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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

قرطبة.. وداعا 
جديد  نص 
والحاضر الماضي  يحاكم 

الملكية  حق 
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33 إعداد: أحمد زيدانمتابعات

الدراما« »ما 
العال أبو  الدين  لعصام  جديد  كتاب   

أليام  العليا  اللجنة  اجتماع 
المسرحية  الشارقة 

32 الـ  دورته  في 

المسرحية  للمعاهد  الدولي  المهرجان 
فعاليات يختتم 

الشارقة  أليام  املنظمة  العليا  اللجنة  عقدت 

الثقافة،  قرص  يف  الثاين  اجتامعها  املرسحية، 

املهرجان  من   )32( للدورة  التحضري  إطار  يف 

الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  يقام  الذي 

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

املجلس األعىل حاكم الشارقة.

بورحيمة  أحمد  برئاسة  اللجنة  واستعرضت 

اللجنة:  أعضاء  حضور  ويف  املهرجان،  مدير 

إسامعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، وعبدالله 

راشد، ومحمد جامل، طلبات الفرق املرسحية 

التي  الجديدة،  الدورة  يف  للمشاركة  املتقدمة 

املقبل،  مارس   )20-13( الفرتة  خالل  تنظم 

استكامل  عىل  وحرصها  الفرق  جهود  ومثنت 

ملفاتها. 

التي  التعديالت  عىل  اللجنة  اجتامع  وأكد 

يف  »األيام«  لـ  املنظمة  الالئحة  عىل  أجريت 

»ملتقى املرسح املحيل« الذي نظمته جمعية 

املرسحيني يف التاسع من شهر أبريل املايض.

املشاركة  ملفات  الستالم  موعد  آخر  أن  يذكر 

يناير  من  األول  األسبوع  هو  »األيام«  يف 

مشاهدة  لجنة  أعامل  تبدأ  أن  وتقرر   ،2023

األعامل  ستقرر  التي  العروض،  واختيار 

وتلك  »األيام«،  جوائز  عىل  للتنافس  املتأهلة 

عن  تستبعد  أو  الهامش  عىل  ستقدم  التي 

املشاركة، يف الفرتة من 1 إىل 3 مارس املقبل.

ياسمني عباس 

اختتمت فعاليات املهرجان الدويل للمعاهد املرسحية الذي 
والذي  بالرباط،  الخامس  محمد  مبرسح  مؤخرا  انطلقت 

يندرج يف إطار برنامج »الرباط عاصمة للثقافة األفريقية«.
رائع« من  املهرجان، عرض مرسحية »أيب  وشهدت فعاليات 
جامعة الفنون أوترخت الهولندية، وعرض مرسحية “رشخ”، 
لكلية اآلداب واللغات والفنون جامعة ابن طفيل بالقنيطرة 

املغربية.
الشباب  بوزارة  الفنون  مدير  يعقوب،  بن  محمد  وقال 
الثقايف يندرج  الحدث  باملغرب، إن هذا  والثقافة والتواصل 
يف إطار النهوض بالفنون املرسحية ودعم الحوار الثقايف بني 

املواهب الشابة املغربية ونظرياتها األجنبية.
من جانبه، قال محمد غايش، رئيس جامعة محمد الخامس 
بني  الرشاكة  بلغته  الذي  الجديد  اإلنجاز  إن  بالرباط، 
يؤكد  الجامعة،  خريجي  وجمعية  إيسيل  وجمعية  الجامعة 
اإلشعاع  يف  باملساهمة  يرتأسها  التي  املؤسسة  التزام  عىل 
خالل  من  املغربية  الثقافية  الرموز  وتثمني  الوطني  الثقايف 

املرسح واألدب واملوسيقى والسينام والفنون التشكيلية.
منه  عاىن  الذي  الوباء  أعقاب  يف  أنه  عىل  غايش،  وشدد 
املواهب  جميع  استقطاب  إعادة  إىل  حاجة  هناك  العامل، 
التي ستجعل من املمكن إحداث وبناء الديناميات املطلوبة 

للتغيري اإليجايب، وذلك عىل الرغم من الصعوبات الدولية.
النسخة  برمجة  أن  الخامس،  محمد  جامعة  رئيس  وأكد 
وجنسيات  آفاق  بتنوع  تتميز  املهرجان  من  الثامنة 
املوازية  واألنشطة  املتنوعة  الخدمات  عن  فضال  املشاركني، 

التي ستشارك فيها جامعة محمد الخامس.
للمعاهد  الدويل  املهرجان  مدير  باجا،  أيت  سعيد  وأعرب 
التي  املعنية  الجهات  ملختلف  شكره  عميق  عن  املرسحية، 
أن  إىل  الفًتا  للمهرجان،  الثامنة  النسخة  إنجاح  يف  تشارك 
عمل  ورشات  خالل  من  الجامعة  عىل  املهرجان  انفتاح 
خالل  من  وذلك  الطلبة،  لفائدة  مرموقون  أساتذة  يقدمها 
العروض التي أتاحت لهم الفرصة الكتشافها مبرسح محمد 

الخامس وبجامعة محمد الخامس.
املرسحية  بالفنون  النهوض  إطار  يف  املهرجان  ويندرج   
ودعم الحوار الثقايف بني املواهب الشابة املغربية ونظرياتها 
إيسيل  جمعية  تنظمه  الذي  املهرجان  ويسعى  األجنبية. 
محمد  امللك  رعاية  تحت  الثقايف  والتنشيط  للمرسح 
الفني  والتبادل  والتكوين  للقاء  منصة  يكون  ألن  السادس، 
وأساتذة  خريجي  من  الفنون  يف  املتخصصني  بني  املرسحي 

املعاهد العليا للفن املرسحي عرب العامل.

ياسمني عباس 

للكتاب، ضمن  العامة  املرصية  الهيئة  عن  مؤخرا  صدر 
سلسلة » ما » املعنية بتعريف العلوم والفنون للقارئ 
التي  املجاالت  يف  متخصصني  أساتذة  بأيدي  العادي 
الدكتور  لألستاذ   « الدراما  ما   « كتاب  فيها،  يكتبون 
الدراما  قسم  ورئيس  أستاذ  العال  أبو  الدين  عصام 

والنقد األسبق باملعهد العايل للفنون املرسحية .
الفصول  من  ومجموعة  مقدمة  من  الكتاب  ويتكون   
 – الكتاب  مقدمة  خالل   – الكاتب  يتناول  ؛  املتتالية 
توضيح أن هناك أشكاال أخرى من الدراما مل يتعرض لها 
الكتاب ؛ خاصة دراما الرشق األقىص والدراما األفريقية، 
الغربية  الدراما  عن  للحديث  فصوله  أفرد  الكتاب  وأن 

التي متثل النموذج العام للدراما يف الرشق والغرب .
املؤلف  يتعرض  للكتاب،  املتتالية  الفصول  خالل  و 
الخامس  القرن  منذ  ونظرياتها  الغربية  الدراما  لتاريخ 
الحادي  القرن  من  األولني  العقدين  حتى  امليالد  قبل 
والعرشين ؛ بدءا من الدراما اإلغريقية ثم الرومانية ثم 
الدراما اإلسبانية يف القرن الخامس عرش والسادس عرش 
ثم الدراما اإلنجليزية خالل العرص اإلليزابيثي يف القرن 
الدراما  ثم  عرش،  السابع  القرن  وأوائل  عرش  السادس 
الفرنسية الكالسيكية خالل القرن السابع عرش، وتتلوها 

الدراما الرومانتيكية يف فرنسا يف القرن الثامن عرش وما 
الدراما  وتيارات  والواقعية  الطبيعية  درامات  من  تالها 

خالل النصف األول من القرن العرشين . 
اإلذاعية  والدراما  السينامئية  بالدراما  الكتاب  يهتم  كام 
القرن  نهايات  منذ  منها   كل  ونشأة  والتليفزيونية 

التاسع عرش حتى منتصف القرن العرشين تقريبا . 
الفنية  التيارات  املؤلف  يوضح  الكتاب،  رحلة  خالل  و 
التي مرت بها الدراما الغربية خالل كل عرص من عصور 

تطورها وأهم كتابها .
املؤلف  أن  إال  للكتاب،  املوسوعية  املادة  بالرغم من  و 
فهمه  يسهل  بشكل  يقدمه  تناوال  تناوله  إىل  عمد  قد 
الثقافة  شيوع  بهدف  العادي،  للقارئ  واستيعابه 
يف  أهميتها  ومعرفتهم  املتخصصني  غري  بني  الدرامية 

حياة الشعوب .
أبو  الدين  »عصام  الدكتور  األستاذ  أن  بالذكر  وجدير 
أكادميي  وأستاذ  دراما   وباحث  وناقد  كاتب   « العال 
يناير عام 1962،و حصل عىل  بالقاهرة يف  مرصي، ولد 
 1987 عام  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  بكالوريوس 
وحصل  دفعته،  عىل  األول  وترتيب  جدا  جيد  بتقدير 
بأكادميية  املعهد  العليا من نفس  الدراسات  عىل دبلوم 

الفنون بالقاهرة عام 1990، ثم نال درجة املاجستري يف 
نال  ممتاز،  بتقدير   2000 عام  املرسحي  والنقد  الدراما 
الدراما  يف  الدكتوراه  درجة  بالقاهرة  الفنون  بأكادميية 
والنقد املرسحي عام 2005 بتقدير مرتبة الرشف األوىل 

.
له  وصدرت  قصرية،  دراسة  تسعني  من  أكرث  له 
رسور،  نجيب  مرسح   « منها  الكتب  من  مجموعة 
العربية  املرسحية  الكوميديا،  عن  أرسطوطاليس  نظرية 
دراسة  إىل  مدخل  الفني،  والزيف  التاريخية  الحقيقة 
علم العالمات يف اللغة واملرسح، التطور التقني للملهاة 
عند توفيق الحكيم، مدخل إىل دراسة علم العالمات يف 
اللغة واملرسح، آليات التلقي يف درامات توفيق الحكيم 
العامة  الهيئة املرصية  الصادر من  الدراما »  وأخريا »ما 

للكتاب، 2022 ».
القصرية  الدراسات  من  العديد  له  صدرت  كام 
واملتوسطة، وصدرت له عرشات من الدراسات القصرية 

واملتوسطة باإلضافة إىل مقدمات الكتب.
 « منها  الدرامية  الكتابات  من  العديد  إىل  باإلضافة 
غراميات زوج، الغائب، زمن الفوىض، فردوس الرشق ».

سامية سيد
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4 متابعات

الطفل لثقافة  القومي  المركز 
2022 في 

متيز املركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد 

الحافظ ناصف ىف عام 2022 بتقديم مجموعة متميزة من 

يف  الفن ورضورته  بدور  وإمياناً  واملرسحية  الفنية  األنشطة 

الرتاث بوصفه املشكل  الذي يلعبه  الشعوب، والدور  حياة 

أشكالها  خالل  من  وتفردها  الشعوب  لهواية  والصانع 

ناصف  الحافظ  عبد  محمد  املرسحي  الكاتب  قال  الرتاثية. 

عن حصاد 2022 م » خالل عام 2022 أقمنا اليوم الشهري 

التقليدية  والعرائس  األراجوز  ملتقي  نجاح  بعد  لألراجوز 

لألطفال  الثقافية  بالحديقة   2021 نوفمرب   28 الثالث 

من  محمود،والهدف  محمد  والء  الباحثة  إرشاف  تحت 

نافذة جديدة لألعبي  إيجاد  الشهري لألراجوز  اليوم  إقامة 

لبناء  لتقديم بعض أعاملهم، عمل ندوات  الجدد  األراجوز 

خالل  من  األراجوز  فن  عىل  الجدد  املشتغلني  لدي  الوعي 

اساتذة متخصصني،وهنا اقوم برسد بشكل رسيع عيل مدار 

حوايل عرشة أشهر ليوم األراجوز الذي يقوم بتاريخ 28 من 

كل شهر قدمت فيه اواًل منر جديدة لالعبي األراجوز أمثال 

الفنانة جيهان مويس وحمدي مجدي وريهام أحمد وأحمد 

جابر، تم إستتضافه العرض املرسحي »حواديت األراجوز » 

املرسح  إنتاج  العزب  محسن  إخراج  إبراهيم  راندا  تأليف 

تقديم  متقطعة،  عرض  ليلة   15 ملدة  لألطفال  القومي 

العرض العرائيس »أراجوز وأراجوزتا » تأليف سعيد حجاج 

إخراج نارص عبد التواب إنتاج املركز القومي لثقافة الطفل 

ملدة التقل عن 18 ليلة عرض متقطعة، كذلك حضور عدد 

من ااملتخصصني أصحاب تجارب مع فن األراجوز منهم ا.د 

زعيمة،  محمد  عيل،أ.د  محمد  أسامة  ا.د  الحلوجي،  نبيل 

املخرج  عزت  محمد  الكبري  الفنان  الدين  جامل  محمد  د. 

فرقة  مشاركة  وأيضا  إبراهيم  راندا  الفنانة  العزب  محسن 

»كذالون »  وعرائس املرسح األسود بقيادة الفنان شعبان 

أبو الفضل

وتابع قائاًل : وشاركت فرقة أجيال للعرائس التابعة لإلدارة 

لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  والبحوث  للدراسات  املركزية 

الثقافة بقيادة الفنان عمرو حمزة  مبجموعة من العروض،  

املناسبات  لكل  الفعاليات  من  مجموعة  أقيمت  وكذلك 

عيل سبيل املثال وليس الحرص عدة أنشطة من ورش حيك 

 ، الفخار والقراءة واإلطالع »   أروجامي  الوجه  ورسم عىل 

وكل  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  بني  التعاون  إطار  ويف 

كل  من  األربعاء   « وطن  محبة  »يف  صالون  اقيم  الهيئات 

أسبوع ىف الحديقة الثقافية بالسيدة زينب،وذلك بالتعاون 

مؤمتر  هامش  وعيل  والتعليم،  والرتبية  االوقاف  وزارة  مع 

املناخ والذي عقد يف رشم الشيخ،وحرضه عدد كبريجدا من 

بعمل رسم  القومي  املركز  قام   . العامل  رؤساء وملوك دول 

الخريبيي  خالد  الفنان  نفذها   ) مرت   30( جدارية  اطول 

رسمها عدد كبري من طالب املدارس مراحل عمرية مختلفة 

ورش  عمل  تم  النعيم،  عبد  أحمد  الكبري  الرسام  مبشاركة 

الكبري  الكاتب  الكتابة املرسحية تدريب  الصغري يف  للمبدع 

ملدة  وليد كامل  والسيناريست  الكاتب  وأيضا  زحام  أحمد 

شهر كل ورشة.

وأيضا ورشة للشعر تدريب الشاعر الكبري أحمد عنرت

عبد  نارص  املخرج  قام  عندما  نصيب  له  كان  أيضا  املرسح 

تأليف    ) ونار  )عسل  تفعيل  تجربة مرسح  بتقديم  التواب 

الفتاح،اداء  عرب  محمد  البيه،  إبراهيم  بطولة  رساج  احمد 

ديكور   ) مجدي  حمدي  و  مويس  جيهان  عرائس  وتحريك 

أحمد فتحي أشعار أحمد زرزور وسيد سالمة إلحان سيد 

أوسكار  الرحمن  عبد  إستعراضات   . غنيم  عالء  العطار، 

أحمد سعيد

أحمد  للفنان  لألطفال  الرسم  فن  لتعليم  ورش  إقامة  تم 

للفنانة  )الزووم(  تقنية األون الين  النعيم، وأيضا عرب  عبد 

أمرية صربي وقسم )الركن األخرض بالحديقة الثقافية (وتم 

عمل الكثري من املعارض للوحات خريجي هذه الورش من 

األطفال الذى تجاوز عددهم )ألف طفل (من سن خمس 

سنوات حتي 16 سنة عيل مدار اكرث من ثالثة اشهر

وأيضا أقيمت ورشة لتعليم فن األراجوز للمرة الثانية عيل 

التوايل وكانت تضم ثالثة فصول كل فصل مكون من عدد 

55سنة،وقام  سن  حتي   14 سن  من  ومتدربة  متدرب   15

نارص  والفنان  الفتاح  عبد  محمد  الفنان  فيها  بالتدريب 

مدة  أراجوز  العب  تخريجي  منها  الهدف  التواب  عبد 

الدفعة  هذه  تخريج  تم  الشهرين  تجاوزت  الورش  هذه 

الرابع يف 11 ديسمرب  التقليدية  مبلتقي األراجوز والعرائس 

العام  األمني  عزمي  /هشام  الدكتور  األستاذ  بحضور   2022

الفصول  يف  املتدربني  عدد  للثقافة،وكان  األعىل  للمجلس 

الثالثة حوايل 33 متدرب ومتدربة من محافظات )القاهرة، 

الجيزة، الفيوم، القليوبية، الرشقية( يضاف لعدد 17 العب 

أراجوز تم تخريجهم العام املايض ليصبح عدد حاميل أمانة 

األراجوز حوايل 50 العب والعبه أراجوز.

الحديقة  أطفال  من  تأسسها  تم  التي  الفرق  وأضاف: 

فرقة  العام  مدار  عيل  أنشطتها  وتقدم  الثقافية، 

األراجوز مدرسة  خريجي  أراجوز  والعبه  العب   50
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55 متابعات

بقيادة عبد  )بنات وبس(  استعراضيات وتنور من األطفال 

معظم  يف  شاركت  والتي  سعيد  أحمد  أوسكار  الرحمن 

لألطفال  الثقافية  بالحديقة  القومية  واملناسبات  الفاعليات 

بالسيدة زينب،وايضا يف العديد من القوافل الثقافية خارج 

بالدار  الطفل  فنون  مهرجان  يف  وشاركت  القاهرة،  وداخل 

العرب( عرب  املنتجني  )اتحاد  ينظمه  الذي  باملغرب  البيضاء 

الفنان  بقيادة  سالم  كورال  أطفال  فرقة  الين  األون  تقنية 

الفاعليات مبرسح  من  العديد  يف  شارك  وائل عوض،والذي 

القوات  ومتحف  املرصية  األوبرا  دار  وايضا  الجمهورية، 

الفاعليات  من  العديد  يف  سعيد،وشارك  وبور  الجوية 

َالتكرميات  الجوائز  من  العديد  ونال  القومية،  واملناسبات 

فنون  مبهرجان  األول  املركز  جائزة  املثال  سبيل  عىل  منها 

)اتحاد  الذي ينظمه  )املغرب(  البيضاء  الدار  الدويل  الطفل 

وتضم  )الزووم(  الين  األون  تقنية  عرب  العرب(  املنتجني 

حوايل 40 طفل وطفلة من 6 سنوات حتي 17 سنة.

الفنان  بقيادة  األسود  واملرسح  للعرائس  لون”  “كذا  فرقة 

الجمعة  يومي  أنشطتها  تقدم  والتي  الفضل  أبو  شعبان 

والسبت من كل أسبوع بالحديقة الثقافية لألطفال، بشكل 

يقمها  التي  املناسبات،والفاعليات  بكل  املشاركة  غري  دائم 

املركز القومي.

عبد  نارص  الفنان  بقيادة  واألراجوز  العرائس  فرقة 

التواب،وهذه الفرقة معظم أعضاءها من موظفي الحديقة 

الثقافية لألطفال، فرقة استعراضية من )قادرون باختالف( 

فيه  أقيم  الذي  ديسمرب  لشهر  ونأيت  منيب،  منال  بقيادة 

 ،12  ،11 أيام  الرابع  التقليدية  والعرائس  األراجوز  ملتقي 

والهيئات  املستقلة  الفرق  من  عدد  مبشاركة  ديسمرب   13

ومنها فرقة األراجوز املرصي والعرائس بقرص ثقافة العامل 

فرقة  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة  التابعة  الخيمة  بشربا 

»مملكة  مرسحية  قدمت  والتى  شكر  كفر  ثقافة  قرص 

العامة  الهيئة  إنتاج  الغيط  أبو  محمود  إخراج   « األراجوز 

واألراجوز،  العرائس  وفرقة  لون،  كذا  فرقة  الثقافة،  لقصور 

االستعراضية،  وبس  بنات  فرقة  سالم،  كورال  أطفال  فرقة 

إعادة  أيضا  تم  الخريبي،  خالد  الفنان  بقيادة  كرويك  فرقة 

فهيم  السيد  تأليف  الكسالن«  »األراجوز  عرض  تقديم 

تم عمل معرض   : وتابع  الغندقيل،  إسامعيل  أحمد  إخراج 

العام  هذا  ويف  حمدون  أمين  للفنان  الظل  خيال  لعرائس 

وضعه  تم  والذي  السوري،    الظل  بخيال  االحتفاء  تم 

األراجوز  وضع  تاريخ  نفس  يف  العاجل  الصون  قامئة  عىل 

والعرائس التقليدية 28 نوفمرب 2018، وتم استنساخ منوذج 

وهم  السوري  الظل  خيال  عرائس  أشهر  من  لعروستني 

»كراكوز وعواظ » تنفيذ الفنان العرائيس رؤوف كامل، ويف 

املتلقي الرابع تم تكريم عدد من املبدعني الذين أثروا فن 

وروح  اسم  تكريم  وهم  والعرائس  الظل  وخيال  األراجوز 

رئيس  وأيضا  الشعبي  األدب  أستاذ  مريس  أحمد  األستاذ 

منظمة  يف  األراجوز  ملف  ناقش  الذي  الثقافة  وزارة  وفد 

اليونسكو وتسلم الدرع نجله الدكتور محمد احمد مريس، 

العربية  اللغة  أستاذ  إسامعيل  عيل  سيد  الدكتور  األستاذ 

العريب  امللقب بجربيت املرسح  األداب جامعة حلوان  بكلية 

صاحب كتاب »مرسح العرائس يف مرص »، األستاذ الدكتور 

الفنية  الرتبية  بكلية  الفنية  األشغال  أستاذ  ريه  أبو  كامل 

فن  الفنانني  من  كثري  علم  الذي  األكادميى  وهو  بالزمالك 

خيال الظل ومنهم رؤوف كامل، وأمين حمدون ونارص عبد 

التواب ، وكرم املخرج محسن العزب وهو مخرج باملرسح 

األراجوز  فن  حول  ندوة  وأقيمت  الطفل،  لثقافة  القومي 

بها  وتحدث   « األراجوز  فن  تطوير  وأليات  »رؤى  بعنوان 

الندوة  أدار  العال،  أبو  الرازق  عبد  أحمد  الناقد  من  كاًل 

األراجوز  بفن  املهتمني  بحضور  العليم  عبد  أحمد  الباحث 

ومنهم املبدع العرائيس ناصف عزمي مؤسس فرقة الكوشه 

الحافظ ناصف  الكبري محمد عبد  الكاتب  للعرائس، وأيضا 

رئيس املركز القومي لثقافة الطفل، شارك العرض العرائيس 

»أراجوز وأراجوزتا » تأليف سعيد حجاج إخراج نارص عبد 

أكالن  مبهرجان  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  إنتاج  التواب 

»الراشيدية  مبدينة  السابعة  الدورة  الطفل  ملرسح  الدويل 

 25 حتي   21 من  الفرتة  يف  »أونالين«  املغربية  باململكة   «

فعاليات  ضمن  العرب  املرسحيني  من  عدد  وكرم  ديسمرب 

عبد  نارص  املرصي  العرائيس  املخرج  منهم  املهرجان  هذا 

التواب.

 رنا رأفت 

لألراجوز شهرى  يوم  وإقامة  التقليدية  والعرائس  األراجوز  ملتقي  نجاح 

الطفل لمسرح  الدولي  أكالن  بمهرجان   « وأراجوزتا  »أراجوز  العرائسي  العرض  مشاركة 
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6 متابعات

البيت  لفرق  فين  وحراك  واسعة  نشاط  حالة    
واالستعراضية الشعبية  للفنون  الفين 

2022م  عام 
158 ليلة عرض لعروض فرقة تحت 18  و 37 ليلة عرض 

عرض  ليلة  و96  الشعبية  للموسيقي  القومية  للفرقة 

للسريك  عرض  ليلة  و438  االستعراضية  الغنائية  للفرقة 

القومي .

الفني  البيت  عاشها  فنية  ومنجزات  تاريخية  أوقات 

للفنون الشعبية واالستعراضية بقيادة رئيس البيت الفني 

وذلك   ، عبده  عادل  د.  واالستعراضية  الشعبية  للفنون 

راعيه  الكيالين  د.نيفني  الثقافة  وزيرة  معاىل  رعاية  تحت 

الثقافة املرصية وبإرشاف املخرج الكبري خالد جالل رئيس 

رئيس  عبده  عادل  د.  قال   ، الثقايف  اإلنتاج  شئون  قطاع 

البيت  شهد  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  البيت 

عام  نجاحات خالل  واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنى 

الفنى  البيت  فرق  الفنية  شعلتها  حملت  وصحوة   2022

وفنون  مرسحية  عروض  من  املختلفة  الشعبية  للفنون 

مرسح  عىل  وذلك   ، القومى  السريك  وعروض   ، شعبية 

 ، باألسكندرية  الوهاب  عبد  محمد  ومرسح  البالون 

وقاعة صالح جاهني ، والسريك القومي بالعجوزة والسريك 

عرض  ليلة   311 القومي  السريك  قدم   ، بجمصه  القومي 

عرض  ليلة   71 ومنها  بالعجوزة  القومي  بالسريم  فقدم 

بالسريك  عرض  ليلة   56  ، مبدينة جمصه  القومي  بالسريك 

متنوعة   أماكن  يف  الثقافة  وزارة  فعاليات  ضمن  القومي 

بالسيدة  الثقافية  ،الحديقة  الهناجر  ساحة  مرسح  منها 

بالسادس من أكتور  الكتاب بندادى مول  ، معرض  زينب 

، معرض الكتاب بفيصل ، معرض الكتاب مبدينتي ، مركز 

الرتاثية  للفنون  الدويل  الطبول  ،مهرجان  حرب  طلعت 

لفنون  الدويل  هانوي  مهرجان  يف  واملشاركة   « بالقلعه 

امليدالية  عىل  القومي  السريك  وحصول  بفيتنام  السريك 

السريك  عرض  لياىل  إجاميل  وكان   ، ياسني  ألوالد  الفضية 

القومي 438 ليلة عرض بقيادة الفنان وليد طه ، 

عرض  قدم  الشعبية  للموسيقي  القومية  الفرقة  ويف 

زين   منار  إخراج  الحميد  عبد  بكري  تأليف  التغريبة 

القومية  الفرقة  قدمت  كام   ، ليلة   45 العرض  وقدم 

حفالت  الشيخ   لبني  الفنانة  بقيادة  الشعبية  للموسيقى 

الدينى  واإلنشاد  الشعبية  لالآلت  لياىل   21 بواقع  متنوعة 

عبدالوهاب  محمد  ومرسح  الهناجر  ساحة  مرسح  عىل 

طاز  واألمري  القلعة  يف  يوسف  برئ  ومرسح  باإلسكندرية 

وحديقة الحرية ضمن فعاليات مهرجان الطبول ومهرجان 

سامع الدوىل ونادى نقابة املهن التمثيلية. ومعرض فيصل 

عىل  الفرقة  قدمت  كام   ، مول  داندى  ومعرض  للكتاب 

مرسح جمصة الصيفى 7 لياىل بإجاميل 73 ليلة عرض .

