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2023 الجديد   العام 
الفنون بأكاديمية  والعامة«  »المركزية  مكتبيت  افتتاح  يستقبل 

شهد بداية العام الجديد الثالثاء، الثالث من يناير 2023 افتتاح رصح 

جديد من رصوح أكادميية الفنون.

حيث افتتحت الدكتورة نيفني الكيالين- وزيرة الثقافة- ، واللواء أحمد 

الفنون،  بأكادميية  والعامة   املركزية  املكتبة  الجيزة-  محافظ   راشد  - 

من  وعدٍد  رئيس  أكادميية  الفنون_   _ جبارة  غادة  الدكتورة  بحضور 

باألكادميية،  الفنية  وُعمداء  املعاهد  مبحافظة  الجيزة،  الربملان  نواب 

وبحضور بعض الكتاب والنقاد .

فهمي،  فوزي  الراحل  الدكتور  بإزاحة  الستار عن متثال  االفتتاح  وبدأ   

الرئيس األسبق  لألكادميية.

المكتبة  وأقسام  قاعات  تتفقد  الكيالني 
المركزية

تضم  التي  وأقسامها  املركزية  املكتبة  قاعات  الثقافة  وزيرة  وتفقدت 

كتابا،   18650 حوايل  عىل  تحتوي  والتي  فهمي  فوزي  الدكتور  قاعة 

من مكتبته الخاصة، باإلضافة إىل بعض مقتنياته الشخصية ، كام تضم 

املكتبة عددا من قاعات  الرسائل  الجامعية، والكتب العربية، والكتب 

وثروت  الكربى،  واالطالع  إصدارات  األكادميية،  والدوريات  األجنبية، 

عكاشة ومحمد مندور،  وسعد أردش، وهاين مطاوع، ومصطفى سليم.

العامة والتي  تضم  أكرث من 5500عنوان  الجمهور  باإلضافة إىل مكتبة 

املحامي  والدوريات  واملوسوعات،  كام تضم مكتبة  الكتب  من ذخائر 

»سيد أبو السعود«، والتي  آلت إىل  األكادميية بناء عىل وصيته .

والبحثية التعليمية  للعملية  إضافة  الكيالني: 
متثال  عن  الستار  بإزاحة  سعادتها  عن  الكيالين  أعربت  كلمتها  وخالل 

 الراحل الدكتور فوزي فهمي، موضحة أن هذا التمثال بوضعه بإحدى 

لرمز  الدولة  تقدير  عن  بسيطا  تعبريا  اعتربته  ما  هو  العلم،  ساحات 

الناعمة، مؤكدة أنه ميثل األستاذ والقدوة واملثل،  من رموز قوة مرص 

خريجيها،  من  عديدة  أجيال  وعىل  األكادميية  عىل  كبري  أثر  الذي  له 

الفرتات  خالل  كبرية  نهضة  شهدت  األكادميية  الكيالين  أن  وأوضحت 

أكرب  ُتعد  التحتية،والتي  والبنية  التعليم  جودة  عىل  مستوى  السابقة 

الرشق  يف  واآلداب  الفنون  مجاالت  يف  امُلتخصصة  الرصوح  التعليمية 

 األوسط.

وأكدت الكيالين أن تلك األكادميية احتضنت أجياال من املبدعني الذين 

املجاالت  مختلف  يف  الثقافية  ريادة مرص  عىل  يحافظوا  أن  استطاعوا 

الفنية املرسحية والسينامئية واملوسيقية.

والبحثية  التعليمية  للعملية  إضافة  ُيعد  االفتتاح،  هذا  أن  وأضافت 

ليس يف األكادميية وحدها، ولكن لكل  الباحثني والدارسني والراغبني يف 

أثراء ثقافتهم الخاصة مبختلف مجاالت الثقافة والفنون . 

في  األكاديمية  شهدتها  تنموية  نهضة  راشد: 
األخرية اآلونة 

التنموية  بالنهضة  الجيزة  محافظ  راشد  أحمد  اللواء  أشاد  كلمته  ويف 

عىل كافة  املستويات التي شهدتها األكادميية يف اآلونة األخرية، والذي 

بدوره أكد عىل تقديم كافة أشكال الدعم للحركة الثقافية واإلبداعية 

وبناء  الوعي  لرفع  جهود  من  الوزارة  به  ما  تقوم  ُمثمًنا  باملحافظة، 

اإلنسان،  وخاصة يف القرى التي تشملها املبادرة الرئاسية »حياة كرمية  

 .»  

ثقافيا  صرحا  المبىن  هذا  يكون  أن  نسعى  جبارة: 
متكامال

تأيت  الفنون:   أكادميية  رئيس  جبارة  غادة  الدكتورة  قالت  كلمتها  ويف 

األول  الثقافة  وزير  منذ  ممتدة  طموحات  إطار  يف  اليوم  االفتتاحات 

الدكتور ثروت  عكاشة  حتى الدكتورة نيفني الكيالين، من خالل مكتبة 

تبدأ مراحلها األوىل  بأمهات الكتب، ومكتبات كبار املثقفني، مشرية إىل 

أنها ُسنة َسنها أساتذتنا السابقون، وما زلنا نسري عىل نهجهم وقد نهلنا 

من علمهم الكثري كام تعلمنا منهم الحياة وكيف تكون، وكيف يكون 

األستاذ قدوة، وهكذا تجمع املكتبة كتبهم التي تحمل رحيقهم .

وأوضحت جبارة قائلة: أننا نسعى من خالل افتتاح املرحلة األوىل من 

املكتبة إىل أن يكون هذا املبنى رصحا ثقافيا متكامال يضاف إىل رصوح 

ضمت  لذلك  العرص،  ملواكبة  سعيا  ؛  ومدارس  معاهد  من  األكادميية 

املكتبة العديد من وسائل التكنولوجيا مثل الكمبيوتر واإلنرتنت ونأمل 

العاملية  املكتبات  تواكب  برصية  سمعية  مبكتبة  املرشوع  استكامل 

التعليمية  إضافة  للعملية  ُيعد  االفتتاح  هذا  أن  إىل  مشرية  الكربى، 

والدارسني  لكل  الباحثني  ولكن  وحدها،  األكادميية  يف  ليس  والبحثية 

والراغبني يف إثراء ثقافتهم الخاصة مبختلف مجاالت الثقافة والفنون .

املبنى وبدعم  اللبنة األوىل لهذا  اليوم هو  وأكدت جبارة  أن ما نراه 

لتظل  الحلم  يكتمل  سوف  الثقافة  وزارة  وبدعم  الدولة  من  كامل 

الرصح  هي  األكادميية  وتبقى  واألحالم  الطموحات  وتبقى  اإلنجازات 

تدعم  التي  الناعمة  القوة  والفنانون هام  الفن  والثقايف، ويظل  الفني 

الوطن، ولتحيا مرصنا الحبيبة.

  وأضافت أن اليوم كام هو احتفاء باملكتبة املركزية  فهو أيضا احتفاء 

الرصح  هذا  شيد  من  فهو  فهمي  فوزي  الدكتور  األعظم  بالَبنَّاء  كبري 

فيها  بذل  التي  األكادميية  وهي  فدان   19 مساحته  تبلغ  الذي  الكبري 

عىل  للحفاظ  املكان  داخل  للمبيت  األمر  وصل  حتى  كبريا  مجهودا 

األرض واملباين، 

غري  األكادميية  يف  مبنى  نرتك  ال  أن  قررنا  قائلة:  جبارة  واختتمت   

لطاملا  الذي  الجيزة  محافظ  ودعم  الثقافة  وزارة  بدعم  وكله  مستغل 

ودورهم  األكادميية  كتيبة  كل  جبارة  وشكرت  الوقت،   طوال  ساندنا 

الكبري .

الكلمة فيلم عن املكتبة املركزية يوضح مكوناتها ومحتوياتها  وأعقب 

من قاعات وأقسام والفيلم من إعداد الدكتورة سحر الدنجاوي. 

جدير بالذكر أن من أهم أهداف املكتبة:

البكالوريوس  مرحلة  لطالب  والبحثية  التعليمية  العملية  خدمة  هو 

والليسانس وطالب الدراسات العليا والعاملني باألكادميية، باإلضافة إىل 

تقديم خدماتها لكافة الباحثني الوافدين من مختلف الجامعات داخل 

مرص وخارجها، ولتحقيق هذه األهداف:-

والدكتوراه  املاجستري  ورسائل  املراجع  بتوفري  األكادميية  تقوم 

العربية  واملوسيقى  واملرسح  كالسينام  الفن  فروع  كافة  يف  واملجالت 

الفني  والنقد  الشعبية  والفنون  والباليه  والغربية)الكونرسفتوار( 

أن  إىل  باإلضافة  هذا  ذلك،  وغري  والديكور  الرسم  فنون  إىل  باإلضافة 

ألشهر  واملرسحيات  األدبية  الكتب  من  كبرية  مجموعة  تضم  املكتبة 

إىل  بأكملها  التجريبي  املرسح  سلسلة  أيضا  وتضم  واألدباء،  الكتاب 

املرسح  سلسلة  املرتجمة ضمن  املرسحيات  من  كبرية  مجموعة  جانب 

مكتبتان  بإهداء  وذلك  الرشف  املركزية  للمكتبة  كان  ولقد  العاملي 

ثروت عكاشة  الدكتور  مكتبة  لها وهام  كبرية  وأدبية  فنية  قيمة  ذات 

محتويات  بكل  بيانات  قاعدة  وعمل  مندور.  محمد  الدكتور  ومكتبة 

باإلضافة  إليها يف أرسع وقت وبأقل مجهود،  الوصول  املكتبة لتسهيل 

إىل تقديم خدمات املعلومات للباحثني والطالب مثل خدمات االطالع 

واالستعارة الداخلية والخدمات الببليوجرافية.

سامية سيد
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جديد ومسرح  جديد  عام 
2023 في  للمسرح  الفين  البيت  شعار 

يف أجواء احتفالية رائعة نظم قطاع اإلنتاج الثقايف برئاسة املخرج 

مؤمترا  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  بأعامل  والقائم  جالل   خالد 

صحفيا لإلعالن عن خطة مسارح البيت الفني  وذلك عيل خشبه 

العام  هذا  أيام  أول  مع  تزامنا  املايض  األحد  يوم  القومي  املرسح 

حوايل  املؤمتر  استمر  جديد  ومرسح  جديد  2023عام  شعار  لريفع 

4 ساعات بحضور وزيرة الثقافة نيفني الكيالين وكوكبه من النجوم 

وعبد  أيوب  سميحة  النجمة  العريب  املرسح  سيدة  رأسهم  عيل 

فؤاد  وأحمد  البحريي  وداليا  شوقي  فريد  ورانيا  كامل  الرحيم 

سليم وسامح حسني وبيومي فؤاد وغريهم من النجوم واإلعالميني 

باإلضافة ل مديري الفرق املرسحية الذين أعلنوا عن خطة فرقهم 

رضا  فرقة  استعراضات  من  مجموعة  املؤمتر  فعاليات  شهدت  كام 

من قطاع الفنون الشعبية  بعض املفاجآت منها اإلعالن عن عرض 

القاهرة للعرائس  وهو »بوجي وطمطم  مرسحي لالطفال مبرسح 

الراحل رحمي يف حضور حرمه  للمخرج  برنامج األطفال األشهر   «

أنها  باملؤمتر  لقاءها  أثناء  كشفت  التي  رحمي  فوقية  السيدة 

سعيدة بوجود بوجي وطمطم مبرسح الدولة. 

عمل  خطة  اليوم  نشهد  الثقافة،  وزيرة  الكيالين  نيفني  قالت  

املرسح املرصي صاحب الريادة والتفرد،  والذي امتد تأثريه ألجيال 

متعاقبة، لُيعرب أبو الفنون  عن  روح وفكر وهوية الثقافة املرصية 

ومرسح  جديد...  عام   2023 تحت  شعار«  املرصي،  والشعب 

جديد«، تسعى من خاللها  الوزارة، الستيعاب املبدعني من األجيال 

أمامهم  الطريق  وفتح  الواعدة،  املواهب  الشابة  ودعم  املختلفة، 

فرقة  كل  مع  هوية  الفني  املنتج  ليتسق  النور ،  مواهبهم  لرتى 

وإمنا  تتقاطع يف  األهداف،  لتشكيل منظومة متكاملة ال  مرسحية، 

تتكامل لرفعة املرسح املرصي واستعادة مكانته  الرائدة، إىل جانب 

واملحافظات،  تساهم  القاهرة  يف  جديدة  مرسحية  رصوح  افتتاح 

عدد  أكرب  واستيعاب  املرسحية،  العرض  ليايل  من  املزيد  إقامة  يف 

من لجمهور، ودعم الفرق املرسحية تحقيًقا للعدالة الثقافية،  التي 

نضعها كأولوية ضمن اسرتاتيجيتنا الثقافية.

من  املبادرات  العديد  إطالق  سيتم  أنه  الثقافة،  وزيرة     وأضافت 

برموزنا  أصحاب  التعريف  تستهدف  التي  واإلبداعية،  الفنية 

ستنطلق  من  والتي  هنا«،  »ولد  مبادرة  منها  التنويرية،  املسرية 

عىل  القامات  الضوء  لتسليط  والتجوال«،  »املواجهة  مرسح  خالل 

يف  ٌأقاليم مرص  ولدوا  والذين  املجاالت،  مبختلف  املرصية  والرموز 

املختلفة، وسًتعرض هذه األعامل املرسحية يف قرى  مرص ونجوعها، 

لخلق قدوة ومثل عليا لألجيال الجديدة يف هذه املناطق  العزيزة 

السرية«،  للتعريف بسرية  الوطن، وأيضا مبادرة »مرسح  من أرض 

التي أثرت يف  تاريخنا العريق،  ومواقف أهم الشخصيات املرصية 

وتركت بصمًة واضحًة يف مسرية الفكر والثقافة  املرصية . 

البيت  رئيس  بأعامل  والقائم  الثقايف  اإلنتاج  قطاع  رئيس  كلمة 

الفني للمرسح املخرج الكبري خالد جالل:

بينام قال املخرج خالد جالل أثناء كلمته  »من هنا من عىل خشبة 

أن  آثرنا  املرصي،  املرسح  رواد  تألق  شهد  الذي  القومي،  املرسح 

بالحركة  ينهض  ومتميز،  جاد  جديد  مبرسح  الجديد  العام  نستهل 

ويواكب  عليه،  تعاقبت  التي  األجيال  مسرية  ويواصل  املرسحية، 

الفنون،  أشكال  بكافة  للنهوض  الثقافة  لوزارة  الجديدة  الرؤية 

الثقافة،  وزيرة  الكيالين  نيفني  الدكتورة  بتكليف  ترشفت  أن  ومنذ 

بالقيام بأعامل رئيس البيت الفني للمرسح، وأنا مع زماليئ مديري 

يف  تعتمد  شاملة،  مرسحية  خطة  عىل  نعكف  املرسحية،  الفرق 

األعامل  إنتاج  تشمل  متكاملة،  عمل  منظومة  عىل  األول  املقام 

فرقة،  كل  أهداف  مع  تتناسب  التي  واملتميزة،  الجادة  املرسحية 

مبادرات  جانب  إىل  وذلك  األجيال،  كافة  من  املبدعني  وتستوعب 

جديدة تعمل عىل تقديم جيل مرسحي شاب قادر عىل حمل راية 

اإلبداع ومواصلة املسرية.

خالل  استعراضها  يتم  التي  املسارح  خطة  أن  إىل  جالل  وأشار 

مفتوح  هو  بل  أغلق،  قد  الباب  أن  اإلطالق  عىل  تعني  ال  املؤمتر 

املرسحيني،  أجيال  كافة  من  املرسحية  املرشوعات  الستقبال 

كافة  يستوعب  وأن  الجميع،  يشمل  أن  البد  املرصي  فاملرسح 

من  عام،  بشكل  املرسحي  العمل  عنارص  يف  املتخصصة  األجيال 

وإضاءة  واستعراضات  وأزياء  ديكور  وتصميم  وتأليف  إخراج 

عىل  املرصي  املرسحي  الحراك  ليكون  وغريها،  وموسيقى  وألحان 

فالباب  املجاالت، وكام ذكرت  كافة  املتميزة يف  قدر مواهب مرص 

ملا  إضافة  يشكل  وإبداع  جاد  فكر  لكل  مرصاعيه  عىل  مفتوح 

سبق، ووجه الشكر للدكتورة نيفني الكيالين وزيرة الثقافة لدعمها 

ومساندتها للمؤمتر .

