفيسبوك .

أخي األكرب وصديقي وُمعلمي

ابن  سليم هو  د. مصطفى  سليم:  املرسحي محمد  املخرج  وقال 

عمي وابن خالتي يف نفس الوقت، وهو مبثابة أخي الكبري، ومن 

أذهب  كنت  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد  التحقت  خالله 

لحضور عروض مرسحية وهو يف املعهد العايل للفنون املرسحية، 
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د.  والكاتب  والناقد  الشاعر  برحيل 
غاليا,  عزيزا  فقدنا  سليم  مصطفى 

البسمة  ذو  الجميع.  وأحبه  للجميع  محبا 
عرفناه  الجميل.  الطيب  والقلب  الهادئة 
رقيقا  وشاعرا  كبريا  وناقدا  رائعا  صديقا 
المسرحية  الحياة  أثرى  مبدعا,  ومؤلفا 

ناحييت  ومن  وآراءه.  وإبداعاته  بكتاباته 
مختلف  في  كثريا  معه  تحاورت  كم 

وقد  وأحواله,  ومشكالته  المسرح  قضايا 
في  والرثية  القيمة  بآرائه  معي  شارك 

الفنية  والشهادات  والحوارات  لتحقيقات 
السنوات  مدار  على  بنشرها  قمت  اليت 

نشرة  وفي  مسرحنا  بجريدة  الماضية 
المصري  للمسرح  القومي  المهرجان 

بعض  بنشر  سنقوم  وهنا   . دورات  لعدة 
القضايا  بعض  في  وشهادته  أراءه  من 

وأدلى  طرحها  اليت  المسرحية,  واألحوال 
لرؤاه  وتوثيقا  الهادئة  لروحه  تكريما  بها, 

الرحيل. أوتار  عزف  بعد  القيمة 
         أحمد محمد الرشيف

أين  السنوات؟  هذه  كل  بعد  وصلنا  أين  وإىل  نجرب؟  ملاذا 

عروض  من  يقدم  فيام  له  والتأصيل  املرصي  املرسح  هوية 

عىل  سليم  مصطفى  د.  أكد  التجريب؟  صفة  عليها  يطلق 

رضورة البحث عن التأصيل للمرسح املرصي قائال:

لفتح  املرصي  املبدع  عند  رغبة  توجد  الستينات  أوائل  منذ   

للخارج  سافروا  الذين  املبدعني  فمجموعة  جديدة,  آفاق 

جديد  بفكر  جاءوا  األورويب,  الطليعي  املرسح  عىل  وتعرفوا 

حدث بينه وبني الفكر السائد مزج أو ديالكتيك أنتج تجارب 

هامة جدا مثل تجربة ياسني وبهية التي أخرجها كرم مطاوع 

الثقافة  يف  إميل جرجس  وتجربة  نجيب رسور,   تأليف  من 

سعد  وتجارب  الله,  عطا  وأسامها  عطيل  عن  الجامهريية 

أردش يف مرسح الجيب, والتي استفاد منها بعد ذلك املرسح 

التي  األعامل  من  كبرية  مجموعة  وقدم  كبري  بشكل  املرصي 

سبقت املهرجان التجريبي وسبقت التفكري فيه, بالفعل كان 

يف  الفتاح  عبد  لهناء  الفالحني  مرسح  مثل  تجارب,  هناك 

األقاليم, مرسح الرسادق, املرسح السيايس الذي كان يقدمه 

صالح  يقدمه  أن  حاول  الذي  املقهى  مرسح  الخويل,  لطفي 

سعد, وهنا التقت وجهة نظرنا يف مرسحنا املرصي مع وجهة 

عملية  بتشكيل  وقاموا  الخارج  من  القادمة  الطليعية  النظر 

وأفكار.. رؤى 
سليم مصطفى  للمبدع 

للهوية  تأصيل  دون  تجريب  يوجد  ال 
المصرية

ملف
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تام ودراسة, فتمكنوا من  املبدعني كانوا عىل وعي  التأصيل, 

فقدميا  ربعها.  ننتج  أن  اآلن  نستطيع  ال  رائدة  أشكال  إنتاج 

لدرجة  املــرصي  املــرسح  يف  حقيقي  تأثري  هــذا  لكل  كــان 

يقدم  الذي  فاملرسح  اآلن  أما   . األقاليم  يف  قدم مرسحا  أنه 

اللغات غري الكالمية لو كان أصيال ألمثر, مبعنى أنه لو تجذر 

يف املجتمع املرصي ألنتج تيارات, لكنك ال تستطيع أن تذكر 

ملنصور  اللعبة  مرسحية  مثل  اإلطــار  هذا  يف  شعبي  عرض 

محمد, هذه هي الحالة الفريدة جدا يف كل هذا اإلطار, أما 

ما قدم بعد ذلك يف األوبرا وفرق الرقص الحديث ما هو إال 

بدليل  اإلطالق  عىل  جامهرييا  مرسحا  وليس  نخبة,  مرسح 

جامهرييا  مرسحا  قدمت  التي  الوحيدة  الفريدة  الحالة  أن 

كانت اللعبة ملنصور محمد ومل يكمل مرشوعه, لكن املرسح 

تيارا مرسحيا  ينتج  الحريك مل يتجذر يف املجتمع املرصي, ومل 

حقيقيا حتى اآلن, حتى أن كل اللغات غري الكالمية مازالت 

قامئة  األشكال  كانت هذه  فلو  املرسح.  أصيلة يف  غري  لغات 

عىل موضوع وكلمة وفكر مرتبط بالناس قبل الشكل الحريك 

عىل  لعب  فيها   فهو  محمد,  ملنصور  اللعبة  مثل  ألمثــرت. 

وعرب  الناس  تخص  املجتمع  طبقات  كل  تخص  وقضايا  أوتار 

ساعة  ملدة  عرضا  يقدم  أن  فاستطاع  الناس,  بطريقة  عنها 

ونصف بدون كالم ومع ذلك فكله ضحك ومعرفة وفكر, وأي 

شخص من أي طبقة ميكن أن يفهمه, فمنصور رصد سلبيات 

املجتمع وكانت مفهومة جدا, فنحن مل نتبنى املرسح الحريك 

أن  يستطع  مل  وبالتايل  مجتمعنا,  مع  تناسب  التي  بالطريقة 

مرسح  إىل  يحتاج  املرصي  فاملجتمع   مرص.  يف  تيارا  يشكل 

حتى لو بدون كالم يخاطب كل طبقات الشعب فنحن يجب 

مثل  وجريان  أعزاء  زمالء  مع  جلست  بل  العادة  جرت  كام 

واألستاذ/  الجيزة  يف  جاري  وكان  الرقابة  من  مازن  األستاذ/ 

نبيل  األستاذ/  ومع  العمرانية  يف  جاري  وكان  زعيمة  محمد 

االمتحان  دخلت  ثم  الثقايف  للنقاش  جلسات   , الحلوجي 

جذور  لها  يكون  أن  يجب  املوهبة  إذن  بتفوق.  ونجحت 

النجاح  تحقق  رمبا  وهي  فجأة.  تطفح  مل  املوهوب,  لدى 

أما  قدري,  آخر ألنه  أمر  فجأة, هذا  أو  الجامهريي مصادفة 

النجاح لهم بعد ذلك  من يكتشفون أنهم موهوبون فنسب 

بالدراسة تكون أضعف فرمبا تكون هي موضة يف حياتهم أو 

لحظة طارئة. 

ثقافيا  عاملا  له  تقدم  أوال:  للموهوب؟  الدراسة  تقدم  ماذا 

للعامل.  رؤية  تكوين  عىل  تساعده  ثانيا:  ومتنوعا.  متعددا 

محرتفا.  فيصبح  املهارة  املوهبة  مع  فيكتسب  تدربه  ثالثا: 

رابعا: تقدمه للوسط الثقايف أو اإلبداعي الذي يتخصص فيه 

من  صغرية  شبكة  يصنع  تجعله  خامسا:  املجال.  له  وتفتح 

متيزه  سادسا:  املستقبل.  يف  فرص  إيجاد  من  متكنه  العالقات 

املهنة  هذه  ثقافة  ميتلك  ألنه  للمهنة  املامرسني  باقي  عن 

عنها  يتحدث  أن  ويستطيع  السليم  النقدي  ومصطلحها 

إىل  مثال  نستمع  عندما  لذلك  موهبته.  يف  نثق  يجعلنا  مبا 

املرسح  فن  عن  يتحدث  عندما  الرشيف  نور  الكبري/  الفنان 

ألنه  مثقف.  طراز  من  ممثل  أمام  أننا  نكتشف  التمثيل  أو 

كان متفوقا يف دراسته فاكتسب الثقافة وهذا مل يؤخره أبدا 

عن أن يكون نجام بل بالعكس جعله نجام من نوع خاص. 

وسأذكر حادثة أخرى خاصة باالحتكاك بالنجم نور الرشيف 

»كاليجوال«  مرسحية  ففي  للموهوب,  الدراسة  أهمية  تؤكد 

نور  الفنان/  وكــان  لإلخراج  منفذا  مخرجا  مساعدا  كنت 

أفراد  وجميع  واملخرج  اإلخراج  مساعدي  قبل  يأيت  الرشيف 

واالنجليزية  الفرنسية  باللغة  مراجعا  يحمل  بساعتني  العمل 

ويتعمق  ويدرس  يقرأ  »كاليجوال«,  شخصية  عن  والعربية 

يف  ويبدأ  الهامة  السطور  أسفل  يضع خطوطا  الشخصية,  يف 

تجسيده  خالل  من  الربوفات  يف  ليلة  كل  قرأه  ما  معالجة 

يشعر  أن  ما  النهايئ.  الشكل  إىل  يصل  أن  إىل  للشخصية, 

الفنان  يكون  هكذا  مبارشة,  الربوفة  موعد  يف  يأيت  بالرضا 

تثقل  املعرفة   . للموهبة  بالنسبة  املعرفة  قيمة  يعرف  الذي 

وأنها  الهواية  مرحلة  من  تنتقل  وتجعلها  وتعمقها  املوهبة 

مجرد موهبة إىل آفاق العبقرية.

فيستطيع  املتخصصة  الرسمية  للدراسة  التقدم  فاته  من  أما 

أن يصنع أكادمييته الخاصة ببحثه عن املعرفة يف كل مجال, 

والبحث,  السؤال  خالل  من  مكتبته,  خالل  من  يستطيع 

ندوات  حضور  خالل  من  العلمية,  الرسائل  قراءة  خالل  من 

يستطيع  باألكادمييني,  واالحتكاك  ورش,  يف  ــرتاك  واالشـ

املحارضات  متابعة  خالل  من  بحق.  أكادمييته  يصنع  ان 

االجتامعي,  التواصل  وسائل  عىل  تتاح  اآلن  أصبحت  التي 

األبناء ويرفعونها عىل  محارضاتنا أصبحت موجودة, يسجلها 

أن  يستطيع  هو  إذن  للجميع.  وتتاح  العنكبوتية  الشبكة 

العقاد.  محمود  عباس  فعل  كام  لنفسه  بنفسه  هذا  يصنع 

فقد صنع أكادمييته أو جامعته بنفسه.

أن نبدأ من الناس.