واألربعني  بابا  »عىل  عرض  بها  فقدم   18 تحت  فرقة  أما 

حسن  وإخراج  محمد  املنعم  عبد  إعداد   « حرامي 

مرسح  عىل  وذلك  عرض  ليلة   38 بواقع  وذلك  الرشيف 

الهناجر  ومرسح  جاهني  صالح  قاعة  ومرسح  البالون 

ضمن فعاليات صيف قطاع اإلنتاج الثقايف ومهرجان تازة 

بتونس  الدويل  بوليس  نيا  ومهرجان   ، املغربية  باململكة 

إمام  إسالم  إعداد  السندباد  عرض  الفرقة  قدمت  كام   ،

إخراج شادي الدايل وذلك بإجاميل 90 ليلة عرض 60 ليلة 

عبد  محمد  مرسح  عىل  ليلة   30 و  البالون  مرسح  عىل 

ميه«  يف  »سمك  مرسحية  ،وقدمت  باألسكندرية  الوهاب 

عىل مرسح جمصه الصيفي بواقع 30 ليلة عرض وإجاميل 

عدد الليايل للعروض 158 ليلة عرض.

»رمضان  عرض  فقدمت  االستعراضية  الغنائية  الفرقة  اما 

عرض  ليلة   13 بواقع  لبيب  وإخراج صالح  تأليف   « جانا 

عىل مرسح الحديقة الثقافية ضمن فعاليات »اهال رمضان 

أمني  تأليف   « اتجوز  وعايز   ، العريس  »انا  مرسحية   ،  «

عىل  عرض  30ليلة  وقدمت  لبيب  صالح  إخراج  يوسف 

، مرسحية  الصيفي  املوسم  مرسح جمصه ضمن فعاليات 

رؤية  محفوظ  نجيب  العاملي  لألديب   « املدق  »زقاق 

عبده  عادل  وإخراج  الصواف  محمد  وأشعار  درامية 

عرضها  ومازل  البالون  عىل مرسح  عرض  ليلة   53 قدمت 

مستمر خالل 2023 بأجاميل عدد لياىل 96 ليلة عرض .

وتابع قائاًل » اما فرقة رضا للفنون الشعبية بقيادة الفنانة  

قدمت  البالون   مرسح  عىل  قدمت  العزيز   عبد  إيناس 

عىل مرسح البالون 52 ليلة عرض عىل مرسح محمد عبد 
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77 متابعات

متنوعة  حفلة   23  ، عرض  ليلة   16 باألسكندرية  الوهاب 

التنمية  صندوق  مع  بالتعاون  الغوري  قبة  مرسح  عىل 

الثقافية ضمن فعاليات وزارة الثقافة وعىل مرسح جامعة 

فعاليات  ضمن  الهناجر  ساحة  مرسح  وعىل   ، القاهرة 

مرسح  وعىل  القاهرة  جامعة  مرسح  وعىل  الثقافة  وزارة 

قطاع  وصيف  هاللك  هل  فعاليات  ضمن  الهناجر  ساحة 

الكوم  شبني  ثقافة  قرص  مرسح  وعىل  الثقايف   اإلنتاج 

طاز  األمري  وقرص  القلعة  مبحىك  يوسف  برئ  مرسح  وعىل 

الدويل  الطبول  مهرجان  فعاليات  ضمن  الهناجر  وساحة 

للفنون الرتاثية ومهرجان األقرص لتعامد الشمس ومعرض 

الكتاب مبدينتي ومهرجان جرش للثقافة والفنون باململكة 

ومنتدي  بروما   املرصية  واألكادميية  الهاشمية  األردنية 

شباب العامل بإجاميل 19 ليلة عرض ، 

هاين  الفنان  بقيادة  الشعبية  للفنون  القومية  الفرقة  اما 

عرض  ليلة   17 البالون  مرسح  عىل  قدمت  النابليس 

الغوري  قبة  ليلة عرض عىل مرسح   19 متنوعة  وحفالت 

فعاليات  ضمن  الثقافية  التنمية  صندوق  مع  بالتعاون 

فعاليات  ضمن  الهناجر  مرسح  وعىل   ، الثقافة  وزارة 

عىل   ، الثقايف  اإلنتاج  قطاع  وصيف  هاللك  هل  برنامج 

ضمن  طاز  األمري  وقرص  بالقلعة  يوسف  برئ  مرسح 

وتعامد  األقرص  مهرجان   ، الطبول  مهرجان  فعاليات 

وزارة  فعاليات  ضمن  مبدينتي  الكتاب  مبعرض  الشمس 

الهاشمية  الثقافة ، مهرجام أربد الدويل باململكة األردنية 

مرسحية  قدمت  كام  عرض  ليلة   36 لياىل  عدد  بإجامىل 

»لحظة حب » تأليف وأشعار محمد الصواف إخراج يارس 

صالح  قاعة  مرسح  عىل  عرض  ليلة   15 وقدمت  صادق 

جاهني مدير إنتاج العرض أمل حبيب  ، مرسحية »عاشق 

عبد  وإخراج  الصواف  محمد  وأشعار  تأليف   « ومداح 

السادات  جامعة  لياىل عىل مرسح   10 قدمت  ذيك  الغني 

»انغام  فرقة   ، الثقافة  وزارة  فعاليات  ضمن  باملنوفية 

مرسحية  قدمت  عبيد  ماهر  الفنان  بقيادة   « الشباب 

»سيد درويش »  تأليف سيد إبراهيم إخراج أرشف عزب 

قدمت 15 ليلة عرض عىل مرسح البالون ضمن فعاليات 

عبد  محمد  مرسح  عىل  عرض  ليلة   15  ، الثقافة  وزارة 

ضمن  الهناجر  ساحة  عىل  متنوعة  حفلة   11 و  الوهاب 

القاهرة  وجامعة  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  صيف  فعاليات 

األنفويش وقاعة صالح جاهني وإجامىل عدد  ثقافة  وقرص 

الليايل 56 ليلة عرض.

وأضاف : قدم البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية 

الفنون  أكادميية  إنتاج  بدارة  ملرسحية  متنوعة  حفلة   50

العديد  ىف  الخاصة  القدرات  لذوي   ، البالون  مرسح  عىل 

من األماكن يف مستشفي 57357 مستشفي الرسطان ، دار 

 . ورسالة  بهية  أوالدنا وجمعية  مهرجان   ، املرصية  األوبرا 

وأما عن التعاون مع الجهات التابعة للوزارة فأضاف.

الفنون  أكادميية  انتاج  من  مرسحية  عروض  استقبال  تم 

أربعة  بعدد   2022 يناير  شهر  خالل  البالون  مرسح  عىل 

عروض مرسحية.

الشعبية  للفنون  رضا  فرقة  عروض  تقديم  استمرار  مع 

لكل  حفلة  عدد  بواقع  الشعبية  للفنون  القومية  والفرقة 

منهم شهريا عيل قبة الغوري بالتعاون مع قطاع صندوق 

التنمية الثقافية.

املتنوعة  الفني  البيت  لفرق  الفنية  العروض  وقدمت 

شئون  قطاع  فعاليات  ضمن  القومي  السريك  وفقرات 

اإلنتاج الثقايف »هل هاللك«الرمضانية بساحة الهناجر.

املتنوعة  الفني  البيت  لفرق  الفنية  العروض  وقدمت 

العامة  الهيئة  فعاليات  ضمن  القومي  السريك  وفقرات 

املرصية للكتاب خالل شهر رمضان.

كذلك قدمت العروض الفنية لفرق البيت الفني املتنوعة 

العامة  الهيئة  فعاليات  ضمن  القومي  السريك  وفقرات 

العامة  الهيئة  معارض  إقامة  خالل  للكتاب  املرصية 

للكتاب.

 رنا رأفت 
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الشعبية   والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي  للمركز 
2022 عام  حصاد 

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  قدم 

جالل  خالد  املخرج  وإرشاف  صادق،  يارس  الفنان  برئاسة 

 2022 العام  خالل  الثقايف  اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس 

املتمثل  دوره  إطار  يف  والفعاليات  األنشطة  من  مجموعة 

إىل  عنارصه  بكل  املرصي  املرسحي  الرتاث  وتوثيق  جمع  يف 

املعارصة  املرسحية  األنشطة  كل  ورصد  تسجيل  جانب 

يف  املتخصصة  الدوريات  من  عدد  إصدار  إىل  باإلضافة   ،

وكذلك  الشعبية،  والفنون  واملوسيقى  املرسح  مجاالت 

باملركز  املرصي  الفن  ورواد  رموز  متحف  الفتتاح  اإلعداد 

الوثائق  من  مجموعة  يضم  والذي  للمرسح  القومي 

رموز  أهم  مقتنيات  جانب  إىل  النادرة،  والفنية  املرسحية 

الحركة املرسحية يف مرص.

للمرسح  القومي  املركز  إنجازات  ألهم  عرض  ييل  وفيام 

واملوسيقى والفنون الشعبية خالل عام 2022 .

وقصور  بالمسارح  المتحفية  األجنحة  افتتاح 
الثقافة

استطاع صادق نرش فكرة املتحف  للجمهور كمرحلة لعرض 

يف  متحفية  أجنحة  إنشاء  بفكرة  بداية  والرتاث  املقتنيات 

الفكرة  بهذه  رحب  والذي  املرصية،  واملحافظات  املسارح 

شؤون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  الكبري  املخرج  ودعمها 

اإلنتاج الثقايف.

مبسارح  متحفية  عرض  أجنحة  إنشاء  تم  إثرها  وعىل 

الشعبية  للفنون  الفني  والبيت  للمرسح  الفني  البيت 

والطليعة  والغد  ومرتوبول  والعائم  )السالم  واالستعراضية 

عرض  جناح  املركز  أقام  كام  القومي(؛  والسريك  والبالون 

إنشاء جناح متحفي داخل  القومي، ويتم  متحفي باملرسح 

وتاريخ  مقتنيات  ليضم  مرصية،  محافظة  كل  ثقافة  قرص 

لتدعيم  املرصية،  املحافظات  أبناء  من  املبدعني  وإسهامات 

املحافظات  أبناء  وتعريف  املبدعني  هؤالء  قيمة  وترسيخ 

أجنحة  إقامة  تم  وقد  محافظاتهم،  أبناء  من  الفنون  برواد 

)اإلسكندرية،  محافظات:  ثقافة  بقصور  متحفية  عرض 

دمنهور،  طنطا،  الكوم،  شبني  الزقازيق،  بورسعيد، 

لقصور  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  أسيوط(  اإلسامعيلية، 

الثقافة، يحتوي كل جناح عىل بعض مقتنيات رموز ورواد 

الفن بكل محافظة.

المصري الفن  ورواد  رموز  متحف 
المركز  متحف  مقتنيات  دعم 

السابقة  الفرتة  يف  املركز  متحف  مقتنيات  لدعم  استمراًرا 

الفنانني  ومع  الراحلني  الفنانني  وأبناء  ُأرس  مع  بالتعاون 

جمع  فتم  الحياة،  قيد  عىل  زالوا  ما  الذين  املخرضمني 

بعض من مقتنيات كل من الفنانني: الفنانة سميحة أيوب، 

وسمرية عبد العزيز، وفاروق فلوكس وأيضا مقتنيات جامل 

وإبراهيم  التطاوي  الحفيظ  وعبد  رضا  ومحمد  إسامعيل 

الله  وعبد  إبراهيم  املنعم  وعبد  رسحان  وشكري  سعفان 

وحسن  الباروين  وسهري  ماوس(  )مييك  الله  عبد  أحمد 

عابدين ومحمد متويل وسناء شافع ومحمد عناين ومجدي 

ومحمد  كاسب  وعديل  زكريا  وطلعت  رضا  ومحمد  وهبة 

رشوان  وصالح  الديب  وحسن  يوسف  وفاروق  العينني  أبو 

وعهدي  إسامعيل  وجامل  بالله  واملنترص  سعفان  وإبراهيم 

عقيلة  الراحلة  الفنانة  ومقتنيات  علوان،  ومتوىل  صادق 

وزيك  نبيل  وزوزو  األلفي  نبيل  الراحلني  ومقتنيات  راتب، 

طليامت .

والنشر المطبوعات  مجال  في 
يتناول  كتيب  والنرش  املطبوعات  مجال  يف  املركز  أصدر 

»السرية الذاتية والفنية للفنانة القديرة آمال رمزي« إعداد 

عرشينيات  يف  املرصي  »املرسح  وكتيب  دوارة،  عمرو  د. 

»املوسم  وكتاب  الحلوجي،  حسن  إعداد  املايض«  القرن 

التوثيقي  الرصد  سلسلة  ضمن   »2011  -2008 املرسحي 

للحركة املرسحية من عام 1952 دراسة ومراجعة د. عمرو 

دوارة، وتحت الطبع حالًيا النص املرسحي »زمن السلطنة« 

الطبع  تحت  وأيضا  العال   أبو  الكبري محمد  الكاتب  تأليف 

كتاب يف الرتاث املرسحي 1928 ، ويستمر املركز يف اإلصدار 

مع  بالتعاون  السادس  اإلصدار   - املرسح  ملجلة  الشهري 

الهيئة املرصية العامة للكتاب. 

التفاعلية   النقدية  الدراسات  مجال  في 
»زقاق  املرسحي  العرض  ملناقشة  نقدية  دراسة  املركز  أقام 

املدق« مبقر املركز، ويف إطار احتفال وزارة الثقافة بالقاهرة 
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أقام  2022م،  لعام  اإلسالمي  العامل  يف  الثقافة  عاصمة 

العامل  يف  الثقافة  ومشرتك  املادي  غري  »الرتاث  ندوة  املركز 

فنون  يف  الروحانية  »العنارص  بعنوان  وأخرى  اإلسالمي« 

أقام  كام  للثقافة،  األعىل  املجلس  بقاعة  الشعبي«  األداء 

دراسة نقدية ملناقشة العرض املرسحي »استدعاء ويل أمر« 

الهناجر  مبركز  حنني  آدم  بقاعة  للفنون  الهناجر  مركز  إنتاج 

ومكافحة  املجتمعية  التنمية  الفن يف  »دور  وندوة  للفنون، 

باملجلس  املؤمترات  بقاعة  كرمية«  حياة  وإقامة  الفساد 

األعىل للثقافة .

والموسيقية الغنائية  الحفالت 
مبناسبة  املوسيقية  لفرقته  غنايئ  موسيقي  حفل  املركز  قدم 

الذي  برنامج هل هاللك  وذلك ضمن  سيناء،  تحرير  ذكرى 

رمضان  شهر  خالل  الثقايف  اإلنتاج  شئون  قطاع  يقيمه 

الفنان  تكريم  حفل  املركز  وأقام  الساحة،  مبرسح  املعظم 

للمركز  مقتنياته  من  بعض  وإهداء  فلوكس؛  فاروق  الكبري 

القومى،  املركز املوسيقية للحفل.  باملرسح  مع إحياء فرقة 

كام أحيت فرقة املركز املوسيقية إحدى لياىل برنامج »صيف 

من  الفرتة  خالل  القطاع  أقامه  الذي  الثقايف«  اإلنتاج  قطاع 

الهناجر  2022/8/23 حتى 2022/8/31 مبرسح ساحة مركز 

للفنون.

التسجيلية األفالم 
التي  التسجيلية  األفالم  بعض  وإنتاج  بإعداد  املركز  قام 

تستعرض السري الذاتية والفنية لرواد ورموز املرسح املرصي 

سبعة  إىل  باإلضافة  الخويل،  وفهمي  فلوكس  فاروق  ومنها: 

أفالم تسجيلية يستعرض كل منهم مديري مسارح )القومي، 

وعدد  البالون(،  مرتوبول،  العائم،  الغد،  الطليعة،  السالم، 

ومراحل  إنشاء  تاريخ  أحدهام  يستعرض  تسجييل  فيلم   2

الفن  ورواد  ورموز  الكوم  شبني  محافظة  ثقافة  قرص  تطور 

من أبناء محافظة املنوفية، واآلخر يستعرض أحدهام تاريخ 

ورموز  طنطا  محافظة  ثقافة  قرص  تطور  ومراحل  إنشاء 

ورواد الفن أبناء محافظة الغربية.

الرقمنة مجال  في 
رقمنة  استمرار  حالًيا  يتم  للرقمنة  الدولة  مرشوع  إطار  يف 
بالرتاث  البدء  وتم  باملركز،  املوجودة  الرتاثية  النصوص 
والباحثني  للدارسني  وإتاحته  التلف  من  لحفظه  املرسحي 
مبا  الشعبية  والفنون  واملوسيقى  املرسح  بفنون  واملهتمني 
موسيقية–  نوت   – وإعالنات  )مرسحيات  كنوز  من  فيها 
الصوتية  التسجيالت  تراث فن شعبي( كذلك جاري تحويل 

واملرئية إىل ديجيتال. 

مسرحية والعروض  الفعاليات  توثيق 
الفني  للبيت  املرسحية  العروض  من  مجموعة  املركز  وثق 
صانع  شربا،  خلطة  باملقلوب،  »هاملت  وهى  للمرسح، 
كيوبيد،  خطة  الكولريا،  زمن  يف  الحب  القتلة،  ليلة  البهجة، 
عروض  من  أخرى  مجموعة  وثق  كام  خشب«،  من  نجوم 
عروض  وهى  واالستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفني  البيت 
رضا  »فرقة  عروض  الشعبية«،  للفنون  القومية  »الفرقة 
للفنون تم توثيق  الهناجر  الشعبية«، وملرسح مركز  للفنون 
العرض املرسحي »استدعاء ويل أمر«، كام قام املركز بتوثيق 
هاللك«  »هل  برنامج  فعاليات  فوتوغرافيا(   – )فيديو 
معرض  افتتاح  وحفل  لفنون،  الهناجر  مركز  ساحة  مبرسح 
القرن  »عرشينيات  ومؤمتر  الشاميل،  القاهرة  بسور  الكتاب 
يومي 30،29  وإنجازات مضيئة«  فارقة  العرشين.. عالمات 
املهرجان  وفعاليات  للثقافة،  األعىل  باملجلس  2022م  مايو 
االفتتاح  ال15وحفيل  بدورته  املرصي  للمرسح  القومي 
اإلنتاج  شئون  قطاع  »صيف  برنامج  وفعاليات  والختام، 
الثقايف« مبرسح ساحة مركز الهناجر للفنون وحفيل االفتتاح 
للمونودراما«  الدويل  القاهرة  »أيام  ومهرجان  والختام، 
للفنون  الفني  البيت  واحتفالية  والختام،  االفتتاح  وحفيل 
بقرص  الشمس«  وأوبريت »جيش  البالون،  الشعبية مبرسح 
الثقايف  اإلنتاج  شئون  قطاع  واحتفالية  اإلسامعيلية،  ثقافة 

مبناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باملرسح القومي.

الثالثة  مجاالته  في  المركز   إصدارات  تسويق 
الـ53  بدورته  للكتاب  الدويل  القاهرة  معرض  يف  االشرتاك 
بعرض  الخامس  بالتجمع  الدولية  للمعارض  مرص  مبركز 
والفنون  واملوسيقى  املرسح  مجاالت  يف  املركز  إصدارات 
الشعبية داخل صالتي العرض والبيع خالل مع تحميل كافة 
واملعرض  اإللكرتونية  املنصة  عىل  املركز  إصدارات  أغلفة 
مبعرض  املشاركة  اإليداع،  ورقم  السعر  شاملة  االفرتايض 
باملجلس  املرسح  لجنة  تنظمه  الذي  املرسحي«  »الكتاب 
ومعرض  للثقافة،  األعىل  املجلس  ببهو  للثقافة  األعىل 
احتفال  إطار  يف  الشاميل،  القاهرة  بسور  املركز  إصدارات 
اإلسالمي  العامل  يف  الثقافة  عاصمة  بالقاهرة  الثقافة  وزارة 

لعام 2022م.

الهمم  لذوي  فنية  ورش 
من  ألبنائنا  اإلبداعية  املهارات  تنمية  عىل  املركز  من  حرًصا 
الثالثة  التأهيلية  للورشة  التقدم  باب  فتح  تم  الهمم،  ذوي 
يف مجاالت املوسيقى والباليه والفنون الشعبية لذوي الهمم 
لتنمية مواهبهم ودمجهم اجتامعًيا والتي يقيمها املركز كل 

ثالثة أشهر.

سامية سيد



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 2 يناير 2023العدد 545 العدد 2801 يناير 2023العدد 801

10 متابعات

لشباب  وفنية  مرسحية  رئة  للفنون  الهناجر  مركز  يعترب 

العروض  الساحة من خالل  يتم تقدميهم إىل  الذين  الفنانني، 

الفردية  التشكيلية  املعارض  جانب  إىل  املتنوعة،  املرسحية 

التي  للمعارض  حنني  آدم  قاعة  خالل  من  والجامعية 

مجاالت  يف  املتميزين  وكذلك  الشباب،  الفنانني  تستضيف 

شادى  الفنان  إرشاف  تحت  إلخ،  والنحت..  والتصوير  الرسم 

رسور مدير املركز.

ففى شهر يناير عرضت مرسحية »مسافر ليل« تأليف صالح 

الهناجر  ملتقى  وأقيم  فؤاد،  محمود  وإخراج  الصبور  عبد 

 .. اإلنسان  لحقوق  الوطنية  »االسرتاتيجية  بعنوان  الثقاىف 

الدكتورة ناهد عبد  جهود وانجازات مرصية« إعداد وتقديم 

ىف  الطيور  ملصورى  الثاىن  املعرض  املركز  واستضاف  الحميد، 

خضري  الفنان  ومعرض  مرص،  طيور  مصورى  ملجموعة  مرص 

بعنوان »حياة مرسوقة«. 

إخراج  واحد«  »سالب  املرسحى  العرض  استضاف  فرباير  وىف 

عبد الله صربى، وأقيم ملتقى الهناجر الثقاىف بعنوان »وثيقة 

األخوة والعيش املشرتك«، كام استضاف معرض الفنون الثاىن 

العامة  الهيئة  ومعرض  مرص«،  روتارى  »شباب  لالنرتاكت 

لقصور الثقافة.

بعنوان  الثقاىف  الهناجر  ملتقى  أقيم  مارس  شهر  وخالل 

وحفل  املرصية،  املرأة  شهر  مبناسبة  العصور«  كل  »سيدة 

التجديف  معرض  املركز  واستضاف  حنني،  أدم  جائزة  توزيع 

ملؤسسة  أوالدها  بريشة  جميلة  مرص  ومعرض  العذب، 

بعنوان  فايق  للفنانة نرسين  البطران، ومعرض  الدكتورة مى 

الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة  جامعى  ومعرض  »إنسان«، 

ومعرض جائزة أدم حنني لفن النحت، وىف أبريل أقيم ملتقى 

الهناجر الثقاىف بعنوان »رمضان ومحبة االوطان«. 

ومعرض  فانتازيا،  ألكادميية  معرض جامعى  املركز  واستضاف 

جامعى للفنانة ابتسام ومجموعة من الفنانني.

»أشباح  املرسحى  العرض  مايو  شهر  خالل  املركز  وعرض 

الثقاىف  الهناجر  ملتقى  وأقيم  رضوان،  مروة  إخراج  األوبرا« 

مهرجان  واستضاف  التقدم«،  مسرية   .. »الشباب  بعنوان 

ومعرض  التاسعة،  دورته  يف  الرتاثية  والفنون  الدوىل  الطبول 

الجمعية املرصية لتقدم األشخاص من ذوى اإلعاقة والتوحد.

التابعة  التجوال  مرسح  عروض  املركز  استضاف  يونيو  وىف 

الثقاىف  الهناجر  ملتقى  وجاء  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة 

التاريخ«،  عرب  للتميز  مصادر   .. الناعمة  مرص  »قوة  بعنوان 

واستضاف معرض الفنان الراحل كامل يكنور بعنوان »عاشق 

األقرص  مللتقى  الرابعة عرش  الدورة  ومعرض  ىف حب مرص«، 

الدويل لفن التصوير – قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وواصل العرض املرسحى »أشباح األوبرا« لياىل عروضه خالل 

شهر يوليو، وأقيم ملتقى الهناجر للفنون بعنوان »23 يوليو 

.. ونظرة عىل التاريخ«، كام قدم العرض املرسحى »هالوس« 

إخراج محمد عبد الله، واستضاف املركز معرض أكادميية أرت 

هاوس باالشرتاك مع مؤسسة ياال كفالة. 