خالل  أرشف  داليا  اإلعالمية  املؤمتر  مقدمة  أجرته  حوار  ويف 

فعاليات املؤمتر، أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بإقامة املؤمتر 

رأسهم  وعىل  املرصي  املرسح  قامات  بحضور  القومي،  باملرسح 

الفنانة القديرة سميحة أيوب .

ومبادرات مشروعات 
واملبادرات  املرشوعات  املخرج خالد جالل عن سلسلة من  أعلن   

تطبيق  بينها  من  الجاري،  العام  خالل  تباعاً  إطالقها  سيجري  التي 

القومي  نظام الحجز اإللكرتوين والذي يبدأ يف ثالثة مسارح وهي 

والحديث والكوميدي ثم تليهم تباعاً بقية املسارح، كام أعلن عن 

العروض  أهم  إعادة  خالله  يتم  والذي  الريربتوار«  »شهر  إطالق 

التي أنتجها البيت الفني للمرسح يف السابق، مؤكداً أن هذا الشهر 

سيشهد زخاًم فنياً بكافة مسارح الدولة التي تقدم عروضها يف آن 

واحد.

ويف ذات الصدد أوضح خالد جالل أنه سيتم تحديد شهر الستقبال 

والتفرد الريادة  صاحب  هو  المصري  المسرح  الكيالني: 
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من  إنتاجها  لدراسة  الجديدة،  املرسحية  واملرشوعات  النصوص 

خالل فرق البيت الفني للمرسح، مشريا إىل تغيري الهوية البرصية 

لشعارات  الفني  الشكل  تغيري  من  بدأت  والتي  املرسحية  للفرق 

الفرق والتي أرشف عىل تغيريها الفنان األستاذ الدكتور أرشف رضا، 

املرسحية  التحتية  البنية  أحدث مرشوعات  اإلعالن عن  إىل جانب 

واملتمثلة يف قرب افتتاح »مرسح مرص« الذي يعد أحدث املنارات 

الغد،  العاصمة، وتطوير مرسح ميامي ومرسح  املرسحية يف قلب 

ومرسح بريم التونيس.

التي  الفنية  املبادرات  من  عدد  عن  اإلعالن  تم  آخر  صعيد  وعىل 

ويهدف  السرية«  »مرسح  يف  واملتمثلة  املؤمتر،  خالل  إطالقها  تم 

وباكورة  الخالدة  ومواقفهم  املرصية  الرموز  سرية  استعراض  إىل 

الشعراوي  اإلمام  سرية  عن  القومي  املرسح  من  تنطلق  أعامله 

وإخراج محمد عالم، ومبادرة »ولد هنا« من خالل فرقة املواجهة 

أقاليم  يف  ولدوا  الذين  القامات  تاريخ  وذلك الستعراض  والتجوال 

بالقرى  األعامل  التنويرية، وتعرض هذه  املختلفة ومسريتهم  مرص 

استعادة  بهدف  الطليعة«  مرسح  »كورال  ومبادرة  والنجوع، 

املرسحية  العروض  خالل  قدمت  التي  الغنائية  األعامل  ذكريات 

الطليعة  مرسح  مبادرة  إىل  إضافة  تاريخها،  مدار  عىل  املرصية 

باستضافة عروض املرسح الجامعي الفائزة يف مواسم نجوم املرسح 

الجامعي وإبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة وغريها من 

عروض املرسح الجامعي املتميزة.

لتقديم  العصفوري«  سمري  »مدرسة  إطالق  عن  جالل  أعلن  كام 

جديدة،  مرسحية  برؤية  محفوظ  نجيب  العاملي  األديب  أعامل 

من  مجموعة  العصفوري  سمري  القدير  الفنان  حرضة  يف  ويكون 

مرسحية  كقامة  الفنية  خرباته  من  لالستفادة  الشباب  املخرجني 

تضم  للمرسح  الفني  للبيت  عليا  لجنة  تشكيل  إىل  الفتا  كبرية.، 

صياغة  إعادة  عىل  للعمل  املجاالت  شتى  يف  الخرباء  من  كوكبة 

الشكل  من حيث  لتتالءم  للمرسح،  الفني  للبيت  التابعة  املسارح 

الجاميل مع املنتج الفني املقدم،

باإلضافة إىل وضع رؤية احرتافية لتسويق املنتج املرسحي، ليكون 

تشكيل  إىل  باإلضافة  واملتميز،  الجاد  املرصي  اإلبداع  قدر  عىل 

يتوقف  ال  بحيث  صالحياتها  زيادة  يتم  القراءة  للجنة  جديد 

إىل  ميتد  بل  للمرسح،  الفني  للبيت  املقدمة  النصوص  إجازة  عن 

التوصية بالفرقة املرسحية التي تتناسب مع النص، وذلك للحفاظ 

أضخم  عن  باإلعالن  حديثه  جالل  واختتم  كل مرسح،  هوية  عىل 

للعرائس  القاهرة  مرسح  خالل  من  لألطفال  يقدم  عرائيس  عرض 

الذين تم  النجوم،  الكبرية، مبشاركة عدد كبري من  الليلة  عىل غرار 

تقدميهم عىل خشبة املرسح وهم الشاعر الكبري أمين بهجت قمر، 

حسني،  سامح  الفنان  مغاوري،  سامي  الفنان  فؤاد،  بيومي  الفنان 

خالل  من  عرائسه  تصميم  ويتم  الطوبجي،  ويارس  داغر،  وحسام 

أكرث من 150 طالب من طلبة كليات الفنون الجميلة تحت إرشاف 

ومبشاركة  مهدي،  أرشف  والدكتور  شاهني  سمري  الدكتور  األستاذ 

مجموعة من فناين مرسح القاهرة للعرائس.

للمسرح الفين  للبيت  العليا  اللجنة 
للبيت  العليا  اللجنة  أعضاء  أسامء  عن  اإلعالن  املؤمتر  خالل  وتم 

الفنان  أيوب،  سميحة  القديرة  »الفنانة  وهم:  الفني  للمرسح 

األستاذ  بدر،  سوسن  القديرة  الفنانة  سليم،  فؤاد  أحمد  القدير 

الفنان  السيد،  عصام  القدير  املخرج  سالم،  الحسن  أبو  الدكتور 

أكرم  املعامري  سليامن،  هشام  املنتج  رضا،  أرشف  التشكييل  

الناقد  درويش،  عصام  النحات   عبايس،  نادر  املايسرتو  املجدوب، 

واألزياء  الديكور  مصمم  الرويني،  عبلة  الناقدة  النمر،  عاطف 

لقاء  الفنانة  عوض،  عاطف  االستعراضات   مصمم  شاهني،  سمري 

الغرباوي،  محمد  الديكور  مهندس  عادل،  محمد  الفنان  سويدان، 

مهندسة الديكور رانيا فايق، املتخصص يف اإلدارة الثقافية  محمد 

عبد الدايم،  محمد الغاوي املدير الفني ملركز أفكا للفنون،  عامد 

الدفاع  مجال  يف  املتخصصني  الضباط  السادة  وأحد  املحسن،  عبد 

املدين ممثاًل عن وزارة الداخلية” .

القراءة لجنة 
كام أعلن خالل املؤمتر أسامء أعضاء لجنة القراءة وهم : »األستاذ 

يرسي  األستاذ  كاملو،  وفاء  د.  اإلمام،  سيد  د.  الرازق حسني،  عبد 

حسان، األستاذ محمد الرويب، د. عصام أبو العال، د. سامية حبيب، 

األستاذ أحمد عبد الرازق أبو العال، الشاعر األستاذ محمد بهجت، 

باسم  سالمة،   هند  الخطيب،  سمري  محمد  زعيمة،   محمد  د. 

فهمي،   ليليت  النارص،   عبد  جامل  املنعم،   عبد  رشا  صادق،  

شيامء الورداين”.

للمسرح الفين  البيت  خطة 
عن  والحديث  اللجان  تشكيل  عن  اإلعالن  من  االنتهاء  بعد 

املبادرات واملرشوعات الجديدة واإلشارة لها وتوضيح كافة األمور 

املرسحية  الفرق  مديري  استضافة  تم  بها  املتعلقة  والتفاصيل 

استضافة  بجانب  املرسح  خطة  عن  لإلعالن  الحوار  منصة  عيل 

هذه  حول  معهم  والحوار  عنها  اإلعالن  تم  التي  األعامل  صناع 

األعامل التي ستنطلق قريبا عيل خشبات املسارح والتقاط الصور 

التذكارية. 

القومي المسرح 
الفنان  أعلن  املؤمتر  مقدمة  أرشف  داليا  اإلعالمية  مع  حواره  ويف 

الجديدة وهي:  العروض  القومي عن  املرسح  مدير  فهمى  إيهاب 

»سيديت أنا« بطولة الفنانة داليا البحريي، والفنان نضال الشافعي، 

»صاحب  املرسحي  والعرض  رزق،  محسن  وإخراج  دراماتورج 

الوردة« للكاتب الكبري عبد الرحيم كامل، بطولة أحمد عبد العزيز 

ورانيا فريد شوقي وإخراج أحمد شوقي، كام تم اإلعالن عن عودة 

عروض املاتينيه واملتمثلة يف عروض »عودة االبن نضال »للمخرج 

مروان عزب، »انتحار مؤقت« للمخرج أحمد سمري عامر، »الجرس« 

أحمد  للمخرج  القهوة«  تربد  أن  »قبل  بسيوين،  سامح  للمخرج 

الرافعي. 

الحديث المسرح 
عن  الحديث  املرسح  مدير  منصور  محسن  الفنان  وتحدث 

حسني  الكبري  الفنان  بطولة  حرامي«  »امسك  الجديدة  العروض 

سارة هجرس،  تأليف  السيد،  عصام  القدير  املخرج  إخراج  فهمي، 

محمد  إخراج  حجاج  سعيد  تأليف  وعجيبة«  »عجيب  وعرض 

الصغري وبطولة كل من سيد الرومي، دعاء رمضان، وماهر محمود 

إسامعيل، مونودراما »سيب نفسك” دراماتورج وإخراج: د. جامل 

ياقوت، بطولة الفنانة فاطمة محمد عيل.

الكوميدي المسرح 
عن املرسح الكوميدي أوضح الفنان يارس الطوبجي مدير املرسح 
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امللواين،  أحمد  تأليف  وأمري«  طيب   « هي  الجديدة  العروض  أن 

تامر  تيخة،  مدحت  إسامعيل،  هشام  بطولة  جرب،  محمد  وإخراج 

تحت  الثاين  والعرض  السلكاوي،  أحمد  القادر،  عبد  شيامء  فرج، 

نص  عن  حسان  عمرو  وإخراج  رؤية  جدا«  عاصم  يوم   « عنوان 

املؤلف أمين النمر.

الطليعة مسرح 
العروض  الطليعة، عن  وتحدث املخرج عادل حسان مدير مرسح 

الحسيني،  إبراهيم  تأليف  عشق«  باب   « عرض  وهي  الجديدة 

نشوى  محمود،  ماهر  سامي،  رشا  متثيل  الوزير،  حسن  إخراج 

»بيت  هو  الثاين  والعرض  وحسام حمدي،  بكري،  إيهاب  إسامعيل، 

سعيد،  سايل  بطولة  حديني،  جامل  محمود  وإخراج  تأليف  روز« 

سامح سليم، هاجر حاتم، ونادية حسن.

الشباب مسرح 
مرسح  فرقة  مدير  بسيوين  سامح  الفنان  قدم  الصدد  نفس  ويف 

مخرجني   10 تضم  التي  املحرتف  املخرج  مبادرة  أعضاء  الشباب، 

وباكورة  الدولة،  مرسح  خالل  من  مرة  ألول  أعاملهم  يقدمون 

إسامعيل  تأليف  »املحطة«  عريض  يف  تتمثل  املبادرة  هذه  أعامل 

للكاتب  الله صابر، وعرض »ياسني وبهية«،  إبراهيم، وإخراج عبد 

الكبري نجيب رسور وإخراج يوسف مراد منري، كام تحدث بسيوين 

يقرب  ما  ومعها  لطفي،  عبري  للمخرجة  علينا«  »حلمك  عرض  عن 

من 40 شابا وفتاة.

الغد مسرح 
الغد عن تطوير  الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مرسح  وتحدث 

آخر رصاصة«  بعد   « الجديدة  املرسح  املرسح وتحديثه، وعروض 

تأليف عىل عبد النبي الزيدي وإخراج رشيف صبحى، بطولة مى 

رضا -إميان مسامح - وفاء عبده - إيناس املرصي - محمد دياب - 

، وعن عرض »دكتور  - آرس عىل  الزهيدي  إبراهيم   - طارق رشف 

أسامة  د.  وإخراج  وجيه  ميخائيل  تأليف  قاسم«  ومسرت  ستوكامن 

رؤوف بطولة رامى الطمبارى – هاىن الطمبارى – محمود الزيات 

– ريم أحمد، نائل عىل، وعن عرض »الرتيند األخري” تأليف توفيق 

ياسمني   – رياض  املنعم  عبد  بطولة  فؤاد،  أحمد  وإخراج  الحكيم 

واىف – محمد خالد – هالة مرزوق .

اإلسكندرية فرقة 
عن  اإلسكندرية  مرسح  فرقة  مدير  مرىس  محمد  الفنان  وتحدث 

إيهاب  وإخراج  تأليف  الضباع«  وعصابة  هامم  »امللك  عرض 

فناين  فتحي سعد – ومجموعة من   – إدريس  بطولة رضا  مربوك، 

االسكندرية.

الشمس مسرح 
وعن ذوى القدرات الخاصة ودمجهم، تحدث الفنان محمد متوىل 

مدير فرقة مرسح الشمس، عن التعاون مع املجتمع املدين تحت 

جيمو«  »مغامرات  عرض  وعن  الرسطان«  نهزم  »بالفن  شعار 

بالعزف  شاركت  حيث  محمد عرشي  وإخراج  متوىل  تأليف صالح 

الحي عىل آلة الفلوت إحدى األطفال من ذوي الهمم التي القت 

تأليف  »الرشكة«  عرض  عن  اإلعالن  تم  كام  الجمهور،  استحسان 

وإخراج محمد السوري . 

للعرائس القاهرة  مسرح 
عن  للعرائس،  القاهرة  مرسح  مدير  نور  محمد  الفنان  وتحدث 

تأليف وأشعار محمد بهجت  النت«   عرض »بوجي وطمطم عىل 

معهم  صعد  حيث  رحمي،  عرائس  وتصميم  البنا  هاين  وإخراج 

عىل خشبة املرسح زوجة الفنان الكبري رحمي، والفنان الكبري رضا 

الجامل، واملوسيقار طارق مهران.

لألطفال القومي  المسرح 
املرسح  مدير  الكومي  عادل  الفنان  تحدث  الطفل  مرسح  وعن 

محمد  تأليف  البحور«  وعروس  نور   « عرض  عن  للطفل  القومي 

زنايت وإخراج شادي الدايل، وعن عرض »الحلم حالوة« تأليف يارس 

أبو العنني وإخراج مي مهاب، وعرض »جنة كويك« تأليف وأشعار 

عىل أبو شادي وإخراج صفوت صبحى .

والتجوال المواجهة  فرقة 
وتحدث الفنان محمد الرشقاوي مدير فرقة املواجهة والتجوال عن 

الهامة يف تقديم عروضها بقرى ونجوع مرص ضمن  الفرقة  تجربة 

رئيس  السيد  فخامة  رعاية  تحت  تقام  التي  كرمية،  حياة  مبادرة 

الجمهورية السيد عبد الفتاح السييس.

التي سيصل  املرسحية  والعروض  مبادرة »ولد هنا«،  إىل  أشار  كام 

وإخراج  تأليف  »السمسمية«  وهى  مرص،  ونجوع  قرى  إىل  بها 

عامر  طارق  وأشعار  تأليف  توتة«  »توتة  وعرض  سليامن،  سعيد 

تأليف  وليلة”  يوم  مجبل  »يا  وعرض  املنيس،  السعيد  وإخراج 

طارق عامر وإخراج محمد الرشقاوي .

الساحة مسرح 
عرض  عن  الشويخ  عصام  الفنان  تحدث  الساحة  مرسح  وعن 

عصام  وإخراج  عىل  محمد  سيد  تأليف   “ جدا  القضية حساسة   «

الشويخ .

للفنون  فرقة رضا  استعراضات  املؤمتر، مجموعة من  فقرات  تخلل 

الفني  بالبيت  الفنية  الفرق  أعرق  أحد  واالستعراضية،  الشعبية 

عبده، حيث  عادل  املخرج  برئاسة  واالستعراضية  الشعبية  للفنون 

حالوة  بالدنا،  األقرص  الدار،  غريب   « استعراض  الفرقة  قدمت 

عام  مدير  العزيز  عبد  إيناس  الفنانة  بإرشاف  النوبة«  شمسنا، 

الفرقة .