عن الفن بني املوهبة والدراسة, واإلجابة عن السؤال املتكرر 

االلتحاق  من  االستفادة  تحقيق  مدى  عن   العصور  كل  يف 

فنان  لصنع  وحدها  املوهبة  تكفي  وهل  العلمية؟  بالدراسة 

املوهبة  متميز؟ تحدث د. مصطفى سليم عن أهمية تجذر 

وتأصلها يف املبدع قائال:

هذا  ولكن  املوهبة  تصقل  الــدراســة  مسألة  أن  شك  ال   

متأصلة  املوهبة  تكون  أن  رأسها  وعىل  رشوط  له  الصقل 

أو  عليه  طارئا  شيئا  وليست  زمن  من  للدراسة  املتقدم  يف 

يف  أتذكر  املثال  سبيل  فعىل  إليه,  ينتبه  مل  مفاجئ  اكتشاف 

عىل  والتمثيل  الشعر  كتابة  بدأت  أين  الشخصية  تجربتي 

خشبة املرسح وأنا يف السنة الخامسة من املرحلة االبتدائية. 

فاالكتشاف يأيت مبكرا حني جاء املمثل القدير/ محمد جربيل 

الطالب  األساتذة  له  فقدم  باملدرسة  مرسحي  عرض  لعمل 

الذين يرون فيهم القدرة عىل التمثيل وقالوا له هذا الصبي 

املرسحية  هذه  يف  البطولة  لدور  اختارين  ثم  شعرا.  يقول 

املرحلة  يف  أيضا,  التشخيص  عىل  القدرة  لدي  أين  فاكتشفت 

الشعر  يف  كثرية  جوائز  عىل  حصلت  والثانوية  االعدادية 

ومثلت مع األستاذ/ مصطفى عبد املجيد رحمه الله املسئول 

شخصية  وهو  السعيدية  باملدرسة  املرسحي  النشاط  عن 

املوهبة  وضوح  يف  تسلسل  هناك  إذن  مكانته.  وله  مرموقة 

وتأكيدها عرب سنوات الدراسة وبالتايل حني التحقت باملعهد 

إلبراز  مكان  وإمنا  للدراسة  مكان  يل  بالنسبة  املعهد  يكن  مل 

نفيس  بتحضري  أقم  ومل  متعمدا  قاصدا  إليه  ذهبت  مواهبي 

وتنقلها وتعمقها  الموهبة  تثقل   
العبقرية آفاق  إلى 
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املختلفة  املرسحية  واملهرجانات  املسابقات  إقامة  حول 

املرسح  أن  سليم  مصطفى  د.  بني  املرسح  مجاالت  كافة  يف 

صناعة ثقافية, ووضح ذلك بقوله:

البرش  مع  املبارش  االحتكاك  أنواع  من  نوعا  ميثل  املرسح  إن 

فالبد أن ننظر إليه كصناعة وليس كمجرد إبداع إما أن ينتج 

تصنيع  معايري  له  يكون  أن  البد  بل  سيئا,  أو  جيدا  إنتاجا 

بحيث أن كل عمل فني ينتج البد أن يكون له معايري جودة 

الناس  عند  وأهدافه  مردوده  نراقب  أن  والبد  كبرية  بدرجة 

انتهت  املطلق فقد  اإلنتاج يف  أما فكرة  أم ال,  هل ستتحقق 

يف العامل كله.

املرسحية,  النصوص  وهو  سبق  مبا  مرتبط  آخر  محور  ولدينا 

فأحد الحلول يك نجد نصا مرسحيا جيدا هو تلك املسابقات 

نصوص  بالفعل  فلدينا  املرسحي,  التأليف  يف  تقام  التي 

النصوص,  هذه  إنتاج  يتم  ال  فلامذا  الجوائز.  وتحصد  جيدة 

الجودة,  نصوص مضمونة  فهذه  اإلنتاج  بفكرة  مرتبط  وهذا 

املسألة  ُترتك  ثم  نصوص,  أزمة  هناك  أن  البعض  يدعي  ثم 

مبرشوع  ويأيت  النصوص,  من  يشاء  ما  يختار  يك   للمخرج 

جاهز قام هو بتحضريه من قبل وُيعترب نجاحه غري مضمون 

تحقيقه,  فقط  املخرج  يريد  ما  سوى  أهداف  له  يحدد  ومل 

وهذا كالم غري  علمي.  فقبل إنتاج أي عرض البد أن أجيب 

والهدف  املردود  هو  وما  اليوم  هذا  أقدم  ملاذا  سؤال:  عىل 

أهداف حقيقية  تحقيق  أريد  وإذا كنت  تحقيقه؟  أود  الذي 

ولدي تصور عن الواقع الذي أعيشه فالبد أن أطرح النصوص 

يف برنامج محدد ويبدأ املخرجون يف االختيار من بينها, وهذا 

ما يخص النصوص الفائزة مبسابقات هذا العام عىل مستوى 

الوطن العريب هذا العام. فمرسح الغد مثال عمل عىل تقديم 

النصوص  أحد  وهو  التفاح«,  »فطرية  اسمه  مرسحي  نص 

باقي  فأين  سنوات,  منذ  للمرسح  العربية  الهيئة  يف  الفائزة 

النصوص؟ إن مرص وحدها قد فازت بعدد هائل يف السنوات 

النصوص  تلك  تقدم  فلامذا ال  التأليف,  األخرية يف مسابقات 

يف عروض عىل خشبة املرسح؟

النص  من  تبدأ  الجودة   معايري  إن  عليه  التأكيد  أريد  وما 

ومبا أننا نبحث عن أعىل معايري للجودة فعلينا أن نختار من 

مسابقة  مثل  كربى  مسابقات  يف  اختريت  التي  النصوص  بني 

ومهرجان  للمرسح  العربية  الهيئة  واملسابقة  ساويرس 

الثقافة  ومسابقات  الشبايب  املرسح  ومهرجان  املونودراما  

الجامهريية, ومسابقة املركز القومي للمرسح مسابقة معرض 

عىل  فيجب  الحرص.  وليس  املثال  سبيل  عىل  هذا  الكتاب, 

النصوص  هذه  إلنتاج  خطة  يضع  أن  للمرسح  الفني  البيت 

يضمن  أنه  بحيث  املخرجني  من  كبري  عدد  عىل  ويطرحها 

املرسح  ثانيا  النص.  مستوى  عىل  الجودة  من  مستوى  أوال 

هو  الشباب  صناعته  عىل  يقوم  الذي  املرسح  أو  الشبايب 

املحور الرئييس ألي تنمية إذا كنا نبحث عن تنمية مستدامة 

بإبداع  نهتم  أن  أوىل  باب  فمن  الفني,  اإلبداع  مجاالت  يف 

هذا  ألن  قريبا  سرناه  ما  وميثل  املستقبل  ميثل  ألنه  الشباب 

الذي  فهو  مخرضما  يكون  أن  ملرحلة  يصل  حينام  الشباب 

مستوى  يف  التحكم  وميكن  املــرسح  صناعة  عىل  سيقوم 

الجودة والوصول ألعىل مستوياتها من خالل احتكاك وجدل 

مخصصة  أماكن  لها  يكون  بأن   البالون  لفرق  اشرتاط  عىل 

وكذلك السريك بحيث أنها تصبح جزء من منظومة املرشوع 

لوزارة  جدا  ضخم  عائد  سيدر  وهذا  الجديد  االستثامري 

وال  ظاهريا  عائدا  وليس  حقيقيا  عائدا  وسيكون  الثقافة 

العرض  دور  جميع  بني  األكرب  العائد  يدر  السريك  أن  ننىس 

أو  إنتاج  بنوع عرض معني وال  وهذا بشكل دائم وال يرتبط 

غريه. ثانيا ما عالقة أرض مطار إمبابة مبرسح البالون , فهي 

لها  كثرية ال حرص  فهناك مرشوعات  أرض شاسعة  كانت  إذا 

نبني  ثم  وننقله  البالون  موقع  نغري  فلامذا  بها,  القيام  ميكن 

مكان  يف  أخرى  مرة  البالون  ونبني  آخر  مرشع  أخرى  مرة 

مختلف, وهكذا فكل هذا يف رأيي إهدار للامل العام, ثالثا: 

ملاذا تم تحديث مرسح البالون باملاليني مؤخرا يف نهاية عهد 

فرتة  منذ  القرار  هذا  قررنا  قد  كنا  إن  عطوة  هشام  الفنان 

تسبق تويل هشام عطوة لقطاع الفنون الشعبية, خاصة أنني 

ثار  وقد  قديم  املرشع  هذا  إن  تقول  معلومة  يف  يقني  عىل 

وبالتايل  والعربية  واملحلية  العاملية  التجارب  بني  تواصل  و 

بدأ  ومتمردة  جديدة  معايري  لنا  ينتج  أن  مرسحنا  يستطيع 

والتي  واألساسية  الهامة  الصناعة  عليها يف هذه  يتفق  العامل 

تقوم أساسا عىل االحتكاك املبارش باملتلقي.

حينام أثريت مشكلة اقرتاح  إزالة مرسح البالون هذا الكيان 

كان  إمبابة,  مطار  منطقة  إىل  لنقله  الفريد  والفني  الثقايف 

لدكتور مصطفى سليم رأيه الرافض من البداية لهذه الفكرة 

موضحا أنها كارثة قومية, وبني ذلك بقوله:

قومية  كارثة  يعترب  له  الثقايف  واملحيط  البالون  نقل  إن  أوال 

ألنه ال مربر لهذا النقل حتى لو كان هناك اتفاق من بعض 

املكان,  نفس  يف  معينة  مرشوعات  بعمل  املعنية  الجهات 

مبعنى  نفسها  البالون  فرق  املرشوعات  هذه  تضم  ال  فلام 

مول  أو  املوالت  من  مجموعة  ببناء  ستقوم  مثال  كنت  إذا 

تحتوي  ال  فلام  والتسلية  اللهو  ودور  والرشاء  للبيع  ضخم 

الجودة   ومعايري  ثقافية  صناعة  المسرح 
النص من  تبدأ 
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املثقفون ضده وألغاه جامل مبارك ووقف يف صف املثقفني 

والفني كان  الثقايف  املجمع  نقل هذا  التفكري يف  إذن  آنذاك. 