القومى  املهرجان  عروض  استضاف  أغسطس  شهر  وىف 

للدنيا  بعنوان »رجعوا  للمرسح املرصى، وحفل غناىئ شعرى 

جاملها« ملجموعة من األطفال تحت سن 18 سنة ومجموعة 

املرسحى  العرض  وواصل  الخاصة،  القدرات  ذوى  من 

بعنوان  الثقاىف  الهناجر  ملتقى  وجاء  عرضه،  لياىل  »هالوس« 

»املتغريات املناخية وتداعيتها«.

مهرجان  عروض  استضافة  سبتمرب  شهر  برنامج  وتضمن 

املرسحى  والعرض  التجريبى،  للمرسح  الدوىل  القاهرة 

إخراج  أمر«  وىل  »استدعاء  املرسحى  والعرض  »هالوس«، 

»املتغريات  بعنوان  الثقاىف  الهناجر  ملتقى  وأقيم  هاىن،  زياد 

العرض  واصل  كام  اإلنسان«،  حياة  عىل  وتأثريها   .. املناخية 

املرسحى »استدعاء وىل أمر« لياىل عرضه خالل شهر أكتوبر، 

وملتقى  لألطفال،  حكاوى  مهرجان  الهناجر  املركز  واستضاف 

كوريا،  سفارة  ومعرض  الجامعى،  للمرسح  الدوىل  القاهرة 

ومعرض بينلوا للفنانني الشباب معرض جامعى نادى روتارى، 

ىف  أكتوبر  »انتصارات  بعنوان  الثقاىف  الهناجر  ملتقى  وجاء 

عيون املرصيني«.

عروض  للفنون  الهناجر  مركز  استضاف  نوفمرب  شهر  وخالل 

السينامىئ  القاهرة  مهرجان  وفعاليات  آفاق مرسحية،  ملتقى 

الدوىل، وأقيم ملتقى الهناجر الثقاىف بعنوان »مرص ومناهضة 

وىل  »استدعاء  املرسحى  العرض  وواصل  املرأة«،  ضد  العنف 

أمر« إخراج زياد هاىن لياىل عروضه.

نشاطه  الثقاىف  الهناجر  ملتقى  اختتم  ديسمرب،  شهر  وخالل 

استضاف  كام  الوعى«،  وبناء  الناعمة  »القوى  بلقاء  للعام 

مركز الهناجر للفنون العرض املرسحى »ابقى افتكرىن« إخراج 

محمد فوزى، ومسابقة »لون« الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

ومعرض النامذج املصغرة.

ياسمني عباس 

2022 عام  خالل  للفنون  الهناجر  مركز  حصاد 
هامة  وعروض  متعددة  فعاليات 
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هذا  الفني  البيت  مسارح  واإلنجازات شهدته  التحديات  من  عاما 

الثقافة  وزير  الكيالين  نيفني  الدكتورة  رعاية  تحت  وذلك  العام 

التي تولت املسؤولية يف أغسطس املايض خلفا للفنانة إيناس عبد 

رئيس  جالل  خالد  املخرج  وبرئاسة  السابق  الثقافة  وزير  الدايم 

قطاع اإلنتاج الثقايف والقائم بأعامل رئيس للبيت الفني للمرسح. 

الذي تويل أيضاً املسؤولية يف أكتوبر املايض خلفا للفنان إسامعيل 

ما  العام  هذا  خالل  للمرسح  الفني  البيت  قدم  حيث  مختار، 

يتخطى ال 1000 ليلة عرض عىل مسارحه بالقاهرة و اإلسكندرية 

مبادرة  أو  كرمية  حياه  مبادرة  خالل  من  سواء  املحافظات  كل  و 

املواجهة والتجوال حرض العروض بالقاهرة واإلسكندرية ما يقارب 

ال  حاجز  تخطي  املحافظات  جمهور  بينام  مشاهد،   75000 من 

بيت  قدم  والتجوال،  املواجهة  عروض  خالل  مشاهد  ألف   100

الفني  البيت  شهد  كام  جديد،  عرض   15 منهم  عرض   65 املرسح 

خطة  ألعداد  مكثفة  اجتامعات  املاضية  الفرتة  خالل  للمرسح 

عروض عام 2023،و ذلك مع تويل املخرج خالد جالل رئيس قطاع 

الفني للمرسح وفيام  البيت  بأعامل  القائم  الثقايف منصب  اإلنتاج 

ييل بيان مفصل عن العروض املرسحية لبيت املرسح.

القومي المسرح  فرقة 
املرسح  العصفوري  سمري  إخراج  بابا«  انتظار  »يف  عرض  تقديم 

القومي أشهر يناير،فرباير،مارس .

القومي  الخويل املرسح  الطريق« إخراج محمد  افتتاح عرض »نور 

أبريل. 

عىل  املنصور،  يوسف  محمد  إخراج  من  »الحفيد«  عرض  افتتاح 

املرسح القومي، شهر مايو، و استمرار تقدميه يف شهر يوليو.

الكوميدي المسرح 

تقديم عرض »حلم جميل«إخراج إسالم إمام ىف محافظات األقرص، 

املواجهة والتجوال ىف شهر  الغربية، بورسعيد،،ضمن مرشوع   ، قنا 

يناير.

املرسح  عىل  إمام،  إسالم  إخراج  جميل«،  »حلم  عرض  تقديم 

العرض عىل مرسح  العائم، أشهر مايو، يوليو، أغسطس، كام قدم 

السالم، شهري نوفمرب، ديسمرب.

الحديث المسرح 
افتتاح عرض هاملت باملقلوب، إخراج مازن الغرباوي، عىل مرسح 

السالم، شهر مارس، واستمرار تقدميه أشهر مايو ويوليو.

واملعاهد  الجامعات  من  عدد  إقراره  العرض  نجاحات  ومن ضمن 

التقدير  كل  لهم  كبار  أساتذة  بتدريسها  يقوم  ملواد  املتخصصة، 

واالحرتام، هذه الجامعات هي جامعة حلوان مادة املرسح، قسم 

بدر  جامعة  البحرية،  وباألكادميية  اآلداب،  كلية  الفرنسية،  اللغة 

مادة  عليا،  دراسات  دبلوم  اللغات،  بكلية  االنجليزية  اللغة  بقسم 

والنقد  الدراما  بقسم  عروض  تحليل  ومادة  التجريب،  اتجاهات 

العايل  باملعهد  تصميم  مادة  شمس،  عني  جامعة  اآلداب  بكلية 

بقسم  اإلضاءة  يف  دراسات  ومادة  إضاءة  مادة  املرسحية،  للفنون 

بكلية  عليا  دراسات  دبلوم  مرسح  إدارة  مادة  دراسات،  التمثيل 

اآلداب جامعة القاهرة، مادة تصميم وإضاءة بقسم املرسح كلية 

قسم  الثالث،  املستوي  تصميامت،  مادة  حلوان،  جامعة  اآلداب 

تقنيات  مادة  املنصورة،  بجامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  ديكور 

عام في  للمسرح  الفين  البيت 
جديد عرض  و١٥  مسرح  ليلة   ١000 لـ»أسوان«  »إسكندرية«  من   
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العرض املرسحي و مادة حلقات البحث بدبلوم النقد الفني بقسم 

النقد األديب باملعهد العايل للنقد.

املكان مرسح  إبراهيم  الحب أشعار وإخراج محمد  افتتاح حالوة 

السالم شهر أبريل.

قاعة  عىل  فؤاد،  أحمد  إخراج  من  كيوبيد«  »خطة  عرض  افتتاح 

تقديم  واستمرار  سبتمرب،  شهر  السالم،  مبرسح  ادريس  يوسف 

العرض أشهر أكتوبر، نوفمرب، ديسمرب.

الغد مسرح 
عىل  املنعم،  عبد  نارص  إخراج  من  البهجة،  صانع  عرض  افتتاح 

مرسح الغد، شهر يونيو، واستمرار تقدميه شهر يوليو.

الطليعة مسرح  فرقة 
مرسح  عىل  مصطفى،  أكرم  إخراج  من  »فريدة«  عرض  تقديم   

الطليعة قاعة صالح عبد الصبور، فرباير .

تقديم عرض أحدب نوتردام، إخراج نارص عبد املنعم، عيل مرسح 

الطليعة قاعة زيك طليامت، شهر فرباير .

مرسح  عىل  سليم  محمد  إخراج  شربا«،  »خلطة  عرض  تقديم 

الطليعة قاعة صالح عبد الصبور، أشهر أبريل، مايو .

السعيد منيس، عىل  الكولريا« إخراج  افتتاح عرض »الحب يف زمن 

تقدمه  واستمرار  مايو،  شهر  الطليعة،  مبرسح  طليامت  زيك  قاعة 

أشهر يونيو، يوليو، ديسمرب.

قاعة  عىل  يوسف،  إخراج صبحي  من  القتلة«  »ليلة  عرض  افتتاح 

صالح عبد الصبور مبرسح الطليعة، شهر يونيو، و استمرار تقدميه 

أشهر يوليو، أكتوبر، نوفمرب. 

كام تم تدشني االحتفال بـ60 سنة طليعة »1962-2022«، تضمنت 

تصميامت  عروض ألهم  من ضمنها  العروض  من  عدد  االحتفالية 

املالبس لعروض من مرسح الطليعة، نتاج الدفعة األوىل من ورشة 

اإلخراج مبرسح الطليعة .

الشباب مسرح  فرقة 
عيل  منصور  يوسف  محمد  وإخراج  كتابة  القبة«  »أفراح  تقديم 

املرسح العائم الصغري باملنيل أشهر فرباير، مايو.

املخرج  مبادرة  عروض  أول  متت«  ما  دعوة  »يا  عرض  تقديم 

املحرتف فكرة وإخراج مصطفى عبدالسالم عيل مرسح أوبرا ملك 

برمسيس شهر فرباير.

افتتاح »مش إلكرتا« ثاين عروض مبادرة »املخرج املحرتف« تأليف 

شهر  برمسيس  ملك  أوبرا  مرسح  عيل  املوىل  عبد  محمد  وإخراج 

مارس، و استمراره أشهر أبريل، مايو .

تقديم عرض » كاليجوال” عىل املرسح العائم الصغري، أشهر مايو، 

يونيو.

اإلسكندرية مسرح  فرقة 
افتتاح عرض »كنت هنا من قبل »نتاج ورشة اإلخراج من مرشوع 

ورشة »ابدأ حلمك » العرض إعداد وإخراج أنس النييل عىل مرسح 

ليسيه الحرية باإلسكندرية شهر أبريل.

الحرية، شهر مايو،  تقديم عرض » لسة فاكر« عىل مرسح ليسيه 

يوليو.

تقديم عرض »كنت هنا من قبل »، نتاج ورشة ابدأ حلمك الدفعة 

األوىل، إخراج أنس النييل، عىل مرسح ليسيه الحرية، شهر أكتوبر. 

للعرائس مسرح القاهرة 
عىل  حجاب،  شوقي  إخراج  من  يكش،  ملا  فركش  عرض  تقديم 

مرسح القاهرة للعرائس شهر يناير .

تقديم عرض » رحلة الزمن الجميل« إخراج محمد نور عىل مرسح 

القاهرة للعرائس، شهر يناير .

ساحة  املكان  السقا  صالح  إخراج  الكبرية  الليلة  عرض  تقديم 

الهناجر باألوبرا، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب شهر أبريل.

مرسح  عىل  نور  محمد  إخراج  من  »عروستي«  عرض  تقديم 

القاهرة للعرائس، أشهر يوليو، أكتوبر.

لألطفال المسرح القومي 
املكان  حسن  محمود  إخراج  والوحش  الجميلة  عرض  افتتاح 

مرتوبول شهر فرباير.

افتتاح أمسية فتح مكة إخراج حسن يوسف املكان مرتوبول شهر 

أبريل تقديم عرض عفركوش عىل مرسح مرتوبول، شهر مايو .

تقديم عرض » الجميلة والوحش« من إخراج محمود حسن، عىل 

مرسح مرتوبول، شهر يوليو، سبتمرب. 

االحتياجات  ذوي  لدمج  الشمس  مسرح  فرقة 
الخاصة

افتتاح عرض كاندي كراش، من إخراج محمد متويل، عىل مرسح   

يوليو،  أشهر  العرض  تقديم  واستمر  مايو،  الدولية،  الحديقة 

أغسطس.

التجوال و  المواجهة  مسرح  فرقة 
افتتاح عرض » 101 عزل« من إخراج محمد درويش، عىل مرسح 

مرتوبول، شهر يونيو.

تقديم عرض » 101 عزل« من إخراج محمد درويش، عيل مرسح 

مركز الحرية لإلبداع باإلسكندرية شهر أغسطس.

تقديم عرض »101 عزل« من إخراج محمد درويش، عيل املرسح 

العائم الصغري باملنيل شهر أغسطس.

املهرجانات  من  العديد  يف  للمرسح  الفني  البيت  شارك  بينام 

املحلية والدولية وهي كالتايل:

المحلية المهرجانات 
البيت  شارك  ال15:  الدورة  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان 

من  الحفيد  هم  و  مرسحية  عروض   5 ب  خاللها  للمرسح  الفني 

فرقة  إنتاج  من  باملقلوب  هاملت  القومي،  املرسح  فرقة  إنتاج 

إنتاج  من  القتلة  ليلة  و  الكولريا  زمن  يف  الحب  الحديث،  املرسح 

مرسح  فرقة  إنتاج  من  كايجوال  عرض  الطليعة،  مرسح  فرقة 

عىل  الدورة  هذه  خالل  للمرسح  الفني  البيت  حصل  الشباب، 

الطليعة  فرقة مرسح  إنتاج  من   « الكولريا  زمن  الحب يف   « عرض 

الفني للمرسح عىل جائزة أفضل عرض مرسحي، باالضافة  بالبيت 
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ملينا  دراماتورج  أفضل  السحريت،  لحامد  أشعار  أفضل  جوائز  اىل 

أفضل  جائزة  و  الشهاوي،  لوليد  موسيقي  تأليف  أفضل  بباوي، 

للسعيد منيس، كام حصلت مروة عودة عىل جائزة أفضل  مخرج 

املرسح  فرقة  إنتاج  من  باملقلوب  هاملت  عرض  عن  مالبس 

الحديث، كام حصل العرض عىل جائزة أفضل ممثل دور ثاين رجال 

ألمين الشيوي. 

الجوائز منها  لعدد من  للمرسح  الفني  البيت  كام رشحت عروض 

أفضل ممثلة  باملقلوب، جائزة  لعرض هاملت  أفضل دعاية  جائزة 

ملحمود  ثاين  دور  ممثل  وأفضل  عادل  لنسمة  نساء  أول  دور 

ثاين  دور  أفضل  جائزة  الكولريا،  زمن  يف  الحب  عرض  عن  البيطار 

أفضل  جائزة  باملقلوب،  هاملت  عرض  عن  محمود  لخالد  رجال 

أفضل  جائزة  باملقلوب،  هاملت  عرض  أن  الغرباوي  ملازن  مخرج 

عرض لعرض هاملت باملقلوب . 

الدولية المشاركات 
مشاركة العرض املرسحي »جنة هنا » من إنتاج فرقة مرسح الغد 

بوالية  املقام  املحرتف  4للمرسح  4ىف  مهرجان  فعاليات  ضمن 

للفنانة  ممثلة  أفضل  جائزة  عىل  العرض  وحصل  بتونس  جندوبة 

هالة رسور حيث ميثل العرض مرص ضمن املسابقة الرسمية، شهر 

مارس

مرص  ومحطة  السقا،  صالح  إخراج  الكبرية  الليلة  عروض  مشاركة 

للعرائس،  القاهرة  مرسح  فرقة  إنتاج  من  حسنني،  رضا  إخراج 

مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس، شهر مارس

القومي  املرسح  فرقة  إنتاج  من  سعيدة«  »ليلتكم  عرض  تقديم 

و  فنية  احتفالية  هي  و  املتوسط،  البحر  دورة  فعاليات  ضمن 

ثقافية رياضية مبدينة وهران بالجزائر، شهر يوليو

تقديم عرض » فريدة« من انتاج فرقة مرسح الطليعة ضمن الوفد 

باختيار  االحتفال  ضمن  املشارك  املرصية  الثقافة  لوزارة  الرسمي 

مدينة اربد باألردن عاصمة الثقافة العربية، شهر يوليو

األردن  مهرجان  فعاليات  ضمن  القتلة«  »ليلة  عرض  تقديم 

العرض بجوائز  فاز  ال 29، شهر نوفمرب، حيث  املرسحي يف دورته 

 ، الفرن،  إلبراهيم  سينوغرافيا  وأفضل  مجاهد  ليارس  متثيل  أفضل 

وترشيح لجائزة أفضل ممثلة ملروج جامل.

الفنية الورش   
اإلخراج   « الطليعة  اإلخراج مبرسح  »ورشة  األوىل  »الدفعة  تخرج 

أن  مجانية رشيطة  الورشة  املرسحية(  اإلدارة  اإلخراج-  مساعدو   -

يكون املتقدم حامال لكارنيه )املرسح املرصي لكل مرصي الخاص( 

تطوير  عيل  عملت  الورشة  من  األوىل  الدفعة  املرسح،  ببيت 

اإلدارة  اإلخراج،  ومساعدو  للمبتدئني،  املرسحي  اإلخراج  مهارات 

املرسحية، وهي مجاالت تخصصية هامة لصناعة العرض املرسحي، 

االختبارات  من  العديد  متضمنة  أشهر   6 ملدة  الورشة  استمرت 

والتدريبات للمتدرب لضامن جودة مستوى املتدربني، 

أن  املقرر  ومن  الثانية«:  »الدفعة  الطليعة  مبرسح  اإلخراج  ورشة 

تبدأ الورشة خالل ديسمرب الجاري وتنتهي يف مايو 2023.

يكون  أن  الورشة  من  الثانية  للدفعة  التقدم  رشوط  تتضمن 

لقسم  للقبول  واألولوية  سنة،   35 إىل   21 بني  ما  املتقدم  عمر 

وخريجي  طالب  من  للمتخصصني  اإلخراج  ومساعدي  اإلخراج 

العليا  واملعاهد  الجامعات  وخريجي  املرسح،  ومعاهد  كليات 

كام  سابقة،  وأعامل  خربات  توافر  برشط  باملرسح  املتخصصة  غري 

اإلدارة  قسم  يف  املتوسطة  املؤهالت  لحملة  التقدم  الورشة  تتيح 

املرسحية.

املدربني  من  مجموعة  إرشاف  تحت  الورشة  تدريبات  أن  يذكر 

عفيفي،  هاين  املخرج  مجاهد،  سامح  املخرج  وهم  املتخصصني 

واملخرج عادل حسان .

ورشة  ملرشوع  استكامال   : الخامسة«  »الدفعة  حلمك  ابدأ  ورشة 

للدفعة  التقدم  الشباب، تم اإلعالن عن  ابدأ حلمك بفرقة مرسح 

يف  متدربا   60 تضم  التي  و  حلمك«  ابدأ   « من مرشوع  الخامسة 

املرحلة العمرية من 18 وحتي 40 عاما خالل شهر أبريل، يشرتط 

االلتزام  جانب  إىل  الشخصية  واملقابلة  القبول  اختبارات  اجتياز 

خاللها  يتم  أشهر،   6 تستمر  التي  التدريب  فرتة  طوال  بالحضور 

االرتجال  مهارات  من  وغريها  واإلخراج  التمثيل  فنون  كافة  تعليم 

والكتابة - الغناء واملوسيقى، األداء الحريك، وتختتم بتقديم عرض 

مرسحي نتاج التدريب، تخرج حتى االن من ورشة ابدأ حلمك ما 

يفوق ال 250 متدرب

فرقة  أعلنت  باإلسكندرية:  الثانية«  الدفعة   « حلمك  ابدأ  ورشة 

بالبيت  الشباب  مرسح  فرقة  مع  بالتعاون  اإلسكندرية  مرسح 

باملحافظة  حلمك  ابدأ  لورشة  الثانية  الدفعة  عن  للمرسح  الفني 

األداء  و  التمثيل  فنون  عيل  خاللها  التدريب  يتم   ، مايو  خالل 

و  الصويت  األداء  الكتابة،  االرتجال،  مهارات  املشاركني  وتعليم 

متواصلة  بدراسة  الحريك،  واألداء  الرقص  بجانب  املرسحي  الغناء 

بتقديم عرض مرسحي كبري، بجانب ورشة اإلخراج وتتمثل  تنتهي 

خاصة  محارضات  خالل  من  املرسحي  اإلخراج  مهارات  تطوير  يف 

إخراجه  من  قصرية  تخرج  مرشوعات  بتقديم  تنتهي  اإلخراج  يف 

عدد  وصل  اإلسكندرية،  فرقة  مدير  مريس  محمد  املخرج  بإرشاف 

و16  التمثيل،  ورشة  ضمن  متدرب   55 إىل  بالورشة  املقبولني 

متدربني ضمن ورشة اإلخراج.

باإلسكندرية:  األوىل«  الدفعة   « حلمك  ابدأ  ورشة  متدريب  تخرج 

الثقافة، تضمنت  التخرج بحضور وزير  تم تخرج الدفعة يف حفل 

الدفعة 50 فنان، وذلك خالل شهر يونيو .

الشمس  مسرح  ورش 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لدمج  الشمس  مرسح  فرقة  أقامت 

إعداد  ورشة  اإلبداع،  فسيفساء  ورشة  منها  الورش  من  مجموعة 

بإجاميل 16 محارضة لكل منهم خالل أشهر مارس،  املمثل، وذلك 

أبريل، مايو، بلغ عدد املتدربني 60 متدرب.

محمود عبد العزيز
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بمهرجان  المسرحي  للتأليف  الجندي  يسري  مسابقة  فى  الطويلة  النصوص  فرع  فى  األول  المركز  على  طاهر  هاشم  ميثم  الكاتب  حصل 
على  حاصل  وروائي  مسرحي  كاتب  ميثم   « الطريف  الحياة  »سادل  بنص  السابعة،  دورته  فى  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم 

الرتبوية  الكلية  في  أستاذًا  يعمل  اآلداب،  كلية  البصرة/  جامعة  الحديث،  األدب  بتخّصص  وآدابها،  العربية  اللغة  في  فلسفة  دكتوراه  شهادة 
العراق. قار/  ذي  المفتوحة/ 

المركز  و  األكواز،  »صانع  روايته  عن   ،2020 الثانية  الدورة  اإلمارات،  دولة  في  الشرقي«  حمد  بن  »راشد  جائزة  في  األول  المركز  على  حائز 
والمهد”. »العاقر  مسرحيته  »الشارقةعن  جائزة  في  األول 

األسيانة  »الرؤية  كتاب   ، اإلمارات  الفجرية،  راشد،  دار  عن  األكواز«  »صانع  رواية  دمشق،  تموز،  دار  عن  المحو«   »إثر  رواية  له  صدرت 
 .2022 الرافدين  دار  الكوفة.  جامعة  إصدارات  الحديث«  العراقي  األدب  في  السريية  الرواية  للعالم، 

حوار : رنا رأفت

حوار

الشيخ   بشرم  الجندي  يسري  جائزة  على  حصوله  بعد 
الكتابة  بوسع  طاهر:  هاشم  العراقي ميثم 

المفاهيم خلق  في  الفلسفة  تزاحم  أن  االبداعية 

ما شعورك بعد فوزك باجلائزة ؟
سعيد بذلك بالتأكيد، لكن يف الوقت نفسه متّثل الجوائز 

وإمكانايت،  التقنّية  أدوايت  أطّور  ليك  مسؤولّية  عندي 

األجوف  الشعور  إىل  أركن  الذهنّية، وأن ال  واستعدادايت 

بالتفّوق والرضا عاّم أكتب وهو ما يشّوه اإلبداع واملبدع 

معاً.

ما ظروف كتابة النص “ســادل احلياة الطريف” 
وهل هناك عناصر معينة ترتكز عليها؟

ال أدع الظروف توّجهني يف كتابة أّي نص، سواء أروائياً 

آين يف سياق  انفعال  أكتب عن  ال  فأنا  أم مرسحّياً،  كان 

تناول  يف  صحفي  سبق  عن  أبحث  وال  راهنة،  تحديات 

موضوع ما، بل الكتابة عندي تزاحم الفكر ال الصحافة، 

أهم  وتغّذي  عندي،  الكتابة  ركيزة  متّثل  املزاحمة  وهذه 

عنارص نصويص.

تــطــرحــهــا مـــن خــال  أن  أردت  رؤيـــــة  هـــل هـــنـــاك 
النص ؟ 

يف  اشتغل  ــرسح(  م قصة،  ــة،  )روايـ اكتب  ما  كــّل  يف 

اإلبداع  خالل  من  وأحاول  والفكر،  األدب  بني  املساحة 

االبداعّية  الكتابة  بوسع  إذ  وأخّلقها؛  املفاهيم  أصوغ  أن 

خلق  يف  الفلسفة  تزاحم  أن  وأتبّناه(  به  أؤمن  ما  )هذا 

رضورات  ثالث  عىل  ارّكــز  اكتب  ما  كل  ويف  املفاهيم، 

رضورة  أوالهــا:  للعامل،  رؤيتي  تأثيث  يف  جديرة  أراها 

الكراهّية  من  محيط  يف  العائم  العامل  العامل،  يف  الحب 

والفجاجة والتسطيح الروحي. والثانّية رضورة الجامل يف 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 2 يناير 2023العدد 545 العدد 2801 يناير 2023العدد 801

1515 حوارحوار

ــك فــــى مـــهـــرجـــان شـــــرم الـــشـــيـــخ الــــدولــــي  ــ ــ مــــا رأيـ

للمسرح الشبابي ؟ 

الشيخ،  كرشم  ساحرة  مدينة  تجمعنا  أن  فكرة  أحببت 

عىل قضيتني أولهام حب املرسح وثانيهام تقديم الشباب 

العريب إىل بقعة الضوء.