محمود عبد العزيز
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2022/2021 موسم  الجماهريية  الثقافة  حصاد 
و»ألول  كثرية«..  أعوام  مدار  على  تعمل  تكن  لم  ثقافية  مواقع  »تشغيل  أبرزها: 
عامني«  توقف  بعد  الختامية  المهرجانات  »عودة  للسينوغرافيا«..  معرضا  تنظيم  مرة 

الديكور  مصمم  برئاسة  للمرسح  العامة  اإلدارة  تواصل 

الثقافية  وفعالياتها  أنشطتها  تقديم  جابر«،  “محمد  الفنان 

برعاية  وذلك   ،2023/2022 للعام  املرسحي  املوسم  خالل 

الهيئة  وبإرشاف  الثقافة  الكيالين«_وزيرة  »نيفني  الدكتورة 

املخرج”هشام عطوة”،  الفنان  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة 

أحمد  الفنان«  برئاسة  الفنية  للشئون  املركزية  اإلدارة  و 

التالية أهم حصاد مرسح  النقاط  الشافعي«، و نستعرض يف 

الثقافة الجامهريية وأبرز فعالياتها للعام 2022/2021: 

بالمهرجانات المشاركة  أوال: 
دورته  يف  املرصي  للمرسح  القومي  باملهرجان  املشاركة    _

أكتوبر   9 وحتى  سبتمرب   27 من  الفرتة  يف  أقيمت  والتي   14

وهي:  مرسحية  عروض   5 بعدد  املشاركة  تم  وقد   ،2021

والعرض  األنفويش  ثقافة  لفرقة  بريسبان”  “مهاجر  مرسحية 

املركز  لفرقة  “النداهة”  ومرسحية  ياقوت،  جامل  إخراج  من 

الرازق،  عبد  ريهام  إخراج  من  والعرض  بالجيزة،  الثقايف 

سامح  إخراج  من  األنفويش،  ثقافة  لفرقة  “الظل”  مرسحية 

كامل  مصطفى  لفرقة  كارميال”  “آه..  مرسحية  الحجري، 

مرسح  لنادي  “كيفن”  ومرسحية  عيل،  أرشف  وإخراج 

الزقازيق، إخراج سامح عادل.

أيام قرطاج يف نسخته 22 بدولة تونس،  _ املشاركة مبهرجان 

والذي ُعقد يف الفرتة من 6 ديسمرب وحتى 13 ديسمرب 2021، 

أرشف  إخراج  “آه..كارميال”  بعنوان  مرسحي  بعرض  وذلك 

عيل.

عدد  بإنتاج  التجريبي  للمرسح  الدويل  باملهرجان  املشاركة   _

تفعيل  إطار  ضمن  املهرجان،  بفعاليات  للمشاركة  عروض   9

واإلدارة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  بني  املشرتك  التعاون 

العامة للمرسح واملهرجان الدويل للمرسح التجريبي.

للمرسح  الدويل  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  املشاركة   _

مرسح  نادي  لفرقة  “الجوزاء”  املرسحي  بالعرض  التجريبي 

األنفويش.

املصاحبة  الفنية  والورش  التجوال  مرسح  عىل  اإلرشاف   _

للمهرجان الدويل للمرسح التجريبي.

ثانيا: نوادي املرسح

_ تم استقبال 250 مرشوعا بنوادي املرسح لهذا العام، وبعد 

اختيار 137 مرشوعا   أقاليم، تم  لعدد 6  مناقشة املرشوعات 

املرسحي،  باملوسم  لإلنتاج  واملشاهدة  التقييم  لجان  قبل  من 

بواقع :

30 مرشوعا إلقليم القاهرة الكربى وشامل الصعيد.

50 مرشوعا إلقليم غرب ووسط الدلتا .

24 مرشوعا إلقليم رشق الدلتا.

14 مرشوعا إلقليم القناة وسيناء.

12 مرشوعا إلقليم وسط الصعيد.

7 مشاريع إلقليم جنوب الصعيد.

لجان  قبل  من  املشاريع  هذه  وتحكيم  تقييم  تم  وقد 

باملهرجان  للمشاركة  عرضا   24 عدد  وتصعيد  املشاهدة، 

الختامي لنوادي املرسح.

_ تم تنظيم املهرجان الختامي لنوادي املرسح يف دورته 29، 

والذي ُأقيم خالل الفرتة من 18 وحتى 30 مايو 2022، عىل 

خشبة مرسح أوبرا ملك، بواقع عدد 24 عرضا مشاركا.

فعاليات مصاحبة ملهرجان نوادي املرسح

املهرجان  لفعاليات  مصاحبة  ثقافية  ندوة   12 عدد  تنظيم   _

وصل  إذ  متخصصني،  نقاد  قبل  من  املرسح  لنوادي  الختامي 

املبدعني  شباب  من  الثقافية  الخدمة  من  املستفدين  عدد 

وفناين األقاليم إىل أكرث من 5000 مبدعا.

_ عمل نرشة إلكرتونية ومتابعة مستمرة عىل مواقع التواصل، 

يتعلق  ما  كل  ونرش  املرسح،  لنوادي  الختامي  للمهرجان 

بفعاليات املهرجان عىل الصفحة الرسمية عرب الفيسبوك.

من  مخرجا   17 لعدد  املميزة  النوادي  تجارب  إنتاج  تم   _
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لتقييم  متخصصة  مشاهدة  لجان  إرسال  وتم  النوادي  شباب 

تلك العروض بأماكن عرضها باألقاليم، إلعتامد مخرجيها.

ثالثا: التجارب النوعية ) الفضاءات املفتوحة والقاعات(

_ تم تقديم عدد 60 مرشوعا بالتجارب النوعية وبعد إرسال 

لجان مشاهدة تم االستقرار عىل إنتاج 51 مرشوعا باألقاليم 

الستة, كالتايل:

14 عرضا إلقليم القاهرة الكربى وشامل الصعيد.

10 عروض إلقليم غرب ووسط الدلتا.

5 عروض إلقليم رشق الدلتا.

6 عروض إلقليم القناة وسيناء.

8 عروض إلقليم وسط الصعيد.

8 عروض إلقليم جنوب الصعيد.

الفرتة من 5 وحتى  العروض يف  اللجان مبشاهدة  بدأت  وقد 

العروض  تصميامت  مناقشة  تم  إذ   ،2021 ديسمرب   12

ومقايسات الديكور من قبل لجان متخصصة.

االستقرار  وتم  للعروض،  املوقعي  التحكيم  لجان  ُأرسلت  ثم 

إقليم،  كل  من  عروض   3 بواقع  عرضا   18 عدد  تصعيد  عىل 

وذلك للمشاركة باملهرجان الختامي للتجارب النوعية .

_ أقيم املهرجان الختامي للتجارب النوعية يف دورته الثانية، 

عىل   ،2022 يونيو   20 وحتى  يونيو   12 من  الفرتة  خالل 

الثقافية  الحديقة  الفنون،  بأكادميية  صليحة  نهاد   ( مسارح 

 18 مبشاركة  بالجيزة(،  الثقايف  املركز  وقاعة  زينب،  بالسيدة 

عرضا.

 21 يوم  الختام  بحفل  الجوائز  وتوزيع  النتائج  إعالن  وتم   _

يونيو، عىل مرسح مركز الهناجر للفنون.

رابعا: فرق األقاليم املرسحية

الثقافية  األقاليم  جميع  من  املقدمة  املشاريع  مناقشة  تم   _

بواقع 108 مرشوعا من قبل لجان متخصصة، واالستقرار عىل 

إنتاج 99 مرشوعا لألقاليم، بواقع:

14 عرضا إلقليم القاهرة الكربى وشامل الصعيد.

21 عرضا إلقليم غرب ووسط الدلتا.

17 عرضا إلقليم رشق الدلتا.

7 عروض إلقليم القناة وسيناء.

13 عرضا إلقليم وسط الصعيد.

14 عرضا إلقليم جنوب الصعيد.

متخصصة  لجان  قبل  من  الديكور  تصميامت  مناقشة  تم   _

االستقرار  وتم   ، املوقعي  للتحكيم  متخصصة  لجان  وإرسال 

عىل تصعيد 30 عرضا.

الفرتة  يف  املرسحية  األقاليم  لفرق  الختامي  املهرجان  ُنظم   _

مركز  مرسحي  عىل   ،2022 يونيو   30 وحتى  يونيو   3 من 

الهناجر و نهاد صليحة.

_ عمل نرشة يومية للمهرجان الختامي لفرق األقاليم، وعمل 

حفل إلعالن نتائج املهرجان.

خامسا: معرض السينوغرافيا

_ تنظيم معرضا للسينوغرافيا، وهو املعرض األول من نوعه، 

الديكور  مهندس  برئاسة  للمرسح  العامة  اإلدارة  سعت  إذ 

تحقيقه  بعد  سنويا  تنظيمه  يف  يواصلوا  أن  جابر”  “محمد 

نجاحا ملفتا.

يف  »جابر«  مهندس  لرؤية  استكامال  املعرض  تنظيم  ويأيت   

ما  وتحقيق  املرسح  بفن  واالرتقاء  التطوير  خطة  تنفيذ 

للمبدعني،  أوسع  تحقيق مشاركة  أجل  اإلدارة من  به  وعدت 

ومن املستهدف أن يكون معرضا سنويا يتزامن مع املهرجان 

الختامي لفرق األقاليم.

سادسا: النرش اإللكرتوين

_ االهتامم الواسع وغري املسبق بالدعم التكنولوجي وتنشيط 

عىل  للمرسح  العامة  لإلدارة  الرسمية  الصفحة  دور  وتفعيل 

ولقاءات صحفية  االجتامعي، وعمل حوارات  التواصل  مواقع 

من  الرسمية  اإلدارة  مواقع  عىل  ونرشها  املبدعني  شباب  مع 

كافة  يف  املبدعني  شباب  تجارب  عىل  الضوء  تسليط  أجل 

أقاليم مرص.

سابعا: إنشاء مكتبة خاصة باإلدارة

العامة  للهيئة  اإلدارة  مجلس  رئيس  قبل  من  التصديق  تم   _

لقصور الثقافة بإنشاء مكتبة خاصة باإلدارة العامة للمرسح، 

تضم اإلصدارات الخاصة باملرسح والنصوص املرسحية ، وذلك 

بالتعاون مع إدارة النرش بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

ثامنا: إعادة النشاط باملواقع الثقافية املهمشة

مدار  عىل  مهملة  كانت  ثقافية  مبواقع  النشاط  استعادة   _

 12 من  بأكرث  النشاط  اسرتجاع   تم  حيث  سابقة،  سنوات 

موقعا ثقافيا، مل يتم إنتاج عروض مرسحية بها ألكرث من عرش 

سنوات، ومنها:

قرص ثقافة الباويطى ) الواحات البحرية ( حيث كان   ⦁
متوقف من اكرث من 10 سنوات

وهذا   ) الجديدة  سويف  بنى   ( الرشق  ثقافة  قرص   ⦁
ألول مرة .  

قرص ثقافة ابو صري ) بنى سويف ( أول مرة   ⦁
فرقة  تكوين   ) الصعيد  جنوب   ( األقرص  ثقافة  قرص   ⦁

جديدة للقرص

إقليمية بورسعيد _ تشغيل بعد توقف 3 سنوات   ⦁
قرص حسن فتحي _ تشغيل بعد توقف 3 سنوات  ⦁

بعد  تشغيل   ) سيناء  جنوب   ( الطور  ثقافة  قرص   ⦁
توقف 6 سنوات

من  أكرث  توقف  بعد  تشغيل   _ العريش  ثقافة  قرص   ⦁
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10 سنوات 

 10 من  أكرث  توقف  بعد  تشغيل   _ سيناء  شامل   ⦁
سنوات

املايل  العام  من  بدء  الفرق،  ميزانيات  زيادة  عىل  املوافقة   _

يتم تقدميه  االرتقاء مبا  ، من أجل  2022/2021، بنسبة %25 

من عروض.

تاسعا: نوادي املرسح التجريبي

املرسح  بنوادي  املشاريع  وتقديم  املشاركة  باب  فتح  تم   _

التجريبي ، خالل الفرتة من  1 مارس وحتى 31 مارس 2022.

مقدما  مرشوعا   185 عدد  ومناقشة  فرز  يف  اللجان  بدأت   _

من كافة املحافظات، ويأيت ذلك يف إطار التعاون املشرتك بني 

اإلدارة العامة للمرسح والهيئة العامة لقصور الثقافة.

مايو   1 الثقافية من  باألقاليم  تم مشاهدة عدد 48 عرضا   _

وحتى 30 مايو 2022.

 ،29 دورته  يف  التجريبي  املرسح  املهرجان  يف  املشاركة    _

خالل الفرتة من 1 سبتمرب وحتى 30 سبتمرب 2022، بالعرض 

 ، الجيزة  ثقافة  مرسح  نادي  لفرقة  أنثى”  “اسمها  املرسحي 

الثاين  والعرض من إخراج همت مصطفى، والذي فاز باملركز 

كأفضل عرض ضمن عروض املرسحيات القصرية باملهرجان.

الثقافية،  مبواقعها  التجريبي  املرسح  نوادي  عروض  إقامة   _

بالتزامن مع فعاليات املهرجان.

_ حصدت اإلدارة العامة للمرسح، مبهرجان املرسح التجريبي 

عىل عدد من الجوائز، ومنها:

املرسحي  العرض  األول  باملركز  فيها  فاز  عرض،  أفضل  جائزة 

»شارع الصابحة« لنادي مرسح ثقافة املنيا.

املرسحي  العرض   ، عرض  كأفضل  الثاين  املركز  عىل  حصل 

»الحضيض« لنادي مرسح البحرية.

قرص  لقاعة  »الضيف«  املرسحي  العرض  الثالث  باملركز  فاز 

ثقافة الجيزة.

_ ذهبت جائزة أفضل موسيقى مناصفة بني الفنان أسامة طه 

الفنان عصام عالء  و  الصابحة”  “شارع  املرسحي  العرض  عن 

عن عرض “الحضيض”.

بني  مناصفة  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  ذهبت  بينام   _

“كاليجوال”  عرض  و  الرشقية  مرسح  لنادي  “السجن”  عرض 

لقرص ثقافة اإلسامعيلية.

عارشا: املشاركة باملهرجان القومي للمرسح املرصي)15(

 ،15 دورته  يف  للمرسح  القومي  باملهرجان  املشاركة  متت   _

والتي استمرت خالل الفرتة من 24 يوليو وحتى 8 أغسطس 

2022، بعدد 5 عروض باملهرجان، وهذه العروض قد حصلت 

عىل أفضل املراكز باملهرجانات الختامية )نوادي مرسح، فرق 

أقاليم، تجارب نوعية(، وهي كالتايل:

العروض الحاصلة عىل املركز األول والثاين والثالث باملهرجان 

الختامي لفرق األقاليم املرسحية يف الدورة 45، وهي :

كفر  قومية  لفرقة  والتحوالت«  اإلشارات  »طقوس  عرض 

الرفاعي،  عمرو  وإخراج  ونوس،  الله  سعد  تأليف  الشيخ، 

وإخراج  تأليف  الرشقية،  قومية  لفرقة  البحر«  »دوار  وعرض 

ثقافة  قرص  لفرقة  »الغاوي«  وعرض  إبراهيم،  عيل  محمد 

األنفويش، تأليف سعد الله ونوس وإخراج سامح الحرضي.

العرض الحاصل عىل املركز األول باملهرجان الختامي للتجارب 

الشدة«  اب  »البري عن نص  الثانية، عرض  النوعية، يف دورته 

لفرقة قرص ثقافة األنفويش، كتابة وإخراج أحمد سمري.

لنوادي  الختامي  باملهرجان  األول  املركز  عىل  الحاصل  العرض 

نادي  لفرقة  »األفاعي«  عرض  وهو   ،29 دورته  يف  املرسح 

محمود  وإخراج  السعود  أبو  عمرو  تأليف  الشاطبي،  مرسح 

فيرش.

املركزية  لإلدارة  والتابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة  حصدت   _

الجوائز  عىل  الثقافة،  لقصور  العامة  والهيئة  الفنية  للشئون 

التالية:

عن  الحفيظ«  عبد  »أحمد  للفنان  صاعد  ممثل  أفضل  جائزة 

دوره يف عرض األفاعي .

قابيل«  »ياسمني  الفنانة  نساء  أول  دور  ممثلة  أفضل  جائزة 

عن دورها يف عرض طقوس اإلشارات والتحوالت.