العمراين  بالتخطيط  املعنية  الجهات  يف   له  ومخططا  قدميا 

فرتة  منذ  مقرتحات  نقدم  مل  فلامذا   , ذلــك  نعلم  ونحن 

يعترب  الذي  املكان  هذا   يف  املثقفني  حقوق  لتضمن  طويلة 

الثقافة  وزيرة  معايل  نفت  الثقافية.  املعامل  من  ومعلم  رمز 

املجتمعات  هيئة  تنف  مل  ولكن  النائبة  لسان  عىل  تردد  ما 

املرشوع  ذلك  نتساءل حول  ,مازلنا  ذلك  الجديدة  العمرانية 

القديم الذي يطفو عىل السطح كل فرتة , مل يصدر بيان عن 

مجلس الوزراء ومازلنا يف حرية هل بيان معايل وزيرة الثقافة 

يعني أن البالون عىل وضعه أم مازالت هناك تحركات لنقلة 

وإن كانت بعد تهدئة مؤقتة للرأي العام. ما أراه شخصيا إن 

كان هناك مرشوع مفيد للدولة ومفيد للناس سيقام يف هذه 

القومي  املهرجان  حول  نظره  وجهة  شهاداته  يف  تناول  كام 

موضحا   2020 لعام  دورة  عن  شهادته  يف  املرصي  للمرسح 

أهميته يف مسرية املرسح قائال:

بداية  يف  كبري  بشكل  مرص  يف  املرسحية  الحركة   تراجعت   

ثم  اإلنتاج  توقف  تقريبا  يعترب  أو  األخرية,   سنوات  العرش 

عامي  يف  ثم   ,2011 يناير  ثــورة  بعد  ضعيف  بشكل  عاد 

2013 و2014 بدأ اإلنتاج املرسحي يستفيق ثم حدثت فرتة 

تصاعد جيدة استمرت حتى 2018, لكن العام املايض حدث 

هدوء نسبي رمبا بسبب أمور خارجة عن األمور الفنية وهي 

مسألة الحامية املدنية كرشط لفتح املسارح وال نستطيع أن 

حدثت  بعدما  خاصة  مهم  غري  أو  ثانوي  أمر  هذا  إن  نقول 

أحداث دامية يف بعض مسارح ويف أنشطة فنية بسبب غياب 

نظام الحامية املدنية, فكان البد أن  نقبل باألمر الواقع حتى 

نفسية  حالة  يف  نكون  أننا  بحيث  املشاريع  هذه  كل  تتم 

هذه   تكرار  هلع  لدينا  يكون  ال  حتى  العمل  أثناء  جيدة 

الحوادث.

 أتوقع أن يكون العام القادم أكرث إنتاجا من العام  املايض. 

الثقافة  مــرسح  ــإن  ف آخــر  جانب  مــن  الــوقــت  نفس  يف 

األخرية خصوصا  السنوات  يف  جيدة  قفزة   يقفز  الجامهريية 

مناذج  قدم  فقد  اآلن  وحتى   2014  ,  2013 من  الفرتة  يف 

أيضا  وتوجد  الكبرية  االحرتافية  النامذج  تنافس  جدا  جيدة 

فهو  الجامهريية  الثقافة  العام يف  قادمة يف هذا  طفرة كبرية 

بعد فرتة من الخمول أصبح يشارك يف الحصول عىل الجوائز.

إن املهرجان القومي للمرسح املرصي قدم خدمة مهمة جدا 

ومشاكلنا  شكلنا  عىل  أيدينا  وضعنا  أننا  وهي  للمرسحيني 

و  املختلفة  اإلنتاجية  الجهات  بعض  عىل  وتعرفنا  الفنية 

ما,  نوعا  الصورة  من  االختفاء  يف  املستقل  املرسح  بدأ  كام 

 , جدا  جيدة  نوعية  تجارب  تقديم  يف  املرسح  نوادي  بدأت 

الجامعي  املرسح  أن  أيضا  املهرجان  خالل  من  اكتشفنا  كام 

وبالتايل  كثرية.  مرصية  جامعات  يف  جدا   عال  مستوى  ذو 

البالون  أن يحتوي عىل فرق  أنا لست ضده, برشط  املنطقة 

تقام يف  التي  األنشطة  كافة  والسامر وعىل  القومي  والسريك 

هذه املنطقة ومعها ما يريد  املستثمر أن يقدمه بل ستكون 

جانب  هناك  يكون  أن  اشرتاط  مع  يصنعه  أن  يرد  مام  جزء 

من الدعم أو الخدمة الثقافية التي بني البالون عىل أساسها 

أصال وال ننىس أن هذا املرسح يف عام 1970 جمع كل الفرق 

ثروت  وهو  مرص  تاريخ  يف  ثقافة  وزير  أهم  أنجزها  التي 

رضا  فرقة  وهي  مختلفة  مواقع  يف  كانت  والفرق  عكاشة 

والفرقة القومية وغريها, ثم تم جمعها يف موقع واحد وهو 

نصف  سيتم  شهور  ويف خالل  تاريخ  له  هو  وبالتايل  البالون 

مناطق  إىل  ونقله  الطريقة  بهذه  به  فالتضحية  وبالتايل  قرن 

سيكون  أكتوبر  من  السادس  أو  إمبابة  مطار  سواء  نائية 

خسارة كبرية عىل الثقافة  املرصية بل وكارثة.   

للحركة  كاشف  القومي  المهرجان 
مصر في  المسرحية 
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الزمن  مع  يتطور  وهو  كبري  وأثره  جدا  مهم  املهرجان  فدور 

لإلنتاج  السنوي  التقييم  هو  وأصبح  األشياء   تطور  بحكم 

ألنها  أحبذها  ال  املسألة  التسابق ألن هذه  عن  النظر  بغض 

أحسن  وكأس  والبطوالت  الرياضة  مثل  مجال  يف  بنا  تدخل 

العب وما شابه, فاملهرجان هو تجميع وحرص وتقييم للمنتج 

أن  وأذكر  األهمية.  بالغ  بالطبع  وهذا  العام  خالل  املرسحي 

دكتور أرشف زيك قد أسس هذا املهرجان سنة 2007  يف فرتة 

كان املرسح فيها قد حقق إنجازا كبريا عىل مستوى اإليرادات 

ألنه بعدما تراجع املرسح التجاري يف هذه الفرتة تم اجتذاب 

صالح  سعيد  مثل  الخاص  توقف  بعد  الخاص  القطاع  نجوم 

املرسح  كان  حيث  وغريهم,  نجم  ومحمد  عبده  وفيفي 

اإليرادات وكان يف  انتعاش عىل مستوى  الثورة يف حالة  قبل 

طريقه النتعاش آخر عىل املستوى الفني ثم يف 2011 توقف 

القومي للمرسح هو  املهرجان  املسألة فرتة, ومع ذلك ظل  

الكاشف الذي يقدم لنا معلومات عن الفرتة السابقة.

ويف العرش سنوات املاضية ظهرت العروض األكادميية للمعهد 

أيضا كل  وبدأت تحصل عىل جوائز  املرسحية  للفنون  العايل 

من  الحقيقي  للفن  املستقبلية  النظرة  أن  معناه  وهذا  عام 

التقليدية   لألشكال  وليس  واملعرفة  والدراسة  العلم  خالل 

وأوائل  التسعينيات  أواخر  يف  قبل  من  مطروحة  كانت  التي 

الثورة  أيام  يف  حدثت  التي  األزمــة  ورغم  الثانية.  األلفية 

عىل  وحافظت  متامسكة   ظلت  أماكن  وجدت  بعدها,  وما 

ظل  بل  يتوقف  مل  الذي  الفني  اإلبداع  مركز  مثل  تواجدها 

مستمرا حتى مل يكن لديه دعاية كافية بسبب عدم اهتامم 

كان  االنتعاش  بدأ  أن  لكن مبجرد  املرسحي.  باملنتج  األنظمة 

فرقة   وكذلك  واستمراراه.  بعمله  جاهز  ألنه  بقوة  حارضا 

يف  واستمرا  باألوبرا,  الرشق  فرسان  وفرقة  الحديث  الرقص 

العمل وتقديم منتج رمبا ال يحسبه املرسحيون عىل املرسح 

اتجاه وأصبح له شوط وصار مشاركا بقوة يف  ولكنه سار يف 

ظهرت  التي  املضيئة  النقاط  من  وهو  العامل,  ويف  بل  مرص 

أعامال  يقدم  وكمكان  كمنتج  األخــرية  السنوات  يف  بشدة 

متميزة.   

دورة  يف  املرصي  بالكاتب  القومي  املهرجان  احتفى  حينام 

خاصة  نظر  وجهة  سليم  مصطفى  لدكتور  كان  به  خاصة 

وأمنياته  فيها عن طموحاته  االحتفال عرب  ومهمة حول هذا 

لكيفية تقدير دور الكاتب املرصي, حيث قال يف شهادته:

الكاتب  اسم  يطلق  أن  عظيم  ويشء  رائعة  خطوة  تعد 

اسم  ينعكس  مدى  أي  إىل  ولكن  الدورة  هذه  عىل  املرصي 

لذا  اآلن  تقييمه  أستطيع  ال  ما  هذا  فعالياتها؟  عىل  الدورة 

حذرت مرارا وتكرارا من أن ال يكون االسم عىل مسمى فال 

املرصي  الكاتب  يعرب عن  لوجو  أو  كتيبات  أو  ندوات  تكفى 

ليصنع مردودا حقيقيا.

املؤلفني  مبشاركة  ثقايف  مجتمعي  حوار  يقام  أن  أود  وكنت 

الكاتب  حول  واملهتمني  املرسحية  الحركة  وصناع  والنقاد 

حقيقية  لفعاليات  ومرتكزات  مقرتحات  يقدم  املــرصي 

ومبتكرة.

أخىش ما أخشاه أن يكون سقف طموح القامئني عىل الدورة 

املطلوبة.

جامعية  كتابة  ورش  إلقامة  الكتاب  من  عرشة  دعوة  كذلك 

الورش  إنتاج هذه  أن يجمع  الكتشاف مواهب جديدة عىل 

نصوص  )عرشة  عنوان  يحمل  كتاب  يف  جامعية  نصوص  من 

تأليف جامعي(.

كنت أحلم أيضا أن يتم قبل كل عرض من عروض املهرجان 

عرض فيلم وثائقي قصري عن أحد املؤلفني املرصيني الراحلني 

تحديد  ويتم  األحياء  الكتاب  ألحد  تكريم  درع  تقديم  مع 

عددهم وفقا لعدد العروض ويتم هذا الطقس بشكل يومي 

يف عرضني أو ثالثة يوميا.

أمتنى تكريم عدد من كتاب املرسح املرصي من  أيضا  كنت 

الراحلني واألحياء وعمل نسخ شعبية محدودة التكاليف من 

يحرضه  ال  الذي  النوع  هذا  من  الندوات  بعض  يقيموا  أن 

ملكلمة  النهاية  يف  وتتحول  واألصدقاء  الصحفيني  بعض  سوى 

حول بعض املؤلفني.

الدورة  انتهاء  التحضري ملدة عام كامل منذ  أنه يجب  أعتقد 

وكنت  حقيقي  مردود  ولها  مؤثرة  نتائج  إىل  لنصل  السابقة 

مثال  منها  واملبادرات  الفعاليات  من  مجموعة  إقامة  أمتنى 

املرسح  مسابقات  يف  الفائزين  الكتاب  كافة  دعوة  يتم  أن 

باملؤسسات واملهرجانات الكربى لحضور الفعاليات والحديث 

متميزة  محاور  عرب  تجاربهم  عن  مصورة  لقاءات  سلسلة  يف 

من النقاد القادرين عىل إدارة هذه الحوارات ويتم بث هذه 

اللقاءات عرب وسائل التواصل كام يتم حفظها كوثيقة باملركز 

بالفاعلية  بدوره  يقوم  اآلن  واملركز  خاصة  للمرسح  القومي 

مثل  بطل  مصر  في  المسرحي  المخرج 
الهموم كل  يحمل  هرقل 

ملف
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أعاملهم الكاملة.