مــا رأيـــك يف املــســرح الــعــراقــي اآلن وكــيــف تـــراه فى 

املسرحية  املــــدارس  اهــم  ومــاهــي  املقبلة  الــســنــوات 

التي تأثرت بها ؟ 

وال  مرسحّية  مدرسة  بأّي  أتأثر  مل  إّنني  القول:  ميكنني 

الروائية  الكتابة  يف  أحاول  إْذ  قبيل،  مرسحّي  كاتب  بأّي 

أكون  وأن  استطيع،  ما  قدر  نفيس،  أكون  أن  واملرسحية 

مغايراً، ال أشبه أحداً  ،   

العراقّية  التجربة  أن  فأرى  العراقي،  املسرح  يف  رأيي  أّما 

عظام  وممثلون  ومخرجون  كّتاب  ألقها  صاغ  قد  رصينة 

املرسح  يــزال  وما  املرسحي.  للشغف  أعامرهم  نــذروا 

ذلك  دميومة  متّثل  كبرية  وأعاماًل  نصوصاً  يقّدم  العراقي 

األلق.

السلوان  الحقيقة  يف  للمتلقي،  محّببة  طريفة  صورة  إىل 

من  او  يفقد  من  كل  للمتلقي:  بل  للراهب  ليس  الذي 

من  جزءاً  املرسحّي  النّص  هذه  له  سيمثل  موته،  ينتظر 

عزاء رضورّي ىك نتقبل املوت ال كخسارة بل كخامتة مهام 

حاولنا الهرب منها ستكون أنفاسنا خطانا إليها.

مــتــي بـــدأت الــكــتــابــة املــســرحــيــة ومـــن أهـــم الكتاب 

العراقيني الذين تأثرت بيهم ؟ 

أنا يف األصل روايئ، وقد نرشت روايتي األوىل »إثر املحو« 

راشد  جائزة  يف  فازت  األخرى  وروايتي   ،2012 سنة  يف 

الكتابة  يف  أبدأ  ومل   ،2020 الفجرية  يف  الرشقي  حمد  بن 

مرسحّية،  نصوص  ثالثة  كتبت  فقد  متأخراً،  إاّل  املرسحية 

 ،2022 لإلبداع  الشارقة  جائزة  يف  األول  املركز  حاز  أّولها 

املرسحي  التأليف  مسابقة  يف  القصرية  القامئة  بلغ  والثاين 

يف مهرجان بغداد املرسحي 2022، والنّص الثالث قد فاز 

الشيخ  رشم  مهرجان  ضمن  الجندي«  »يرسي  جائزة  يف 

الدويل للمرسح الشبايب   2022.

ــدي تـــأثـــيـــر الــبــيــئــة املــحــيــطــة واألجـــــــــواء عــلــى  ــ مـ

كتابتك؟ 

غالباً ما أحاول تجاوز البيئة املحيطة فيام أكتب.

وبشاعته ال إلنقاذه كام  قبحه  الغاطس يف  العامل  العامل، 

العامل  إنقاذ  مهمته  ليست  فالجامل  دوستويفسيك،  يرى 

للجامل يف  بل مثة رضورة  فهذه مهمة شعرّية طوباوية 

العامل ليك يفضح ترسيامت القبح، ويكشف عن األسباب 

الرضورة  أّما  العامل.  قلب  يف  الطاغي  لحضوره  املؤّسسة 

ما  الذي  العامل  العامل،  يف  السلوان  رضورة  فهي  الثالثة 

وآمله  وأساه  بني حداده  فيه ممزّقاً  اإلنساين  الرشط  فتئ 

برضورة  سوى  التمّزق  ذلك  من  نجاة  وال  وخسائره. 

الحياة  »سادل  ونّص  العامل،  يف  السلوان  خّفة  الخّفة، 

إذ  العامل  يف  السلوان  رضورة  ضمن  ينضوي  الطريف« 

مُيَنح للموت ُبعد آخر، ملن ينتظرونه، ُبعد يكرّس الخّفة 

إزاء ثقالة سؤال املوت املبهم والغامض.

مــا الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا يف الــنــص وكيف 

تغلبت عليها ؟ 

والحاسبة  يسعفني  الخيال  فامدام  ُتذَكر،  صعوبات  ال 

أمامي فاألمور عىل ما ُيرام.

ما سبب تسمية هذا النص بهذا االسم ؟

سادل الحياة هو املوت، وقد تحّول من صورته البغيضة 

أليفا وجعله  الموت  شكل  غري  الحياة”  “سادل   



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 2 يناير 2023العدد 545 العدد 2801 يناير 2023العدد 801

16

تضمن ضوابط  ُهناك  هل 
المسرحي؟ للنص  الفكرية  الملكية  حقوق 

المؤلف  بني  ما  وعقود  بقوانني  ُتحفظ  وأدبية  مالية  حقوق  له  ومؤلفه  المسرحي،  العرض  أساس  حجر  المسرحي  النص  ُيعد 
ملكية  حــقــوق  الــمــســرحــي  للنص  هــل  هــنــا  الــســؤال  ولــكــن  الــمــســرحــي،  الــعــمــل  هـــذا  إنــتــاج  عــن  الــمــســؤولــة  أو  المنتجة  والــجــهــة 
األعمال  اقتباس  مفهوم  في  إشكالية  هناك  هل  المسرحي؟  للنص  الفكرية  الملكية  لحقوق  ضوابط  هناك  وهل  فكرية؟، 

.... المسرحيني  والُكّتاب  والمؤلفني  المتخصصني  من  مجموعة  على  األسئلة  من  العديد  طرحت  »مسرحنا«  األفكار؟  وتوارد 
إيناس العيسوى 

تحقيقحوار

المؤلف  حقوق  على  الحفاظ  ضرورة  على  اتفقوا  المؤلفون 
محفوظة أنها  ترى  والمصنفات 
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األخرية  الفرتة  الحميد:  عبد  بكري  املرسحي  الكاتب  قال 

بعض  أفكار،  كتابتها  سبقت  جًدا  كثرية  أعامل  ظهرت 

الغري  أفكار  عىل  األريحية  مبنتهى  يسطون  املؤلفني 

لحق  التنويه  دون  بآخر  أو  بشكل  صياغتها  وُيعيدون 

أن أعاملهم تجد بعض  الفكرة األصيل، والغريب  صاحب 

أي يشء غري  فعل  الكاتب  بإمكان  ليس  واإلنتاج،  الرواج 

ألن  للقضاء  يلجأ  أحد  ال  األغلب  ويف  للقضاء،  يلجأ  أن 

األمور بها صعوبة إلثبات حق املؤلف الفكري، هذه أزمة 

كبرية، نرى بأنفسنا أعاملنا يتم أخذها وُيصَنع منها أعامال 

اتخاذ  نستطيع  أن  دون  املرسح  خشبة  عىل  نراها  أخرى 

أي إجراء.

بالتحديد،  السواقي«  »دم  نص  الحميد«:  »عبد  وأضاف 

عىل  تقدميها  وتم  مؤلف  من  أكرث  النص  فكرة  رسق  لقد 

تم  أو  بنفيس  شاهدتها  عــروض  ســواء  املــرسح،  خشبة 

النص  تم أخذ  املرات  بذلك، لدرجة أن يف إحدى  إبالغي 

إضافة  مع  النص  شخصيات  بأسامء  حتى  حريف  بشكل 

هو  كام  األصــيل  النص  ولكن  جــًدا،  بسيطة  شخصيات 

املشهد  قدم  واملؤلف  ــداث،  واألح الشخصيات  بأسامء 

األول يف النص بالكامل كام هو دون اإلشارة ألنني مؤلف 

النص األصيل، لألسف حتى اليوم نص »دم السواقي« يتم 

إال يف  يتم حفظ حقوقه  النص املرسحي ال  السطو عليه. 

حالة تقدميه كعرض مرسحي، وهذا بتعليامت من اإلدارة 

والرقابة  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة  للمرسح  العامة 

عىل  تعاقد  هناك  كان  حال  يف  الفنية،  املصنفات  عىل 

النص فعيل أن اتقدم بتنازل عن النص للهيئة وهذا يكون 

العودة  نستطيع  ملكية يل، ولألسف ال  إثبات حق  مبثابة 

إنتاج النص أو الذي تنازلت لها  للجهة املتفق معها عىل 

عن النص املرسحي، ألن النص لألسف ال يتم السطو عليه 

وإمنا يتم التالعب به ، وندخل يف جدال حول فكرة توارد 

األفكار.

هناك  يكون  أن  املفرتض  من  الحميد«:  »عبد  وتابع 

عمل  تحويل  أُعيد  عندما  الناس،  عند  أخالقية  ضوابط 

األصلية  الفكرة  نسب  يتم  مرسحي،  نص  إىل  ما  روايئ 

عن  أخذت  مرسحية  أعامال  أن  كثريًا،  وحدث  لصاحبها، 

القانون  ــروايئ،  ال اسم  عن  التنويه  دون  روائية  أعامل 

وال  املؤلف،  حق  لحفظ  ما  آلية  عن  البحث  إىل  يحتاج 

أعرف ما هي اآللية ولكن رمبا يكون عليك تسليم النص 

إىل جهة ما بعد كتابته وإثباته، وهنا سنجد أنفسنا نحن 

ُكّتاب الصعيد نحتاج إىل ميزانية أخرى، كام نفعل عندما 

نحن  الثقافة،  قصور  لهيئة  النص  عن  لنتنازل  نسافر 

التنازل  لتقديم  نذهب  حتى  كبرية  مالية  مبالغ  نتكلف 

ُيكلفنا  لكنه  مجانيا،  التنازل  هذا  كان  إن  حتى  ونعود، 

فوق طاقتنا ، وليست تكلفة مالية فقط، وإمنا وقت ومال 

يبحثون  ال  بحري  ووجه  الجنوب  ُكّتاب  معظم  ومجهود، 

عن حقوق امللكية إال يف حالة التعاقد عىل النص، األزمة 

بعد  امللكية،  إثبات حق  بعد  عليه  السطو  يتم  النص  أن 

ما يتم التنازل يف املصنفات الفنية يتم السطو عىل النص 

»دم  نص  هو  مثلام  أيًضا  نرشه  بعد  ورمبا   ، عرضه  بعد 

لسنة  تيمور  محمد  بجائزة  الفائز  النص  وهو  السواقي« 

ذلك  ورغم  للكتاب،  العامة  الهيئة  يف  واملنشور   2002

يتم السطو عليه، ما هي اآللية التي يتم اتخاذها لحامية 

اإلجابة عىل  أن من يستطيع  أعتقد  النصوص املرسحية؟، 

يتم  أن  نتمنى  الُكّتاب،  وليس  أنفسهم  القانونيون  ذلك 

وضع آلية لحفظ حقوق املؤلف.

السالموين:  العال  أبو  محمد  املرسحي  الكاتب  قال  كذلك 

والتي  جًدا  املهمة  اإلنجازات  من  تعترب  الفكرية  امللكية 

وتحافظ  الكاتب  فكر  عىل  تحافظ  وهي  قوانني،  لها 

إن  اإلبداع  هذا  اإلبداع،  مجال  يف  وخاصة  إبداعاته  عىل 

السلب،  إىل  ينتهي  أن  املمكن  فمن  ظوابط   له  يكن  مل 

أو  السينام  يف  سواء  تاريخنا  يف  حدثت  ظاهرة  وهناك 

الروايات  تؤخذ  السينام  يف  املثال  سبيل  فعىل  املرسح، 

العاملية واألفالم السينامئية ثم ُتعد ومُترّص كام ُيقال ويتم 

وهذه  الحقيقيني،  أصحابها  ليسوا   ُكّتاب  بأسامء  تقدميها 

قانون  عن  خروج  هو  وبالتايل  علنية،  رسقة  عملية  ُتعد 

امللكية الفكرية، كذلك يحدث هذا يف مسألة املرسحيات، 

عىل  إعدادها  ويتم  تؤخذ  األجنبية  املرسحيات  من  كثري 

بإعدادهم  أو  بأسامئهم  ويقدمونها  امُلعّدين  بعض  أيدي 

فرتة  يف  حــدث  وهــذا  ــيل،  األص املؤلف  اســم  ذكــر  دون 

العرشينيات  العرشين، يف  القرن  بدايات  مع  جًدا  طويلة 

املؤلفني  اسم  ذكر  دون  أعامل  متصري  يتم  الثالثينيات  أو 
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العظمى  الغالبية  ولكن  البعض  ذكر  يتم  رمبا  االصليني، 

الفكرية،  امللكية  بحقوق  اهتامم  عدم  وهذا  ذلك،  غري 

أعتقد اآلن وخاصة بعد القانون الجديد الذي تم، الدولة 

يتصل  فيام  وخاصة  الفكرية  امللكية  بقانون  اهتمت 

األموات  الُكّتاب  عىل  يتم  االعتداء   ، التكنولوجيا  مبسألة 

املطالبة  عدم  مع  بهم  الخاصة  الفكرية  امللكية  وحقوق 

بحقوقهم.

عىل  شكرًا  البييل:  صفاء  املرسحية  الكاتبة  قالت  فيام 

هناك  للغاية،  املهم  املوضوع  لهذا  »مرسحنا«  طرح 

غريهم  أعامل  عىل  يتطاولون  الذين  الناس  من  العديد 

امُلرتجمة،  القدمية  واألعــامل  األجنبية  األعــامل  وخاصة 

والتي يظن البعض أن مل يقرأها أحد، ولكن هناك العديد 

يسطون  أنهم  يعلمون  القراءة   وُعّشاق  املثقفني  من 

األول،  املقام  يف  أخالقي  األمر  األعامل،  هذه  أفكار  عىل 

إال  ُتسّمى رسقة،  أفكار وإمنا  توارد  أو  اقتباسا  ُتسّمى  وال 

أو  مقتبس  أنه  املرسحي  النص  كاتب  اعــرتاف  حالة  يف 

ويتم  آخر،  مرسحي  نص  من  أو  أديب  عمل  من  مستلهم 

بسيطة  أشياء  هناك  مؤلفه،  واسم  العمل  اسم  كتابة 

إرسال  املؤلف،  حقوق  إثبات  خاللها  من  نستطيع  جًدا 

الربيد اإللكرتوين  النص املرسحي بشكل رسمي من خالل 

ُيقدم  والعمل  النص،  عىل  املتطلعة  للجهة  أو  للمخرج 

عىل خشبة املرسح، وعند االختالف بني عملني عىل إثبات 

امللكية، نرجع ملن أثبت أواًل ذلك »التاريخ« سواء بالنرش 

أو التقديم عىل خشبة املرسح أو ما تم إثباته من خالل 

بريد إلكرتوين.

فكرة   36 قامئة عىل  املرسحية  األعامل  »البييل«:  وتابعت 

فارق  هناك  ذلك،  عىل  قائم  اإلبــداع  كل  حولها،  تدور 

التناول  األفكار،  رسقة  وبني  الفكرة  وبني  التيمة  بني  كبري 

يختلف، الرسقة األدبية والفنية تكون برسقة فكرة العمل 

أن  يستحي  ال  البعض  كله،  العمل  ورمبا  ذاته  املرسحي 

بأسامء  النص املرسحي بشخصياته وبأحداثه ورمبا  يرسق 

األصيل  املؤلف  اسم  ذكر  يتم  وال  واألماكن،  الشخصيات 

للعمل.

فكرة  كتشرن:  سليم  املرسحي  والباحث  الكاتب  قال  و 

ذاتها مشكلة كبرية،  العقد يف حد  قبل  الرقابة  التنازل يف 

ثم  امللكية  حقوق  عن  الرقابة  يف  تنازل  بعمل  نقوم 

نتعاقد  أن  املفرتض  من  نتعاقد،  ليك  للمرسح  به  نذهب 

أواًل ثم نقوم بالتنازل، رمبا الجهة التي سوف تنتج العمل 

يكون لها وجهة نظر أخرى يف عدم استكامل هذا العمل 

وقد  العمل،  عن  لها  تنازلنا  قد  نكون  أن  بعد  إنتاجه  أو 

تحدثنا كثريًا يف هذه النقطة ولألسف ال جديد فيها.

قدمت عرض »حق عرب«   1991 عام  »كتشرن«:  وأضاف 

سيناء  شامل  يف  القومية  للفرقة  أحمد  عباس  إخــراج 

العرض  انتهاء  بعد  الفرقة  يف  املمثلني  وأحد  »العريش«، 

وتم  الــســوداء«  »الراية  اسم  عليه  وأطلق  النص  أخذ 

علمي،  دون  الجامهريية  الثقافة  خالل  من  معه  التعاقد 

أنه  ذكر  أنه  حتى  أو  اقتباس  أو  أفكار  توارد  ليس  وهو 

أنه  النص وتعاقد عىل  لكنه قدم هذا  األصيل،  النص  عن 

من تأليفه؟!، وبالفعل قدمت مذكرة يف املرسح، وكل ما 

الجهة ملدة  التعامل مع  أنهم منعوه من  استطاعوا فعله 

واملايل  األديب  حقي  ضاع  لألسف  ولكن  سنوات،  خمس 

ومل استطع إثباته، يجب أن يكون هناك لجنة من اتحاد 

منازعات، هذه  وجود  عند  الثقافة  وزارة  من  أو  الكتاب 

الجهة التي تفصل يف ذلك، واملعالجة املرسحية هي التي 

ذلك  وحتى  االقتباس،  أو  التوارد  أو  الرسقة  فكرة  تحسم 

يجب أن يتم ذكر اسم الكاتب والنص املرسحي األصيل.

الرقيب مشكلة 
حمدي:  مصطفى  والسيناريست  املؤلف  قال  وكذلك 

املؤلف ُيقّدم النص املرسحي ويتم ترقيبه واملوافقة عليه 

أو عدم املوافقة عليه، ال أجد مشكلة فيام يحدث، ولكن 

املشكلة التي تواجهني يف الضوابط الرقابية نفسها، فكرة 

املوافقة عىل  يتم  احياًنا كثرية  أو رفضه، ألن  النص  قبول 

النص العتبارات ليس لها عالقة بفكر املؤلف، عىل سبيل 

املثال أن الرقيب يفهم النص بوجهة نظره هو وليس من 

العمل  مناقشة  يجب  أنه  أرى  املؤلف،  نظر  خالل وجهة 

تم  إن  وخاصة  العمل،  رفض  أو  قبول  قبل  الكاتب  مع 

أسباب  يف  الكاتب  مناقشة  يتم  أن  يجب  العمل،  رفض 

الرفض رمبا الكاتب له وجهة نظر عند املناقشة قد تصل 

تقّدم  فيام  املؤلف  ُتناقش  لجنة  للرقابة من خالل  فكرته 

به، لألسف الرقيب يرى العمل من وجهة نظره هو وليس 

من وجهة نظر املؤلف.

ُمرّقبة  يب  الخاصة  املرسحية  النصوص  »حمدي«:  وأضاف 

وُتقّدم كثريًا من خالل فرق الهواة واملستقلني وخاصة نص 

»ملا روحي طلعت« ونص »8 حارة يوتوبيا«، ألنها نصوص 

األوىل،  خطواتهم  يخطون  ملن  خاصة  التنفيذ  سهلة 

الرقابة،  العرض من  موافقة عىل  يأخذون  املشكلة عندما 

لألسف يطلبون املؤلف، وأعلم متاًما أنه من أجل الحفاظ 

عىل حقوقي، ولكن أنا ال أحصل من هذه الفرق عىل أي 

جًدا  مرهق  مرة  كل  للرقابة  ذهايب  ففكرة  مادية،  حقوق 

حتى أقوم بعمل التنازل، امتنى أن يكون هناك تسهيالت 

أو حلول مثل أن يكون التنازل من خالل الربيد اإللكرتوين 

والحفاظ  لتسهيل ذلك  التكنولوجيا  واستخدام  اليد  بخط 

دون  ولكن  سليم  بشكل  املؤلف  وحق  وجهد  وقت  عىل 

إرهاقه.

طريقة  من  أكرث 
أخرى  نظر  وجهة  له  كان  فرح  شاذيل  واملخرج  الكاتب 

تحفظ  قوانني  بعمل  قامت  مشكورة  الدولة  قال:  حيث 

وهي  االقتصادية  املحكمة  جانب  إىل  امللكية،  حقوق 

إىل  بخرباء،  واالستعانة   امللكية  حقوق  يف  الفصل  شأنها 

جانب جهاز الرقابة عىل املصنفات الفنية إىل جانب لجنة 

البيت  يف  وكذلك   ، للمرسح  العامة  اإلدارة  يف  القراءة 

امللكية  حقوق  تحفظ  الثقافة  وزارة  للمرسح،  الفني 

املؤلفني،  حقوق  جمعية  جانب  إىل  للمؤلف  الفكرية 

املؤلف عليه أن يقوم بتسجيل منتجه املرسحي يف الرقابة 

من  أكرث  هناك  امللكية،  حقوق  وحفظ  رقايب  رقم  وأخذ 

تم  التي  بالطرق  ســواء  املؤلف  حقوق  لحفظ  طريقة 

ذكرها أو من خالل الشهر العقاري، ليست أزمة .
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الفاصل  أفكار،  تــوارد  بالتأكيد  هناك  »فــرح«:  وأضــاف 

فإن  جًدا،  وشائك  مرعب  امللف  الطرح، هذا  هو طريقة 

قبله  البندقية«،  »تاجر  الشهري  لـ«شكسبري« وعمله  نظرنا 

بـ30 أو 50 سنة تقريًبا »كريستوفر مارلو« قدم »يهودي 

حتى  جــًدا،  بسيط  االختالف  واحــدة،  والفكرة  مالطا« 

»روميو وجوليت« مأخوذة عن شاعر وأضاف فيها البعد 

ولكن  جًدا،  شائكة  الفكرة  الشخصيات،  ورصاع  الدرامي 

األمر مختلف  النقل  إىل كل يشء هنا  يف حالة أن يصل 

املرصي  املرسح  ولألسف  قانوين،  إجراء  يتم  أن  ويجب 

قائم عىل توارد األفكار واالقتباس، مل نعرتض عىل ذلك من 

اسم  كتابة  يتم  أن  التام  النقل  قبل ولكن يجب يف حالة 

النص املرسحي واملؤلف األصيل.

ضوبط
وختاًما قالت الناقدة دينا فوزي مديرة إدارة املرسحيات 

بحقوق  خاصة  ظوابط  هناك  املصنفات:   عىل  بالرقابة 

قانون  من  ُنعّدل  بدأنا  املرسحية،  للنصوص  امللكية 

خالل  من  املؤلف  ورثة  استئذان  يتم  وأن  عام  الخمسني 

املصنفات  عىل  بالرقابة  املرسحيات  إلدارة  موّجه  خطاب 

حقوقهم  عىل  واملحافظة  النص  عرض  عىل  مبوافقتهم 

النص املرسحي  املادية والفكرية واألدبية، أن ُيكتب عىل 

مع  يحدث  وهذا  العمل،  هذا  عن  مأخوذ  أو  تأليف  أنه 

املتعددة  القراءات  ومن  الراحلني،  وورثة  األحياء  الجميع 

نكتشف يف حالة االقتباس وعدم ذكر ذلك أنه عن عمل 

بظوابط  بالنص  املتقدم  وإلــزام  العمل  رفض  يتم  آخر 

امللكية  حقوق  تحمي  والتي  املصنفات  عىل  الرقابة 

األعامل  عىل  ينطبق  وهــذا  األصــيل،  للمؤلف  الفكرية 

املرصية، و ال ينطبق عىل النصوص األجنبية 

هي  املؤلف  يتبعها  التي  الخطوات  »فــوزي«:  وأضافت 

وهذا  اسمه  وعليه  العمل  بـاسم  للرقابة  النص  تقديم 

يحفظ  حقوقه ، وال يستطيع مؤلف آخر أخذ اسم النص، 

ألن اسم النص يخرج من املصنفات بـاسم مصنف واحد، 

يتم  كثريًا  آخر،  ملصنف  االسم  بنفس  الرتخيص  ميكن  ال 

أخذ نص »8 حارة يوتوبيا« لـ »مصطفى حمدي«.. يتقدم 

أو  موافقة  منهم  أطلب  الفكرة،  آخذين  من  العديد  يل 

تفويض من املؤلف بصورة بطاقته واملؤلف هو من يقوم 

الفرقة سوف  أن هذه  موافق عىل  أنه  يفيد  مبا  بالتوقيع 

للحفاظ  العمل عن نصه األصيل،  أن هذا  أو  ُتقدم عمله 

املؤلف،  رحيل  حالة  ويف  واألدبية،  املادية  حقوقه  عىل 

يجب أن يكون لدينا موافقة مكتوبة من الورثة . 

يف  للرقابة  مكاتب  هناك  يكون  سوف  »فوزي«:  وتابعت 

املحافظات ولكن مل يتم تنفيذ ذلك بعد، مل يتم املوافقة 

رسميًّا عىل ذلك، وتقريًبا تم إنشاء هذه املنافذ ولكن مل 

وتواجد  والتجهيزات  والتوظيف  اإلجراءات  أخذ  بعد  يتم 

بعض  يستغرق  األمر  التنازالت،  أجل  العقاري من  الشهر 

تسهيل  بالفعل  خطتنا  يف  ولكن  التجهيزات،  يف  الوقت 

اإلجراءات عىل أهل الصعيد واملحافظات األخرى، وهناك 

تنازالت وشهر عقاري داخل الرقابة حتى يكون ذلك أكرث 

ُيرًسا.