من  لعدد  للمرسح  العامة  اإلدارة  عروض  ترشيح  تم   _

الجوائز، وهي كالتايل:

الفنان »محمد صفوت« عن  لها  ُرشح  رجال  أول  دور  جائزة 

دوره يف عرض طقوس اإلشارات والتحوالت.

عن  محسن«  »نور  الفنانة  لها  ُرشحت  نساء  ثاين  دور  جائزة 

دورها يف عرض األفاعي.

»فاطمة  الفنانة  لها  ُرشحت  صاعدة  ممثلة  أفضل  جائزة 

أحمد« عن دورها يف عرض الغاوي.

خليل«  »شاكر  الفنان  لها  ُرشح  ديكور  تصميم  أفضل  جائزة 

عن تصميم ديكور عرض دوار بحر.

جائزة أفضل تصميم أزياء ُرشح لها الفنان »رامي شهاب« عن 

تصميمه أزياء عرض طقوس اإلشارات والتحوالت.

»محمد  الفنان  لها  ُرشح  إضاءة  تصميم  أفضل  جائزة 

اإلشارات  طقوس  عرض  إضاءة  تصميم  عن  العرجاوي« 

والتحوالت.

رانيا زينهم أبو بكر
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عىل  القصرية  للعروض  عرش  الثالث  املرسح  مهرجان  اختتم 

التي  العروض  عن  باإلعالن  الفيوم،  بجامعة  الكليات  مستوى 

باإلدارة  والفني  الثقايف  النشاط  إدارة  نظمته  والذي  فازت، 

يف  الفيوم  جامعة  مرسح  عىل  وُأقيم  الشباب،  لرعاية  العامة 

الفرتة من 11 وحتى 15 ديسمرب 2022.

مجدي  »يارس  الدكتور  النتائج  إعالن  حفل  حرض  قد  وكان 

فاروق«_  »محمد  والدكتور  الفيوم،  جامعة  رئيس  حتاته«_ 

صربي  »عرفة  والدكتور  الطالب،  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب 

العليا  الدراسات  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  حسن«_ 

رئيس  نائب  العيسوي«_  فؤاد  »عاصم  والدكتور  والبحوث، 

من  وعدد  البيئة،  وتنمية  املجتمع  خدمة  لشئون  الجامعة 

والطالب  الطالبية  األنشطة  ومنسقي  والوكالء  العمداء  السادة 

مبختلف كليات الجامعة.

من جانبه قال املخرج »إسالم إمام«_ عضو لجنة التحكيم، أن 

الكليات  جانب  من  مميزة  مشاركة  شهد  العام  هذا  املهرجان 

العملية مثل كليات الطب والصيدلة وغريها ، وهذا أمر ملفت 

للنظر ومهم، متابعا أنهم شاهدوا 13 عرضا مرسحيا من كليات 

مختلفة.

الفنان  هم:  أعضاء   3 من  التحكيم  لجنة  تشكلت  قد  كانت 

إسالم  واملخرج  الصايغ  سهر  والفنانة  الحديني  القدير محمود 

إمام.

مبعدل  مرسحيا،  عرضا   13 شاهدت  اللجنة  أن  »إمام«  وتابع 

 ، أيام  الواحد وعىل مدار خمس  اليوم  3 عروض مرسحية  يف 

وكانت هناك ساعتني اسرتاحة بني العرض واآلخر، 

سكر«  »مكعب  عرض  ديسمرب   11 األحد  يوم  ُعرض  وقد   

عوض،  أحمد  تأليف  من  العرض  الحقوق،  كلية  فرقة   بطولة 

فرقة  بطولة  »صفية«  وعرض  السعود،  أبو  حسام  وإخراج 

بهاء طاهر،  القدير  الكاتب  واملعلومات، قصة  الحاسبات  كلية 

وإخراج أحمد عبد الحليم.

بطولة  حر«  »أنت  عرض  ديسمرب،   12 األثنني  يوم  ُعرض  بينام 

وإخراج  الرميل  لينني  الكبري  الكاتب  قصة  العلوم،   كلية  فرقة 

أحمد عبد العليم، 

تأليف  الجامعية،  املدن  فرقة  متثيل  الدنيا«  »صندوق  وعرض 

إرساء جامل، وإخراج محمود ياسني، وعرض »املهزلة األرضية« 

الكبري  الكاتب  قصة  والفنادق،  السياحة  كلية  فرقة  متثيل 

يوسف إدريس وإخراج جورج مجدي.

كام ُعرض يوم الثالثاء 13 ديسمرب، عرض »فاترينا قزاز« متثيل 

أحمد  وإخراج  سمري،  أحمد  تأليف  طفولة،  تربية  كلية  فرقة 

قصة  الصيدلة،  كلية  فرقة  متثيل  »الدخان«  وعرض  السالموين، 

»إنهم  وعرض  يارس،  محمد  وإخراج  رومان،  ميخائيل  الكاتب 

جامل،  محمود  تأليف  الزراعة،  كلية  فرقة  متثيل  يعزفون« 

إخراج محمود ياسني.

»خلطبيطة  عرض  ديسمرب،   14 األربعاء  عروض  وكانت 

مروة  تأليف  من  النص  الرتبية،  كلية  فرقة  بطولة  بالصلصة« 

متثيل  السواقي«  »دم  وعرض  الجداوي،  ضياء  وإخراج  جابر، 

الحميد، وإخراج  تأليف بكري عبد  النوعية،  الرتبية  فرقة كلية 

الرحمن  عبد  إخراج  الحور«   »عني  وعرض  الغمري،  أسامة 

 _ »محصلش  وعرض  علوم،  دار  كلية  فرقة  ومتثيل  الجارحي، 

وإخراج  الهندسة  كلية  فرقة  ومتثيل  مولري  قصة  سجناريل«، 

محمد شوقي.

»ديزين  بعرض  ديسمرب   15 الخميس  يوم  العروض  وأختتمت 

وبطولة  السالموين،  أحمد  وإخراج  سمري  أحمد  تأليف  الند« 

فرقة كلية الخدمة االجتامعية.

وبدأ حفل إعالن النتائج بفيلم قصري يجمع كل العروض التي 

»محمود  الفنان  ألقى  ثم  املهرجان،  مسابقة  ضمن  ُعرضت 

املشاركة،  العروض  بجميع  فيها  أشاد  التي  كلمته  الحديني« 

من  العديد  جنباتها  بينا  تضم  الفيوم  جامعة  أن  إىل  مشريا 

املواهب والقدرات الفنية واملرسحية بكافة كلياتها.

اللجنة  بها  أوصت  التي  التوصيات  بعض  ذكر  جانبه  من 

الربوفات  بداية  يف  لغوي  ُمدقق  بوجود  االهتامم  أهمها  وكان 

أشارت  كام  لغوية،  أخطاء  يف  الوقوع  نتفادى  حتى  املرسحية 

البطولة  أدوار  ألنفسهم  يسندون  املخرجني  بعض  أن  اللجنة 

الفرص  ُيضيق  اإلبداع وهذا  مستغلني سيطرتهم عىل مجريات 

مجال  يف  مهمة  إنجازات  تحقق  أن  لها  ميكن  مواهب  أمام 

يف  باإلبداع  املخرج  يكتفي  أن  اللجنة  أوصت  لذلك  التمثيل، 

األدوار  يف  الشابة  للمواهب  الفرصة  ويرتك  املرسحي  اإلخراج 

الهامة.

للمرسح  قسم  إنشاء  يتم  أن  اللجنة  توصيات  أهم  وكانت 

بكلية األداب أسوًة ببعض الجامعات.

النواب بتكريم  الفيوم وبعض  وأثناء الحفل قام رئيس جامعة 

أعضاء لجنة التحكيم، تقديرا لجهودهم طوال أيام املهرجان.

ثم قامت اللجنة بإعالن النتائج النهائية للمهرجان، وهي:

املركز  عىل  الهندسة،  كلية  جرب«_  »محمد  الطالب  حصول   _

األول كأفضل دعايا.

_ حصول الطالبة »شهد سيد«_ كلية الخدمة االجتامعية، عىل 

املركز األول فأفضل مالبس.

املركز  عىل  الصيدلة،  كلية  يارس«_  »محمد  الطالب  حصول   _

األول كأفضل إخراج.

كلية  أحمد«_  و«سجى  محمود«  الله  »منة  الطالبتني  فوز   _

العلوم، باملركز األول كأفضل مكياج.

الجامعية، عىل املركز  الطالبة »إرساء جامل«_ املدن  _ حصول 

األول كأفضل تأليف مرسحي.

_ فوز الطالبني  »مروان إيهاب«_ كلية الهندسة، و »سيف الله 

محمود«_كلية الخدمة االجتامعية، باملركز األول كأفضل متثيل.

و«علياء  الهندسة،  كلية  محمد«_  »شريين  الطالبتان  فازت   _

كأفضل  األول  باملركز  املبكرة،  للطفولة  الرتبية  كلية  بدوي«_ 

ممثلة.

_ بينام حازت كلية )الخدمة االجتامعية( عىل املركز األول عن 

مرسحية »ديزين الند« كأفضل عرض مرسحي يف املهرجان.

رانيا زينهم أبو بكر

الند« »ديزني 
عشر الثالث  الفيوم  بمهرجان  13عرضا  بني  من  األول  بالمركز  يفوز 
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برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  أنشطة   ضمن 

الفنان هشام عطوة، أقيمت ندوة حول “مرسح نجيب 

الدقي،   مبكتبة  ميالده،  بذكرى  احتفاال   ،“ محفوظ 

النقاد املرسحني  بالندوة  األربعاء 28 ديسمرب،  وتحدث 

والدكتور  العال،  أبو  الرازق  عبد  أحمد  و  أحمد خميس، 

أحمد  والناقد  الشاعر  الندوة  وأدار  زعيمة،  محمد 

زيدان.

محفوظ  نجيب  ُعرف  قائال:  الندوة  زيدان  واستهل 

كتب  بأنه  ُيعرف  مل  ولكنه  القصص،  وكاتب  بالروايئ 

املرسح، وأوضح: من خالل قراءايت للدراسات والنصوص 

ميثل  الحوار  أن  وجدت  محفوظ  نجيب  مرسح  يف 

ومييت  الرتكة،   « يف  كام  مرسحه  يف  كبرية  مساحة 

»املطاردة«،  الزمن كام يف  فكرة  إىل  باإلضافة  ويحيي«،  

والحوار األخالقي كام يف  »الشيطان يعظ«، وذكر زيدان 

حول  دراسات  كتبوا  الذين  والكتاب  النقاد  من  عددا 

ودكتور  شكري  جرجس   « منهم  محفوظ  نجيب  مرسح 

حسن عطية ودكتور محمود كحيله ودكتور عيل خليفة 

والناقد عبد الغني داود«.. وغريهم، وقال إن  النصوص 

يطلع  ومل  قليلة  محفوظ  نجيب  التي متت حول مرسح 

عليها الكثري. ونادى زيدان من خالل الندوة بإعادة طبع 

اختالف  عن  النظر  بغض  املتوفرة  غري  الدراسات  تلك 

البعض حول مرسح نجيب محفوظ .

خميس : نصوص نجيب محفوظ  مهمة و تعكس أفكاراً 

جادة

هناك  أن  إىل   أحمد خميس  املرسحي  الناقد  أشار  فيام 

محفوظ،وأوضح  نجيب  مرسح  أهمية  حول  كبريا  خالفا 

بنفيس  اعرتف  ال  “أنا  يقول:   نفسه  محفوظ  نجيب  أن 

حقيقية،  وغري  محرية  عبارة  وهي  مرسحي«،  ككاتب 

مثلام قال توفيق الحكيم: “ إن مرسحي ال يقدم للعرض 

املرسحي، وإمنا يقدم للمناقشة »  وقال: نجيب محفوظ 

نصوص  وهي  املرسحية،  النصوص  من  مجموعة  لديه 

لنا  يتبني  موضوعاتها  ومن  جادة،  أفكاراً  تعكس  مهمة 

للكتابة  يبدأ  ومل  الوطن،  مبشاكل  مهموم  الرجل  أن 

ترصيحاته  ضمن  ومن   ،67 هزمية  بعد  إال  املرسح  يف 

وألن  للمرسح،  أكتب  أن  قبل  من  أفكر  مل   «  : قال  أنه 

أجدى  املرسح  أن  رأيت  طويال،   وقتا  تتطلب  الرواية 

وأهم  يف ذلك التوقيت بعد هزمية 67 » ومن هنا كتب 

حيث  واألفكار  الحوار  لتداول  طريقه  وقدم  مرسحياته، 

بني  االختالف  فيتضح  شخصيتها،  شخصية  كل  تطرح 

بدأ محفوظ  الشخصيات يف مرسحه،  أضاف خميس:   

ما  ناقش  وفيها  ويحيى(  )مييت  مبرسحية  مرسحياته  

تاريخ  ولديه  حريان  شخص  طريقة  عىل   67 يف  حدث 

الذين توفوا منذ وقت طويل ويعيشون يف  من األجداد 

خياله ومؤثرين يف حياته .                                    

نجد  ال  محفوظ  نجيب  مرسحيات  يف  خميس:  تابع   

  - املرأة   – الرجل   ( بصفاتها  وإمنا  بأسامئها،   شخصيات 

 ( قراءة ملرسحية  قدم  و  (.. وهكذا،   العمالق   – الفتاة 

مييت ويحيي( مشريا إىل أن  بطلها شخص مهزوم، وقال 

إن النص يبدو بسيطا ولكنه - يف الواقع -  ليس بسيطا 

باملرة، ولكنه ينحاز لإلنسان املرصي ويدافع عنه  لحظه 

الهزمية،  حتى يعود مرة أخرى لينترص .   

للمناقشة  )مرشوع  لنص   قراءة  خميس  قدم  بعدها    

(  الذي تناول  فيه – محفوظ -  مرسحية مزمع تقدميها 

 – مخرج   – ممثلون   ( الفنانني  من  مجموعة  قبل  من 

) محفوظ  فيه  يركز  بينهم حوار،  يدور   ) - مؤلف  ناقد 

تقديم  عن  املسئولة  املختلفة  السلطات  فكرة  عىل   )

العرض املستقبيل وشخصيات املرسحية. 

زعيمة : مرسح نجيب محفوظ غري منترش

الناقد الدكتور » محمد زعيمة« إىل أن  ويف كلمته أشار 

نجيب محفوظ صنع اسام كبريا يف عامل الرواية، كام صنع 

الرواية،  يف  نوبل  جائزة  عىل  بحصوله  ملرص  كبريا  اسام 

“النجاة  نص  غري  محفوظ  لنجيب  ُيقدم  مل  ذلك   ومع 

بطولة  توفيق،  جالل  قدمه  إدريس،  يوسف  قاعة  يف   “

غري  محفوظ  ملاذا مرسح  زعيمة:  وتساءل   . يارس جالل 

منترش ؟

املرسحيات،  بعض  رواياته  قدمت عن  : محفوظ  أضاف 

ففي الستينيات تصدت » أمينة الصاوي » إلعداد بعض 

أعامله مرسحيا، وكان اإلعداد ال عالقه له باملرسح، حتى 

كيف  كتبه:  أحد  يف  تساءل  مندور  محمد  الدكتور  أن  

له عالقة  الذي ليس  الشكل  بهذا  يسمح أن يعرض نصا 

باملرسح؟

وقال إن مرسحه أقل قيمة من رواياته ومع ذلك  فهو 

ميالده مئوية  في 

الثقافة بقصور  والغياب  الحضور  بني  محفوظ  نجيب  مسرح 

تصوير مدحت صربي
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أيضا.   مكانة  وله  اآلخرين  عن  يقل  ال  املرسح  من  نوع 

بعد  املرسح  إىل  محفوظ  نجيب  توجه  زعيمة  وأرجع 

العاملية حينام  الحرب  عام 1967 إىل نفس ما حدث يف 

يحدث،  ملا  الفهم  عدم  من  بنوع  األوروبيون  أصيب 

وأصبح السؤال سؤاال كونيا وموجها إىل الله، ملاذا يحدث 

هذا ؟  ما أفرز اتجاهات الوجودية.

واملهمة«  “املطاردة  لنيص  قصرية  قراءة  زعيمة  وقدم   

وأن  دامئة،  االنتظار  فكرة  به  املطاردة  نص  أن  موضحا 

هناك  وأن  االنتظار  هاجس  بها   تقريبا  النصوص  كل 

سلطة عليا، هي التي تتحكم،وقال إن ي ما مييز نصوصه 

توفيق  قاله  مبا  شبيهة  وهي  متعددة،  بطرق  تفرس  انها 

الحكيم حينام قال أنه يكتب مرسحا فكريا ذهنيا، ولكن 

املرسح مرسح.