تخرج  أن  املمكن  من  كان  أخرى  مقرتحات  هناك  وبالطبع 

مل  هذا  وأن  أما  ولكن  الثقايف  املجتمعي  الحوار  رحم  من 

يحدث فأنا ال أملك سوى أن أمتنى وأحلم.

حول  أفكاره  طرح  عىل  حريصا  سليم  مصطفى  د.  كان  كام 

أدىل  وقد   , القومي  املهرجان  يف  املرسحي  باملخرج  االحتفال 

بشهادته يف ذلك قائال: 

أساسيا  محورا  املرسحي  املخرج  يكون  أن  ــدا  أب بــأس  ال 

للمهرجان وان كنت ال أحبذ أن تكون املهن املرسحية محورا 

املهنة  هي  ما  ترى  أتساءل  يجعلني  ما  وهو  للمهرجان 

قديم ويعود لبدايات املرسح العريب ورواد التمثيل واإلخراج 

وإدارة الفرق أمثال جورج أبيض وعزيز عيد وفتوح نشاطي 

ويوسف وهبي وغريهم.

وهنا نقف لنقول بشكل عام إن غياب وتداخل مهام بعض 

التسويق  وإدارات  الدراماتورجي  مثل  املرسحية  املهن 

والروتني  العشوائية  اإلنتاجية  والسياسات  الفنية  واإلدارة 

وعدم وجود دراسات جدوى للمرشوعات الفنية شكلت عبئا 

عىل املخرج املرسحي الذي تحول من مخرج متفرغ لتأليف 

عليه  األرض  عىل  تتحرك  مرسحية  فرقة  إىل  املرسحي  عرضه 

كل املهام ويحمل فوق أكتافه كل الهموم.

كل  يحمل  هرقل  مثل  بطل  مرص  يف  املرسحي  املخرج  نعم 

وحده  يتحمل  الــذي  وهو  التبعات  كل  ويتحمل  الهموم 

الفشل أما النجاح فله ألف أب.

ألنه  البطل  املبدع  لقب  املرصي  املرسحي  املخرج  يستحق 

عادي  برش  يتحمله  ال  ما  والصعاب  العوائق  من  يقاوم 

تكون  مرة  كل  ويف  اإلخــراج  مغامرة  يخوض  فهو  وبالتايل 

املغامرة خطرة وعليه أن يكون بطال بكل معاين الكلمة. 

املنتجة  اإلرادة  املخرج هو  أن  يؤكد  اإلخراج يف مرص  تاريخ 

أوبريتات  تقديم  يف  عيد  عزيز  فنجاح  املرسحية  للعملية 

فريدة  لتجربة  مجاال  فتح  العرشين  القرن  من  االول  الثلث 

والزرقاين  طليامت  ونجاح  مرص  يف  املوسيقية  للمسارح 

الكربى  والفرق  لإلخراج  العلمية  البنية  وضع  يف  واأللفي 

مهدت  التي  الكربى  النقلة  كانت  القومية  الصيغة  ذات 

لجيل الستينات ليأيت نجاح إدارة سعد أردش ملرسح الجيب 

من  جيله  أبناء  أمام  العاملية  الطليعية  املسارح  أفاق  ليفتح 

رسور  نجيب  مع  مطاوع  كرم  وتجارب  تالهم  وما  املخرجني 

الشعبي  للمرسح  جديدة  آفاقا  فتحت  إدريــس  ويوسف 

أعادت  صبحي  محمد  مع  الرشقاوي  جالل  وتجارب  الحدايث 

العرائس  مرسح  يف  السقا  وتجربة  ديالريت  الكوميديا  انتاج 

عرصيا  مرسحا  قدمت  التي  الطليعة  يف  العصفوري  وتجربة 

باإلضافة ملجموعة من املواهب الفذة وتجربة فهمي الخويل 

الحديث  املرسح  فرقة  يف  جامهريي  مرسح  لتقديم  الهامة 

وتجارب  البالون  ثم  املتجول  يف  عودة  الغفار  عبد  وتجربة 

املنعم  عبد  ونارص  السيد ومحسن حلمي  منري وعصام  مراد 

لجيل جديد  الباب  فتحت  التي  املهمة  األسامء  من  وغريهم 

عىل طريق الريادة والتجديد وصوال لجيل املبدع خالد جالل 

وزمالءه نادر صالح الدين وأحمد طه وشادي رسور وهشام 

إسالم  جيل  ثم  املهمني  املخرجني  من  الكثري  وغريهم  عطوة 

إمام ومازن الغرباوي وعادل حسان وسامح بسيوين وغريهم 

من األسامء واألسامء الالمعة يف كل جيل.

عملية  أجل  من  الحقيقية  املعارك  خاض  الذي  هو  املخرج 

لدفن املرسح هذا من وجهة نظري  اإلنتاج املرسحي ولواله 

النور  العرض  يرى  أن  إىل  النص  يختار  منذ  يعاين  الذي  فهو 

ومعاناته بسبب سياسات االنتاج التي عفى عليها الزمن هذا 

إذا كان هناك أصال سياسات إنتاج.

املرسحية التي ستكون محورا للدورة رقم 50 مثال وكم مهنة 

األحوال  أي  وعىل  دورة  لكل  محاورا  لتكون  أصال  مرسحية 

هي سياسة املهرجان ونحن نحرتمها ألنها اعتمدت من زمالء 

وأساتذة نجلهم ونحرتمهم وكم تعلمنا معهم ومنهم.

مهنة  مهامه  يف  تجاوز  مرص  يف  املرسحي  املخرج  إن  وأقول 

املخرج وذلك بسبب منظومة اإلنتاج املرسحي وسياساته يف 

مرص .. 

فاملخرج يقوم مبهام املنتج الفني ومهام الدراماتورج وأحيانا 

بل ويكون  والدعاية  والتسويق  اإلدارة املرسحية  يقوم مبهام 

بطل املرسحية أيضا يف بعض األحوال.

فهو  يف مرص  اإلنتاج  سياسات  عىل  جديدا  ليس  األمر  وهذا 

ملف
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26 نوافذ

 يحتل مرشوع سعد الدين وهبة املرسحي مكانة متميزة 

يف املرسح املرصي ملا يحمله من فكر خصب وبناء درامي 

الواقع، كام يتميز  متامسك وشخصيات حية مستقاه من 

بالتنوع والتوجه األيديولوجي إذ أن وهبة ُمحتك بالثقافة 

املرصية متاما مل ينفصل عنها حتى وفاته، يحمل مرشوعه 

املثقف  وارتباكات  البسيط  املواطن  أحــالم  املرسحي 

وأزمات الواقع التي يبحث عن حلول لورطته. »املحروسة 

وسكة  الناموس  وكــوبــري  البطيخ  وكفر  والسبنسة 

سواقي«  »سبع  مرسحية  تظل  لكن  وغريها  السالمة« 

للكاتب املرسحي سعد الدين وهبة تعرب عن واقع يحاول 

البحث عن فلسفته يف وعاء فنتازي سيايس يستدعي فيه 

شخصيات من التاريخ لتؤطر وتؤدلج ماهيته. 

الكبري  املرسحى  للكاتب  سواقى«   7« مرسحية  ُتعد 

تتناول  التى  املرسحيات  أهم  من  وهبة«  الدين  »سعد 

الرقابة  منعت  وقد  ساخرة،  بطريقة  السياسية  األوضاع 

ففيها  العرشين،  القرن  ستينات  أواخر  ىف  املرسحية  هذه 

يستنطق وهبة لحظات من تاريخ مرص، والخط األساىس 

يف املرسحية هو كشف أسباب هزمية يونيو التى أحدثت 

هذا  عن  للحديث  الكاتب  يلجأ  املرصى،  الوعى  ىف  رشخاً 

األمر بشكل فني غري مبارش، إذ جعل خمسة من الجنود 

الذين استشهدوا ىف نكسة 1967 ودفنوا ىف سيناء يرتكون 

يدفنوا  ليك  وأكفانهم  جثامينهم  ويحملون  قبورهم 

عليهم  ويطلق  الحراسة  شاويش  يأىت  اإلمــام،  مقابر  يف 

يسقطون،  ال  يجدهم  حينام  الذهول  ويتملكه  النريان، 

شهداء  لكن  دفنهم،  وتحاول  بأمرهم  السلطات  تعلم 

ويقومون  معهم  ُيدفنوا  أن  يرفضون  السابقة  الحروب 

يقتلوا  مل  ألنهم  الجنود  هؤالء  دفن  عىل  احتجاج  بحركة 

الجنود  رصح  كام  انسحبوا،  بل  قتال  ىف  يستشهدوا  ومل 

أن   67 يونيو  ىف  حدث  الذى  عن  سئلوا  عندما  الخمسة 

قد صدر إليهم أمرا باالنسحاب غري املدروس وغري املنظم 

من  الشهداء  يعقد  بسهولة.  يصطادهم  العدو  جعل  مام 

أحمد  هو  فيها  القاىض  يكون  محاكمة  سابقة  حروب 

الجربىت، ويستعرض  الرحمن  الجلسة عبد  عراىب، ويسجل 

سعد الدين وهبة مبرارة شديدة وتهكم مرير ما مر مبرص 

»املــرسح  كتابه  يف  النبي  عبد  جــوده  الدكتور  يقول 

تعرّف  أسعد  سامية  الدكتورة  إن  مرص«  يف  السيايس 

سيايس  مضمون  ذو  مــرسح  بأنه  السيايس  ــرسح  امل

يستهدف تعليم جمهور شعبي عريض، له صبغة سياسية 

املرسح  يف  »املخرج  كتابه  يف  أردش  سعد  ويذكر  معينة. 

املعارص« إن املرسح السيايس الواعي الواضح املبارش: هو 

بهدف  الجامهري  يف  محدد  إيجايب  تأثري  إىل  يسعى  الذي 

اكتسابها يف صفوف معركة طويلة. تسعى مرسحية »سبع 

رفض  وهو  أنذاك  السيايس  التيار  يف  السري  إىل  سواقي« 

الدين  سعد  يأيت  ثم  الحروب   شهداء  خالل  من  الهزمية 

طابعها  لها  ويجعل  املرسحية  مسار  من  ليغري  وهبة 

دفنهم  عدم  يف  رغبتهم  إبداء  يف  الجنود  فيبدأ  الخاص 

تحريرها  يف  أمال  انتظارهم  وطال  محتلة  ألنها  سيناء  يف 

الدفن يف بلدهم ) فغربة الجسد سيئة فام بالك  وأرادوا 

بغربة الروح(

الدكتور  عند  السياسية  املرسحية  مفهوم  أن  نجد  لكننا 

العزيز حموده هو استخدام خشبة املرسح لتصوير  عبد 

سياسية  نظر  وجهة  تقديم  من خالل  ما  مشكلة  جوانب 

العرص  يف  حدث  كام  الجمهور  يف  التأثري  بغية  محددة 

أوزبورن  برنارد شو وجون  أعامل  اإلليزابيثي، وتجّلت يف 

وحركة الشباب الغاضب يف انجلرتا. تبدأ املرسحية بنقاش 

التي  الاليقني  مسألة  لتتضح  العيد  رؤية  استطالع  حول 

تقديم  يف  الدخول  يف  يتواىن  ال  لكنه  املرسحية،  بها  تبدأ 

تكمن  كانت  التي  الوقت  ذاك  السياسية يف  النظر  وجهة 

خاص  بشكل  واملثقفني  عام  بشكل  املرصيني  صدور  يف 

وهي املرارة التي خلفتها النكسة ورفضها وتكريس اآلراء 

لحث والتحريض لألخذ بالثأر.