بالفعل  محمية  الحقوق 
القانون  دكتور  عامر  عزت  سعيد  أحمد  د.  قال  فيام 

األعىل  للمجلس  الفكرية  امللكية  لجنة  وعضو  املــدين 

العلوم  يف  التشجيعية  الدولة  جائزة  عىل  والحائز  للثقافة 

محمية  الفكرية  امللكية  حقوق  والقانونية:  االقتصادية 

امللكية  لحقوق  قانون  أول  عدة،  سنوات  منذ  مرص  يف 

بالعالمات  خاًصا  وكــان   1939 مرص  يف  صدر  الفكرية 

قانون حق  أهمهم  قانون  من  أكرث  هناك  وكان  التجارية، 

كانت   2002 سنة  ولكن   ،1954 لسنة   354 رقم  املؤلف 

الفكرية  امللكية  حقوق  حامية  يخص  فيام  فارقة  سنة 

 82 رقم  الفكرية  امللكية  حقوق  حامية  قانون  وصدور 

لسنة 2002، الكتاب الثالث وهو ما يخص حقوق املؤلف 

ولكن  العلني،  األداء  حق  آخر  مبعنى  املجاورة،  والحقوق 

مثله مثل كل مصنفات  النص املرسحي هو محل حامية، 

يف  امُلصّنف  وتعريف  ُمصّنفا،  يعترب  ألنه  املؤلف،  حقوق 

ُمبتكر أديب أو فني أو علمي، مهام   القانون هو أي عمل 

الغرض  أو  أهميته  أو  عنه،  التعبري  طريقة  أو  نوعه  كان 

من تصنيفه، فيام يتعلق بالنصوص املرسحية، فنحن أمام 

عن  للتعبري  وضعه  ومؤلف  دور  له  مبتكر  ذهني  عمل 

فكرة من أفكاره، فبمجرد كتابة هذا النص املرسحي شأنه 

شأن الكتاب والقصيدة واللوحة الفنية واللحن املوسيقي، 

أي  بدون  عنه  املؤلف  حقوق  يكتسب  كتابته  وقت  من 

األدبية  الحقوق  يكتسب   ، تأليفه  تاريخ  من  إجــراءات، 

واملالية.. املؤلف ليس يف حاجة إلجراء أي إجراء، ولكن له 

كامل الحق حال االعتداء عىل حقوق هذا النص املرسحي، 

أن يتخذ اإلجراءات القانونية للمطالبة مبنع هذا االعتداء.

عن  مختلفني  شيئني  بني  ُنفرّق  أن  يجب  »عامر«:  وتابع 

اتخاذه  املؤلف  إجراء عىل  أي  البعض، هل هناك  بعضهام 

حال  إجراء  أي  هناك  هل  ال،  اإلجابة  الحقوق؟  ليكتسب 

التي  األسبقية  نعم،  اإلجابة  النص املرسحي؟  االعتداء عىل 

اتخاذه  يتم  إجراء  أي  أو  اإلبــداع  أسبقية  العمل،  تثبت 

املرسحي  النص  نرش  لإلثبات،  قابل  املرسحي  النص  عىل 

أو بأي وسيلة من وسائل  سواء يف كتاب أو عىل اإلنرتنت 

النرش يعترب إثباتا، ولكن هناك وسيلة أكرث قانونية وسهولة 

املؤلف  حق  مكتب  وهي  املؤلف  حقوق  عىل  للحفاظ 

فيه  يتم  الذي  املكان  وهو  املرصية،  الثقافة  لوزارة  التابع 

الحصول عىل رقم اإليداع لهذا امُلصّنف، أو نرشه يف كتاب 

يخص  فيام  إيــداع،  رقم  ويأخذ  الكتب،  دار  يف  وإيداعه 

عىل  تقدميه  يتم  أن  املفرتض  من  والذي  املرسحي،  النص 

هذا  عىل  العاملني  من  مجموعة  هناك  املــرسح،  خشبة 

النص املؤلف وحقوقه ، ثم هناك حقوق املخرج واملمثلني 

هذا  يف  يعمل  من  وكل  والسينوغرافيا،  والصوت  واإلنتاج 

املؤلف؟  مثل  مثلهم  حقوق  لهم  هل  املرسحي،  العمل 

امُلصّنف  هذا  وجود  عىل  مبنية  حقوق  لهم  ال،  اإلجابة 

فال  حامية  له  ُمصّنف  يوجد  مل  إن  املؤلف،  هذا  وحقوق 

املرسحي،  العرض  عنارص  من  أي حقوق ألي عنرص  توجد 

مع  يتفق  ال  بشكل  املخرج  أو  املمثل  تحريف  حالة  ويف 

يرفع  وأن  ذلك،  عىل  االعــرتاض  حقه  فمن  املؤلف  رؤية 

دعوة قضائية.
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عدة  إىل  املرسح  تقسيم  إىل  يتجه  املرسحيون  نحن  منا  الكثري 

ومرسح  الخاص،  القطاع  مرسح  بني  فيام  تنحرص  تصنيفات 

 .. املستقل  واملــرسح  الجامهريية،  الثقافة  ومرسح  الدولة، 

غالبية  بينام  عدد،  وال  لها  حرص  ال  التى  التصنيفات  من  الخ 

مثل  تعنيه  ال  املــرسح  إىل  يذهب  عندما  املتلقى  جمهور 

يبغى  ال  هو  فقط  ورائها،  يسعى  وال  التصنيفات،  تلك  كل 

واحد،  آن  ىف  والرسالة  املتعة  له  يقدم  مشاهدة مرسح  سوى 

تلك  كل  أما  وتقاليد مجتمعه،  وعادات  وعقله  ثقافته  ويحرتم 

فقط،  املرسحيون  لدى  سوى  تجدها  فال  املرسحية  التصنيفات 

تصنيفات،  أدين  بدون  نظرى  وجهة  من  املرسح  هو  فاملرسح 

ديكور،  أغاين،  استعراضات،  تصويرية،  موسيقى  نص مرسحى، 

فجميع  جمهور،  ممثلني،  إخراج،  اضاءة،  حرىك،  تعبري  أزياء، 

ومناهجه  نواحيه  كل  ىف  تتغري  ال  ــدة  واح املــرسح  عنارص 

واحد  شئ  يبقى  فقط  العصور،  مر  وعىل  وأنواعه  ومدارسه 

فقط هو دائم التغيري بصفته أال هو النص املرسحى، فال يوجد 

»آنــســـتــــونـــا«..
الخاص القطاع  لمسرح  صياغة  وإعادة   

أشـرف فؤاد

نجوما  صارت  الوقت  مع  والتى  فائقة  بعناية  واملنتقاة  الفذة 

الفنى، ومن املعروف أن مركز  تتالأل جميعها ىف سامء الوسط 

اإلبداع الفنى هو إحدى املراكز التابعة للدولة ممثلة ىف وزارة 

الثقافة، فبدأ هذا النجاح يستفز منتجى القطاع الخاص ويثري 

فضولهم، ليتجهوا ملشاهدته من اجل الكشف عن رس نجاحه، 

مع  الراقية  الكوميديا  مع  الجامهريى  اإلقبال  وجدوا  وهناك 

الرسالة الهادفة، ومنها أدركوا رس انرصاف الجمهور عنهم وأن 

كل  عن  وينرصف  وتقاليده  بعاداته  يتمسك  زال  ال  املجتمع 

تقليد  محاولة  ىف  بعضهم  فبدأ  فكره،  عن  وشاذ  قبيح  هو  ما 

ىف  الحظ  يحالفهم  مل  ولكن  للنجاح  السحرية  الخلطة  هذه 

تحقيق املعادلة الصعبة أال وهى تحقيق اإليرادات مع تقديم 

الكوميديا الهادفة والراقية، إىل أن أدرك احدهم مبا ميتلك من 

ذكاء وخربات عريضة ىف مجال اإلنتاج أال وهو محمد السبىك 

ىف  وحرفيته  نفسه  جالل  خالد  املخرج  ىف  يكمن  الرس  أن 

من  املتلقى  جمهور  ضحك  تثري  التى  املوقف  كوميديا  صناعة 

واإلقبال  االحرتاىف  التسويق  مع  مبالغة  أو  ابتذال  دون  القلب 

مع  التعاقد  إىل  السبىك  فاتجه  الوقت،  ذات  ىف  الجامهريى 

كوميدى  مرسحى  عرض  إنتاج  أجل  من  جالل  خالد  املخرج 

الجودة  مع  ــرادات  اإليـ أعــىل  له  يحقق  استعراىض  غناىئ 

الغناىئ  املرسحى  العرض  الفنى عن  التعاون  فأمثر هذا  الفنية، 

خالله  من  جالل  خالد  نجح  الــذى  »آنستونا«  االستعرايض 

نص ثابت لجميع املرسحيات ولكن تجد كل مرسحية لها نص 

مرسحى يقدم موضوعا مختلفا عن سابقيها وبرؤى مختلفة .

إذن مام سبق نستطيع أن نستنتج أن ال فرق هنا بني مرسح 

العرض  ميزانية  ىف  سوى  الدولة،  ومــرسح  الخاص  القطاع 

وتكلفته فقط ال غري، فاملعروف أن مرسح القطاع الخاص اكرث 

العام،  القطاع  مرسح  عن  مبراحل  املادية  ميزانيته  ىف  سخاءا 

أما غري ذلك فال أجد أية فروق تذكر بينهام ىف املواضيع التى 

ولكن  له،  رسالة  وتقديم  متعته  أجل  من  للمتلقى  يقدمونها 

فكرة  نتيجة  طويلة  لسنوات  امتدت  حقيقة  بينهام  التفرقة 

جمهور املتلقى السلبية عن مرسح القطاع الخاص بأنه مرسح 

أكرث حرية وجرأة فيام يقدمه عن مرسح القطاع العام امللتزم، 

وحقيقة تلك فكرة خاطئة عاىن منها املرسحيون طويال ومرسح 

تلك  ترسبت  ولكن  متاما،  منها  بريئة  وأهدافه  الخاص  القطاع 

حقبة  ىف  املنتجني  بعض  اتجاه  نتيجة  الجمهور  لدى  الفكرة 

عىل  عروضهم  بعض  تقوم  أن  عىل  الحرص  إىل  معينة  زمنية 

الجريئة  واالستعراضات  البذيئة  واأللفاظ  واإليحاءت  االرتجال 

اعتقادا منهم أن هذا ما يجذب الجمهور نحوهم ونحو شباك 

ظهور  مع  رويدا  رويدا  يتغري  املنتجني  فكر  بدأ  حتى  التذاكر، 

ما يدعى مبركز اإلبداع الفنى بأرض األوبرا منذ حواىل عرشون 

منه  ويتخرج  جالل  خالد  املخرج  عليه  يرشف  والــذى  عاما 

املواهب  من  العديد  اإلبداعية  ورشته  من  سنوى  شبه  بشكل 
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عرب  العاملقة  زمن  حيث  الخاص  القطاع  مرسح  إىل  بالعودة 

أمثال  الخاص  املرسح  بدايات  معهم  كانت  الذين  األجيال 

فرقة  تأسست  أن  إىل  وغريهم،  والكسار  الريحاىن  مرسح 

املرسح  فصار   ،1962 عام  للدولة  التابعة  الكوميدى  املرسح 

الخاص يسري جنبا إىل جنب مع مرسح القطاع العام كل منهام 

مكمال لآلخر ال منافسا له، فرأينا جيل آخر من رواد الكوميديا 

املنعم  وعبد  املهندس  فؤاد  أمثال  العام  القطاع  مرسح  عىل 

مدبوىل وغريهم، وىف املقابل عىل املسارح الخاصة وجدنا عادل 

الدالالت  غانم وسعيد صالح وغريهم، وكل هذه  إمام وسمري 

املرصى  املرسح  راية  وهى  أال  كال  أن  إىل  حينها  تشري  كانت 

بكل قطاعاته، وبدون أدين تصنيفات ومن أجل رفعته ككل ىف 

النهاية . 

الطابع  الخاص  القطاع  مــرسح  يتخذ  أن  بــالــرضورة  ليس   

للمرسح  عروض  عدة  مؤخرا  ورأينا  عروضه  ىف  الكوميدى 

تحسب  شجاعة  خطوة  ىف  الخاص  القطاع  إنتاج  ومن  العاملى 

أذهان  لدى  ارتبط  الخاص  القطاع  أن  مبا  ولكن  ملنتجيها، 

معظم جامهريه بأنه مرسح ترفيهى، فدوما تتجه ميول أغلب 

املنتجني إىل البحث عن النصوص الكوميدية إلنتاجها من أجل 

ضامن اإليرادات، ولكن مع خالد جالل املوضوع مختلف حيث 

يراعى ىف اختياراته ملا يقدمه من نصوص مرسحية أن تحتوى 

تخدم  هادفة  ورسالة  بقضية  املصحوب  اإلضحاك  عنرص  عىل 

املجتمع وتهذب سلوكياته وال غنى ألحدهام عن اآلخر، وتلك 

فيها خالد جالل حيث  ينجح دوما  التى  الصعبة  املعادلة  هى 

ال مجال لديه ىف مرسحه ملنهج الضحك من اجل الضحك وبال 

هدف أو موضوع .

اإلبداعية  ورشته  طالب  مواهب  إىل  جالل  خالد  لجأ  لذا 

متكامل  مرسحى  عرض  إفراز  اجل  من  والتمثيل  الكتابة  ىف 

إىل  إضافة  ورسالته  النص  بني جودة  ما  يجمع  الخاص  للقطاع 

مبا  النص  هذا  شخصيات  يجسدون  الذين  املمثلني  ظل  خفة 

كال  مع  له  األول  التعاون  فكان  اإلخراجية،  مع مدرسته  يتفق 

النص  بكتابة  قاما  من  الوهاب  عبد  وأحمد  سامى  كريم  من 

املرسحى »آنستونا«، والذين جسدا ىف املرسحية ىف ذات الوقت 

الرتتيب،  عىل  املوسيقى  ومعلم  العربية  اللغة  معلم  شخصية 

وأجادوا ىف تقمصها برباعة بخفة ظلهم وحضورهم القوى عىل 

هنا  أيضا  متثيل  مدرب  هو  املخرج  ذاك  يكون  عندما  خاصة 

دنيا  يقدم  أن  جالل  خالد  أيضا  استطاع  أضعافا،  النجاح  يأىت 

سمري غانم للجمهور ىف شكل ولون جديد يربز من خالله كل 

اإلبداعية،  طاقتها  مستغال  واالستعراضية  الكوميدية  قدراتها 

يكون  عندما  القريب  املستقبل  ىف  األثر  أبرز  له  سيكون  مام 

هذا العرض املرسحى سببا ىف وضع أقدامها ىف مصاف نجامت 

مرص األوىل الغنائية واالستعراضية .

استطاع بيومى فؤاد بخفة ظله املعتادة أن يرسم البسمة عىل 

وجوه الجمهور ىف دور املايسرتو طوال مدة العرض من خالل 

إليها واشتهر بها حيث أن  التى ينتمى  مدرسة السهل املمتنع 

املتنوعة  والكاركرتات  األدوار  تجسيد جميع  املقدرة عىل  لديه 

بكل تلقائية ومصداقية وبنفس اإلتقان، مام جعله ممثل جوكر 

الفنانني،  من  العديد  فيها  ينحرص  التى  التصنيفات  عن  بعيدا 

وتجعل منهم راكورات مكررة ىف جميع أدوارهم التى تتشابه 

مع بعضها البعض . 

املتلقى  إقناع  ىف  زالبيا،  والد  دور  ىف  مغاورى  سامى  نجح 

ويتعايش  فقط  لنزواته  ينظر  الذى  املتصايب  األب  بشخصية 

يافعا صغريا ىف قالب كوميدى  لو كان شابا  مع من حوله كام 

استطاع من خالله أن ينتزع ضحكات الجمهور من القلب مبا 

له عىل  الجمهور  كبري من حب  عاىل ورصيد  قبول  ميتلكه من 

مدار تاريخه .

»الخطيب  بدور  قام  مرص،  مرسح  نجوم  احد  عفيفي  كريم 

انه  حيث  عالية  بحرفية  املرسحى  العرض  ىف  االستغاليل« 

أكرث منها  تناسب املرسح  ميتلك خربات وأدوات صوتية جيدة 

املناسب  الدور  ىف  توظيفه  أحسن  املخرج  أن  كام  الفيديو،  ىف 

ظله  خفة  إىل  إضافة  واألداء،  الشكل  فيزيكال  ناحية  من  له 

املعهودة عىل املرسح .

املرسح  عىل  كبري  كوميدى  حضور  العزيز  عبد  عمرو  ميتلك 

فهو  أدين مجهود،  يبذل  أن  دون  رؤيته  تبتسم مبجرد  يجعلك 

من  متمكن  فنان  الداىل  صالح  الفريد،  الطراز  من  كوميديان 

أن  يؤهله  ما  الذكاء  من  ولديه  االرتجال،  مهارة  يجيد  أدواته 

يصل بعيدا ليرتبع عىل عرش الكوميديا يوما ما، مريم السكرى 

من  نوع  تضفى  مميز  كوميدى  كاركرت  األب«  »زوجة  دور  ىف 

بها  واملتفردة  الخاصة  أدائها  بطريقة  حولها  من  عىل  البهجة 

استطاعت  املايسرتو«  منزل  »مديرة  صيام  بسنت  وحدها، 

جميعا  معها  فشعرنا  الداخل  من  بصدق  الشخصية  معايشة 

تهتم  التى  واألنيقة  الدقيقة  الشخصية  تلك  بالفعل  بأنها 

اليت  شكل  ىف  حولها  شئ  كل  ومظهر  ومبظهرها  بالنظام 

ىف  التوىن  العزيز  وعبد  إبراهيم  خالد  وأخريا  كوميدى خفيف، 

أدوار البلطجى وبائع الفول عىل الرتتيب، فربغم صغر مساحة 

املرسحى  بالعرض  بصمة  يرتكا  أن  استطاعا  أنهم  إال  أدوارهم 

من خالل اجتهادهم ىف اضفاء خفة الظل عىل الشخصية التى 

يلعبها كل منهم. 

توظيف  حسن  ملكة  لديه  جالل  خالد  أن  سبق  مام  نخلص 

تلميع  القدرة عىل  لديه  أن  الصحيح، كام  كل ممثل ىف مكانه 

واظهار مواهب وقدرات جميع املمثلني بالعرض املرسحى مهام 

كانت حجم ومساحة ادوارهم املتفاوتة ما بني الطول والقرص 

التى  للشخصية  آدائهم  لطريقة  الحرفية  توجيهاته  خالل  من 

تعتمد  التى  يلعبها كل منهم فهم جميعا من خريجى ورشته 

عىل اإلبداع الجامعى ال عىل املمثل األوحد .

املرسح، مام ينفى معه أي دهشة من متكنهم من كتابة مثل 

حيث  له،  الهادفة  الكوميديا  ىف  املنضبط  املرسحى  النص  هذا 

ىف  ميتلكونها  مثلام  أيضا  الكتابة  ىف  الظل  خفة  ميتلكون  انهم 

وبجانب  اآلخرين،  عن  متيزهم  إضافية  موهبة  وهى  التمثيل، 

من  مميزة  متثيلية  مبواهب  جالل  خالد  استعان  العرض  نجوم 

ورشته اإلبداعية .

تدور فكرة العرض املرسحى »آنستونا« حول ما يقدمه مطرىب 

حتى  أو  املوسيقى  ىف  أو  الكلمة  ىف  إسفاف  من  املهرجانات 

املظهر العام، وان الجمهور بطبيعته يرفض مثل هذا النوع من 

املقابل  ىف  يوجد  ال  مضطرا حيث  يسمعه  ولكنه  الهابط  الفن 

الفنى،  بذوقه  ويرتقى  عليه  نفسه  يفرض  الذى  الجيد  الفن 

الغناىئ  الوسط  إىل  رسالة  هنا  املرسحى  العرض  يوجه  وبالتاىل 

إال من  يتأىت  املهرجانات لن  أغاين  النوع من  بأن محاربة ذاك 

املقابل  ىف  مجابهته  وهو  أال  غري  ال  فقط  وحيد  سالح  خالل 

وانتشاره وفرضه عليهم وعىل  بجودته  الجيد واالهتامم  بالفن 

ويلتف  إليه  بطبيعته  الجمهور  سينجذب  هنا  ومن  املجتمع، 

إىل  وتختفى  املهرجانات  ظاهرة  تنتهى  حتى  له  داعام  حوله 

فكرة  وتتبلور  الصحيح،  إال  يصح  ال  النهاية  ىف  حيث  األبد 

استعراضية  مطربة  لروح  وصية  خالل  من  هنا  جليا  العرض 

عن  يبحث  ملوسيقار  »كاميليا«  تدعى  املاىض  الزمن  من  كبرية 

األحياء  بأحد  املوهوبة  حفيدتها  يتبنى  بأن  جديدة،  مواهب 

مام  ينتشلها  من  تجد  ال  والتى  »زالبية«،  وتدعى  الشعبية 

وصلت إليه من فن بذئ ال يتناسب مع موهبتها وإمكانياتها 

وتطلب منه أن يوجهها للطريق الصحيح للفن الراقى والشهرة 

تلك  تنفيذ  وىف  مهمته  ىف  املايسرتو  سينجح  فهل  واملجد، 

الوصية؟ وهل سيواجه صعوبات ىف تحقيقها؟ هذا ما يكشف 

عزيزى  له  مشاهدتك  حني  ومفاجآت  أرسار  من  العرض  عنه 

القارئ . 

شخصيتى  تجسيد  باملوهبة  املعجونة  غانم  سمري  دنيا  أجادت 

بل  الوقت،  ذات  ىف  أيضا  والحفيدة  الجدة  روح  من  كال 

واستطاعت بذكائها أن تشعرك بفرق شاسع ما بني الشخصيتني 

لدرجة قد تظن معها بأن من يقوم بتجسيدهم هام ممثلتني 

مختلفتني وليست ممثلة واحدة، والفضل ىف ذلك يعود بالطبع 

وتدريباته  وتوجيهاته  العرض  مخرج  إىل  موهبتها  بجانب 
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تضمنت املرسحية خمسة اغنيات من كلامت امين بهجت قمر 

الشاعر صاحب اإلبداعات الشعرية والدرامية، ابرزها » سيىك 

وكلها   ،« آنستونا   « الختام  واغنية   ،« نقلة  اتنقلنا  و»   « ميىك 

أغاىن جاءت معربة بصدق واحساس كبري عن املوقف املرسحى 

الذى كتبت من اجله ومتيل إىل الشكل االستعرايض ىف السجع 

شعراء  من  غريه  عن  قمر  به  يتميز  ما  دوما  وهذا  ــوزن،  وال

جيله، واستطاع عمرو مصطفى أن يبث الروح ىف تلك األشعار 

استعرايض  غناىئ  إىل شكل  ليرتجمها  واملبهجة  البديعة  بألحانه 

مبهر من تصميم خديجة العركان التى أجادت التعبري عن كل 

حالة مرسحية من خالل الحركات الراقصة التى جاءت متوافقة 

دنيا  خاللها  من  لتتألق  املوسيقى،  اللحن  مع  متاما  ومتامشية 

مواهب  من  متتلكه  ما  مبدى  جمهورها  وتفاجئ  غانم  سمري 

إضافية بجانب التمثيل من صوت غناىئ عذب وأذن موسيقية 

وتدريبات  لتعليامت  االستجابة  ىف  بالغ  حرىك  وذكاء  ومرونة 

عمرو مصطفى والعركان اللذان اضفوا بألحانهم واستعراضاتهم 

الغناىئ  املرسحى  للعرض  جامىل  وشكل  وبرصية  سمعية  متعة 

االستعرايض .. »آنستونا« .

ىف  ــاء  األزي أناقة  بــدون  يكتمل  أن  الجامىل  للشكل  يكن  مل 

االستعراضات بألوانها املبهرة والتى مل يكن اختيار مروة عودة 

الوان كل مشهد استعرايض لتعرب عن  لها مصادفة، امنا جاءت 

الحالة الخاصة به واملوقف املرسحى، خاصة أزياء وأكسسوارت 

ممثلة  تلعبهم  والتى  و»زالبيا«  كاميليا«   « شخصيتى  من  كل 

واحدة، فكان يجب هنا أن يتضح الفارق الكبري بينهام ىف كل 

شئ بدءا من الطبقة االجتامعية لكال منهم نهاية إىل ثقافتهم 

عودة  مــروة  تغفلها  مل  أمــور  هذه  كل  تعليمهم،  ومستوى 

كاميليا  فساتني  فوجدنا  شخصية،  كل  ملالبس  تصميامتها  ىف 

القديم،  الكالسيىك  بالطابع  وتتصف  األبيض  باللون  اغلبها 

مالبس  وجدنا  النقيض  وعىل  الراقى،  الفن  إىل  يرمز  الــذى 

ومكونة  بالعشوائية  تتصف  عرصية  مالبس  عن  عبارة  زالبيا 

داللة  البعض  بعضها  املتناسقة مع  األلوان غري  من خليط من 

عىل الذوق الهابط الذى يعاىن منه الفن هذه األيام، وحقيقة 

العرض املرسحى وكانت  قد تفوقت عودة عىل نفسها ىف هذا 

عىل قدر املسئولية نظرا ملا تتطلبه هذه النوعية من العروض 

ليحسب  متناهية،  ال  ودقة  صعوبة  من  االستعراضية  الغنائية 

القطاع  ىف  الناجحة  مواصلة مسريتها  شابة  أزياء  لها كمصممة 

الخاص كام نجحت من قبل ىف مرسح الدولة . 