 وأشار زعيمة إىل أن طريقة محفوظ يف نصوصه جعلت 

الحوارات ليست درامية وإمنا هي حوارات فكرية، فيها 

فهو  افالطون،   حوارات  نتذكر  يجعلنا  ما  الفلسفة  من 

يبني عىل تساؤالت ويف النهاية يضع املتلقي أمام إجابة، 

وهو ما يجعل الحركة الدرامية ضعيفة، والفعل الدرامي 

الزمن هي  لعبة  إن  وقال   املطلوب،  التشويق  به  ليس 

رحلة  وكأنها  “املطاردة”  نص  طوال  املستمرة  اللعبة 

يطاردهم  الذي  من  معرفة  انتظار  يف  والناس  الحياة، 

“الزمن، السلطة، القوى األعىل أو غري ذلك.

نفسها،  االنتظار  فكرة  يحمل   “املهمة”  نص  إن  وقال 

تحدث  ما  ودامئا  الحبيبة،  قدوم  البطل  ينتظر  حيث 

بسيط  تساؤل  إىل  ترمي  والتي  النهايات،  يف  املفاجآت 

وهو: ما الجدوى من الحياة؟ . 

اوضح زعيمة  أن “ املطاردة واملهمة« منوذجني يوضحان 

الكتابة  محفوظ  بدأ  :ملاذا  عن  ويجيبان  الفكرة،  

عن  لبديل  املرسحيات  حول  وقد   ،1967 يف  املرسحية 

الروايات والسينام، حيث كان يعتقد  أن املرسح أسهل، 

كتابة  وراء  من  دافعه  وهو  اإلمكانيات،  باقل  يتم  وقد 

أو  أماكن صغرية  يف  تقدم  أن   ميكن  بسيطة  مرسحيات 

مغلقة، ولكن يغلب عليها طابع التشاؤم و التساؤل، مع 

النهايات املؤملة التي تجتمع عند فكرة: ما الجدوى من 

الحياة ؟، وهو ما يظهر يف فرتات األزمات .

عبد الرازق أبو العال : نجيب محفوظ واملرسح.. وليس 

مرسح نجيب محفوظ

العال:  أبو  الرازق  عبد  أحمد  والناقد  الكاتب  قال  فيام 

وليس  واملرسح،   ) محفوظ  نجيب   ( عن  سأتحدث 

العبارتني،  بني  فرقا  هناك  ألن  محفوظ،  نجيب  مرسح 

الذي  السياق  عىل  للوقوف  ذلك  اختار  أنه  إىل  مشريا 

حقيقي  مرشوع  صاحب  كروايئ  محفوظ  فيه  عمل 

فقدم  املرسح  يف  الكتابة   رغبة  بينه  من  وكان  وعاملي، 

بعض النصوص القليلة التي أعتربها النقاد مرسحا .

قال عبد الرازق إنه يضع لهذه الندوة عنوانا هو عبارة 

رجاء   ( الكاتب  مع  حوار  يف  محفوظ   نجيب  قالها 

من  تخرج  أن  ميكن  ال  املرسحيات   ( مفادها   ) النقاش 

أن  البد  املرسحي  الكاتب  أن  مبعنى  املغلقة(   الغرف 

اتصاال  املرسح  وكواليس  املرسحية  بالحياة  متصال  يكون 

الروائية،  بالكتابة  النشغاله  له،  يتحقق  مل  وهذا  مبارشا، 

املقولة،  لتلك  استدعايئ  واصل:   آخر.  أي يشء  أكرث من 

ليس ألين سأتأثر بها حني أناقش مرسحياته، ولكن مجرد 

محفوظ  نجيب  كان  كيف  لنعرف  فقط،  بها  اسرتشاد 

ينظر إىل املرسح، وكيف كان يري تجربته املحدودة معه 

يكتبه  ما  بأن  وإميانه  املرسحية،  الكتابة  بطبيعة  ووعيه 

إيل  دفعه  ما  وهو  للمرسح،  منه  للحواريات  أقرب  هو 

مجموعات  داخل  كتبها  التي  التسعة  النصوص  وضع 

قصصية، فلم تنرش يف كتاب بوصفها نصوصا مرسحية إال 

بعد رحيله، واملجموعات التي ضمتها تلك النصوص هي 

الجرمية   -1979 يعظ  الشيطان   -1969 املظلة  تحت   :

1973 – خامرة القط أألسود 1969 ( .

األويل  الخمس  محفوظ  مرسحيات   : العال  أبو  أضاف   

للمناقشة  مرشوع   – النجاة   – الرتكة   – ومييت  يحيي   (

فأراد   ،1967 بهزمية  تأثره  إطار  يف  جاءت   ) املهمة   –

التعبري عنها قصصيا ومرسحيا، ولذلك نجد تأثري االتجاه 

العبثي الذي ظهر يف املرسح العاملي، عىل تلك الكتابات 

نفسها  وهي  املظلة،  تحت  مجموعة  يف  ضمها  التي 

إحساسه  من  الناتج  العبث  ذلك  تعكس  قصصا  تقدم 

العارم بالهزمية، والبحث عن إجابة السؤال ماذا حدث؟    

ورؤيته الفلسفية للعامل الذي يعيش فيه، التي انعكست 

تصوير مدحت صربي
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متاما عىل  انعكست  كام  املرسحية،  الحواريات  تلك  عىل 

رواياته،   ولكنه حني أصدر مجموعته ) الشيطان يعظ 

والشيطان  الجبل   « هام  نصني  فيها  وضع   1979 عام   )

يعظ »، وجعل عنوانها عنوانا للكتاب، وكتب داخله بأن 

الفصل  ذات  من  مرسحية  هو   ) يعظ  الشيطان   ( نص 

األخرى،  نصوصه  يف  يذكره  مل   التحديد  وذلك  الواحد، 

النص  أنه كان محقا يف ذلك ألن هذا  الرازق  ورأى عبد 

                    . الدرامية  الكتابة   تحققت فيه رشوط كثرية من رشوط 

الكتابة  بطبيعة  محفوظ  نجيب  وعي  إن   : أضاف 

حني  واضحا  نراه  الدرامية،  تحقق  ورشوط  للمرسح، 

يعرب   ) للمناقشة  مرشوع   ( مرسحية  يف  املؤلف  جعل 

أن  يعلم  أنه  نفهم  النص  ومن   . رؤيته  ويطرح  عنه، 

واملخرج  يكتب  املؤلف  وأن  بناء،  عن  عبارة  املرسحية 

العمل  أطراف  يتدخل  أال  أهمية  عىل  ويؤكد  يفرس، 

عىل  تقوم  املرسحية  وأن  التنفيذ،  عند  املؤلف  عمل  يف 

رصاع، وأنه عمل جامعي، كل هذا ذكره عىل لسان بطل 

مرسحية ) موضوع للمناقشة ( .

الجيب  مرسح  قدم   1969 عام  يف   : الرازق  عبد  وقال 

مصطفى   : بإعداد  محفوظ   لنجيب  مرسحيات  ثالث  

وهي  الحليم،  عبد  أحمد  إخراج  ومن  مصطفى،  بهجت 

مل  إننا  إال   ) ومييت  يحيي   – الرتكة   – النجاة   ( نصوص 

أعامله  أن  يعني  مبا  التجربة،  بتلك  نقديا  اهتامما  نجد 

خاصة  رواياته،  أثرت  كام  مؤثرة،  تكن  مل  الفرتة  تلك  يف 

بالكتاب  مزدحام  كان  الستينيات  يف  املرصي  الواقع  وأن 

كتاباته  تستطيع  ولن  املرسحية،  الكتابة  الكبار يف مجال 

املرسحية املنافسة يف ظل وجودهم ؛ ألنها أعامل تحتفي 

املتعارف  املرسح  بعنارص  احتفائها  من  أكرث  بالحوار 

الطراز  من  روايئ  كاتب  ألنه  يعيبه،  ال  وهذا  عليها، 

العاملي، وليس من الرضوري أن ينجح ككاتب مرسحي .

وأكد أبو العال أن نجيب محفوظ يحب املرسح حبا كبريا  

مرسحيا  نصا  تتضمن   ) القبة  أفراح   ( روايته  أن  بدليل 

كامال يف داخل الرسد الروايئ، مبا يعرف باملرسواية، تلك 

التي كتبها توفيق الحكيم يف عمله ) بنك القلق ( وفيها 

قدمها  التي  تلك  املرسح،  داخل  املرسح  تقنية  أيضا 

هم  الرواية  وأبطال  نصوصه  بعض  يف  برياندللو  لويجي 

خاللها  ومن   ) القبة  أفراح   ( املرسحية  أبطال  أنفسهم 

نتعرف عىل مأساتهم وأبعادهم، وعالقاتهم، ورصاعاتهم 

الداخلية والخارجية.

له  روائية  أعامل  تسعة  إعداد  تم  أنه  املفارقة   : تابع 

عبد   - ياسني  كامل   ( املخرجني  كبار  وأخرجها  مرسحيا، 

الرحيم الزرقاين - فتحي الحكيم - صالح منصور- حسني 

عبد  أحمد   – رسور  نجيب   – غيث  حمدي   – كامل 

الحليم ( وقد حدث هذا يف الستينيات  مع رواياته ومل 

يحدث مع مرسحياته، وذلك ألن رواياته بها كل عنارص 

املرسح : الحوار – الشخصية– الحدث – الفعل(   لكنها 

كتبت رسدا، ولذلك كان من السهل إعدادها مرسحيا.

وال  متطورا،  حدثا  نجد  ال  مرسحه  ففي 

للحوار،  التام  انحيازه  بقدر  درامية، 

                                                                             . املرسح  هو  ليس  وحده  الحوار   ولكن 

مفهوم  حقق  محفوظ  نجيب  أن  إىل  الرازق  عبد  وأشار 

الرتاجيديا يف رواياته كام مل يحققها كتاب املرسح العريب، 

الكاتب  بالدليل  أثبته  الكالم  وهذا  ثانية،  مفارقة  وتلك 

تراجيديا  نحو   ( كتابه  يف   ) الجندي  يرسي   ( املرسحي 

معارصة ( الصادر عام 1969، ووضع نجيب محفوظ إىل 

جوار املرسحيني العامليني الذين حققوا مفهوم الرتاجيديا، 

محفوظ  نجيب  وعي  تكشف  جدا  مهمة  نقطة  وتلك 

                        .  ) أرسطو   ( مفهومها  حدد  التي  الرتاجيديا،   بطبيعة 

وأشار ابو العال  أيضا إىل نقطة تتعلق بنص  ) الشيطان 

يعظ ( وتتعلق باهتامم محفوظ يف تلك الفرتة، بالبحث 

القالب  عن  بعيدا  العربية،  للرواية  عريب  قالب  عن 

إىل  لجأ  وقد  رواياته،  معظم  فيه  كتب  الذي  الغريب 

الطموح،  له هذا  التي  تحقق  العنارص  بحثا عن  الرتاث 

ملحمة   – حارتنا  حكايات   ( رواياته  يف  حققه  ما  وهو 

فطومة  أبن  رحلة   – وليلة  ليلة  ألف  ليايل  الحرافيش- 

مرسحية  يف  الشعبية  الحكاية  تراث  إىل  ذهب  ومنها   )

فكرة  وقدم  ذلك،  يف  بالفعل  ونجح   ) يعظ  الشيطان   (

العال   أبو  وأوضح  الحاكم.  أللوهية  رفضه  أساسها  مهمة 

كيف حقق نجيب محفوظ الدرامية يف هذا النص.

سامية سيد

تصوير مدحت صربي
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يف  الشامل  املرسح  »توظيف  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

التفاعل االجتامعي لدى أطفال متالزمة داون« مقدمة من  تنمية 

دمنهور،  جامعة  الرتبية  بكلية  رجب،  الحميد  عبد  دعاء  الباحثة 

وتضم لجنة املناقشة الدكتورة راندا حلمي السعيد، أستاذ التمثيل 

)رئيًسا(،  دمنهور  جامعة  املبكرة  للطفولة  الرتبية  بكلية  واإلخراج 

بكلية  والنقد  الدراما  أستاذ  الخري،  أبو  خميس  سامح  والدكتورة 

رجب  زينب  والدكتورة  )مناقًشا(،  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب 

للطفولة  الرتبية  بكلية  املساعد  الطفل  نفس  علم  أستاذ  البنا، 

املبكرة جامعة دمنهور )مناقًشا(، والدكتور محمود عرسان، أستاذ 

دمنهور  جامعة  املبكرة  للطفولة  الرتبية  بكلية  األدبية  الدراسات 

)مرشًفا(. والتي منحت الباحثة من بعد حوارات نقاشية انتظمت 

وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة دعاء عبد الحميد رجب: 

يعد املرسح  ركيزة من أهم ركائز األنشطة الرتبوية، واملحور التي 

للعملية  ليحقق  تدامج  يف  البعض  بعضها  األنشطة  فيه  تلتقي 

هدفها  الرتبوية  للعملية  ويحقق  املنشود،  هدفها  التعليمية 

بناء  عىل  التالميذ  املدريس  املرسح  يساعد  كام  املوازي،  التعليمى 

الفني  والتذوق  الجاميل  الحس  وتنمية  وجدانهم  وصقل  عقولهم 

شخصياتهم  لبناء  السليم  األساس  إرساء  عىل  يساعد  مام  لديهم، 

بشكل عام. 

ذوي  من  األطفال  فإن  للمرسح،  بحاجة  عامة  األطفال  كان  وإذا 

متالزمة  بأعراض  املصابون  األطفال  وبخاصة  الخاصة،  االحتياجات 

لهم  احتياًجا ملرسح  أكرث  »املنغوليني«   Dawn Syndrome داون 

وحاجاتهم  مشاعرهم  عن  التعبري  عىل  ليساعدهم  وعنهم  وبهم 

والكشف عن انفعاالتهم ودوافعهم.

عدة،  وسلوكيات  نفسية  مشكالت  من  األطفال  هؤالء  ويعاين 

يؤدي  مام  داون،  متالزمة  طفل  يف شخصية  سلبية  آثار  لها  والتى 

إىل رضورة التعرف إىل املشكالت الحقيقية التي يعاين منها هؤالء 

األطفال، وقد وجد أن هؤالء األطفال يعانون من قصور يف التفاعل 

االجتامعي واملشاركة االجتامعية، وتتبلور مشكلة الدراسة يف حاجة 

التفاعل   مهارات  عىل  التدريب   إيل  داون  متالزمة  ذوي  األطفال 

االجتامعي.

بشكل  واألكادميية  عام  بشكل  النقدية  الدراسات  لندرة  ونظرًا 

االحتياجات  ذوي  لخدمة  املرسح  توظيف  تناولت  التي  خاص، 

ونظرًا  خاص،  بشكل  داون  متالزمة  وأطفال  عام،  بشكل  الخاصة 

الفكرية ألكرث من عرشة  سنوات  الرتبية  لكوين معلمة يف مدارس 

ومتخصصة يف فئة متالزمة داون وجدت قصوًرا واضًحا يف مهارات 

التفاعل االجتامعي لديهم.

هؤالء  لخدمة  املوضوع  لهذا  التعرض  الدارسة  ارتأت  فقد  لذا 

توظيف  خالل  املجتمع  يف  الدمج  عىل  ومساعدتهم  األطفال 

تنمية  ثم  ومن  واملتنوعة،  املختلفة  بتقنياته  الشامل  املرسح 

ومن  لديهم،  بارز  قصور  بها  التي  االجتامعي  التفاعل  مهارات 

تنمية  يف  الشامل  املرسح  توظيف  كيفية  يف  اإلشكالية  تكمن  ثم 

املجتمع  ومواجهة  داون،  متالزمة  أطفال  لدى  االجتامعي  التفاعل 

من  الخوف  أو  اآلخرين  من  كالخجل  تواجههم  التي  والتحديات 

الشامل  واملرسح  عامة  املرسح  وإن  خاصة  املجتمع،  يف  االندماج 

متنوعة  لغات  ويوظف  عدة  تقنيات  به  الخصوص  وجه  عىل 

التفاعل  مهارات  تنمية  يف  يسهم  مام  املرسح؛  خشبة  لغات  من 

يتحقق هدف  وليك  فاعلة،  بصورة  الدراسة  عينة  لدى  االجتامعي 

تسعى  التي  التساؤالت  من  عدًدا  املشكلة  تضمنت  الدراسة 

الدراسة  لإلجابة عنها لفض مشكلتها وهي:

أطفال  تؤثر سلًبا يف  التي  والنفسية  السلوكية  املشكالت  ما هي   •

متالزمة داون؟

منها  يعاين  التي  االجتامعي  التفاعل  يف  القصور  أوجه  هي  ما   •

أطفال متالزمة داون؟

أطفال  لتدريب  الشامل  املرسح  تقنيات  توظيف  ميكن  كيف   •

متالزمة داون عىل مهارات التفاعل االجتامعي؟

يف  املرسحية  التجارب  من  عدد  وجود  الدارسة  الحظت  وقد 

ذوي  من  بالطفل  تهتم  التي  والحكومية  الخاصة  الهيئات 

الطرق  عىل  الوقوف  أو  لها  التنظري  يتم  ومل  الخاصة،  االحتياجات 

عىل  إعاقة  كل  يناسب  مبا  املرسح  فن  تطويع  يتم  خاللها  التى 

حدى، فاملرسح الذي يطوع لخدمة اإلعاقة العقلية بالطبع يختلف 

عن الذي يطوع لخدمة اإلعاقة البرصية الذي يختلف بطبعه عن 

اإلعاقة السمعية.