رضوان: بيقولوا الرؤية ما سبتتش يا شويش رضوان.

االمام  مدافن  يف  املوىت  دفن  محاولة  إىل  األحداث  تصل   

هناك  دفنهم  رافضا  ما  شخص  يستيقظ  حتى  الشافعي 

انسحبوا  وهؤالء  حاربو  ملن  فقط  مخصص  املكان  فهذا 

ومل يحاربوا فكيف يتساوى من حارب مبن انسحب؟ يبدأ 

واستغاللهم  انسحبوا  وملاذا  حدث  ما  عرض  يف  الجنود 

لهذا االنسحاب سنة 67 ورغبتهم يف الحرب بل وسيطرة 

باالنسحاب  مغلظة  أوامر  أتت  ثم  املعركة  عىل  بعضهم 

فأصبحوا فريسة سهله أمام العدو وماتوا وانهزموا. أفضل 

املرصي وكيف  الشعب  نفوس  إظهار  املرسحية هو  ما يف 

وكذلك  حدثت  التي  املعجزة  ومع  الهزمية  مع  يتعامل 

والذي  قال  ما  وأعظم  النكسة  ما حدث يف حرب  تحليل 

جاء عىل لسان أحد املوىت »لو وافقنا عىل دفنهم هنا مع 

شهداء الحرب لكان هذا اعرتافا منا أنهم محاربني وبهذا 

من مآس، كام يعالج ىف هذه املرسحية »7 سواقى« حالة 

املجتمع  طبقات  أهم  من  طبقتني  ىف  االجتامعى  الفساد 

هام الصحافة واإلعالم متواطئني ضد البسطاء والعامة، أما 

متاما عن  فقد ظهروا مغيبني  املرسحية  املثقفون ىف هذه 

ىف  يتجادلون  برأى،  يجزمون  وال  مرتبكون  فهم  املشهد، 

حوار سفسطاىئ ما بني مصدق ومكذب ملا يحدث.

والوعي  الذاكرة  مع  وهبة  الدين  سعد  مرشوع  يتفاعل 

اإلنسان يف عرص مرتبك. يتيكء مرشوعه  وميزجهام مبصري 

الرئييس،  الرافد  بوصفه  التاريخ  عىل  أيضا  املرسحي 

وبكتابته  وشخصياته،  وأيديولوجياته  وأزمنته  بأحداثه 

يعيد  فإنه  ــاءه  وع من  موضوعاته  واختيار  للمرسح 

ويناقشه  الواقع  مع  يتسق  مرسحي  قالب  يف  تشكيلها 

بصورة فنية.  

تعود األبعاد السياسية يف تاريخ املرسح العاملي إىل زمن 

الرتاجيديات التي تتحدث عن األنظمة الحاكمة والحروب 

شكسبري  مرسحيات  إىل  وصــوال  املصريية،  ــقــرارات  وال

كانت  والتي  بيكت  أو  سرتندبرج  أو  وراســني  وموليري 

عبارة عن مرسحيات سياسية غري مبارشة، والتي عادة ما 

اإلنسانية.  أو  التاريخية  أو  الوجودية  الرؤية  تغلب عليها 

سواقي«  »سبع  مرسحية  يف  وهبة  الدين  سعد  يستحرض 

لحظات سياسية تاريخية فارقة يكشف من خاللها أسباب 

نكسة يونيو 1967 من خالل رؤية وجودية ترفض فكرة 

الهزمية.  

واالفرتاضي  الواقعي 
وهبة الدين  لسعد  سواقي«  »سبع  مسرحية  في 

          عبد السالم إبراهيم
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نغض الطرف عن املجرم الحقيقي وعن جرميته« 

ومكثف  موسعا  تكنيكا  وهبه  الدين  سعد  يستخدم 

الداللة قامئا عىل الواقع من خالل ربط الواقع باالفرتايض 

يسعى من خالله إىل بلورة التأصيل والتجويد يف املرسح 

أيديولوجي،  وتوجه  جاملية  عنارص  ذو  بأنه  فيتصف 

مع  تشتبك  التي  االجتامعية  املوضوعات  وهبة  يعالج 

الواقع فيلقي الضوء عىل قضاياه، يدرك أن املرسح نشاط 

من  مجموعة  اتحاد  خالل  من  يتحقق  متكامل  جامعي 

العامية(،  )اللغة  الحواري  اللغوي  النص  فيمثل  العنارص 

البناء  يف  األســايس  العامل  مرسحه،  يف  املنطوق  وهو 

املرسحي  الحدث  خالله  من  يتوهج  ــذي  وال املرسحي 

واملؤثر  الفاعل  بــدور  مرسحه  يقوم  ويتصاعد.  فينمو 

الثقايف يف املتلقي الذي يعيش الواقع وينفعل معه ويؤثر 

فيه ويتأثر به بوصفه الوعاء غري املكتمل الذي يضع فيه 

لوحة  عرش  أربعة  خالل  من  ذلك  وكرس  فكره  عصارة 

االمام وقسم الرشطة ودار صحيفة  تتناوب ما بني مقابر 

االنباء، ويضيف عليه من التاريخ بوصفه الوعاء املكتمل 

الذي ينهل منه )شخصيات مثل عرايب والجربيت(، يتخلص 

لالنسان  الفردية  والرؤية  الحدوتة  مرشوعه املرسحي من 

ويقرتب من بعده االجتامعي والسيايس والنفيس وعالقته 

باآلخرين فتتسع الرؤية لتشمل املجتمع بأرسه. 

عتبة  عىل  نتعرف  سواقي«  »سبع  مرسحة  نطالع  حينام 

البرصية، مبثابة  العتبة  بصفته  الغالف،  األوىل وهو  النص 

باملضمون  الخاصة  وتساؤالته  هواجسه  عىل  دالة  بطاقة 

الداليل  املغزى  يكثف  إنه  ونتائجها،  النكسة  قضية  وهو 

عنارص  فيه  تكتمل  دينامًيا،  إرهاًصا  ويحمل  والجاميل 

مع  الفاتح  اللبني  اللون  فيه  ميتزج  إذ  الفني  التشكيل 

يف  منهام  كل  ودرجات  الدموي  واألحمر  الداكن  األزرق 

شهيد  نصفه  ذراعيه،  باسطا  يقف  لجندي  متآلف  نسيج 

الحياة ويعكس صورته  مخضب بالدماء ونصفه عىل قيد 

التي تكون مبثابة روحه التي تكاد تسقط منه، كام تظهر 

يتحول  السامء،  إىل  تصعد  وهي  استشهدوا  جنود  أرواح 

اسقاطات  داخلها  يف  تحمل  تشكيلية  لوحة  إىل  الغالف 

يضمنه  أن  املرسحي  الكاتب  يود  خصب  وفكر  ومعان 

بصفته  الثانية،  العتبة  العنوان وهو  يتحد  النص.  ثنايا  يف 

الرتكيبي  الجانب  حيث  من  يكون  الذي  اللغوية،  العتبة 

»سبع« مضاف و«سواقي« مضاف إليه.

استكشاف  يف  عاما  أربعون  املتحولة،  »النقطة  كتابه  يف   

يقوم  الحياة  مثل  املرسح  إن  بروك:  بيرت  يقول  املرسح« 

عىل رصاع ال يهدأ بني االنطباعات واألحكام، تعايش مؤمل 

الوهم ال ميكن فصل أحد جانبيه عن  الوهم وانتفاء  بني 

اآلخر. يفتح العنوان “سبع سواقي” بوابة الوهم ليناقش 

الحارض ويسقط عليه، هو شديد االلتحام بالنص نظرًا ملا 

أن  ونكتشف  النص،  مدلوالت  وفهم  معرفة  من  يعطيه 

األلوان  خالل  من  والغالف  العنوان  بني  وثيقة  عالقة  مثة 

املتحدة بامتزاجها تؤكد أن املنت يحمل الكثري من أحداث 

أن  إىل  باإلضافة  مبكر،  بشكل  العالقة  تلك  عنه  أعلنت 

و”رشــوان”  املقابر”  حارس  “رضــوان”  شخصيات  ثالث 

قتلوا  جنود  الشخصيات  وبقية  ومومس  رشطة  جندي 

الصليبيني  وحــرب   76 حــرب  مثل  مختلفة  حــروب  يف 

يف  االنجليزي.  االحتالل  مواجهة  يف  أو  و56  الكبري  والتل 

 History and Ideology: The Shaping of“ بحثه 

 National Identities in The Historical Plays

جونزالز:  مانويل  خوسيه  يقول    »of Shakespeare

التاريخية  املادة  املرسحي  الكاتب  لدى  تتوفر  أن  مبجرد 

الكاتب  إن  دراميا،  املتاحة  األحداث  ويفرس  يعالج  فإنه 

املرسحي يقوم بدور املفرس لألحداث التاريخية. يستدعي 

سعد الدين وهبة شخصيات من التاريخ مثل أحمد عرايب 

الدرامي  النسيج  يف  تدخل  أخرى  وشخصيات  والجربيت 

ليقوي الحدث الدرامي ويضفي عليه دالالت أخرى. 

إن  فوكو:  ميشيل  الفرنيس  واملفكر  الفيلسوف  يقول 

حقيقة الكتابة أنها قلب منهجي لعالقة القوة بني الكاتب 

تصبح  الشكل  وبهذا  مكتوبة  كلامت  مجرد  إىل  واملتلقي 

الخطابات األدبية منتجة لأليديولوجيا. إن البناء الدرامي 

موضوعاته  مع  يتسق  وهبة  الدين  سعد  مــرسح  يف 

املتناغمة مع الطرح السيايس، كام يأيت متسًقا مع الشكل 

يخاطب  ليك  وهبة  اختاره  الــذي  الدرامي  القالب  أو 

بعد  جاء  الذي  الواقع  يتخيل  أن  يستطيع  الذي  املتلقي 

رفض  الواقع من جديد من خالل  تشكيل  ليعيد  النكسة 

املويت يف الدفن يف سيناء وبحثهم عن مقابر بديلة. يقول 

الدرامي:  البناء  كتابه  يف  حموده  العزيز  عبد  الدكتور 

طريق  عن  تحديدها  ميكن  الدرامي  البناء  عنارص  إن 

املرسحي  األدب  لنشأة  الرسيع  التاريخي  االستعراض 

األدباء  يد  عىل  إليه  وصل  ما  إىل  يصل  أن  إىل  وتطوره 

وسوفوكليس.  ويوروبيدس  إسخيلوس  مثل  اإلغريق 

أن  بعد  متكامال،  نحن  وصلنا  كامال،  بيتا  تشبه  فالدراما 

ظلت األجيال املتعاقبة تضيف لبنة فوق لبنة. قام سعد 

الدرامي من خالل أربعة عرش لوحة  بالبناء  الدين وهبة 

الرشطة  قسم  ثم  اإلمام  مقابر  األوىل  اللوحة  من  بدأت 

وصوال إىل اللوحة الرابعة عرش التي ظهر فيها احمد عرايب 

مع الجربيت التي يبدو فيها أن الجنود الذين أرادوا الدفن 

يف مقابر اإلمام عادوا مرة ثانية ليدفنوا يف سيناء للداللة 

عىل استمرار وجود جبهة سيناء السرتداد الكرامة واألرض.