املشاهد  بعض  باستثناء  واقعيا  جاء  الله  عبد  لعمرو  الديكور 

بالخدع  الخاصة  املوتيفات  بعض  تطلبت  التى  الخاصة 

املرسحية واالستعراضية، فوجدنا املرسح القديم املتهالك الذى 

حال  اليوم  له  وصل  عام  بصدق  معربا  كاميليا  روح  تسكنه 

املرسح والفن عموما من إهامل وتراجع فنى، باملقارنة بالزمن 

النقيض  وعىل  الجميل،  بالزمن  دومــا  ندعوه  الــذى  املــاىض 

والتى  واملنظمة  واملرتبة  الفاخرة  األنيقة  املايسرتو  فيال  وجدنا 

اصول  عىل  لتدريبها  بها  منطقتها  واهل  زالبيا  بإستضافة  قام 

قام  أن  بعد  املوهبة  مع  الدراسة  عىل  القائم  الحقيقى  الفن 

بكل  هنا  والفيال  ابداع،  ألى  املناسبة  غري  بيئتها  من  بانتشالها 

مكوناتها ترمز إىل عامل الفن الراقى الذى ينبغى أن ترعى فيه 

يسود  أن  اجل  من  جديد،  من  تأهيلها  وإعادة  املواهب  كل 

فن  اى  عىل  املقابل  ىف  يقىض  حتى  مجتمعنا  كل  الجيد  الفن 

ردئ، وحقيقة ابدع عمرو عبد الله ىف تصميمه لديكور العرض 

املرسحية  الخدع  من  مجموعة  املرسحى  بالعرض  رأينا  كام 

كانت  للمتلقى،  متعة  لتضيف  جالل  خالد  ابتكرها  املبهرة 

الراحلة  الجدة  صورة  فيها  رأينا  التى  الخدعة  تلك  اشهرها 

»زالبية«  تشارك حفيدتها  الفيال، وهى  ببهو  املعلقة  »كاميليا« 

والجدية  واإلرصار  النجاح  عىل  فيه  وتحثها  الغناىئ  االستعراض 

استعراضية  نجمة  اشهر  وتصبح  مسريتها  تخلف  أن  اجل  من 

الراقى وتحمل عىل  الفن  قيم هذا  لتحافظ عىل  لها،  وامتدادا 

واالندثار  الفساد  من  وحاميته  عليه  الحفاظ  مسئولية  عاتقها 

خالد  نجح  كام  للغاية،  بديعة  استعراضية  غنائية  لوحة  ىف 

جالل أيضا ىف تحقيق املعادلة الصعبة من خالل تقديم مرسح 

قطاع خاص بروح القطاع العام، يوازن فيه ما بني رغبة املنتج 

اإلبداعية  لذاته  املخرج  تحقيق  اإليرادات مع  أعيل  تحقيق  ىف 

للجمهور،  سامية  رسالة  يقدم  راقى  كوميدى  عرض  تقديم  ىف 

الذى  »آنستونا«  عرض  وجدنا  أن  الخلطة  تلك  نتيجة  فكانت 

املوقف  كوميديا  خالل  من  املتواصل  الضحك  لجمهوره  قدم 

مع  العرض،  قضية  عن  الخارجة  اإلفيهات  كوميديا  ال  الراقية 

األغاىن واالستعراضات البديعة مع الرسالة السامية التى يطهر 

خارجني  ليجعلهم  نهايته،  بعد  جمهوره  املرسحى  العرض  بها 

من  رافضني  كبرية،  ابداعية  ايجابية  بطاقة  محملني  وهم  منه 

يرض  إسفافا  لهم  يقدم  مسئ  أو  مبتذل  ردئ  فن  اى  خاللها 

فن  أي  عىل  واإلقبال  تشجيع  عىل  وعازمني  املرصى،  مبجتمعنا 

راقى حقيقي يقدم لهم قيم ومبادئ ورساالت سامية لكل من 

يشاهده، وأصحاب الرساالت يعيشون ويخلدون .

العرض  مخرج  ورسالة  فكر  لتناسب  الرموز  لغة  ىف  املرسحى 

الخاصة  اإلضاءة  بتصميم  أيضا  بنفسه  قام  املرسحى، وهو من 

واملبهجة  الساطعة  ــوان  األل عىل  اعتمدت  والتى  بالعرض 

واملصدرة لتفاؤل املتلقى كناية عن ما يجب أن يكون عليه من 

ذوق فنى عاىل، وحتى تالئم أيضا طابع العرض بصفته مرسح 

غناىئ استعراىض قائم عىل املتعة واإلبهار . 

إذن يبقى هنا السؤال أخريا ؟ هل بالفعل قدم خالد جالل اى 

جديد ملرسح القطاع الخاص عن سابقيه ؟

خالد  قدم  قاطع  بشكل  نعم  هنا  اإلجابة  ستكون  والبد  حتام 

نحن  فها  الخاص،  القطاع  ملرسح  وإضافة  جديد  كل  جالل 

ال  خاص  قطاع  مرسح  طويلة  عقود  بعد  مرة  ألول  نشاهد 

ينتمى إىل مرسح النجم األوحد الذى يخدم عليه الجميع، بل 

وجدنا  عندما  »آنستونا«  املرسحى  العرض  ىف  النقيض  وجدنا 

حولها  من  كل  عىل  بالتخديم  تقوم  من  هى  غانم  سمري  دنيا 

فكان  مواهبهم،  وإظهار  الفرص  منحهم  اجل  من  ممثلني  من 

وكلهم  دور،  ألكرب  اصغر  من  بداية  نجوم  بالعرض  من  كل 

أنك  لدرجة  املتلقى،  جمهور  عىل  البسمة  رسم  ىف  نجحوا 

املرسح  هو  وذاك  اآلخــر،  عن  احدهم  تزىك  أن  تستطيع  لن 

استطاع  كام  الفعل،  ورد  الفعل  عىل  يعتمد  الذى  الجامعى 

امتدادا  ويقدم  وشرييهان  نيلىل  أمجاد  يعيد  أن  جالل  خالد 

جديدا لهام ىف عامل االستعراضات من خالل شخص دنيا سمري 

لون  وقدمها ىف  من جديد  اكتشافها  إعادة  ىف  برع  التى  غانم 

قبل،  من  عنها  الجمهور  يعرفه  عام  مختلف  غناىئ  استعراىض 

بتقدميه  االستعرايض  الغناىئ  الفن  خدمة  ىف  املخرج  لينجح 

تقل موهبة عن  االستعراضات ال  نجمة جديدة ىف مجال  لهم 

سابقيها ولكن بشخصيتها وروحها وبصمتها املتفردة واملختلفة، 

رؤى
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املؤامرة.  بنظرية  ُيعرف  ما  األخرية  السنوات  العامل ىف  يتناول 

ميوج الحديث بني مّصدق ومّكذب، بني مبالغ ومتباسط. لكن 

ىف النهاية الجميع يعرف نظرية املؤامرة.

عبد  طنطاوى  للمرسحي  مجنون،  واحد  مرسحية«حلم  ىف 

والنرش  للتوزيع  واو  دار  عن  والصادرة  طنطاوي.  الحميد 

2021« تناول الكاتب النظرية من زاوية جديدة أو رمبا أكرث 

جرأة.

أول هو ترصيح عىل لسان  أول ماُخط ىف املرسحية كتصدير 

عن   .2005 رايــس  »كوندليزا  األمريكية  الخارجية  وزيــرة 

املعونات األمريكية التى دخلت خزائن بعض املنظامت الغري 

الفوىض  عن  الشهري  ترصيحها  ىف  وذلك  مرص.  ىف  حكومية 

الخالقة. وهو املصطلح املاسوين باألساس.

 أما عام تم إنفاق أموال هذه املعونات فيه، هذا ما ستحىك 

املرسحية عن جزء منه.

هى  أو  أيتام،  دار  داخل  األول  مشهدها  ىف  املرسحية  تبدأ 

األحداث.  مدى  عىل  املرسحية  تذكر  كام  إصالحية،  مؤسسة 

بالتأكيد ترزخ املؤسسة تحت إرث غامر من الفساد واإلهامل 

النزالء بها. وهذا بالتحديد ما  واملعاملة غري األدمية لألطفال 

املؤسسة  ىف  لتعمل  جاءت  التى  »سلمي«  الدكتورة  استغلته 

ولها خلفية كام اتضح من الحوار باالنضامم »ملحفل ماسوين« 

من  أيضا  اإلصــالح  وتحاول  األوالد  أحــوال  إصــالح  تحاول 

أخالقهم. 

ىف  املميزات  بعض  منحهم  ثم  الطيب،  بالحديث  البداية  ىف 

لكن  عقابهم.  عن  املوظفني  بقية  إثناء  ومحاولة  الطعام، 

من  يهربون  األوالد  البؤس.  نفس  عىل  الحال  ظلت  هيهات. 

ليعيشوا.  وينهبون  يرسقون  املوظفني،  بعلم  نهارا،  املؤسسة 

سلميا  إصالحهم  ىف  »سلمي«  الدكتورة  محاوالت  تفلح  ومل 

كثريا. لذا لجأت للغرض الذى جاءت خصيصا من أجله. وهو 

إغراء الدار والقامئني عليها مبعونة أجنبية، ومل ُيذكر باملرسحية 

سيستشف  القارئ  لكن  املعونة  تأىت  جهة  أى  من  رصاحة 

الجهة من خالل الحوار. 

املوظفني  جميع  أن  كيف  نرى  املرسحية  من  الجزء  هذا  ىف 

خططوا  والعامل،  بدراجاتهم  واملوظفني  املدير  من  بالدار 

تحت  ستصله  والتى  باملعونة.  للفوز  استثنايئ  هو  ما  لكل 

كيف  الجميع  فيخطط  واملساواة«  الدميقراطية  »دعم  عنوان 

المؤامرة.. نظرية 
مجنون« واحد  »حلم  فى 

سامح ممدوح حسن

الزم نعرف إننا عايشني بربكة جدنا القاتل

القتل الستمرار الحياة....يعيش من يستحق الحياة

يرسم فوق وجه الدنيا لوحات مصبوغة بالدم ال يهم...

لكن  واملساواة  والدميقراطية  بالحرية  املناداة  القتل  وبعد 

كام صاغها هؤالء الساعون للهيمنة. وبعدها تأليب الشعوب 

تحقق  ما  وهذا  الدينية.  الحمية  مشاعر  فيها  تتحكم  التى 

والدعم  بالسالح  وإمدادهم  وغريها  كداعش  بصنع جامعات 

العجيبة ممن يحرمون  الغريبة  الفتوى  السلطوي وكجامعات 

عىل الناس معاشهم:

بالذات ىف بالد الناس فيها متغيبة بسحر كالم الدين

ثم تأيت وسائل الهيمنة التى تشبة ذهب املعز، لكنها ال تقل 

إماتة عن سيفه:

إدينا الزم تبقى حنينة الىل يبىك منسع دمعه

مبنديل املحبة املبلول بالّسم الىل ياخد نور عنيه

الفضل  أصحاب  إحنا  إن  غري  يشوف  ومــا  أعمى  يبقى 

والحضارة

وإحنا مثال الرحمة والحب واإلنسانية

عىل  هيمنتهم  ُسبل  األشباح  رسدت  حيث  املشهد  نهاية  ىف 

العامل وبعدما ذكروا أن هذه مبادئ »محفلهم« منذ إنشاءه، 

األشباح  هؤالء  ترى  كانت  كأمنا  املرسح  عىل  سلمى  تظهر 

الذين  لهؤالء  لالنضامم  لخطئها  إشارة  إنها  وتوقن  حلم،  ىف 

وجلس  روما  الذى حرق  نريون  فعل  كام  يفعلوا  أن  يريدون 

مزاجه  حسب  جديد  من  بناءها  ليبدء  تلتهمها  النار  يشاهد 

فأكملت  هذا  ندمها  مثن  من  خافت  لكنها  ندمت  ومعايره. 

الطريق.

الحرق للبناء عىل األطالل.

تنفيذ  من  جديد  مشهدا  ليبدأ  الكاشف  املشهد  ينتهى 

املؤسسة  تنال  الزيارة،  تنجح  الواقع.  أرض  عىل  املخطط 

ىف  واملوظفني  املدير  عىل  تــوزع  بالتأكيد  والتى  املعونة 

املؤسسة وبالتأكيد الجزء الذى سيخدم الخطة.

ىف  األوالد  عىل  ــت  ووزع أسلحة  رشاء  بها  تم  دوالرات، 

هى  تلك  وكانت  والرسقة.  القتل  ىف  استخدموها  اإلصالحية 

قولها  عىل  دائبت  فقد  لــألوالد.  سلمى  ّعلمتها  التى  الثورة 

أنهم البد وأن يأخذوا حقهم من هذا املجتمع الظامل »بالباع 

والدراع« أو بالقوة، وقد كان. 

لكن ىف النهاية مل ترسوا األمور كام ُخطط لها متاما وجاء ما مل 

يكن ىف الحسبان.

من  تلك  كانت  رمبا  هدف  وذات  مبارشة  بسيطة  املرسحية 

فيها  تضافرت  التى  الرشيقة  اللغة  بجانب  روعتها  أسباب 

الذى  الكاتب  نهج  هو  كام  الصعيدية  بالعامية  الفصحة 

استحق اإلشادة بعمله الرائع. 

والذى  املهدم،  البرش  إلقامة  صالح  الغري  املكان  سيجملون 

التى سيقدمونها  الطعام  لوليمة  يخططون  األوالد.  فيه  يقيم 

للامنحني بينام، وىف العادة ال يعرف األوالد ىف املؤسسة أغلب 

أحد  حرّض  الحوار  من  جزء  ىف  أنه  حتى  الطعام.  هذا  أنواع 

الزراعة  مبنى  من  النباتات  بعض  لرسقة  األوالد  املوظفني 

وصفها  يصلح  رمبا  الجزئية،  وهذه  املكان.  لتجميل  املجاور 

بالكوميديا السوداء، فدامئا ما نرى ىف أرض الواقع إن هذا من 

فعل بعض املؤسسات«قصاري الزرع والزفت الُعهدة« أى أن 

القامئني عىل مؤسسة معينة ال يّجملون مكانا إال ىف الزيارات 

التجميل  هي.  كام  املخازن  إىل  تعود«العهدة«  ثم  الرسمية، 

والتنظيف فقط للزوار الرسميني. وليس من حق البقية.

الديمقراطية. باسم  الخالقة  الفوضى 
الضوء  الكاتب  ُيسلط  حيث  املرسحية،  من  الثاىن  القسم  ىف 

عايشناه  الــذى  الفوضوي  املشهد  خلفية  ىف  يــدار  ما  عىل 

تم  كيف  يعرّفنا  تقريبا.  األخرية  عرش  اإلحدى  السنوات  ىف 

تقريبا  الوقت  نفس  ىف  العريب  العامل  ىف  حدث  ملا  التخطيط 

ومن كان وراء ما حدث.

ستار  وراء  من  كاألشباح  إال  األشخاص  فيه  يبني  ال  مشهدا 

البداية  ُيظهرهم كظالل ويدور الحديث بني األشباح فيه. ىف 

يستعرضون خطوات هيمنتهم عىل بقية العامل. وأول سبيلهم 

إىل ذلك هو القتل:
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عام 2004 عن  التي صدرت  قرطبة«   يف مرسحية »وداعا 

الكاتب  يناقش  فصول  خمسة  يف  وجاءت  الكتاب  هيئة 

وقائع  خاللها  من  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  املرسحي 

تاريخ  استحرض  بأنه  القول  ميكن  أو  محددة،  تاريخية 

العرب يف األندلس وخصوصا الدولة األموية يف األندلس يف 

حقبة الخليفة املستنرص؛ يعيد إلينا ناصف تلك الفرتة التي 

الطوائف ومن  انقسام األندلس وتحولها إىل ملوك  سبقت 

والفساد  السلطة  النزاع حول  بسبب  لسقوطها  مهدت  ثم 

الدرامي  التطور  يتولد  النفوذ.  واستغالل  املصالح  ولعبة 

من  ومنعطفاتها  السياسة  معطيات  خالل  من  لألحداث 

خالل حوار مرسحي مغموس باللغة الشعرية التي تتحول 

يف بعض األحيان إىل قصائد درامية تدفع بالحدث الدرامي 

ويجسدها  التاريخية  الشخصيات  لنا  ويرسم  التأزم،  نحو 

متاما كام يستحرض الزمن التاريخي بشكل متفرد؛ ال ينحاز 

ناصف للشخصيات بل يقف موقف املحايد الذي ال يعرب 

كانت  ولو  أو دعم أليهام حتى  انحياز  بالرضورة عن  رأيه 

تنزف دما، كام كان يحدث يف  أو  تنتحب بشدة  إحداهام 

الخاص  املوقف  تبني  أو  االنحياز  ذلك  اإلليزابيثي،  العرص 

املتلقي  فيه  يسقط  الذي  اإليهام  هو  الشخصيات  بإحدى 

حتى ينتهي من قراءة املرسحية وقد استمد متعة ومعرفة 

ثقافية كبرية. 

أوج قوتها،  األموية وهي يف  الدولة  تبدأ املرسحية مبفتتح 

وزوجته  الخليفة  انقسام  من  فيه  وما  البالط  لنا  ويرسم 

مثة  أن  األحــداث  من  يتضح  الذي  عامر،  ايب  وابن  صبح 

عالقة عاطفية بينه وبني صبح زوجة الخليفة، من جانب، 

والصقالبة ومؤيدوهم من جانب آخر.

صبح: لو يعرف أن إشعال الجسد بدون املاء جنون

فنون، قطرة قد تطفيء  املشلول  الجزء        وأن مالعبة 

نارا.

الخليفة: تتطاير نظرات النشوة من عينيك كأنك هامئة

        عامئة يف بحر اللذة. 

لكن ابن أيب عامر يحاول الخروج من ارتياب الخليفة الذي 

واالنفراد  عليه  للقضاء  الصقالبة  قائد  فائق  قلبه  يف  زرعه 

الدرامي.. الصراع 
ناصف  الحافظ  عبد  لمحمد  قرطبة«  »وداعا  مسرحية  في 

عبد السالم إبراهيم

 اتيكء شكسبري عىل التاريخ الروماين حينام كتب مرسحية 

و«كورايوالنوس«  وكليوباترا«  وأنطونيو  قيرص«  »يوليوس 

انجلرتا  تاريخ  عىل  اتــيكء  ثم  وكريسيدا«،  و«ترويالس 

و«سرية  جــون«  امللك  ومــوت  »حياة  مرسحية  بكتابته 

بجزئيها،  الرابع«  هرني  و«سرية  والثالث«  الثاين  ريتشارد 

أجزاء،  ثالثة  السادس«  هرني  و«سرية  الخامس«  و«هرني 

الثامن«. مل يبحث ناصف عن فصل مناسب من  و«هرني 

يرمز  ليك  اختاره  بل  مرسحا  عنه  ليكتب  التاريخ  فصول 

ويسقط عىل وضع األمة العربية الذي بات منقسام؛ انتقى 

حقبة الدولة األموية يف األندلس التي تالئم املتلقي العريب 

الذي يوجه له ناصف خطابه ذا الطرح السيايس، فاستقر 

حول  الــرصاع  وهــي؛  خصبة  تاريخية  وقائع  عىل  ــرأي  ال

مناذج  من  يضمه  وما  البالط  األندلس،  يف  األموية  الخالفة 

يف  أهدافه  تحقيق  إىل  منها  منوذج  كل  يسعى  مختلفة 

الحكم ومن ثم يحتد الرصاع الدرامي ولذا اتضح يف النص 

طموحات  فيها  وبدا  ازدواجية،  حالة  يعيشون  كانوا  أنهم 

وانكسارات.

صبح : سأعود ومعي مفاتيح هذا البلد.

هشام: أرجو أال تصدأ أقفال األبواب.

الثقايف  الوسيط  بدور  ليقوم  قرطبة«  »وداعــا  نص  جاء 

والتاريخي الذي يفتح كتاب التاريخ ويقدم للمتلقي فصال 

إسبانيا؛  يف  اإلسالمي  التواجد  فصول  من  ومفصليا  مهام 

كان  كام  توهجه  فرتات  أثناء  املسلمني  حال  كان  وكيف 

بدور  يقوم  واالضمحالل، كام  التدهور  أثناء فرتات  حالهم 

يف  ويكون  تساؤالت  ليلقي  التاريخ  تفكيك  وهو  مهم 

الالوعي  حالة  كبري  حد  إىل  تخالف  داللة  ذي  وعي  حالة 

يف  األسايس  العامل  تكون  التي  الشخصيات  تسود  التي 

يف  دور  له  يكون  كام  تلقايئ،  بشكل  املرسحي  الحدث  منو 

املجتمع.  يف  السيايس  والبحث  اإلنساين  والضعف  السلوك 

خاصية  قرطبة«  ــا  »وداع التاريخية  املرسحية  استقت 

الرصاع  وتكثيف  املحورية  الشخصيات  بعض  عىل  الرتكيز 

بينها لتخلق نسًقا ينظم األحداث يف تتابع منطقي يرشح 

الدوافع وينري السياق التاريخي، كام يركز عىل رشيحة من 

رشائح التاريخ األموي الذي يتسم بدرامية أحداثه.

ال  وبدونه  الدرامي،  البناء  يف  الفقري  العمود  هو  الرصاع 

بداية  كانت  وقد  للحدث،  وجــود  ال  أو  للحدث  قيمة 

املرسح اإلغريقي بداية دينية، وأصبح تاريخ هذا املرسح 

رصاع  إىل  الرصف  الديني  الرصاع  عن  االبتعاد  تاريخ  هو 

درجة  إىل  الدرامي  الشكل  يصل  أن  إىل  علامنية  أكرث 

بالخليفة والتأثري يف قراراته حتى يستطيع أن ينفذ خططه 

بشكل هاديء.

من  مادته  ناصف  استمد  قرطبة«  »وداعــا  مرسحية  يف    

ميكن  ال  التي  الدرامية  بصمته  عليه  وضع  ولكنه  التاريخ 

التمدد  أيضا  يرصد  آخر.  مرسحي  كاتب  مع  تتشابه  أن 

الحكم  لخلخلة  يفعله  أن  ميكن  وما  املغرب  يف  الفاطمي 

الشامل،  يف  الفرنج  تربص  يرصد  كام  األندلس  يف  األموي 

الخليفة  تهدد  التي  الداخلية  الحركات  ذلك  من  واألكرث 

وحكمه والتي يتاطر عليها الرصاع الدرامي املرتقب.

صبح: والفكر أكرث صعوبة من أي يشء.

       لو دخل قلب الرجل ما خرج أبدا.

       وسيسري يف أوردته ورشايينه. 

يف  يرغب  فكرية  ورسالة  درامية  رؤيــة  ناصف  ميتلك 

الروافد  أحد  باعتباره  التاريخ  اعتامد  خالل  من  إيصالها 

رؤية  وتحمله  املــرسح  بناء  يف  تسهم  التي  التوثيقية 

خالل  من  بالتناقضات  ميلء  عرص  يف  وسياسية  اجتامعية 

التي  العربية  املجتمعات  يف  التاريخية  للنامذج  تقدميه 

أجندات  نحو  تقوده  والتي  السياسية  باملتناقضات  تحتشد 

أجنبية ال ميكن التنبؤ بنتائجها. 

الخليفة: إنه لساحر عليم أو خادم لبيب.

منابع  جفاف  بعد  العطش  ساعات  أقىس  ما  آه..  صبح: 

دفء الكلمة.
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هو  املرسحي  النص  يف  ــايس  األس العنرص  إن  االكــتــامل. 

أو  ذروة  أو  للحدث  منو  هناك  يكون  لن  وبدونه  الرصاع 

بني  بداية مرسحية »وداعا قرطبة«  الرصاع يف  يبدو  نهاية. 

شكل  بأي  سيطرتها  لفرض  منها  كل  ومحاولة  الشخصيات 

ابن  فيقول  األخرون  لها  يضعها  التي  املآزق  من  والخروج 

أيب عامر حينام ضيق عليه فائق عليه ليزيحه عن البالط:

ابن أيب عامر: يبدو أين يف ورطة أكرب وعيّل أن أثبت طهر 

اليد.

              عيّل أن أكسب ثقة الخلفاء.

              قبل أن أثبت للخصم أين نظيف.

              وإال سوف تأكلني كالب األندلس.

لكن عىل الجانب اآلخر يخطط الفريق اآلخر الذي يحاول 

وضع العم مغرية عىل كريس الخالفة وعدم االنصياع لتأييد 

ألبيه  خليفة  املستنرص  والخليفة  ابن صبح  تنصيب هشام 

الذي رحل. كام يتضح لعب جعفر املصحفي عىل الجانبني 

وينحاز إىل الجانب الذي يكسب الجولة. 

جؤذر: ولتكتم أيضا كل األصوات داخل حناجرها.

أطراف  يتضح  املتأمرين  بني  املؤامرة  لغة  تسود  وحينام 

لها  يخطط  التي  االيديولوجية  ثم  ومن  الدرامي  الرصاع 

فائق قائد الصقالبة وتتغلب حينئذ دائرة املؤامرة وتفرض 

سطوتها. 

فائق: أرى لغة واحدة صارت يف القرص.

      اجتمع شتات القول بعد الفرقة.