يستخدم  الذي  فاملرسح  ومتنوعة،  كثرية  العقلية  اإلعاقة  أن  كام 

يوظف  الذي  املرسح  عن  مختلف  الدماغي  الشلل  إعاقة  لخدمة 

لخدمة حاالت طيف التوحد،أو الذي يوظف لخدمة متالزمة داون 

وغريها من اإلعاقات.

وتكمن أهمية هذه الدراسة يف:

مهارات  داون  متالزمة  أطفال  إلكساب  الشامل  املرسح  توظيف 

الطفل  مشاعر  تنمية  خالل  من  وذلك  االجتامعي،  التفاعل 

السلوك  الطفل  واكتساب  اآلخرين،  ونحو  نفسه  نحو  اإليجابية 

البرصي  وتآزره  الحركية  مهاراته  وتنمية  املقبول،  االجتامعي 

الدرايس،  الصف  خارج  بالنشاطات  اهتاممه  وتنمية  العضيل، 

وزيادة  اللغوية،  حصيلته  وزيادة  واللغة  النطق  مهارات  وتقويم 

اليومية،  تفيده يف حياته  التي  الخربات  العامة وإكسابه  معلوماته 

السلبية  النظرة  وتغيري  وأرسهم،  لألطفال  النفيس  الدعم  وتقديم 

التي  املرسحية  األعامل  وقلة  الداون،  أطفال  تجاه  للمجتمع  

تستهدف هؤالء األطفال، وقد تساعد الدراسة القامئني عىل الطفل 

ذي متالزمة داون يف وضع آليات لتطوير عملتى التعليم والتعلم 

لديه بطرق غري مبارشة.

وقد توصلت الدراسة إىل نتائج عدة:

ألقت الدراسة الضوء عىل أهمية  توظيف املرسح بلغاته املختلفة، 

وتأثريه الفاعل يف تنمية املهارات كافة لدى الطفل عامة، واملعاق 

الوسائل  الدراسة املرسح بوصفه واحًدا من أهم  خاصة، وتناولت 

املساعدة ألطفال متالزمة داون.

عن  التعبري  عىل  داون  متالزمة  ذوي  الدراسة  ساعدت  كام 

التغلب  يف  داون  متالزمة  ذوي  وساعدت  االجتامعية،  احتياجاتهم 

عىل بعض املشكالت التي تواجههم، كام ساهمت يف تطوير قدرات 

والنفسية  االجتامعية  ومهاراتهم  داون  متالزمة  ذوي  األطفال 

مشكالت  حل  يف  الشامل  املرسح  وساهم  الجسد،  لغة  واستخدام 

لديهم،  االجتامعي  التفاعل  مهارات  وتنمية  داون،  متالزمة  أطفال 

كام ساعد يف التدريب عىل مهارات التفاعل االجتامعي أيضا لدى 

أطفال متالزمة داون بصورة أكرث إيجابية، نظرًا لتنوع تقنياته.

ملن  داون  متالزمة  ذوي  احتياج طفل  عن شدة  الدراسة  وكشفت 

املرسح  قدرة  عن  الدراسة  وأكدت  احتياجاته،  ويتفهم  به  يهتم 

عامة،  الخاصة  االحتياجات  ذوي  باألطفال  االهتامم  ثقافة  نرش  يف 

مكبوتة  طاقات  لديهم  أن  حيث  خاصة،  داون  متالزمة  وأطفال 

عامة  واملرسح  وينميها  يكتشفها  من  إىل  تحتاج  كامنة،  وقدرات 

والشامل خاصة أحد أهم الوسائل الفاعلة يف تحقيق ذلك.

ياسمني عباس 

التفاعل  تنمية  في  الشامل  المسرح  »توظيف 
داون« متالزمة  أطفال  لدى  االجتماعي 

رجب  الحميد  عبد  دعاء  للباحثة  ماجستري  رسالة 
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يف مناقشة علنية بقاعة ثروت عكاشة باملعهد العايل للنقد الفني يف 

تم  ديسمرب   29 املوافق  الخميس  يوم  وتحديدا  2022م  سنة  نهاية 

الدكتوراه  درجة  عىل  للحصول  عيل  حسني  عدنان  الباحث  مناقشة  

املتغريات  )أثر  وموضوعها  األديب  النقد  قسم  الفنون  فلسفة  يف 

االجتامعية يف الخطاب املرسحي العراقي للفرتة من 2003 إىل 2013( 

الدكتور  االستاذ  األساتذة  أستاذ  من  والحكم  املناقشة  لجنة  وتكونت 

حمدي الجابري أستاذ الدراما والنقد باملعهد العايل للفنون املرسحية 

مناقشا من الخارج ومقراً واألستاذ الدكتور أحمد بدوي عميد املعهد 

األديب  النقد  وأستاذ  الداخل  من  مناقشا  األسبق  الفني  للنقد  العايل 

واألستاذ الدكتور محمد زعيمة أستاذ الدراما والنقد املرسحي باملعهد 

الجلسة  زعيمة  الدكتور  وافتتح  ومناقشا،  مرشفا  الفني  للنقد  العايل 

بصفة مرشفا عىل رسالة الباحث وقال إنها أسعد لحظة منحني إياها 

رسالة  ملناقشة  الجابري  حمدي  الدكتور  االستاذ  ووالدي  أستاذي 

مجاورة  لحظة  وهي  عدنان  للباحث  عليها  ُأرشْف  التي  الدكتوراه 

التلميذ لألستاذ، ورشفت أيضاً مبجاورة صديقي الدكتور أحمد بدوي، 

الحكم  للجنة  مقراً  بصفة  الجابري  حمدي  الدكتور  الحديث  وانتقل 

يف  بوجوده  بدوي  أحمد  الدكتور  باألستاذ  ُأرحب  وقال:  واملناقشة 

وأنا فخور  الدكتور محمد زعيمة  باألستاذ  أرحب  املناقشة، كم  لجنة 

األبن،  منزلة  له  كانت  وبالفعل  النابغني  تالميذي  من  كان  إلنه  به 

الدكتور  االستاذ  قال  وبالفعل  الجلسة،  بإدارة  يقوم  أنه  ُأقرر  ولذلك 

زعيمة هذا رشف كبري يل من أستاذي الفاضل.

 وأعطى الكلمة للباحث عدنان ليقدم ُأطروحته

 فقال الباحث: 

الثامنينات  عقد  مطلع  منذ  بالعراق  عصفت  التي  الحروب  إن 

الكويت والحصار االقتصادي وحرب  العراقية االيرانية وحرب  الحرب 

من هذه  مام جعل  املجتمع  بنية  نحر  إىل  أدت   ، األمرييك  االحتالل 

املتغريات ارض خصبة ينتشل منها الكاتب املرسحي العراقي ما يشاء 

السلطة  بطش  من  خوفا  مبارش  غري  خطابا  تارة  متخذا  القصص  من 

الحاكمة قبل االحتالل كام يف مرسحية  )الجنة تفتح ابوابها متأخرة( 

 ، ايران   االرس يف  اقتبس قصتها من حاالت  التي  للكاتب فالح شاكر 

اقتبس  والتي  العامري  عبدالكريم  للكاتب  كاروك(   ( ومرسحية 

قصتها من حرب الكويت والحصار االقتصادي ، فأدى ذلك إىل إنتاج 

من  أخرى  مرة  وبالضد  الحرب  تلك  مع  مرة  يتسابق  خطابا مرسحيا 

)الغضب  ظهور  وما  الحال  هذه  عىل  عديدة  واالمثلة  الحرب،  تلك 

واالحتجاج املكتوم( يف العراق وكذلك ظهور العبث والالمعقول ومن 

قلبت  خطرية  مفاهيم  أنتجت  التي  والحصار  الشعباين  اإلرضاب  ثم 

الفهم العام للعامل وموجوداته.

فكرياً  تحواًل   2003 بعد  العراقي  املرسح  لقد شهد  الباحث:  وأضاف 

عىل مستوى الشكل واملضمون أدى إىل انفتاح الفن املرسحي العراقي 

املوضوعات  اختيار  يف  والفكرية  الفنية  املدارس  من  العديد  عىل 

وهذا  السيايس،  التحول  هذا  قبل  محرمة  كانت  التي  والنصوص 

التناول  حرية  العراقي  املرسحي  الكاتب  منح  قد  الفكري  االنفتاح 

فضاء  لديه  فاصبح  املتنوعة،  املرسحية  واملدارس  لألساليب  والتقديم 

مقص  من  الخوف  دون  الفنية  رؤاه  يقدم  أن  من  مكنه  الحرية  من 

بالعديد  املرحلة  هذه  يف  العراقي  املرسحي  الفن  متيز  وقد  الرقيب، 

من السامت ولعل السمة االبرز كانت سمة التجريب واالنفتاح عىل 

بعد  ما  مرسح  معطيات  يزامن  الذي  املرسحية،  واملدارس  األساليب 

الحداثة.

بالتجارب  حافل  العراقي  املرسح  تاريخ  إن  وقال:  الباحث  ورسد   

والرؤى االبداعية، وقد تعددت القيم الجاملية لهذه التجربة ووجدت 

مهند  مثل  املرسحي  الشباب  لجيل  الفنية  التجارب  يف  املؤثر  صداها 

يف  مهدي  عقيل   2007 تجوال(  )حظر  مرسحية  كتب  الذي  هادي 

مرسحية  يف  املاليك  وحامد   2008 وغرميه(  الوردي  )عيل  مرسحية 

)مطر صيف(  الزيدي يف مرسحية  عبدالنبي  )العربانة( 2011، وعيل 

ما  أهم  ومن  الدراسة  عينة  هي  املرسحية   النصوص  وهذه   ،2013

كتب يف الخطاب )التثويري والتحرييض والتنويري( يف تاريخ املرسح 

تنفتح  التي  الحرية  من  فضاًء  العراقي  املرسح  أصبح  حيث  العراقي 

هذا  وجد  حيث  وحدايث،  مبدع  هو  ما  لكل  وحاضنة  الجميع  عىل 

الجيل املرسحي فضاًء من الحرية التي مكنته من تجسيد رؤاه الفنية 

، من أجل النهوض بالواقع املجتمعي . 

مشكلة البحث

الرئييس  التساؤل  يف  تتلخص  الدراسة  مشكلة  بأن  الباحث  وأوضح 

التايل: 

ما هو أثر املتغريات االجتامعية عىل الخطاب املرسحي العراقي 

ومن هذا التساؤل الرئييس تتفرع التساؤالت التالية: 

وأثناء  االحتالل  قبل  العراق   يف  االجتامعية  التحوالت  أهم  1-ماهي 

االحتالل وبعد االحتالل؟

املرسحي  الخطاب  إشكالية  عىل  االجتامعية  التحوالت  تأثري  2-ماهو 

العراقي ؟

3-ماهي إشكاالت الخطاب املرسحي العراقي ؟

بالتغريات  املتأثرة  العراقي  الخطاب املرسحي  أبرز إشكاالت  4-ماهي 

االجتامعية؟

تأثري  مدى  اكتشاف  محاولة  يف  تكمن  البحث  أهمية  بأن  وأضاف 

وكذلك  املرسحي،  الخطاب  عىل  العديدة  مبتغرياته  االجتامعي  الواقع 

وأثر  العراقي  املرسح  مجال  يف  للباحثني  مرجعا  الدراسة  هذه  تعد 

الحروب عليه.

وعن الهدف من البحث قال الباحث: إن الهدف

 من البحث هو 

1 ـ الكشف عن واقع املرسح العراقي قبل وبعد 2003 .

 2 ـ الكشف عن تأثري الحروب عىل املرسح والدراما العراقية .

منهج البحث

العراقي المسرحي  الخطاب  في  االجتماعية  المتغريات  أثر 
)2013 إلى   2003 الفرتة)من  في 

تصوير مدحت صربي
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املنهج  عىل  الباحث  يعتمد  قائاُل:  حديثة  الباحث  استكمل 

املختارة  النامذج  وتحليل  دراسة  يف  التحلييل  واملنهج  السوسيولوجي 

من النصوص املرسحية عينة الدراسة  وذلك من خالل دراسة الواقع 

االجتامعي والسيايس  والقيم السائدة يف الفرتة الزمنية املختارة لعينة 

الدراسة . فالتحليل السوسيولوجي  يكشف  عالقة الواقع املجتمعي 

وتداخالته مع الخطاب املرسحي.

محتويات الرسالة

ورسالة الباحث تتألف من:

االطار النظري والذي يشمل عىل فصلني :

مرحلة  منذ  العراقي  والسيايس  االجتامعي  التغري   : االول  الفصل 

الحرب العراقية االيرانية

الفصل الثاين : أثر املتغري االجتامعي عىل الخطاب املرسحي العراقي

أما االطار االجرايئ  يتكون من ثالثة فصول هي :

األمرييك  االحتالل  قبل  ما  فرتة  يف  املرسحي  الخطاب   : االول  الفصل 

فالح   / متأخرة  ابوابها  تفتح  الجنة  مرسحية   ( عىل  ويشتمل 

شاكر،1997  ومرسحية كاروك / عبدالكريم العامري (

الفصل الثاين: الخطاب املرسحي يف فرتة االحتالل األمرييك ) مرسحية 

/ عقيل  الوردي وغرميه  ، ومرسحية عيل  مهند هادي   / تجوال  حظر 

مهدي يوسف (

األمرييك  املحتل  خروج  فرتة  يف  املرسحي  الخطاب   : الثالث  الفصل 

عيل   / صيف  مطر  ومرسحية   ، املاليك   حامد   / العربانة  مرسحية   (

عبدالنبي الزيدي (

النصوص   يف  املرسحي  الخطاب  تحليل  يف  الباحث  اعتمد  حيث 

املختارة بشكل قصدي .

ومن خالل الدراسة خرج الباحث بالنتائج التالية:

أن  الباحث  وجد  الدراسة  فرتة  بالعراق  املرسحي  الخطاب  رصد  مع 

الخطاب يقع يف ثالث مراحل:

املرحلة األوىل: هي مرحلة ما قبل االحتالل األمرييك حيث غلب عىل 

الخارجي  واملنفى  الداخيل  والقهر  االغرتايب  الشكل  املرسحي  الخطاب 

 – متأخرة  أبوابها  تفتح  )الجنة  نصوص  يف  خاصة  املوت  نربة  وارتفاع 

الكاروك(

الخطاب  نربة  علت  حيث  االحتالل  مرحلة  وهي  الثانية:  املرحلة 

التثويري االحتالل وأشكاله املتنوعة ففي )عىل الوردي وغرميه( نحن 

عراقية  شخصية  مقابل  الوطن  تعشق  أصيلة  عراقية  شخصية  أمام 

أخرى )عليوي( وهو ميثل الصورة املشوهة للعمالء الذين  تعاونوا مع 

املحتل لنهب ثروات الوطن.

والحلم  االنتحار  لعبة  عليها  غلب  االحتالل  بعد  الثالثة:  املرحلة  أما 

حاكمة  سلطة  وسط  عراقي  كل  إليه  يسعى  الذي  املفقود  واألمل 

غاشمة ال تهتم باملواطن وال الوطن بل مبصالحها الخاصة، وكل مرحلة 

والسياسية  الحربية  باألوضاع  كبري  بشكل  تأثرت  املراحل  هذه  من 

الخطاب  طبيعة  عىل  أثر  وبالتايل  املجتمع  بنية  عىل  أثر  ما  وهو 

املرسحي .