لسه  الىل  اخوانا  وعشان  الصالة(  إىل  )يشريا  الجربيت: 

مارشفوناش.

عرايب: تشطب القضية لتنازل أحد طريف النزاع.

تنتهي القضية بشقها الدرامي لكن تظل حارضة يف شقها 

أن  برغم  املرصيني  وذاكــرة  عقل  يف  والدرامي  الواقعي 

حرب 73 قد أطفأت لهيب النكسة إىل حد ما.       

الدينامية  العالقة  تلك  يكتنف  الغموض  من  نوًعا  هناك 

املنت لسرب أغوارها،  الولوج إىل  املتلقي إىل  وهو ما يحفز 

باإلضافة إىل أن تلك العالقة تؤثر بشكل مبارش يف ذهنية 

املتلقي وتجذبه وتستهويه ملتابعة عملية القراءة وتجعله 

درامية  عوامل  نحو  توجهه  كام  النص،  مع  دائم  تفاعل  يف 

ل  ُتحمِّ تاريخية  مفارقة  يعاين أرسارها، وهناك  أن  تنتظر 

التحقيق  املتلقي صعبة  ذهن  يف  تبدو  مبدلوالت  العنوان 

عىل  ذلك  ينعكس  أن  دون  سواقي  كلمة  وجود  لكون 

بسبب  يظهر  مام  أكرث  يخفي  الغالف  كان  ورمبا  الغالف، 

كشف  وهو  صعب  رهان  يف  املتلقي  تضع  التي  رمزيته 

أرسار النص مبجرد أن يدخل عوامله املتشعبة.

إذ  الزمن  عنرص  عينيه  نصب  وهبة  الدين  سعد  وضع 

أبعاده  وتجسيد  النص  تشكيل  يف  أســايس  محور  أنــه 

مرسحية  أحداث  تتبع  يف  ووظيفته  ومفهومه  التاريخية، 

لها، سواء  التي تكرس  الزمنية  “سبع سواقي” واملفارقات 

كانت خارجية بصفه بنائية أو داخلية بصفه داللية متثل 

بأبعاده  املكان  عنرص  جاء  الخاصة.  الزمنية  الثغرات  سد 

الجاملية والداللية سواء بوجود شخصيات تعرب عن فرتات 

إذ يظهر  الكثريون  فيها  قتل  تاريخ مرص  زمنية حرجة يف 

برغم  قتل عام 1919 و1948 و 1956 و1967  منها من 

الحارض وهو  الوقت  تتحاور يف  الشخصيات كلها  تلك  أن 

عالقة  املرسحية  يف  ظهر  كام  املركبة،  ودالالتها   1972

سواء  عليها  تأثريه  ومدى  التاريخية  بالشخصيات  املكان 

حينام  الدفن  قضية  فيها  تتأزم  وجدانية؛  عالقة  كانت 

يقول:

عبد الغفار: خالص ياعم مش عاوزين ترب هنا.

رشوان: ليه فكركوا الحكاية ايه فوىض.

عىل  الشعر  فن  كتابه  يف  ــيكء  ات قد  أرسطو  كــان  اذا 

عن  لنظريته  محوًرا  باعتباره   catharsis التطهري  معنى 

منهجه  يف  ستانسالفسيك  تبناه  والذي  الكالسييك  املرسح 

التطهري  فكرة  جاءت  الواقعي.  واملعايشة”  “االندماج 

إىل  ترمز  التي  املحاكمة”  يف  سواقي”  “سبع  مرسحية  يف 

عىل  التطهري  لكن  النكسة،  ملتسببي  أشمل  محاكمة 

إىل  أضافت  دالالت  املرسحية  أكسب  الواقعي  املستوى 

ودالة  ومعربة  تفاعلية  اللغة  جــاءت  خصوبة.  فكرتها 

عىل  ســواء  شخصية  بكل  الخاصة  للحوارات  ومناسبة 

سواء  االفرتاضية  الشخصيات  أو  الواقعية  الشخصيات 

الدرامي  للتطور  أو زعامء مهدت  كانوا جنودا استشهدوا 

الحدث  ومنــو  عــام  بشكل  الــدرامــي  للرصاع  وأسست 

تشابك  من  عضدت  كام  آخر،  جانب  من  طبيعي  بشكل 

الشخصيات وساهمت يف نشوء الرصاع الدرامي، كام أنها 

تحمل يف ذاتها الدالالت التي ترمز وتكشف عن حيثيات 

اختيار األلفاظ والعبارات التي متكن الشخصيات من أداء 

رسالتها الدرامية.

عبد الغفار: أصلهم طولوا قوي...

رشوان: معليش طولوا قرصوا دي أرضنا وحتفضل ارضنا.. 

سواقي”  “سبع  يف مرسحيته  وهبة  الدين  سعد  يستخدم 
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يعمل عدد من املرسحيني السعوديني عىل تفعيل فكرة »مرسح 

الشارع« مبفهومه الفني الحديث وفق رؤية متطورة، من خالل 

العامة  للهيئة  التابعة  الشباب«  مرسح  »فرقة  منها  فرق  عدة 

التي  العروض  من  مجموعة  قدمت  والتي  باألحساء،  للرياضة 

القت نجاحا ملحوظا.

ويرجع تأسيس الفرقة  إىل بداية التسعينيات يف القرن املايض، 

مرسحية  آخرها  من  كــان  العروض  من  مجموعة  وقدمت 

»للحكاية بقية« والتي شاركت بها الفرقة يف مارس 2022م، يف 

والذي  بغداد،  العراقية  بالعاصمة  الشارع«  مرسح  »مهرجان 

مرص  من  العربية  املرسحية  الفرق  من  مجموعة  فيه  شاركت 

وسوريا واملغرب والجزائر والعراق.

عن  دراميا  أعده  والذي  النوة«  »سلطان  تأليف  من  والعرض 

املريخي  الرحمن  عبد  الراحل  السعودي  للكاتب  مرسحية 

للفرجة  بإضافة عنارص جديدة  تحت عنوان »حكاية ما جرى« 

الشعبية تناسب عروض مرسح الشارع.

املمثلني  أنهم مجموعة من  رغم  التمثييل  باألداء  العرض  ومتيز 

الحرز  وحسن  الــرزق  وميثم  الرتيك  الله  عبد  ومنهم  الهواة 

وعيىس الرشيد وعبد الرحمن املزيعل وعيل الغوينم.

لتقديم  الخفيفة  والدراما  الكوميديا  مابني  مبزجه  العرض  ومتيز 

صورة إنسانية عرب اسكتشات متنوعة.

وكذلك مبا طرحه من فكرة حول رصاع األجيال مابني املعارصة 

توظيف  العرض  مخرج  استطاع  وقــد  القدمية،  والتقاليد 

توظيف  وكذلك  التمثييل  األداء  تنوع  خالل  من  الرصاع  هذا 

املوسيقي والتشكيل السينوغرايف.

فرقة  حصول   هو  الصدد  هذا  يف  الجميلة  املفاجأت  ومن 

سعودية يف »مرسح الشارع« عىل جائزة  »مهرجان رشم الشيخ 

السعودي  العرض  حصل  فقد  2021م،  عام  الشبايب«  للمرسح 

يف  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  عىل  صــوت«  بال  طصخب 

مسابقة »مرسح الشارع والفضاءات غري التقليدية«.

وقد حملت هذه الدورة اسم الفنانة سميحة أيوب.

ورشة  نتاج  والعرض  املفتوح،  الفضاء  باستغالل  العرض  ومتيز 

إنتاج  من  ــرسح«  امل جوقة  ــادي  »ن ألعضاء  مرسحية  عمل 

أحمد  ببطولته  وقام  الرياض،  يف  والفنون«  الثقافة  »جمعية 

سالم، وعزيز الزريق وخالد الحاريث وقام بإخراجه تريك باعيىس، 

وتخلل العرض مجموعة من األغاين املواكبة ألحداثه من ألحان 

وغناء عبد الله خالد.

أهلها  يعمل  بحرية  ساحلية  بيئة  يف  العرض  أحداث  وتدور 

السعودية.. في  الشارع  مسرح 
التجريب نحو  انطالقة   

          عيد عبد الحليم

الرياض،  يف  السفارات  بحي  سكوير«  عود  »ساحة  يف  تقدميه 

ىتحت مظلة »برنامج جودة الحياة«.

الوحدة  من  يعاين  تشكييل  فنان  حول  القصة  أحداث  وتدور 

تقديم  محاوال  الشارع  إىل  يخرج  يوم  ذات  لكنه  والعزلة، 

ويف  اختياره،  وفق  لوحة  له  يرسم  أن  وهي  يقابله  ملن  هدية 

تلك اللحظة يحدث الرصاع، الذي –هويف األساس- رصاع نفيس 

داخيل، حول فكرة »االختيار« ومواجهة العامل.

والرؤية يف املرسحية هي رؤية فلسفية بامتياز.

وقد متيز العرض بعدة سامت فنية منها:

توظيف املوسيقى واألزياء بشكل جيد.

بساطة الجمل الحوارية وكثافتها مبا يتناسب مع طبيعة العرض 

ذات األفق الفلسفي.

القدرة علةى جذب الجمهور من خالل كرس حاجز التوقع.

وقد نجح مخرج العرض تريك باعيىس يف إبراز نقاط القوة  يف 

إدارته  خالل  ومن   ، العمري  أحمد  بإعداده  قام  الذي  النص 

للحوار ما بني بطل العرض والجمهور، مبا يحقق فكرة التفاعل 

املرسحي.

»شارع  مرسحية  قدمت  التاريخية«  جدة  »موسم  وضمن 

مرسحية  وهي  الشارع«  »مرسح  إىل  تنتمي  والتي  العزوة« 

الزمن، يف مدة  كوميدية اجتامعية، تدور أحداثها يف رحلة عرب 

كان  »عمر«  اسمه  شاب  شخصية  عرب  عام،  مبائة  تقدر  زمنية 

يستعد لحفل خطوبته، لكن تواجهه  مجموعة من املشاكل، وال 

يجد حال لها سوى باللجوء إىل الجمهور الذي يشاهد املرسحية 

للمشكالت  للوصول »إىل حل  العرض  الذين يقوم بإرشاكهم يف 

التي يواجهها، ويقوم العرض عىل منط »املرسح التفاعيل«.

بالصيد، لكن املكان غري محدد، وإن كان يف املشهد األول يؤكد 

»الراوي« عىل أن هوية املكان عربية فيقول:

يف  أهلها  يعمل  بحر،  شاطيء  عىل  تقع  عربية  قرية  يف  »نحن 

صيد األسامك«.

محمد  أيب  شخصية  هي  شخصيات  أربع  عىل  العرض  ويقوم 

شيخ الصيادين، والذي يقوم بدوره الفنان محمد سالم، وزوجة 

شقيقها  وشخصية  »ماسة«،  الفنانة  بدورها  وتقوم  محمد  أيب 

مندوب رشكة  الزريق«، وشخصية  »عزيز  الفنان  بدوره  ويقوم 

الصيد األجنبية ويقوم بدوره الفنان »خالد الحاريث«.