شكل  يف  البرصية  املرسحية  بوابة  بوصفه  الغالف  جاء 

االندليس  الطراز  عىل  التصميم  براعة  يجسد  ضخم  مبنى 

املاء  لون  مع  ألوانه  تتامهي  حيث  البحر  عىل  يطل  وهو 

السكون  حالة  عن  لتعرب  رجل  يستقله  الــذي  والقارب 

تتسق  والحذر،  الرتقب  الوقت  نفس  ويف  والطأمنينة 

البورترية.  ميثلها  التي  الزمنية  الحقبة  مع  اللون  درجات 

للنص  اللغوية  العتبة  العنوان »وداعا قرطبة« بصفته  جاء 

وأنه  مضمونه  ورسوخ  أهميته  عىل  ليؤكد  اسود  لون  يف 

واملكتوب  يظهر،  مام  أكرث  ويخفي  أرساًرا  ذاته  يف  يحمل 

يؤكد  كام  األندلس،  وتطور يف  نشأ  الذي  األندليس  بالخط 

عىل وجود عالقة داللية بينه وبني الغالف، بحيث ميكنهام 

خباياه،  لكشف  النص  إىل  للولوج  املتلقي  بيد  يأخذا  أن 

ومن الناحية الرتكيبية تعرب كلمة »وداعا« مفعول مطلق 

 « كلمة  تعرب  بينام  ــك،  أودع تقديره  محذوف  لفعل 

تأويالت  عدة  الخط  يحمل  بالضمة.  مرفوع  بدل  قرطبة« 

النص  به  الذي جاء  املنت  متاما مع  ويتسق  ورموز محددة 

وهي أن الحكاية التاريخية الخاصة بحقبة الخالفة األموية 

العنوان  شفرة  فك  إىل  تقودنا  أن  ميكنها  األندلس  يف 

املكتوب بخط أندليس.

بإتقان  قرطبة«  »وداعا  مرسحية  شخصيات  ناصف  صور 

الزمني وحجمها ومدى  وقّسمها حسب تفاعلها ووجودها 

للظروف  تفهمها  ومــدى  الشخصيات،  بقية  يف  تأثريها 

بطريقة  ووجهام  برباعة  املرسحي  املكان  ناصف  استخدم 

لخدمة  تطويعه  يف  برع  كام  الدرامي  البناء  نجاح  تضمن 

الشخصيات،  بني  متقد  العام لرصاع  الجو  وتهيئة  املوضوع 

منهجي  قلب  أنها  الكتابة  حقيقة  إن  فوكو:  ميشيل  يقول 

كلامت  مجرد  إىل  واملتلقي  الكاتب  بني  القوة  لعالقة 

منتجه  األدبية  الخطابات  تصبح  الشكل  وبهذا  مكتوبة 

لاليديولوجيا، أو من خالل الربط الدرامي للحدث السابق 

املشاهد،  بعض  يف  الغائب  الحارض  العنرص  فكان  والتايل، 

ترهله،  وعدم  الدرامي  البناء  متانة  عوامل  من  ذلك  وكان 

السلس بني األحداث.  االنتقال  األثر يف  له عظيم  كام كان 

بافرتاض  املرسحي  الحدث  زمن  يحدد  مل  الوقت  نفس  يف 

األندلس  يف  األموية  للدولة  الزمنية  الحقبة  استحرض  أنه 

وجسدها بزمنها.

 ال تقل لغة الحوار املرسحية قوة عن لغة مارلو التي متيز 

الذي يعرف بحبكة قوية، إذ نجد أن الشخصيات  مرسحه 

تتحرك وفق حبكة قوية تتفرع منها خيوط درامية تصب 

يف النهاية يف الخط الرئييس الذي حدده ناصف واستخدم 

خصوبة،  الحبكة  تزيد  ورصينة  بليغة  كلامت  ذات  لغة 

فنجد أن خطا دراميا قد حددته إحدى الشخصيات لتؤول 

إليه األمور يف نهاية األمر وهو :  

يا أهل قرطبة.. يا أهل قرطبة املنـــــــادى : 

هشام  الخليفــــــة  مرسوم  وعوا  اسمعوا          

املؤيد 

منى  مدبراً   « عامر  أىب  ابن   « املنصور  ُيفوض            

لشئون الدولة

عنى  يرىض  حتى           وذلك لتفرغى لعبادة رىب 

وعنكم ويبارك

         ويرعى دولتنا امليمونة من أعدائها.

تحرك  التي  املرسحيات  من  قرطبة  »وداعا  مرسحية  تعترب 

من  ما  موقف  اتخاذ  عىل  وتحرض  أفكاره  وتشعل  العقل 

وخصوًصا  التاريخ  قراءة  رضورة  عىل  تحث  كام  الحياة، 

عن  املرسحية  تبحث  منها،  لنتعلم  االنكسار  صفحات 

املثقف الواعي الذي يستوعب دروس التاريخ وتؤكد عىل 

املنعطفات  يف  وخصوًصا  العريب،  املجتمع  وعي  رضورة 

تنهار دولة  ال  العريب، وحتى  العامل  بها  التي مير  السياسية 

إليه  آلت  ما  حزم  ابن  لخص  وقد  ما،  ضعف  بسبب  ما 

األمور يف األندلس.  

أمراءها،  أهواء  لتشتت  االندلس؛  ابن حزم: سقطت  قال   

وقبه  يرشبها«  كأس  سوى  له  هم  وال   « بعضهم  وأصبح 

اللذات،  إىل  واسرتسلوا  أيامه«  به  يقطع  ولهو  تسمعه، 

وركنوا إىل الراحات، وأغفلوا األجناد، واحتجبوا عن الناس، 

ومل يعودوا ينظرون يف امللك، ومنهم من قتل كبار قواده، 

وكرث  واملغارم،  املظامل  فكرثت  الضعاف،  إىل  األمر  ووسد 

وغريهم،  القضاة  من  وغربها  األندلس  برشق  مرات  الثوار 

وهكذا تبدد شمل الجامعة.

الدفع  أو ركوبها موجات  املوضوع  واتساقها مع  السياسية 

يرصد  كام  بحت،  تاريخي  منظور  من  يأيت  الذي  الدرامي 

من خاللها فهم البواعث النفسية ومدى تأثريها يف التطور 

تؤطر  التي  واأليديولجيات  التوجهات  عن  فضال  الدرامي، 

الرصاع الدرامي بوصفه العامل األسايس لنمو الحدث حتى 

ولو كان الزمن املرسحي طوياًل يفصل بني كل حدث وآخر، 

مل يكن ذلك الفاصل الزمني عائًقا لتطور الحدث بل ساهم 

املرسحية  يف  املهيمن  الزمن  مع  التنسيق  يف  كبري  حد  إىل 

املكان  إىل  باإلضافة  متميز،  بشكل  الدرامي  البناء  لدعم 

املرسحي بأبعاده الجاملية والداللية الذي يفصل هو اآلخر 

فيه  تدور  الذي  املكان  عالقة  وأيضا  وآخر،  كل حدث  بني 

األحداث من خالل الشخصيات.

استخدام  عىل  تقوم  والتي  الخاصة  لغته  ناصف  استخدم 

األلفاظ املناسبة للحوار املرسحي والتي تستطيع الشخصية 

من  تتفاعل  أو  نظرها  وجهة  عن  خاللها  من  تعرب  أن 

أن  كام  املتشابكة،  وعالقاتها  الشخصيات  بقية  مع  خاللها 

باالتزان  يتسم  الذي  الشعري  الحواري  بشقيها  اللغة  تلك 

فيه  وتتزامن  األزمنة  فيه  تتجاوز  مادي  إطار  يف  املنطقي 

الرسدي  والشق  الشخصيات،  خالله  من  وتنقسم  األمكنة 

املرسحي  للخطاب  واملؤسس  التاريخي  بالرصد  املهموم 

االرتكاز  نقطة  أو  والالوعي  الوعي  نقطة  إىل  يصل  الذي 

ظل  يف  الوعي  ترسيخ  أجل   من  بينهام  والفصل  الدرامي 

الالوعي والخاص بوصف املشهد وتحديد اإلضاءة، مقارنة 

قد  صفحات  للمتلقي  تقدم  التي  التاريخية  بالشخصيات 

اللغة  تلك  فيها.  الغارقة  الالوعي  حالة  برغم  عليه  تلتبس 

تحمل يف ذاتها الدالالت واإلسقاطات التي تنحت يف واقع 

يحتاج إىل مثل تلك الدعائم ليتغري نحو األفضل.
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26 نوافذ

 من الرضوري أن نتوقف هنا ليك ندرأ القراءة املبتذلة ملوقف 

هذا  فيه  يستمر  الذي  الوقت  ففي  الفينومينولوجي.  ستاتس 

املتعلقة  الداخلية  والتناقضات  االيديولوجيات  توضيح  املقال 

النظريات  هذه  فان  هورسل،  إىل  املنسوبة  بالفينومينولوجيا 

كتاب  يف  للفينومينولوجيا  بالنسبة  مغزى  ذات  تكن  مل  البالية 

ليس  الكتاب  أن هذا  أنكر ستاتس  فقد   .  « تقديرات كبرية   «

فيه  »ليس  انه  القول  حد  إىل  وذهب  صارمة،  فينومينولوجيا 

ليس  ستاتس  فكتاب  أطروحة«.  إثبات  يف  يرشع  أو  حجة، 

الجامدة؛  الجواهر  من  مجموعة  إىل  األداء  الختزال  دعوة 

يريد ستاتس،   . الخالص  لتجربة املرسح  وليس مرشدا ميدانيا 

استجاباتنا  يف  باملرح  اإلحساس  عيل  يحافظ  أن  الواقع،  يف 

من  شامل  نسق  أجل  من  عنها  التخيل  من  بدال  للمرسح، 

مبارشة  انتقادات هورسل  تطبق  ال  الدراسة  . وهذه  الشفرات 

إذ  اآلخرين.  املــرسح  فينومينولوجيا  وعلامء  ستاتس  عيل 

عن  التعبري  نحو  الفينومينولوجيا  بتوجيه  النقاد  هؤالء  يقوم 

بتناغم خاص مع  السيميوطيقا والثقافة ولكنهم يفعلون ذلك 

الحس والعاطفة مبفردات اآلنية والحيوية والجوهر، وباهتامم 

موجه نحو موضوعات معينة يف األداء أكرث من غريها .

تطبق عيل  التي  الفينومينولوجيا  عن  نسمع  أن  الشائع  فمن   

اللهب  وألسنة  الحيوانات   : املرسح  خشبة  عيل  بعينها  أشياء 

 . خاص  اهتامم  ذات  أشياء  وهي   – املمثلني  وأجسام  املفتوح 

وتوظف املخرجة واندا سرتوكس الفينومينولوجيا يف اتجاه فهم 

الفينومينولوجيا  ساندال  كاري  تطبق  بينام  والعرائس،  األقنعة 

يف تفسري دور اإلعاقة يف مساحة األداء . من الطريف أن يجد 

املوضوعات  بعض  الفينومينولوجي  املرسحي  النقد  خطاب 

داخل  تطبيقه  ولكن يف سياق  فينومينولوجية من غريها،  أكرث 

والغرو  الصارم،  اللغوي  للتحليل  كبديل  املرسحي  النقد  مجال 

 . الفينومينولوجيا  عليه  ُتطبق  منوذجا  طريقنا  يف  نجد  أن 

املوضوعات/األشياء  نحو  نفسها  توجه  املرسح  ففينومينولوجيا 

إنها   . آخر  ليشء  )دالالت(  كعالمات  قراءاتها  يجب  ال  التي 

بشكل  والحيس  العاطفي  عن  للتعبري  نظري  كإطار  تستخدم 

محض، عالوة عيل الحالة الظرفية يف دراسات األداء . إذ يؤكد 

الفينومينولوجيني عيل املحسوس واملعاش، فضال عن املقروء . 

أشياء  باالختزال من بني  للمتخصصني  فالفينومينولوجيا تسمح 

أخرى، والقراءة السيميوطيقية لليشء/املوضوع بالطريقة التي 

الفينومينولوجيا..
)2( المسرحي  والنقد 

تأليف: بانيل كامب

ترجمة: أحمد عبد الفتاح  

وجود ف ذاته existing in itself«. فاألشياء/املوضوعات عند 

أن  املعتقد  من  الوعي:  /موضوعات  أشياء  دامئا  هي  هورسل 

ترتبط هذه األشياء بالعامل، مع أن هناك فجوة: »هوة مفتوحة 

بني الوعي والحقيقة«.

األشياء/ جوهر  إىل  الوصول  املرسح  فينومينولوجيا  تدعي   

فان  روش،  جوزيف  تعبري  حد  وعيل   . نفسها  املوضوعات 

األولوية  الظاهرات ذات  البديهي واخرتاق مثل هذه  التخوف 

تعتمد  إذ   ... الفينومينولوجيني  ــامل  أع ــدول  ج يشكالن 

التأمالت  من  مجموعة  وهي  الجوهر،  عيل  الفينومينولوجيا 

للجوهرية  األسايس  واالفــرتاض  للوجود،  والكافية  الرضورية 

قاعات  يف  الفينومينولوجيا  خطاب  أن  ــد  أؤك ــوف  وس  .

والجواهر  الواعية  األشياء  جوهر  بني  متيز  ال  املرسح  درس 

يف  املخرتق  الوصف  هذا  ويفهم  العامل.  يف  لألشياء  الثابتة 

اليشء  من  للمعرفة  استخالصا  باعتباره  األداء  فينومينولوجيا 

عاطفي  بشكل  واملــوزون  املحض،  الجديد،  العامل  يف  املوجود 

رشحها ستاتس يف كتابه . كام تقدم أيضا خطاب الجوهر وهو 

جانب عيل نفس األهمية يف هذه املامرسة .

شأن  من  بالتقليل  املرسح  فينومينولوجيا  علامء  بعض  يهتم   

الدراسات  يف  بالجوهر  املرتبط  التحديد  يف  املفرط  اإلحساس 

الجسدية:  »املساحات  كتابه  ففي   . البنيوية  بعد  األكادميية 

 Bodied املــعــارصة  الــدرامــا  يف  واألداء  الفينومينولوجيا 

 Spaces :Phenomenology and Performance in

جارنر  ستانتون  يستدعي   »contemporary Drama

املعطى  بصيغ  تهتم  فينومينولوجيا   Stanton Garner

الثابتة لهذه الصيغ.  الداخيل للتجربة، ويسعى لتوضيح البنية 

ببنية  بالطبع،  تهتم،  هورسل  إىل  املنسوبة  والفينومينولوجيا 

التجربة وجوهر العمليات الذهنية . فهورسل ال يقدم مقوالت 

»ال  ويحذر:  منه،  الصادر  الوعي  سابقة عيل  أشياء  عن  نوعية 

باعتبار  املادي  اليشء  عن  بالحديث  أنفسنا  نخدع  أن  يجب 

أنه«  أو   Transcending consciousness الوعي أنه تسامي 
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2727 نوافذ

بطريقة يتعذر عيل املشاهد الوصول إليها الذي يبادر بأساليب 

االختزال الفينومينولوجي .

: الحديثة  االبستيمية  في  هوسرل 
التفكري  بني  الصدع  يفكك  فوكوه  ميشيل  أن  املعرف  من   

مسبقا  مرتب  نظام  يف  العامل  مواجهة  تتم  حيث   – الكالسييك 

وقع  – حيث  الحديث  والنمط   – والتشبيهات  التشابهات  من 

اللغة،  الحية، وشفافية  للكائنات  الكالسييك  التنظيمي  الرتتيب 

ودراسة القيمة االقتصادية، فريسة للعلوم التي تركز عيل لغز 

تم فصلها عن مدلوالتها  التي  للغات  الغريبة  والكثافة  الحياة 

فوكوه،  يزعم  الجديدة،  االبستيمية  ويف   . العمل  دراسة  وعن 

أنه ظهر تصنيف جديد يجب معرفته، والذي كانت له سيادة 

أال  الرتانسندنتايل،  التجريبي  الصنو   : الوقت  نفس  يف  وخاضع 

عن  اإلنسان  فكرة  يف  الخطري  التحول  وهذا   . اإلنسان  وهو 

القرنني  فلسفة  يف  نتائج  له  كانت  قد  لعامله  بالنسبة  نفسه 

الثامن عرش والتاسع عرش، إذ يؤكد فوكوه أن :

األحكام  إىل  التجربة  تؤدي  أن  ميكن  كيف   : السؤال  يعد  مل   

الالزمة ؟ بل هو باألحرى : كيـف ميكـن أن يفكـر اإلنسان فيام 

ال يفكر فيه، ويسكن فيه وكأنه احتالل صامت لشـيء يراوغه، 

ويتحرك بنوع من الحركـة املتجمـدة التي تأخـذ شكل اليشء 

الخارجي العنيد .

التفويض  فوكوه  إىل  بالنسبة  هو  امُلــدرك«  غري  يف  تفكر  »أن 

. فغري املدرك هو مكان  الحداثة  غري املعلن للفلسفة يف حالة 

من  لإلنسانية،  به  يأيت  أن  وعد  الذي  الالنهايئ  عن  التنقيب 

حالتها  بتجاوز  الصلة  الوثيق  التجريبية،  املعرفة  تراكم  خالل 

هورسل  فينومينولوجيا  فوكوه  ويجد  جديد.  بشكل  املحدودة 

والء  أي  للفينومينولوجيا  كان  »إذا  التفويض:  هذا  خدمة  يف 

اإلنسان  وجود  بصيغة  املتعلق  لالستفسار  الوالء  هذا  فان   ...

مقدمه  يف  التوصيف  هذا  تحقق  وقد  املــدرك.  بغري  وعالقته 

أرض  الحقة،  للفلسفة  نهايئ  ال  بشكل  املفتوح  البلد  »يرى  أنه 

الوضعية  الخاصية  نرى  وهنا  قدمه.  تطأها  لن  التي  امليعاد 

ونبدأ  االستعامري،  املنطق  للفينومينولوجيا من خالل  املمتدة 

للمسيحية  مدينة  باعتبارها  الفينومينولوجيا  قراءة  يف  أيضا 

اإلميــان  مع  الفينومينولوجيا  تتناسب  مجازيتها.  بسبب 

التطبيق  خالل  من  البدء  تتطلب  أنها  حيث  من  املسيحي 

ومبجرد  هورسل(.  نبيها  من  )بتوجيه  ملبادئها  الصارم  الطوعي 

يتحرر  الصعوبة،  بعض  ومع  املتعددة  بخطواتها  تطبيقها 

واقعية  من  الزمنية  وتهرب  الطبيعي  املوقف  فخ  من  املبتدئ 

الصفاء  عامل  إىل  الوصول  إمكانية  وتكتسب  املوجود،  العامل 

املألوفة  املصطلحات  ترجمة  ميكن  الواقع  يف   . والتسامي 

قوسني  بني  )الوضع  الفينومينولوجي  االختزال  تصف  التي 

املبتدئ  ميتنع   .»abstaining »االمتناع  بأنها  أيضا  واالختزال( 

الطبيعي  العامل  وجود  افرتاض  عن  الفينومينولوجي  املنهج  يف 

إىل  يتحول  الذي  الشخص  بها  ميتنع  قد  التي  الطريقة  بنفس 

 . الكحولية  املرشوبات  أو  البذيئة  اللغة  أو  الزنا  املسيحية عن 

الرتانسندنتايل  مجال  إىل  املريئ  والوصول  النقاء  مجازات  ومتيز 

املعرفة  تجاه  املعتاد  للتوجه  متلقي  إىل  الفينومينولوجيا 

بالنسبة  الحال  هو  كام  للفينومينولوجي،  وبالنسبة   . والخربة 

يتم  بل  متساوية،  كلها  ليست  حالتنا  معرفة  فان  للمسيحي، 

تصنيفها وفقا لقربها من الرتانسندنتايل .

للوعي.  بال خجل منوذجا معياريا  أيضا  الفينومينولوجيا   تضع 

وهي  وعي،  كل  منوذج  هو  منوذجه  فان  لهورسل،  وبالنسبة 

لآلخرين،  عنها  املعرب  األفكار  إىل  بالوصول  يعرفها  حقيقة 

والذين ميكن اكتشاف أنهم يتفقون معه . ومنوذجه يف املوقف 

لنا  مرشوعه  منطق  بنربه  ولكن  نفسه،  عن  يتحدث  الطبيعي 

جميعا :

ونحكم  نجسد  طبيعي،  بشكل  يعيشون  كبرش  تأمالتنا  نبدأ   

ما  نوضح  وسوف  الطبيعي.  املوقف  يف  مستعدين  ونشعر, 

وجه  أفضل  بها عيل  القيام  ميكن  بسيطة  بتأمالت  ذلك  يعنيه 

بضمري املتكلم املفرد. »أنا واع بعامل منترش يف الفضاء إىل ما ال 

نهاية ...«

داخل  مربر  ــا«  »األن إىل  »النحن«  من  البالغي  التحول  هذا 

يعيش  أن  الواقع  يف  يستطيع  ال  ألنه هورسل  الفينومينولوجيا 

املعيارية  الصيغة  فان  وبالتايل   . حياته  غري  داخلية  حياة  أي 

املركز،  يف  املعاشة  هورسل  ادموند  تجربة  تضع   )1 التي  هي 

وميتد منوذجه يف الوعي إىل الخارج ليشمل الجميع، 2( يختزل 

ادموند  تجربة  مع  املعاشة  تجربتهم  تتشابه  ال  الذين  أولئك 

يف  الفينومينولوجيا؛  رشعية  تهدم  ال  املالحظة  وهذه  هورسل. 

الواقع، إن القواسم املشرتكة للتجربة عرب الذاتية هو بالتحديد 

يفعل  فانه  ذلــك،  ومع   . لهورسل  بالنسبة  اللعبة  رهانات 

الثقافية  الخطوط  داخل  خصوصيات  اعتبارات  جانب  إىل 

والجنسانية وعربها، يف مراحل مختلفة من التطور من الوالدة 

حاالت  يف  الوعي  يف  املوصوفة  الجذرية  والتغريات  النضج  إىل 

الغيبوبة أو التأمل امللحوظة تحت تأثري املخدرات أو العوامل 

البيئية .

الحالية  تطبيقاتها  برغم  لهورسل،  بالنسبة  الفينومينولوجيا   

كتاب هورسل »األفكار – الجزء األول Ideas I« يف طبعة عام 

1931، حيث يصور غزواته يف مجال الوعي الخالص :

 من كان لعقود من الزمن يف براري قارة جديدة غري مطروقة 

الزراعة  التكهن بأطالنطا جديدة، وتعهد أجزاء  فعال، بدال من 

الجغرافيني  رفض  بسبب  يحيد  أن  لنفسه  يسمح  لن  البكر، 

وعــادات  خرباتهم  ضــوء  يف  التقارير  عيل  يحكمون  الذين 

تفكريهم ....

تاريخية  لحظة  خالل  تشكلت  فلسفة  هي  الفينومينولوجيا 

الوضعي،  املذهب  من  خاص  نوع  عالمات  وتحمل  معينة، 

واملفهوم  واملجهول  املعرفة  نحو  املسيحي  بعد  والتوجه 

الثالثة  املالحظات  هذه  أول  يتخذ  ورمبا   . للوعي  املعياري 

االقتباس السابق كنقطة انطالق له. إذ ال يتم تقديم استعارة 

هورسل للمستكشف كمجرد نزوة . فاالختزال الفينومينولوجي 

بالنسبة له هو الذي يتيح الوصول إىل التطبيق الصارم للوعي 

 the التخيلية  الذاكرة  مجال  واىل  الخالص،  الرتانسندنتايل 

غري  البلد  بكارة  بريق  لها  التي  الجوهر(،  )مجال   eidetic

بهذا  املرتبطة  العلوم  كل  أيضا  هورسل  ويستثني   . املكتشف 

ولكن  الفينومينولوجي،  اختزاله  تؤثر عيل  ليك  الطبيعي  العامل 

الفينومينولوجيا  لرتسيخ  ببساطة  يستخدم  مؤقت  اختزل  هذا 

كعلم من نوع جديد . إىل حد أن 1( مرشوع الفينومينولوجيا 

كعلم  الفينومينولوجيا  تنترش  أن   )2 املعرفة،  عن  النتقيب 

جديد، فهي مرشوع وضعي مبعنى أنها تزعم جمع املعرفة من 

أجل النهوض بالفهم اإلنساين . فهي تشارك يف الغائية الكربى 

يقوم  التي  املبادئ  تكتشف  ليك  الغربية  والعلوم  للميتافيزيقا 

التفكري يف غري  عليها أساس املعرفة ووجود اإلنسان من خالل 

املدرك .

إىل  الوصول  نقطة  هي  الفينومينولوجيا  أن  هورسل  يتصور   

مجال الوعي الخالص، وبهذا املعنى يقوم هورسل بدور النبي، 

هورسل  كتب  وقد   . العلامنية  النبوءة  هي  الفينيومينولوجيا 
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28 نوافذ

معينة  تاريخية/فكرية  لحظة  نتاج  هي  واألداء،  املرسح  عيل 

الفلسفة  يف  التطورات  خالل  من  كبري  حد  إىل  إضعافها  وتم 

والنظرية النقدية التي تلتها. ومل يتضمن رشط احتاملها كفكر 

بعدها.  جاءت  التي  واللغة  والبنيوية  األبوية  السلطة  انتقاد 

فكر  بالطبع  التطورات:  بهذه  يتنبأ  أن  هورسل  يستطع  ومل 

وال  التايل.  النقد  إلمكانية  األسايس  املقوم  كان  نفسه  هورسل 

األصولية  املشاركة  من  الجانب  هذا  آخر  مكان  أي  يف  يوجد 

للفينومينولوجيا مع النظرية النقدية اليوم بشكل أكرث وضوحا 

مام هو عليه يف إعادة صياغة هورسل وإدماجها يف التفكيك .

االخزتال  في  واللغة  األصل  مشكالت 
: الفينومينولوجي 

ذلك  توصيف  من  ــدا  دري إىل  املنسوب  الهدم  شبح  يولد   

التحليل بأنه ال يتسم بالوقار وأنه هدام. إذ تقرر اعتباره نفورا 

يعمل  بحيث  القوة،  شديد  الجوهر  إىل  النزوع  من  انعكاسيا 

حساء  يف  يذوبها  أو  املعنى،  بنيات  يهدم  أو  قوي،  كمذيب 

الفطري. والتفكيك املفهوم عن كثب ليس مدمرا بل هو مثمر. 