إن الكالم أفضل من الصمت الذي اختاره بعض أبناء هذه الرشيحة 

هذا  يف  االجتامعية  الطبقة  أزمة  مع  للتالؤم  الوسائل  أفضل  وأن 

الحراك االجتامعي الرهيب هو أن تقف بجوار النظام تدعمه وتقرتب 

النظم  مساوئ  عن  وتكشف  قرب  عن  تفهمه  أن  تستطيع  علها  منه 

األخرى كام يف عيل الوردي و حظر تجوال .

املرسح يعكس بأسلوب واقعي مدى تأثر الحياة السياسية، وما تركته 

من تأثري كبري يف املجتمع العراقي الذي وجد نفسه أمام تغيري سيايس 

حاد ومتطرف. كام يف حظر تجوال والعربانه

العراق،  يف  املرسح  ذاكرة  تنشيط  يف  دوراً  السيايس  الواقع  شكل 

إذ  األمة.  تواجه  التي  املصريية  القضايا  باتجاه  وتحريكه  ودفعه 

أسهمت الثورات التقدمية والتحررية سواء يف العراق، أو يف غريه من 

للمثقف  والثقايف  الفكري  الوعي  بلورة  يف  العامل،  ويف  العربية  الدول 

من  حققته  ومبا  وأفكار  مبادئ  من  حملته  مبا  العربية،  املنطقة  يف 

مكاسب. كام يف مطر صيف 

أبرزها  من  كان  خاصة،  مبيزات  املرسحية  الكتابة  التجريد  طبع  لقد 

بأن  اقتنعوا  املرسحيني  فأغلب  ذاته،  حد  يف  الكتابة  مفهوم  »خلخلة 

التساؤل  زمن  هو  جديداً،  زمناً  دخلوا  العرب  املرسحيني  املؤلفني 

يف  ومواصفات،  أفكار  من  تكرس  ما  يف  النظر  واعادة  والتشكيك 

مجاالت الفكر والسياسة والثقافة وعليه تحول النص املرسحي  أيضا  

إىل مخترب لتجريب صيغ فنية جديدة تالئم طبيعة التحول الذي طبع 

املرحلة« من التغريات االجتامعية والسياسية. كام يف الكاروك

الخطاب النقيض يستهدف ويستنهض الفكر املستنري والسيام املجتمع 

العراقي إلعادة النظر يف السياسات أهدافها ونتائجها، وذلك من أجل 

كل  املختلفة. يف  املناطق  يف  املامرسات  من هذه  مؤثر  موقف  اتخاذ 

نصوص العينة

غالبية  املوضوعات عند  األوىل يف سلم  املرتبة  املجتمع  تحتل قضايا   

وأساليبهم،.  مواقعهم  اختالف  عىل  واهتامماتهم  املرسح  كتاب 

»احتلت موضوعة الحروب الوطنية والقومية مكانة خاصة منذ نشأة 

كبرية،  مرسحية  مدينة  الحرب  بعد  العراق  أصبحت  العراقي  املرسح 

ومركز أدب الالمعقول دون منازع. كام يف عيل الوردي

أن الجوهر يف هذه القضية متشابه متمثال يف ثنائية )السيد / العبد، 

إال  املستعمر(   / املستعمر  الرشعي،  املالك   / املحتل  املنهزم،  املنترص/ 

متاما  مختلفة  املستخدمة  واآلليات  املحيطة  والظروف  األهداف  أن 

التجليات  وتبدو  املتصارعة،  والجامعات  واألبطال  العصور  باختالف 

النصوص  يف  االحتالل.  مابعد  العراقي  املرسحي  النص  يف  املتشابهة 

عينه الدراسة 

إن ما بعد االحتالل متثل دورة تتحرك بني شاهديها )املحتل / املالك 

املصطلحات  يف  وتبادالت  تحوالت  اآلخر(،   / )األنا  أو  الرشعي(، 

السياسية واالقتصادية والثقافية لتعيد العجلة من حيث ما بدأت فال 

غرابة أن نرى االستعامرية واإلمربيالية عادة ما توظف بشكل تباديل 

فاضح ألثره االجتامعي بالعراق. إذ تتجه حركة ما بعد االستعامر إىل 

التوسعية  البنى  وإبراز  العراقي  املرسحي  الخطاب  وتفكيك  االشتباك 

الذي  واإلنساين  الحضاري  املرشوع  وراء  تختبئ  التي  واالستعامرية 

النص املرسحي  عامل  إىل  الدخول  فإننا نستطيع  لذا  املستعمر،  يدعيه 

، وفق األدوات واملناهج النقدية املعارصة ذلك أن ما بعد االستعامر، 

متثل اسرتاتيجية قراءة واضحة لتأويل وتفكيك املامرسات االستعامرية 

سواء للسلطة الحاكمة داخلياً وظلمها للمواطن أو ملامرسات االحتالل 

وقمعها للجميع.

بناء  طريق  عن  األصيل  الساكن   / املحتل  ثنائية  يقدمون  الكتاب 

العامل  فرنى  العاملني،  هذين  بني  يعزل  جدار  ومثة  متناقضني،  عاملني 

االستعامري فاعاًل مرفهاً ومرتفاً، والعامل اآلخر وهم السكان األصليون 

لهم،  الوهم  استنساخ  لدرجة  وصلت  والتي  املعاناة،  ألوان  يعيشون 

ليقتاتوا به وسط كومة الوهم وزيف البديل الذي ال يغني وال يسمن 

من جوع.

الطرح  وتقوض  تشتبك  عدة  تساؤالت  تقدم  املرسحية  النصوص  إن 

الخالص  ومهمة  اإلنسانية  القضية  إلسباغ  يسعى  الذي  االستعامري 

السياسات  ضمن  تحدث  زالت  وما  كانت  التي  املامرسات  عىل 

االستعامرية، لذلك طرحت الشخصيات املحورية تساؤالت عدة متثل 

والتحليل  النقد  حالة  إىل  املنساقة  والتبعية  االنبهار  من  التحول  هذا 

والتساؤالت حول أهميتها ومدى استمرارها، وكم املعاناة وسط لعبة 

تدوير الحكاية للشعب.

تنتهج ما بعد السقوط واالحتالل يف تقدميها للفن املرسحي والدرامي 

سامت ما بعد الحداثة كمبدأ التشظي والتنافر واالشتباك مع الواقع 

إنها  إال  املفروضة  واملفاهيم  املعتمد  الرتاث  ومحاربة  االستعامري، 

املتفرجني  نفوس  إيالما وصدى يف  أكرث  تأثري  بالنهاية إلحداث  تسعى 

نتيجة الرصاع بني املستعمر واملستعمر .

يقدم لنا مرسح ما بعد االحتالل أبطاال مرسحيني ذوي مالمح صارمة 

حادة الطباع، فإما أن يكون البطل املحوري مستعمرة مستبدة أو أن 

 ، واإلنساين  االجتامعي  وواقعه  يكون مستعمرة خاضعا ضحية جهله 

 ، األزمنة  يف  تبني  التي  وهي  الدرامية  املواقف  يف  يحدث  ذلك  فإن 

غري أن العمل املرسحي ال يفقد الفكرة والوحدة أو ما يسمى بوحدة 

إىل  املرسحي  النص  أجله  من  صيغ  الذي  املعنى  يصل  حتى  األضداد 

املتفرج.

وذلك  املرسحيات  بعض  يف  استخدم  تكنيك  هو  الصدمة:  تكنيك 

ألحداث ذلك األثر املحزن واملؤثر ويف الوقت نفسه يدعو إىل التفكري 

من  حالة  وهي  العراقي،  للمجتمع  يحدث  أن  ميكن  وما  فيام حدث 

املشهد  أو يف  املرسحية  أحداث  إما يف  النص  اليقظة يسعى إلحداثها 

واقع  أمام  أنه  ويعرف  البطل  يستيقظ  عندما  خاصة  الختامي، 

الصورة ال وجود  أن أصل  إذ  له،  مستنسخ مصنوع ممسوخ ال قيمة 

لها، فالحكم أصبح يف يد الزيف واالستنساخ.

الكتابة املرسحية  الكالسييك  يف  الشكل  العراقي  كام استخدم املؤلف 

من بداية ووسط ونهاية  اال انه اختلف عن ارسطو  خاصه يف الناتج  

تنوع  ارسطو وإمنا  كان يسعي  التطهري  كام  فهو مل يسعي ألحداث  

إىل  التحرييض   الخطاب  ما بني  فانتقل   لديه بشكل واضح  الخطاب 

سيايس     لخطاب  تضميني   إطار  يف  ذألك  كل  التثويري  إىل  التنويري 

ملرحله  للوصول  املتلقي  تحفيز  إىل  ساعيا  احيانا  وديني  واجتامعي 

الوعي  ومن ثم التغري املرجو

ويف نهاية املناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه مبرتبة 

الرشف الثانية

جامل الفيشاوي

تصوير مدحت صربي
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الحالي  وأمنيات  الماضي  العام  حصاد  عن 

الممزية  العروض  من  الكولريا«  زمن  في  و»الحب  »المطبخ« 
وخسارة  إيالما  األكرث  سليم  مصطفى  ورحيل 

من  العديد  عــرض  تم  وقــد  المسرحيني،  من  العديد  ورحيل  جانب  إلــى  المهمة  بــاألحــداث  مليئا  ا  مسرحيًّ عاًما   ،2022 عــام  شهد 
أجرت  »مسرحنا«  الجماهريية،  والثقافة  والجامعات  المستقل  والمسرح  الخاص  والقطاع  الدولة  مسارح  على  المسرحية  العروض 

.. المسرحيني  من  عدد  خالل  من  الجديد،  للعام  المسرحيني  وأمنيات  الماضي،  العام  المسرحي  للحصاد  رصدا 
إيناس العيسوي

تحقيق

للخلف  وخطوتني  لألمام  خطوة  المصري  مسرحنا   
اإلنتاج   أدوات  تسهيل  إلى  ونحتاج 
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لعام 2022  الحصاد املرسحي  الفنان د. عالء قوقة:  قال 

أقل بعض اليشء من العام املايض، لكن رغم ذلك هناك 

بعض العروض املتميزة، مثل الحفيد واستدعاء ويل أمر 

مثل  الحركية  العروض  وبعض  الكولريا  زمن  يف  والحب 

الوقائع  ومن  واملطبخ،  الجحيم؟  بحق  هنا  أفعل  ماذا 

التي أثرت يف مسرية املرسح القومي، ما حدث يف عرض 

وهو  القانونية،  للشؤون  والوصول   إيقاف،  من  الحفيد 

فيتوقف بسبب  يشء مؤمل أن يحدث مع عرض متميز، 

اإلنتاجية  الحصيلة  أن  سبب  ما  أعــرف  وال  خالفات، 

قليلة؟، و املرسح املستقل كذلك حركته قلت نسبيًّا وإن 

زادت العروض التي تسافر إىل موسم الرياض.

املاضية  دورته  يف  القومي  املهرجان  »قوقة«:  وأضاف 

بينام  معقوال،  مستواه  كان  املرسحي«  »املخرج  دورة 

هذا  فليس  املستوى،  دون  كان  التجريبي  املهرجان 

ولست  عام،  كل  ننتظره  الذي  التجريبي  املهرجان  هو 

مؤيًدا ألن تقدم عروض نوادي املرسح الخاصة بالثقافة 

هي  بها،  خاص  مهرجان  فلها  املهرجان،  يف  الجامهريية 

دويل؟،  مبهرجان  إلحاقها  يتم  فلامذا  داخلية  مسابقة 

أي  داخل  ذلك  يتم  ال  ..ملــاذا  القصرية  العروض  كذلك 

املتخصصة!  الفرق  مهرجان  وهناك  داخــيل؟،  مهرجان 

املهرجان التجريبي دويل، وال يحتمل وجود أقسام أخرى 

الدولية«،  »العروض  به  الخاصة  الرسمية  املسابقة  غري 

ومرص تشارك بعرضني كام هو ُمّتبع، وال أرى أنها ترقى 

ميزانيات  تزيد  أن  أمتنى  و  التجريبي،  املهرجان  لدولية 

املسارح حتى يكون هناك إنتاج أكرب، خاصة بعد زيادة 

يكون  حتى  أكرب،  مالية  مخّصصات  إىل  نحتاج  األسعار، 

تكون  أن  أيًضا  وامتنى  العام،  طــوال  مستمرا  اإلنتاج 

مرسح  كل  يأخذ  أن  مركزية،  غري  املسارح  ميزانيات 

نهاية  محاسبته  يتم  ثم  بإيرادات  ويأيت  وينتج  ميزانيته 

تعم  كام  نسبيًّا  املرسح  إلنقاذ  الحلول  أحد  ذلك  العام، 

الخدمة  عىل   فيحصل  الجمهور،  عىل  املــرسح  فائدة 

الثقافية الواجبة .

املهمني  املرسحيني  عّنا عدد من   واصل: ولألسف  رحل 

منهم د. مصطفى سليم، املرسحي وأستاذ الدراما والنقد 

املرسحية  للفنون  العايل  للمعهد  كبرية  خسارة  وهو 

وألكادميية الفنون وللحركة املرسحية والفنية، إىل جانب 

رحيل العاّلمة األستاذ كامل عيد، الذي ترك فراغا كبريا يف 

الحركة النقدية والدراسية.

أن   املايض  العام  يف  مرسحيًّا  حصادي  »قوقة«:  وختم 

»الحفيد«،  عرض  يف  فرج  تامر  الفنان  عن  بدياًل  حللت 

مرسحية  أربيل  مهرجان  يف  تجربة  تقديم  جانب  إىل 

»The Meeting« إخراج مازن الغرباوي، . 

»املرسح املدريس« مفتاح لحل األزمات املرسحية

شاهدت  زين:  عزت  املرسحي  واملمثل  املخرج  وقال 

املرسحية  العروض  من  محدودا  عــددا   2022 خــالل 

الطليعة،  يف  الكولريا  زمن  يف  والحب  القتلة  ليلة  أبرزها 

ومشاحنات يف مركز اإلبداع الثقايف، ذلك ألين ُمشارك يف 

مرسحية حلم جميل التي ُتعرض عىل املرسح الكوميدي. 

ليلة  مثل  كبرية  نجاحات  حققت  العروض  بعض  هناك 

استمتعت  وقد  ومشاحنات،  الكولريا  يف  والحب  القتلة 

حال  وهذا  إخفاقات،  أيضا  وهناك  جًدا،  العرض  بهذا 

مرسحنا املرصي لعدم وجود خطة إنتاج واضحة، فهناك 

نظرًا  العام  هذا  إنتاج  أى  ُتقدم  مل  املسارح  من  عدد 

إلغالقها )إصالحات- دفاع مدين(، ويف الثقافة الجامهريية 

كلام تقدمنا خطوة نرتاجع خطوات أخرى للوراء، هناك 

املرسحية  املشاريع  تناقش  لجان ونحن يف شهر ديسمرب 

أشهر  ستة  ضياع  بعد  تنفيذها  يتم  سوف  التي  امُلقبلة 

تدخل  العروض سوف  أن هذه  ذلك  العام، ومعنى  من 

منذ  منه  انتهينا  قد  ُكنا  األمر  هذا  اإلمتحانات،  موسم 

إجازة  يف  وتعرض  ذلك  قبل  ُتقدم  الفرق  وكانت  عامني، 

نصف العام، وهذا ما كان يحقق انتعاشا مرسحيا، ولكن 

ضياع ستة أشهر من السنة بال إنتاج، معناه أننا نذهب 

عدم  ذلك  عىل  ويرتتب  مظلمة،  نقطة  إىل  بالعروض 

املرصي  مرسحنا  حال  وهذا  وخالفه،  مهرجانات  وجود 

خطوة لألمام وخطوتني للخلف.

مسارح  لجميع  خطة   وضع  يف  األمل  ــن«:  »زي وتابع 

وامتنى  واضح،  بشكل  عنها  اإلعالن  يتم  الفني  البيت 

الشباب  وعروض  الجامهريية  الثقافة  إىل  ذلك  ميتد  أن 

متاًما،  »مــات«  املــدريس  املــرسح   .. وغريها  والرياضة 

عودته   أن  ورأيي  اإلطالق،  مؤثر عىل  له وجود  يعد  ومل 

يجب  حيث  كلها،  املرسحية  املشاكل  حــل  مفتاح 

جانب  إىل  عادة،  يكون  وأن  الطفولة،  منذ  الفن  ترسيخ 

أن  وأمتنى  منتظم،  بشكل  املــرسح  عىل  الناس  تــردد 

وهو  الجامهريية  الثقافة  مرسح  يف  النظر  إعادة  يتم 

جانب  إىل  املرصية،  األقاليم  كل  يف  األخري  الدفاع  خط 

ألن  املرسحية،  الحركة  كل  ُيغذي  الذي  املدريس  املرسح 

الجامهريية  الثقافة  يف  ممثل  هو  املدريس  املرسح  ابن 

الدولة،  ويف مرسح  والرياضة  الشباب  ويف  الجامعة  ويف 

الرشكة  ُتقدمه  سوف  الذي  املرشوع  يحل  أن  أمتنى  كام 

املتحدة إلحياء املرسح املدريس األزمة، ويكون ُمبرشا.