أما الحبكة الدرامية يف املرسحية فتنشأ من خالل الرصاع ما بني 

رغبة رشكة الصيد األجنبية التي تسعى الستغالل منطقة الصيد 

خالل  من  إليها  الصيادين  اجتذاب  وتحاول  عليها،  والهيمنة 

إغرائهم باملرتبات الكبرية واستقدام أحدث مراكب الصيد.

مواجهة  يف  الصيادين«  »شيخ  يقف  املحاوالت  تلك  كل  ومع 

وحريتهم،  القرية  أهل  حقوق  عن  مدافعا  وأطامعها،  الرشكة 

وتنارصه زوجته يف هذا املوقف، يف حني نجد شخصية شقيقها 

يعمل مع الرشكة.

النصوص  بعض  عيد  محمد  املرسحية  مؤلف  وظــف  وقــد 

الشعرية خاصة قصيدة »ال تصالح« للشاعر املرصي أمل دنقل، 

والتي كان يردد أبياتها »شيخ الصيادين« يف بعض املواقف التي 

تسعى  التي  االستالب  ملحاوالت  التصدي  عن  تعبريا  واجهته، 

إليها رشكة الصيد األجنبية.

الشيخ  تجاه  الرشكة  مارستها  التي  العنيفة  املامرسات  ورغم 

وزوجته وأهل القرية إال أنهم يظلوا صامدين يف مواجهتها.

وقدمت الفرقة أيضا مجموعة من العروض التي وجدت تفاعال 

تم  والتي  أحرار«  »سجناء  مرسحية  ومنها  الجمهور،  من  حيا 
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ورمبا عزيزي القارئ تظن أنني عىل غري صواب، أو أنني أبالغ 

قرأت  أنت  اآليت:  عليك  أقرتح  لألمر  وحساًم  هذا!!  قويل  يف 

عز  يوسف  فرقتي  تاريخ  فيها  وتتبعت  السابقة،  املقاالت 

سأبدأ من هذه  لذلك  الفرج،  الكسار يف روض  الدين وعيل 

املقالة التحدث عن تاريخ فرقة فوزي منيب يف روض الفرج، 

الفرق  عىل  الُحكم  يف  ذهنك  وإعامل  املقارنة  حرية  ولك 

الثالث ودور كل فرقة يف روض الفرج .. لعلك تقتنع بوجهة 

نظري!!

ظهر فوزي منيب ممثاًل يف فرقة نجيب الريحاين يف مرسحية 

يف  الله«  عطا  »أمني  فرقة  إىل  منها  انتقل  ثم  له«،  »قولوا 

بها  تنقل  خاصة  فرقة  لنفسه  وكّون  تركها  ثم  اإلسكندرية، 

بعض  نالت  وقد  اإلسكندرية!  مقرها  وكان  األقاليم،  يف 

بها  اشتهر  التي  الرببري  شخصية  منيب  قلد  عندما  الشهرة، 

»بربري  لقب  نفسه  عىل  فوزي  أطلق  لذلك  الكسار،  عيل 

للمنفعة  ما كان يتغري وفقاً  اإلسكندرية«، وهذا اللقب دامئاً 

»الرببري«!  كلمة  به  يظل  أن  رشيطة   - سرنى  كام   – منه 

الفرج  روض  يف  ظهرت  األقاليم،  وتجوب  متنقلة  الفرقة  أن  ومبا 

تم  اتفاق  إىل  »التياترو«  مجلة  أشارت  عندما   ،1925 صيف  يف 

)8( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

منيب  فوزي 
المسارح ملك 

نوافذ

حكمت  فهمي،  إحسان  املمثالت:  الجميل.  العزيز  عبد 

سامي، فاطمة شوقي، نينا، عزيزة فرج، لطيفة كامل، زينب 

عيل  محمد،  العظيم  عبد  الجاهيل،  عزت  امللحنني:  فهمي. 

الحامقي،  إسامعيل صربي، حسن  الغرابيل،  محجوب، محمد 

حسني رشدي. األوركسرتا رئاسة املوسيقار حسن أبو زيد.

تحوير النصوص

فوزي  مرسحيات  بأن  الفنية  املجالت  تعرتف  أن  جمياًل  كان 

هذا  وُممرّصة!!  ُمحّورة  كانت  بل  تأليفه،  من  تكن  مل  منيب 

ما نرشته مجلة التياترو يف سبتمرب 1929 قائلة: »فرقة فوزي 

ُمحّورة  رواية  الفرج  بروض  كارلو  مونت  يف  متثل  منيب 

وُممرّصة عن رواية »دوران ودوران« أو »املحامي املزيف«، 

بطولة فوزي منيب، ماري منيب، أليس، حياة صربي، السيد 

فوزي، ومدير املرسح حسني املليجي«.

 - الرشقي«  »السائح  باسم  يوقع  الذي   – املجلة  ناقد  وأكد 

قائاًل:  عنها  وكتب  املرسحية  شاهد  عندما  عملياً،  األمر  هذا 

األديب  الشاب  فيه  ميثل  الذي  كارلو،  مونت  إىل  ذهبت 

الفصل  من  مرفوعة  الستارة  فوجدت  منيب  أفندي  فوزي 

»دوران  رواية  بها  فإذا  جملتني،  من  الرواية  فعرفت  األول 

بينه وبني أصحاب كازينو مونت كارلو عىل إحياء موسم الصيف 

املشهورين!  املمثلني  كبار  بعض  فوزي  إليها  ضّم  فرقة  بواسطة 

هذا  ومنها  املارة،  عىل  توزع  الفرقة  إعالنات  وجدنا  أيام  وبعد 

اإلعالن: 

بروض  كارلو  مونت  بكازينو  منيب  فوزي  األستاذ  »جوق 

األلحان  رئيس  األحد،  يوم  عدا  ما  مجاناً  الدخول  الفرج«: 

من  وطنية  منولوجات  فوزي،  إبراهيم  املعروف  املوسيقار 

مليكة،  توفيق  اإلدارة  مدير  املليجي،  حسني  املرسح  مدير 

منيب«.  فوزي  الوحيد  اإلسكندرية  »بربري  الجوق  مدير 

تلميذة  »حياة صربي«  اآلنسة  الرخيم  الصوت  ذات  املطربة 

يقوم  جديدة،  رواية  ليلة  كل  متثل  درويش،  سيد  الشيخ 

بالرباعة  له  املشهود  املحبوب  اإلسكندرية  بربري  بتمثيلها 

الكريم،  واملرصي  اإلسكندري  الشعب  لرضاء  والحائز  الفنية 

وفد ضم إىل فرقته أكرب ممثيل وممثالت مرص واإلسكندرية 

السيدة  مرص،  يف  األجواق  أكرب  يضارع  جوقه  أصبح  حتى 

»سيد  الفريد  املطرب  أحمد(،  )أم  دور  يف  منيب«  »ماري 

فوزي«، املدام لوريتا الراقصة الشهرية. املمثلني: أحمد جامل، 

حسن راشد، أحمد الحامقي، عيل كامل، عبد العزيز الخلعي، 

التمثيل  في  األسبق  هو  الدين«  عز  »يوسف  كان  إذا 
األشهر  هو  الكسار«  »علي  كان  وإذا  الفرج،  روض  بمسارح 
الكوميدي  المسرح  تاريخ  في  الرببري  شخصية  ومبتكر 
ُيعّد   - الفرج  روض  في   - منيب«  »فوزي  أن  إال  المصري، 
منافس  وأقوى  الدين،  عز  يوسف  من  واألهم  األشهر 
تاريخه  طوال   - الرببري  شخصية  تقليد  في   – الكسار  لعلي 
ملك  منيب  فوزي  أن  أرى  نظري  وجهة  ومن  المسرحي! 
منازع!! وبال   .. الفرج  روض  في  التمثيل  تاريخ 

قدري وفاطمة  منيب  فوزي 
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30 نوافذ

أفندي  فوزي  اقتبسها  املزيف«،  »املحامي  أو  ودوران«، 

أعجبني جداً حيث جعلها مرصية  رقيقاً  تحويراً  فيها  ووضع 

الرببري.  عثامن  مقام  قام  دوران  ألبري  البقال  وذلك  بحتة، 

دخلت عيّل أميض شطراً بسيطاً من الزمن فأعجبتني الرواية 

وسبكه  ومهارته  فوزي  نشاط  فيها  ورأيت  مدة  ومكثت 

اآلن  عليه  أثني  فأنا  الرواية.  لتغيري  واتقانه  الرببري،  دور 

ممثاًل أو مقتبساً. وال عجب فقد عرفناه طالباً قبل أن يكون 

من  وكثريين  كثريات  عىل  تحتوي  فرقته  رأيت  ثم  ممثاًل. 

الخصيصة يف متثيل دور  املعروفني قباًل كالست ماري منيب 

»حياة  والست  األوىل،  املمثلة  »أليس«  والست  أحمد«  »أم 

صربي« املطربة املعروفة. كام ال ننىس »سيد فوزي« املطرب 

املرسح  مدير  املليجي  أفندي  وحسني  املعروف،  اإلسكندري 

إقدام  عىل  شاهد  أكرب  هذه  كارلو  مونت  كانت  وبالجملة 

فوزي أفندي ووثبة عالية يف سبيل التمثيل الجميل. ]توقيع[ 

السائح الرشقي.

يف  املارة  عىل  إعالناتها  الفرقة  وزعت  التايل  الصيف  ويف 

روض الفرج، وهذا نص أحد اإلعالنات: مصيف مرص الكبري 

أكرب  الفرج.  بروض  الطلق  الهواء  يف  كارلو«،  مونت  »كازينو 

من  املعروفني  الفن  رجال  كبار  من  منتخبة  متثيلية  فرقة 

الجمهور، يوم االثنني 26 إبريل سنة 1926 الساعة 6 ونصف 

متاماً، رواية »اسم الله عليه« من قلم الكاتب الروايئ الشهري 

العرصي  الرببري  األدوار  بأهم  يقوم  صدقي،  أفندي  أمني 

أمني،  عفيفة  منيب،  ماري  أنطوان،  ودويل  منيب«،  »فوزي 

فؤاد  املعروف،  املمثل  سعيد  محمد  رشفنطح،  كامل  محمد 

حسني  الفريد،  املطرب  فوزي  السيد  القدير،  املمثل  شفيق 

عفيفة،  امللحنات«:  »فرقة  الشهري.  املنولوجست  املليجي 

عزيزة  ليال،  فاطمة  لطيفة،  بدر،  عزيزة  سفرينا،  فيولت، 

فرج، بديعة محمد. »فرقة امللحنني«: مصطفى إبراهيم، عبد 

العظيم، كلود حسني، حسني لطفي، عبد العزيز عديل، صالح 

الخفيف  املمثل  حداد،  الفريد  امللحنني  فرقة  رئيس  حسن. 

الروح حافظ أحمد، مقلد املرأة حسن راشد، أوركسرتا رئاسة 

محجوب.  العزيز  عبد  الفرقة  ملقن  سليم،  دافيد  األستاذ 

راحة  يكفل  نظام  رواية،  لكل  خصوصية  ومالبس  مناظر 

املرشفني واملرشفات، محالت خاصة للسيدات، ُتطلب التذاكر 

من شباك التياترو.