من  ترتكز  التي  الكيفية  بتوضيح  لتفسرياتنا  املرح  يقدم  فهو 

خاللها مبادئ امليتافيزيقا عيل أساس يرتجف من الشك. ومن 

الفلسفة، يشري  التي تغطيها  الداخلية  التناقضات  خالل كشف 

التفكيك إىل مشاكل املعنى التي كانت موجودة بالفعل، ولكن 

. ويفتح  املعنى  بدال من محوها, تقوم بدال من ذلك بدراسة 

من جديد إمكانية وفرة املعنى . وبهذا املعنى يعمل التفكيك 

يف  ويشكك  االفرتاضات  يجمد  الفلسفة،  فينومينولوجيا  مثل 

املألوف.

الوثيقة  ــدا  دريـ معرفة  إىل  بالنظر  متوقع  ــر  أم وهــذا   

من  األوىل  املرحلة  شغلت  والتي  هــورسل،  بفينومينولوجيا 

هورسل  فلسفة  يف  املنشأ  »مشكلة  كتابه  ففي  املهنية.  حياته 

 ،»The Problem of Genesis in Husserl’s Philosopy

 An Introduction to the الهندسة  ألصــل  و»مقدمة 

 Speech والظاهرات  »الكالم   ،»Origin of Geometry

الكتابة  »يف  مــقــاالت  عــيل  ــالوة  ع  »and Phenomena

الفلسفة  Writing and Difference« و»هوامش  واالختالف 

هورسل  مرشوع  دريدا  يرسم   .»Margins of Philosophy

بشكل  تناقضاته  لكشف  بل  لتدمريه،  ليس  الفينومينولوجي، 

دي  جون  يفرس  وكام  التفكيك.  منهج  تأسيس  اتجاه  يف  مثمر 

ولكنها  هورسل  عيل  هجوما  ليست  دريدا  أعامل  فان  كابوتو، 

نقد دريدا  لولور  ليونارد  تحرير ألعمق ميوله. وباملثل، يصف 

بأنه »نقد فينومينولوجي فائق« ويعتمد عيل مفهوم االختالف 

 paradox of القصدية  مفارقة  بني  املتشدد   Difference

إذ  هــورسل.  فلسفة  يف   Noema والفكرة   intentionality

يهتم نقد دريدا للفينومينولوجيا : 1( رضاه مبيتافزيقا الحضور 

بذلك.  للقيام  الدليل  وجود  دون  املنشأ  تفسري  مشكلة  تغفل 

2( تأجيل هورسل ملشكلة اللغة، مام يثري الشك حول امكانية 

االختزال الفينومينولوجي يف املقام األول .

ويف  كطالب،  أطروحته  يف  املنشأ  مشكلة  دريدا  تناول  وقد   

وراجعها  كثفها  ثم  هورسل«  فلسفة  يف  املنشأ  »فلسفة  كتابه 

 The Genesis and يف مقاله » نشأة الفينومينولوجيا وبنيتها

الكيانات  فكرة  قدمت  لقد  آخر،  مبعنى   . الفينومينولوجي 

يف  تكرارها  قبل  عليها  العثور  يتم  لن  التي  املوحدة  الرياضية 

قاد هورسل  والتكوين  للبنية  الوقت، مفهوما  نفس  الوعي، يف 

إىل عزل بنية ونشأة أشياء أخرى عن الوعي .

 يتأقلم هورسل مع النشأة بدمجها يف مبدأ ميتافيزيقي، وهي 

املعطى  ذلك  عيل  الــذايت  )الدليل  له  بالنسبة  املبادئ  مبدأ 

الفينومينولوجي  االختزال  يتيح  لهورسل،  فبالنسبة  للوعي(. 

قصدية  بواسطة  بفعالية  تناولها  يتم  التي  األشياء  إىل  الوصول 

ويتم  دامئا هو وعي بيشء(  الوعي  يكون  )الحاجة ألن  الوعي 

تلقيه بشكل كامن بفضل حضور هذه األشياء. والسؤال الحاسم 

تتشكل  أن  ميكن  كيف  هو  لدريدا  بالنسبة  للحل  القابل  وغري 

هذه األشياء يف جوهرها بطريقة غريبة وساذجة للوعي .

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

ترينيت  بوالية  براون  بجامعة  أستاذا  يعمل  كامب  •بانيل 
 . التحدة  بالواليات 

 Journal of Dramatic في  نشرت  المقالة  •هذه 
 .   2004  theory and Criticism, Fall

كتابه  يف  نرشها  التي   »Structure of Phenomenology

»الكتابة واالختالف«. ويف كىل النصني يالحظ دريدا أن هورسل 

البنيوي  املطلب  يشبع  ليك  الفينومينولوجي  االختزال  يدشن 

وظيفة  أو  منظم،  شكل  أو  منظم  »ملجمل  أجل  من  )وهذا 

األصيل  مطلب  عيل  أولوية  يف  داخلية(  لرشعية  وفقا  منظمة 

وعيل حسابه ) البحث عن أصل وأساس البنية(. وبالتايل، فان 

املوجود يف كتاب »األفكار –  الفينومينولوجي  االختزال  وصف 

مييل  لذلك  نتيجة  الخالص  الوعي  إىل  والوصول  األول«  الجزء 

يصف  انه  آخر،  مبعنى  والزمنية.  النشأة  قضايا  تجنب  إىل 

األشياء  إحساس مبصدر هذه  بدون  جامدة،  حالة  يف  الجواهر 

األولويات  وهذه  الوعي.  إىل  أصال  األشياء  صارت  كيف  أو 

لقد   . فكره  من  املرحلة  هذه  يف  هورسل  عيل  جديدة  ليست 

كانت حاسمة يف أعامله األوىل حول نشأة الوحدات الرياضية. 

وطبقا لدريدا، فحقيقة أن هورسل سعى إىل الحفاظ يف نفس 

الرياضية  أو  املنطقية  للمثالية  املعياري  االستقالل  الوقت عيل 

يتعلق  ما  بكل  األصيل  واعتامده  فعيل  وعي  بكل  يتعلق  فيام 

لالختزال  ملموس  بشكل  الطريق  مهد  ولكنه  عموما،  بالذاتية 
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لتاريخه - فقال فيه الرقيب: حرضة  التايل – وفقاً  التقرير  أما 

صاحب العزة مدير املطبوعات، طالعت رواية »كنز القبطان« 

فوزي  بواسطة  اإلدارة  إىل  املقدمة  املتوحشني«  »جزيرة  أو 

يف  يسكن  »هوشخان«  أن  يف  تتلخص  وهي  أفندي.  منيب 

– هوشخان  أمريكا  إىل  الجميع  يبحر  ثم  زوزو.  أم  متلكها  دار 

ويهبطون  الجديد  العامل  إىل  ويصلون   – وعثامن  ومهنى 

الزنجبار، وهناك يتهمون بتهمة  فندقاً هبطه من قبلهم ملك 

التجسس ويحاكمون عسكرياً، فيحكم عليهم جميعاً باإلعدام 

رمياً بالرصاص. وما أرى ما مينع متثيلها بعد حذف املحذوف.

منطقية  وعدم  املوضوعات  بساطة  سيالحظ  القارئ  ولعل 

تنتمي  وكأنها  ملخصاتها،  كتابة  يف  اضطراب  ووجود  أحداثها، 

أو   – مأخوذ  وأغلبها  التسلية،  لغرض  والطرائف  الغرائب  إىل 

مقتبس – من مرسحيات عيل الكسار وأمني صدقي! والتقرير 

التايل يؤكد عىل ما قام به فوزي منيب من تغيري يف عناوين 

فيهم«  »اليل  مثل مرسحية  قبل،  من  بها  امُلرخص  املرسحيات 

عز  يوسف  وفرقة  الريحاين  نجيب  فرقة  قبل  من  مثلتها  التي 

الكهربايئ«!  »الكريس  إىل  اسمها  فوزي  غرّي  والتي  الدين، 

ويقول الرقيب يف ذلك يوم 1929/4/13: حرضة صاحب العزة 

)١0( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

مسرحيات  موضوعات 
منيب فوزي 

نوافذ

متثيلها.

الرقيب:  فيه  فقال  السبت«،  يف  »الرس  مرسحية  تقرير  أما 

»الرس  رواية  طالعت  املطبوعات،  مدير  العزة  صاحب  حرضة 

يأيت:  ما  يف  تتلخص  وهي  منيب،  فوزي  تأليف  السبت«  يف 

من  يأنف  خاصة،  نزعة  ذو  املزاج  عصبي  رجل  بك  حسن 

متزوج  وهو  داره.  يف  كلباً  يأوي  أن  يحب  وال  الكالب،  رؤية 

من سيدة لها ولع بالكالب، وهي من أجل ذلك تريب كلباً يف 

دارها، ولكن زوجها يحنق عليها من أجل ذلك، ويحاول إبعاد 

الكلب، وفعاًل يتم له ما أراد. ولحسن بك خادم اسمه عثامن 

خدمته  يف  يكون  أن  يكره  وهو  أحمد،  أم  اسمها  وخادمة 

متزوج أو متزوجة، لذلك عثامن وأم أحمد يتفقا عىل الزواج 

دنو  أحسا  إذا  حتى  ذكراً  مولوداً  وتلد  أحمد  أم  وتحمل  رساً. 

تحوي  كانت  سلة،  يف  خبآه  الفضيحة  وخافا  الدار  صاحب 

ثانية رشوان  الذي استبعده حسن بك، والذي جاء به  الكلب 

اسمها خديجة  الدار. ولحسن بك هذا خالة  بك خال صاحبة 

بك  رشوان  لها  كان  لو  وتود  الزواج،  إىل  تحن  شمطاء  عجوز 

ويفتضح  »النملية«،  يف  سيده  من  ابنه  عثامن  ويخبئ  زوجاً. 

عىل صاحب  يقرتح  ثم  بالحقيقة،  لسيده  أخرياً  ويعرتف  أمره 

»الكريس  أو  فيهم«  »اليل  رواية  طالعت  املطبوعات،  مدير 

 – أفندي  منيب  فوزي  من  اإلدارة  إىل  املقدمة  الكهربايئ« 

عانيت  وقد   – بتمثيلها  الترصيح  السابق  الروايات  من  وهي 

وتعباً ال يطاق يف قراءتها لرداءة الخط – عىل أين أخىش  كداً 

حيال ذلك أن يكون قد فاتني يشء فيها لسوء خطها – وهي 

ريفية  عيادة  له  الدكتور »رفعت« طبيب  يأيت:  ما  تتلخص يف 

وبني  هذا  الدكتور  بني  طويل  حوار  يقع  عاملة  »ستهم«  فيها 

له  وهو  العيادة  يف  مترجياً  »عثامن«  يجئ  ثم  العاملة  هذه 

الدكتور قدره 250 قرش وكان من قبل ذلك  أم  دين يف ذمة 

أبو  اسمه  زميل  صديق  وله   – القنطرة  يف  أحدهم  خدمة  يف 

ويكون  قرشا   50 مببلغ  العينني  أليب  مدين  وعثامن   – العنني 

الطمع  ويدفع   – الدكتور  غيبة  يف  العيادة  يهبط  مريضاً  أن 

ويجلسه  املريض  معالجة  فيتعهد  »عثامن«  صاحبنا  والرشه 

فرتكه  الكريس  عن  غفل  قد  الطبيب  أن  ويكون  الكريس  عىل 

مكهرباً – حتى إذا ما جلس عليه املريض أغمى عليه – ويقع 

عثامن يف هذه الورطة ويظن أن الرجل قد مات ويقبض عليه 

هو وصاحبه ولكن الطبيب يعالج املريض فيفيق ويربأ عثامن 

مينع  ما  أرى  وما  »ستهم«،  من  األول  ويتزوج   – وصاحبه 

المسرحية  منيب  فوزي  لفرقة  صيفي  موسم  أهم  عن  حدييث  أتابع  زلت  ما 
المسرحيات  موضوعات  على  التعرف  خالل  من  الفرج  روض  في   1929 عام 
مسرحية  المسرحيات،  هذه  ومن  الرقابية!  تقاريرهم  في  الرقباء  لخصها  اليت 
صاحب  حضرة   :1929/4/8 يوم  عنها  تقريره  في  الرقيب  وقال  الليل«،  »سر 
أفندي،  منيب  فوزي  تأليف  الليل«  »سر  رواية  قرأت  المطبوعات،  مدير  العزة 
أحمد،  أم  اسمها  زوجة  له  الباسط  عبد  عثمان  يأتي:  ما  في  تتلخص  وهي 
على  اعتداء  يقع  ثم  جاويش،  درجة  إلى  ويصل  العسكري  السلك  في  يندمج 
يتوصل  ثم  الجنابة.  هذه  في  الضابط  وكذا  عثمان  ويتهم  الحرس.  رئيس 
عثمان  أن  ويكون   – القاتلة  بأنها  جميلة  من  اعرتاف  على  الحصول  إلى  عثمان 
وجه  من  هاربًا  يفر  هناك  ومن  المستشفى  في  كريمًا  ضيفًا  يهبط  هذا 
األمر  آخر  يحضر  عثمان  الرجل  ولكن  أحمد  أم  وكذا  الضابط  ويحاكم   – العدالة 
الربيء  الضابط  عن  فيفرج  المستشفى.  أطباء  رئيس  بنت  جميلة  اعرتاف  يحمل 
عبارة  حذفت  وقد   – ضابط  درجة  إلى  فريقى  عثمان  على  وكذا  عليه  وينعم 
ذلك. بعد  تمثيلها  يمنع  ما  أرى  وما  الرواية،  هذه  من   10 ص  في  شائنة 

منيب فوزي 
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30 نوافذ

الدار حسن بك أن يزوج الست الكبرية خديجة لرشوان. وقد 

ما  أرى  وما  الرواية يف ص16  هذه  من  واحدة  كلمة  حذفت 

مينع متثيلها بعد ذلك.

يوم  عنها  تقريراً  الرقيب  فكتب  الزمان«  »قمر  مرسحية  أما 

تتضمن  بريئة،  فكاهية  رواية  هذه  فيه:  قال   ،1929/5/16

يبديه  كان  ملا  قتل  أباه  أن  رأى  حينام  بالده  ترك  أمري  حادثة 

الرعية، وهاجر إىل مرص متخفياً. وأخذ يشتغل  الظلم يف  من 

عىل  عاماً  عرش  خمسة  ومضت  املراكب.  صّناع  بعض  عند 

قمر  األمرية  وجاءت  أمريها  عن  تبحث  البالد  وكانت  ذلك، 

أحد  وهو  عثامن  يدعى  فيمن  واشتبه  الغرض.  بنفس  الزمان 

وهو  العرض  إىل  فأخذوه  املنشود.  األمري  بأنه  الصّناع  أولئك 

ما  واألقوال  اإلشارات  من  يبدي  أخذ  وهناك  مرتبك  ذاهل 

وأحبته   .. امللويك  الوسط  عن  البعد  كل  لبعده  وذلك  ُيضحك 

بالتامم  عاماً  الخمسة عرش  وبعد ميض   .. الزمان  قمر  األمرية 

عاد األمري الحقيقي إىل البالد واتضح كل يشء .. وكانت تحبه 

.. وأما  فتاة تدعى مسعدة فأصبحت أمرية ونالها حظ سعيد 

الزمان فإنها تبعت محبوبها بعد أن أغدق عليها  األمرية قمر 

األمري رزقاً واسعاً ومااًل وفرياً. وقد حذفت العبارات الواردة يف 

الصفحات ... وفيام عدا ذلك ال أرى مانعاً من متثيلها.

االقتباس نموذج 
ويف نهاية مايو 1929 قدم فوزي منيب طلباً رسمياً إىل مدير 

»حرضة  فيه:  قال   – املطبوعات  مدير  وهو   – الفنية  الرقابة 

لعزتكم  أقدم  بأن  أترشف  املطبوعات  مدير  العزة  صاحب 

يل  الترصيح  والتمس  بقلمي  اقتباس  الوايل«  »بنت  رواية 

فائق  وأقبل  الفرج  بروض  ليالس  كازينو  بتمثيلها عىل مرسح 

فوزي  اقتباس  من  النص  أن  يؤكد  املستند  وهذا  احرتامايت«. 

فوزي  يقتبس  كيف  لنا  سيظهر  الرقيب  وتقرير  منيب!! 

يحّور  أو  يوفق  وكيف  بها،  يفعل  وماذا  مرسحياته،  نصوص 

قراءة  تتحمل  أن  القارئ  عزيزي  وأرجو  إلخ!!   .. األحداث 

ملل، ألن  أو  بأي ضيق  تشعر  نهايته، وال  التايل حتى  التقرير 

خالل  به  ستشعر  شعور  ألي  املقنع  املربر  بها  التقرير  نهاية 

القراءة!!

الفصل  يأيت:  فيام  الرواية  تتلخص  تقريره:  يف  الرقيب  يقول 

بقروية  إذا  قروية  يغازل  القرويني  أحد  يكون  بينام  األول: 

تقبيلها.  عىل  وتجربه  منه  كره  عىل  إليه  التحبب  تريد  أخرى 

بأحد  ويلتقي  عرنوس«  بك  »حسن  البكوات  أحد  يدخل  ثم 

إليه  عهد  سيده  أن  هذا  ويفهمه  الرتيك  البلد  حاكم  أتباع 

بانتقاء عروس مرصية له، ألنه قتل زوجته األوىل يف أول يوم 

خمسة  مدة  يف  غريها  زوجات  خمس  قتل  أنه  كام  زواجهام، 

شهور. وهذا الباشا رزقه الله مولودة منذ عرشين سنة فألقت 

بالبحث  حاجبه  إىل  عهد  الوالد  عرف  وملا  بالبحر  والدتها  بها 

عنها يف ظرف 24 ساعة. وقد الحظ عرنوس بك أن االبنة تردد 

كلمة »نزهة« يف القرية فأحب استجالء الحقيقة، وأخذ يلقي 

بالبحر بعد  التي ألقيت  أنها هي  الفتاة أسئلة تبني منها  عىل 

»حاجي  تريك  رجل  ويدخل  أمرها.  حقيقة  فيفهمها  مولدها 

الفتاة  من  الزواج  ويطلب  أتباعه  ومعه  أخرض«  حمص  الواليبابا  بنت  مسرحية  بخصوص  منيب  فوزي  طلب 

الزمان قمر  لمسرحية  الرقيب  تقرير 
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وأتباعه  بحاجبه  الرتيك  الوايل  يجتمع  الثاين  الفصل  ويف  نزهة. 

وترتيباتها  املقابالت  عىل  يطلعه  أن  بك  عرنوس  إىل  ويطلب 

ألنه  »البلطجي«  األتباع  أحد  بإعدام  يأمر  ثم  البالد،  وأخبار 

حاول التحرش بحرمه، وبعد ذلك يقول لعرنوس بك إنه يريد 

استعامل القرباج مع »حاجي بابا حمص« ألنه يتزوج ويطلق 

يده. ولكنه ملا يعلم أنه الرجل ذو حول وقوة وعنده عساكر 

وسالح يغري معه غطرسته ثم تدخل ابنته نزهة وتقول له إنها 

من  الزواج  وترفض  فالح  سيف  اسمه  رجل  من  الزواج  تريد 

نجد حاجي حمص  الثالث«  »الفصل  الدين. ويف  األمري سيف 

يريد  ألنه  زوجته  يسمم  أن  حزنبل  حاجبه  إىل  يطلب  أخرض 

التزوج من غريها - من جلبهار - فيتظاهر هذا األخري بالطاعة 

 - مخدراً  بالكأس  لها  يضع  ساًم  أنه سيسقيها  من  بداًل  ولكنه 

قبل النوم - ويفهم مولودها قد مات حتى إذا ما تأخذ تصدق 

اليشء  فعل  أنه  ويفهمها  يوقظها  ما  وأعطاه  السيدة  إىل  عاد 

عرنوس  يأيت  الرابع«  »الفصل  ويف  األخريات.  السيدات  مع 

ممدوداً  شخصاً  ويرى  حزنبل  مع  فيتقابل  الوايل  ملقابلة  بك 

أمر  بابا  حاجي  وأن  ميت  أنه  حزنبل  من  ويعلم  األرض  عىل 

كل  فيخرب  االثنني  بني  حوار  ويدور  عروسه  من  ليتزوج  بقتله 

منهام اآلخر بأنه مل ينفذ حكم اإلعدام بالسيدات والرجال بل 

قد  اإلعدام  بأن  متظاهراً   - النوم  قبل   - مخدراً  يعطيهم  كان 

الرجال  يتزوج  بأن  الحال  وينتهي  األمر  جلية  تظهر  ثم  نفذ. 

الاليئ  الخمس  السيدات  من  ماتوا  إنهم  ظن  الذين  الخمسة 

مل  التي  الرواية  منهن. هذا مضمون  التخلص  بابا  أراد حاجي 

أنه  بني فصولها ومناظرها كام  تناسب  أو  ارتباط  أي  بها  أجد 

من الصعب معرفة فكرة املؤلف التي يرمي إليها غري غطرسة 

الحاكم وزميله الرتكيني وقتلهام النساء والرجال بنية االستسالم 

أن  بعد  متثيلها  مينع  ما  أرى  ال  وإين  ورغائبهام.  لشهواتهام 

يحذف منها ما هو مشطوب باملداد األحمر يف الصفحات.

ويف 1929/6/9 كتب الرقيب تقريراً ملرسحية »غرايب الدنيا« 

الدنيا«  »غرائب  رواية  طالعت  فيه:  قال  الشمس«،  »ابن  أو 

ما  يف  تتلخص  وهي  أفندي،  منيب  فوزي  فرقة  من  املقدمة 

يأيت: »الفصل األول« أسامء حفيدة متلوف باشا متت بعاطفة 

بيد  منه  تتزوج  أن  وتود  جميل،  عمها  ابن  إىل  وغرام  حب 

أدهم  اسمه  عنده  موظف  من  تتزوج  أن  يريدها  جدها  أن 

حيال  يسعه  فال  بك هذا  أدهم  وأما  ذلك  فتأىب  أما هي  بك. 

 – ورطته  من  ليتخلص  حيلة  يحتال  أن  إال  ورفضها  صدودها 

الختطاف  »يني«  اسمه  رجل  استخدام  إىل  يعمد  أنه  ذلك 

أسامء  إىل  خطاباً  فيكتب   – أمريكا  إىل  وتسفريها  »أسامء« 

طالباً  بها  ليفر  اسمه  وانتحل  جميل  عشيقها  خط  فيه  يقلد 

مع  »يني«  ويهبط  الثاين«:  »الفصل  أمريكا.  إىل  موافاته  إليها 

فترصخ  هي  أما  خطيبته  أنها  ويدعي  فندق  إىل  »أسامء« 

موقفها،  من  بالخالص  ويعدها  مصارع  فيجريها   – وتستجري 

ويسعى »جميل« إىل الفندق ليلتقي بأسامء فيقابله املصارع 

ويتخلص  منه،  تسخر  الذي  املزيف  خطيبها  أنه  ويزعم 

أما  املصارع.  عىل  رصاصته  ويطلق  املوقف  من  »عثامن« 

»الجرنال  »يني« وعصابته فيخطفون »أسامء« ويسلمونها إىل 

بامبوال« ليتزوج منها قرساً – ويبعث الجرنال يف طلب راهب 

واقعاً  هذا  الراهب  مسكن  ويكون  الزواج،  بعقد  ليقوم  البلد 

إىل جوار مسكن »عثامن« فيعمد »عثامن« إىل الحيلة ويرسق 

إىل  ويرس   – الراهب  زي  يف  الجرنال  ويلقى  الراهب  مالبس 

عثامن  اضطرب  العقد  وقت  حان  إذا  حتى  بحقيقته  أسامء 

وتلعثم ألنه ال يعرف من أمر صيغة العقد وال الرسوم املرعية 

الحيلة  وتتضح  جميل  ويحرض   – شيئاً  املوقف  هذا  مثل  يف 

أنه  بيد  باإلعدام  جميعاً  عليهم  حكمه  فيصدر  الجرنال  لدى 

بعد   – هم  أما  الثالث«  »الفصل  عنهم.  يعفو  أن  يلبث  ال 

»يني«  بأمرهم  ويعلم  فندق  إىل  فيأوون   – عنهم  ُيعفى  أن 

فيحتال عىل صاحب الفندق ليكون خادماً عنده – وإمنا يعمد 

ما عند »عثامن« من مال –  يتمكن من رسقة  إىل ذلك حتى 

 .. املؤلف  به  نأخذ  ما  وهو   - غرفة  يف  بأسامء  وينفرد جميل 

الرواية - ويأيت عثامن إىل غرفة أخرى ويستغفل  وهو معاب 

ويضبطه  يستيقظ  أنه  إال  ليسرتق  ويتوثب  »عثامن«  »يني« 

ويكون  الرابع«  »الفصل  الفندق.  يف  من  أمام  أمره  ويفضح 

أن أدهم – بعد أن وزع أسامء إىل أمريكا – قد جاء بأسامء 

مزيفة هي عيشة ويكون أنه استغل متلوف باشا أو يستحرض 

املأذون لعقد القران – ويعود عثامن ومن معه من أمريكا – 

جميل  يزوج  أن  إليه  ويطلب  الباشا  لدى  أدهم  أمر  ويفضح 

من أسامء بنت عمه فيتم ذلك .. وما أرى ما مينع متثيلها بعد 

حذف املحذوف يف صفحات.

نوافذ

السبت في  السر  لمسرحية  الرقيب  تقرير 