مجلة  ناقد   - العريب«  طاهر  »محمود  شعر  الوقت  هذا  ويف 

مونت  يف  منيب  فوزي  وجود  أن   - وصنف«  صنف  »ألف 

كارلو جعل الكازينو شيئاً آخر، مام جعل الناقد يقول: كازينو 

مونت كارلو .. ال أكون مبالغاً إذا قلت إن هذا وحده أصلح 

من  امرأة  تجرس  تكاد  ال  للعائالت!  الفرج  روض  يف  محل 

من  جو  فهناك  للصيد،  أو  للتغرير  اقتحامه  عىل  الرشيرات 

التحشم والوقار يخيم عليه. وهو فضاًل عن ذلك فقد ُيشاهد 

فيه من يذهب إليه متثياًل ال بأس به. فهو محل راق من كل 

السبب يف ذلك يرجع إىل أن أصحابه رشقيني  الوجوه. ولعل 

تغلب عليهم النزعة القومية والحياء الرشقي.

أقوال النقاد

مندوب شربا يف جريدة »الشباب« شاهد إحدى مرسحيات 

عن  الحديث  يف  املعهود  بأسلوبه   – عنها  وكتب  الفرقة 

مونت  يف  التمثيل  شاهدات  قائاًل:   – الفرج  روض  مسارح 

السابعة  الساعة  الرواية »ناظر املحطة«. وىف  كارلو، وكانت 

أفندي  الستار وأعلن مدير املرسح شكري  والنصف رفعت 

الحداد الصمت خمس دقائق لوفاة املرحوم »شلبي فودة« 

ابتدأوا يف متثيل  املمثل األول لشخصيته املرأة يف مرص، ثم 

الجميع.  لدى  ومعروفة  بالحديثة  ليست  وهي  الرواية، 

العموم  عىل   .... عنرت«  »الباشا  دور  مّثل  شفيق«  و»فؤاد 

بدقائق! فكنا  امليعاد  قبل  أتقن دوره، ال ألنه حرض متأخراً 

صوته  بأعىل  ينادي  الستار  وراء  نسمعه  الصالة  يف  ونحن 

»إديني البنطلون يا محمد«. أما »أديل ليفي« فقد رقصت 

عن  عبارة  حركاتها  فكانت   - التمثيل  أثناء   – الباشا  أمام 

الوراء  إىل  انحنت  ثم  و»...«،  الذراعني  يف  باإلكراه  اهتزاز 

زوجة  دور  ويف  الختامية!  دوراتها  دارت  فقد  وعادت 

ترافعت عن  تقّطع يف كلامتها عندما  كانت  املطلقة،  الباشا 

»فيكتوريا  شاهدت  وأظنها  الباشا،  أمام  املطلقات  أخواتها 

القلوب  فتجذب  قيام  الدور خري  بهذا  تقوم  كوهني« وهي 

سبيل  عىل  أنصحها  وإين  واإلحساس.  املشاعر  ومتلك  إليها، 

الذكرى – واليشء باليشء يذكر – أن ال تجاري بهية وليىل 

مبفردها  تسري  وأن  عنهام،  نسمعه  ما  عىل  حرصاً  وفيوليت 

كارلو مونت  كازينو  في  منيب  فوزي  ٕاعالن 
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فقرية،  تعيش  أن  لها  وخري  عملها.  لها  وحمدنا  كانت،  كام 

مفتوح  التقدم  وباب  معذبة،  غنية  تعيش  أن  من  معززة 

أمامها عىل مرصاعيه!! أما »محمد سعيد« فمّثل دور عامر 

وشعور،  بتأثر  كلامته  يلقي  فكان  الباشا،  العروس  والد 

وهذه تعد مقدرة يف مثل هذا املوقف، إال أنه أخذ ينكت 

يف مواقف حزن وأىس!! أما »فوزي منيب« فمثل دور ناظر 

الزراعة، وكان فكهاً، وقد أبطل عادة مجاراة أمثال أبو »...« 

و»سيد  محسوس.  تأثري  لتمثيله  كان  لذلك  نصحناه،  كام 

فوزي« مثل دور »إحسان«، وهو صديقي وبلديايت وُكنا معاً 

يف ُكّتاب الشيخ الكومي. وكان يقلد لنا أثناء الدرس الشيخ 

املليجي  »حسني  مطرباً.  خفيفاً  فكان  والعقلة«  »الرشقاوي 

و»فاروز  الشياكة.  غاية  يف  أستاذين  كانا  زيك«  و»أحمد 

الوش!  صبغة  يف  خصوصاً  أجاد  وقد  حافظ  مثله  أغا« 

وبالنسبة  »مرقع«.  وشه  فكان  لطفي،  حسني  يس  بعكس 

وملا  هانم«!!  »رثة  دور  يف  أنطوان«  »دوليل  للممثالت: 

وأخذت  وسخ«!!  »املرسح  وقالت  الحال  يعجبها  مل  طلعت 

األرض، وكان موقفها موقف ضحك ومشاغلة  برجلها  تفرك 

أمري«،  »بهية  أنظارهن.  عىل  نظرها  وقع  التي  للسيدات 

التصليح يف هندامها،  ُملّحَنة ومل تعمل سوى  كانت يف دور 

ولعل  قفاها،  يف  »تهرش«  أخذت  الثاين  اللحن  آخر  وىف 

برغوثاً أراد لدغها فلم تحتمل قرصته.

عن  مفصاًل  تعريفاً  فنرش  العريب  الطاهر  محمود  الناقد  أما 

وأزال  منيب،  فوزي  وفرقة  كارلو  مونت  كازينو  يف  فرد  كل 

من  أصحابه  الكازينو  بأن  رأيه  قرأنا  عندما  السابق  اللبس 

األروام!!  من  خواجات  أصحابه  أن  نعلم  ألننا  الرشقيني!! 

مبا  الفرج  روض  مسارح  تاريخ  أفاد  الناقد  أن  والحقيقة 

أوائل  يف  نرشها   - ومفيدة  دقيقة  معلومات  من  نرشه 

أغسطس 1926 - قائاًل تحت عنوان »كازينو مونت كارلو«: 

ُيطلق هذا االسم عىل املكان األخري الواقع عىل شاطئ النيل 

يف روض الفرج، وصاحبه الخواجة »جورج دخول« أو سابقاً 

األصيل«!!  »كامل  الروح  الخفيف  الشهري  الكوميدي  املمثل 

وهو رجل سوري مستقيم حسن السمعة رشيف النفس، ال 

يتحرى سبل االرتزاق من حيث كانت، كام يفعل غريه من 

قسمني،  إىل  كارلو  مونت  كازينو  وينقسم  األروام.  زعانف 

فيه  تغني  النيل،  شاطئ  عىل  متسعاً  مكاناً  األول  يشمل 

مرسح  وعىل  شطا«.  أفندي  و»سيد  صربي«  »حياة  اآلنسة 

مونت كارلو متثل الفرقة ولست أدري مباذا أعلل عدم إقبال 

التي  الفرقة  مبكانة  يليق  إقبااًل  املرسح  هذا  عىل  الجمهور 

الدخول فيه إىل خمسة  متثل فيه؟! ورمبا كان ذلك الرتفاع 

العتبارات  كان  رمبا  أو  املرشوب  أجرة  دون  »صاغ«  قروش 

القدر  بهذا  مدينة  الفرقة  هذه  فإن  حال  أي  وعىل  أخرى، 

أفندي  محمد  املرسح  مدير  حزم  إىل  النجاح  من  املحدود 

شكري، فهو رجل اإلدارة والنشاط والخربة باملسارح. عرفها 

كاتب  ذلك  عن  فضاًل  وهو  سنة،  عرشين  من  أكرث  منذ 

متعلم  شاب  هو  منيب«،  أفندي  »فوزي  وصحايف.  أديب 

احرتف  ثم  الخديوية،  املدرسة  يف  الثانوية  دراسته  أتم 

به، ونبغ  بأس  ال  به شأواً  فبلغ  والديه،  إرادة  التمثيل رغم 

إىل حد ما يف تقليد شخصية الرببري التي ميثلها عيل أفندي 

شفيق«  »فؤاد  غبار.  فيه  له  يشق  ال  باهر  بتفوق  الكسار 

إليه وُيحسن  ُيسند  املعدودين، يجيد كل دور  املمثلني  من 

حسن.  ومستقبل  باهر  تقدم  منه  وُيرجى  األلفاظ  إخراج 

التأنق  كثري  الفهم،  زيك  ظريف  شاب  فوزي«  أفندي  »سيد 

يف ملبسه، وهو مطرب هذه الفرقة، وُيحسن متثيل األدوار 

الغنائية. وقد اشتغل سابقاً يف فرقة األستاذ نجيب الريحاين 

املليجي«  أفندي  »حسني  ورضائه.  ثقته  موضع  فكان 

يقوم  اإللقاء،  وحسن  الروح  بخفة  معروف  مونولوجست 

محبوب  وهو  جهوري،  صوت  وله  األدوار،  بعض  بتمثيل 

وله  امللحنني،  رئيس  هو  حداد«  أفندي  »فريد  إخوانه.  من 

ال  إجادة  األدوار  بعض  يف  يجيد  قوية،  وحنجرة  طيبة  أذن 

حد  إىل  وُيجيد  ُملحن  الجاهيل«  أفندي  »عزت  بها.  بأس 

إين شاهدته يف فرتة وجيزة،  األدوار. وعيبه  بعض  ما متثيل 

انتقل بعدها يف أكرث من أربعة فرق. »أحمد حافظ أفندي« 

الجسم،  أنه ضخم  ولو  الروح،  خفيف  ممثل  »ُجعلص«  أو 

ويظهر أن لهذه الضخامة دخل كبري يف اتقانه بعض األدوار 

أفندي« ممثل ال بأس  يتيرس لغريه. »أحمد جامل  ال  اتقاناً 

به يقوم ببعض األدوار فيحسنها. »حسن أفندي راشد« أول 

من يجيد تقليد شخصية »املرأة الشلق« بعد املرحوم جلبي 

به. »محمد  بأس  األخرى وملحن ال  األدوار  فودة، ويحسن 

عبد  »محمد  التواليت!  بإتقان  ميتاز  ملحن  أفندي«  حسني 

املمثلة  هي  منيب«  »ماري  به.  بأس  ال  ملحن  العظيم« 

متثيل  تجيد  الروح  خفيفة  منيب،  فوزي  وزوجة  األوىل 

أدوارها، ولها صوت مقبول يف التلحني. »إديل ليفي« ملحنة 

أخرى،  فرق  ثم  املاجستيك،  فرقة  يف  اشتغلت  بها،  بأس  ال 

صوت  لها  ملحنة  »فيولت«  األدوار.  بعض  متثيل  وتحسن 

وماري«  »تيتا  األدوار.  بعض  متثيل  يف  عليها  ويعول  عذب، 

وهام  حسن،  مستقبل  لهام  يرجى  صغريتان  آنستان  أختان 

متتاز  التقدم  سبيل  يف  آخذتان  الروح،  خفيفتان  ملحنتان 

كرباهام »نينا« بأنها تجيد متثيل بعض األدوار الصغرية.
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