المسرحي« »الحظ  من  عاًم 
مهمني  عرضني  قدمت  رياض:  املنعم  عبد  الفنان  وقال 

كيوبيد«،  و»خطة  عزل«   101« وهام  يل  بالنسبة  جًدا 

موضوعني  ُيناقشان  ألنهام  بالعرضني  محظوظا  وكنت 

يخصان رشائح املجتمع، تجربة »101 عزل« كانت ترصد 

قبل  الحال  نوصف  أن  وددنا  بالكورونا،  الخاصة  الفرتة 

ومن  كثرية  مجتمعية  رشائح  واستعرضنا  الكورونا  وبعد 

تم فقدهم وأيًضا من تربحوا من هذه األزمة، أما »خطة 

كيوبيد« فتناقش العالقة  الزوجية وعالقة الرجل باملرأة 

إطار  يف  املوضوع  العرض  ويتناول  الــزواج،  وبعد  قبل 

خيايل أسطوري .

وتابع »رياض«: كان هناك حراك مرسحي محرتم وقوي، 

العديد من العروض يف مسارح الدولة كاملة العدد مثل 

و»الحب  القتلة«  و»ليلة  كيوبيد«  »حلم جميل« وخطة 

أضاف:  مهمة.  جوائز  حصد  الــذي  الكولريا«  زمن  يف 
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قبل  عليه  كان  الذي  الحقيقي  لدوره  يعود  بدأ  املرسح 

ذلك ثم تراجع، وجود األعامل واختيار املواضيع املهمة، 

ومجهودهم  وقتهم  من  يستقطعون  الذين  الفنانني  ثم 

الذي  الجمهور  دعم  ثم  للمرسح،  والبدين  الذهني 

يتفاعل مع العروض بصدق.. 

مواضيعنا  يناقش  أكرث  ورق  إىل  نحتاج  »ريــاض«:  تابع 

وما ميسنا، سوق الفن يف مرص يستوعب أكرث من ذلك، 

الفني  البيت  يف  العروض  أغلب  ومنتج،  فّعال  الشباب 

لدينا  يعد  مل  ولألسف  شباب،  عليها  القامئون  للمرسح 

العروض  تراجع،  املستقل  واملرسح  خاص  قطاع  مرسح 

املستقله مل تعد بالوفرة كام كانت.

املرسحيون اجتهدوا عىل قدر الظروف املتاحة

قدمت   2022 عام  طــارق:  ربــاب  الفنانة  قالت  فيام 

القومي كانت رشفا  »كاليجوال«، ومشاركته  يف املهرجان 

لنا جميًعا، ولكن ا بشكل عام مسارح الدولة كان بعضها 

مغلقا بعًضا منها، لكن املرسحيون اجتهدوا وحاولوا عىل 

قدر املستطاع، هناك من تنازل عن أجره أو حصل عىل 

بعض  الثقافة  وزارة  يف  واملوظفون  فقط،  األجر  نصف 

يف  حًبا  وبعضهم  وظيفتهم  بحكم  ميثلون  كانوا  منهم 

الحركة  قاموا عىل  لهم جميًعا ألنهم من  املرسح فشكرًا 

املرسحية التي كانت عىل قدر املتاح، كام افتقدنا قامات 

مرسحية كبرية و مهمة، أمتنى يف 2023 أن تعمل جميع 

عرض  من  أكرث  بها  ويكون  كامل  بشكل  الدولة  مسارح 

عىل مدار السنة.

أخرى  ومسرحيات  كيوبيد«  »خطة 
مرسحية  عرض  من  انتهيت  أرشف:  جورج  الفنان  وقال 

مرسحية  يف  اشرتكت  ثم  العام،  بداية  نوتردام«  »أحدب 

و  العاملي  املهرجان  يف  عرًضا  وقدمت  عــزل«   101«

النقابة وعرض »عالقات خطرة«  »بوهيميا« عىل مرسح 

لفريق »Better Show«، هذا أبرز ما قدمته وشاهدت 

مرسحيات قمة يف الروعة مثل »خطة كيوبيد« و»يحفظ 

بارًدا« و»الزيارة« و»سالب واحد« واستدعاء ويل أمر«.

هذا  نهاية  يف  سليم  مصطفى  د.  وفاة  »جورج«:  وتابع 

العام كان حدثا مؤملا جًدا للوسط املرسحي بأكمله.

اإلنتاجية العملية  معوقات  زيادة 
فقدنا  لألسف  السيد:  عصام  الكبري  املخرج  قال  فيام 

املهرجان  ختام  يف  حرصت  كبرية،   مرسحية  قامات 

وفيام  التحية،  لهم   أقدم  أن  املرصي،  للمرسح  القومي 

القطاع  مرسح  اختفاء  زاد  املرسحي،  باملوسم  يتعلق 

الجامعة، وهناك عروض متميزة  الخاص وتوهج مرسح 

إنتاج  تقلص  الشديد  ولألسف  املستقلني،  يف  ومختلفة 

مرسح الدولة، ولكن هناك ظاهرة مرسحية أخرى أناشد 

املسؤولني أن يبحثوها، وهي زيادة املعوقات يف العملية 

اإلنتاجية مثل »الفاتورة اإللكرتونية«، فالفنانني مسجلني 

ليس  وأغلبهم  التجارية  غري  الحرة  املهن  رضائــب  يف 

اإللكرتونية؟  الفاتورة  نتعامل مع  لديهم رشكات، فكيف 

تعطيل  يف  سببا  ستكون  املسألة  وهذه  متخبطة،  أراء 

غري  جديدة  قوانني  وضع  تم  وكلام  اإلنتاجية،  العملية 

لكثري  تصلح  القوانني  هذه  أكرث،  يتعرث  اإلنتاج  مفهومة 

من الوزارات ولكن ال تصلح مع الفن، ومنها فكرة سلفة 

املرسحيات  جنيه،  ألف   مائة  عن  تزيد  ال  التي  اإلنتاج 

واملالبس  الديكور  يكفي  أكرب،  مبالغ  إىل  تحتاج  الكبرية 

عنارص  وباقي  املمثلني  أجور  إىل  إضافة  واإلكسسوارات 

ألف  أخرى  ولكن  مائة  الـحصول عىل  أن  اإلنتاج، كام 

طوال  ُيقال  فام  ؟!  مفهوم  غري  أمر  جديدة؟!،  بسلفة 

تكذبه،   فاألفعال  يزدهر  أن  يجب  الفن  أن  من  الوقت 

األمر عكس ذلك متاًما.

سنة مميزة.. أفضل إخراج وعرض يف القومي 

وقال املخرج املرسحي السعيد منيس: 2022 كانت سنة 

القومي  املهرجان  جوائز  فيها  حققت  حيث  يل  مميزة 

إخــراج  أفضل  الكولريا«  زمــن  يف  »الحب  عــرض  عن 

أن املرسح يسرتد عافيته بعد فرتة  وأفضل عرض، وأرى 

مثل  مهمة  مهرجانات  هناك  الكورونا،  بسبب  توقف 

قوتهام،  بكل  يعمالن  عادا  والتجريبي  القومي  املهرجان 

مثل  الجامعة  مرسح  من  جًدا  مميزة  عروض  وهناك 

بني  تعاون  هناك  وكان  »صلة«،  وعرض  القمر«  »بنت 

وقدمت عروض  والرياضة  الشباب  ووزارة  الفني  البيت 

مرسح  عىل  و»صلة«  نغم«  »كتيبة  مثل  الجامعات 

الطليعة.

مواعيد  يف  شديد  تضارب  هناك  كان  »منيس«:  وأضاف 

أن  وأمتنى  أكرث،  املتابعة  يف  نرغب  ُكنا  وقد  املهرجانات، 

به منذ  ُننادي  ملا  املهرجانات واالنتباه  التنسيق بني  يتم 

تقفيل  يف  تضيع  تقريًبا  بأكملها  الصيف  ففرتة  سنوات، 

ال  جديدة  عروض  وإنتاج  الجديدة،  وبدأ  املالية  السنة 

تكون قبل نوفمرب تقريًبا، شهور الصيف يوليو وأغسطس 

كل  لذلك،  حاًل  نجد  أن  امتنى  بها،  نستفيد  ال  وسبتمرب 

يعقبه موسم  الذي  الشتاء  تركيزه يف موسم  يتم  اإلنتاج 

ثم  يأيت يف 2023 شهر رمضان يف مارس  ثم  اإلمتحانات 
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امتحانات الجامعة واملدارس،  وأمتنى أن يتم زيادة دور 

املسارح  من  العديد  لدينا  املغلقة،  الدور  وفتح  العرض 

تحتاج  امليزانيات واألجور  بعد،  الكاملة  بقوتها  تعمل  مل 

إىل إعادة نظر، سواء يف الهيئة العامة لقصور الثقافة أو 

استضافة  يف  التوسع  وامتنى  للمرسح،  الفني  البيت  يف 

الفرق املستقلة عىل مسارح  عروض الجامعات وعروض 

الدولة.

عرض  قدمت  ــادل:  ع محمد  واملؤلف  املخرج  وقــال 

واحــد«  »سالب  وعــرض  وإخـــراج،  تأليف  »املطبخ« 

جائزة  عىل  خالله  من  حصدت  و»املطبخ«   تأليف، 

مركز  عرض  وأفضل  مؤلف  وأفضل  صاعد  مخرج  أفضل 

بشدة  معي   فرق  ذلك  وكل  القومي،  املهرجان  يف  ثاين، 

األفضل،  لتقديم  األول، وكحافز  املقام  كدعم معنوي يف 

باإلقبال  سعيد  أفضل،  مادي  مبقابل  الفرص  زيادة  مع 

الُنقاد  وآراء  معه  والتفاعل  العرض  عىل  الجامهريي 

ملتقى  يف  للمغرب  بالعرض  سافرنا  كام  اإليجابية، 

مبدعات مراكش.

تأثري  له  كان  سليم  مصطفى  د.  رحيل  »عــادل«:  وتابع 

ورشفت  شخصية  عالقة  به  تجمعني  كانت  عيل،  كبري 

بنصائحه املهمة، غري ذلك أرى أن الحراك املرسحي العام 

الدولة  مرسح  كثرية،  عروض  هناك  كبريا،  كان  املايض 

و»الحب يف  »كاليجوال«  مثل  ومهمة  قوية  لديه عروض 

من  أكرث  قدم  والهناجر  القتلة«  و»ليلة  الكولريا«  زمن 

مل  فقط  رمبا  أمر«،  ويل  »استدعاء  منها  مختلفة  تجربة 

املهرجانات  يف  املستقلة  للفرق  قوي  تواجد  هناك  يكن 

الكبرية، وأشعر أن عدد الفرق املستقلة يقل شيًئا فشيًئا، 

ورمبا بسبب الظروف املحيطة اقتصاديًّا ورقابيًّا، وسعيد 

جًدا مبشاركة عرض »ماذا أفعل هنا بحق الجحيم«  عىل 

هامش املهرجان العريب وقد شارك يف املهرجان القومي، 

هذه التجربة شبابية مستقلة ُتشبهنا، عىل الرغم أنني ال 

انتمي للعرض بصفة فعلية، ولكنني سعيد جًدا بها.

المستقلة« الفنية  »البيوت 
أكادميية  رئيس  مهران  سامح  د.  الكاتب  قال  كذلك 

الفنون سابًقا واألستاذ بقسم النقد األديب باملعهد العايل 

للنقد الفني: قدمت  مجموعة مرسحيات و صدر يل ما 

هاملت  منها  إضاءات  دار  عن  مرسحيات   7 من  يقرب 

وهكذا  وديسكو  وصبوحة  القمقم  وميدان  باملقلوب 

»الظل  مرسحية  كتابة  من  وانتهيت  الحامر،  تكلم 

يف  »اإلنتاج  كتاب  من  االنتهاء  وشك  وعىل  الُهامم«، 

املرسح  يف  املختلفة  اآلداء  وأشكال  املعارص  املــرسح 

من  العديد  شاهدت  منها«،  االستفادة  وكيفية  األوريب  

ولكن  القتلة«  »ليلة  ومنها  املتميزة  املرسحية  العروض 

يل تحفظ وحيد أن العرض كان يجب أن يعالج سيطرة 

معكوسة،  أصبحت  العملية  حاليًّا،  اآلبــاء  عىل  األبناء 

وليس  ــاء  اآلب عىل  يسيطرون  من  هم  حاليًّا  األبناء 

العكس، املوضوع تغري متاًما يف الـ100 سنة األخرية.

وتابع »مهران«: رحل عن عاملنا د. مصطفى سليم وقد 

كام  املــرصي،  للمرسح  واعــدا  ومؤلفا  خلوقا  رجال  كان 

رحل آخرون من املرسحيني املؤثرين.

الفنية  البيوت  عن  كتبت  كنت  »مــهــران«:  ــاف  وأض

املستقلة، مجلس الشعب ناقش يف لجنة اإلعالم والثقافة 

والسياحة سنة 1990 ما ُيسمى بأزمة أزدواجية املرسح 

أشكاال  املرسحية  الكيانات  نعطي  أن  يجب  املــرصي، 

العام  بداية  من  معلومة  ميزانية  له  واملرسح  استقاللية 

ملرسحه،  مرسحي  موسم  لعمل  يتفرغ  املرسح  ومدير 

ويتم التخلص من كل العقبات البريوقراطية وأعتقد أن 

هذا الشكل من اإلنتاج قد يتفق عليه املرسحيون، هناك 

أشياء أخرى من املمكن أن يتم مناقشتها خالل اجتامع 

ُموّسع طرحه املخرج عصام السيد يف مؤمتر للمرسحيني، 

أن  املمكن  من  املحاور  التأجيل؟  أسباب  أعــرف  وال 

مفتوحا،  أصبح  العامل  الرقابة  محاور  فيها،  نتناقش 

وبالتايل من املفرتض أال يكون هناك وجود لنص الرقابة، 

كبرية،  بحرية  مشكالته  يناقش  أن  البد  املجتمع  ألن 

البد من رفع سقف الحريات، وإال لن يصبح هناك فن 

يناقش أوضاع املرصيني املحلية بكفاءة.

المؤلم  سليم  مصطفى  رحيل 
فيام قال املخرج واملؤلف محمود جامل حديني: قدمت 

الدلتا  جامعة  مرسح  لفريق  الصورة«  »روح  عرض 

املرسح  نقدم  أن  مهم  دور  هذا  أن  وأرى  باملنصورة، 

طوال  و  أخرى،  محافظات  إىل  ونذهب  القاهرة  خارج 

ومن  الله،  والحمد  تأليفي  من  عروض  تقّدم  الوقت 

الذي  سليم  مصطفى  د.  رحيل   2022 يف  املؤملة  األشياء 

املايض  العام  أضاف:   وأكادمييا عظيام.  كبريا  كان شاعرا 

كان مليئا بالعروض الجيدة، و أرى أن تجربة »املطبخ« 

زمن  يف  »الحب  وكذلك  وتستحق،  مهمة  عادل  ملحمد 

القومي  املهرجان  جائزة  بالفعل  يستحق  الذي  الكولريا« 

القمر« و»قضية  التي حصل عليها، وكذلك عرض »بنت 

سنبل« لوليد طلعت.

املرسحي  الحصاد  أوجه  أبرز  ومن  »حديني«:  وأضاف 

سوري  ومحمد  عادل  محمد  مثل  شباب  مؤلفني  ظهور 

ومينا بيباوي.

املحطات  أبرز  السوري:  محمد  واملؤلف  املخرج  وقال 

منها  تأليفي  أكرث من عرض من  لدي  كان  أن  يف 2022، 

حصلت  الذي  أثر«  و»بال  أمر«  ويل  و»استدعاء  »صلة« 

من خالله عىل جائزة الدولة التشجيعية لعام 2022، من 

القمر«  »بنت  عرض  وقدمت  طنطاوي،  محمود  إخراج 

مؤلف  أفضل  جائزة  عىل  به  وحصلت  وإخراج،  تأليف 

اإليجابية  العنارص  ومن   القومي،  املهرجان  من  صاعد 

يشء  وهذا  مستقل،  إنتاج  وهو  »املطبخ«  عرض  أيضا 

ُتصنع  حقيقية  رؤية  وهناك  واإليجابية،  للحامس  يدعوا 

اآلن، فاملخرج األستاذ خالد جالل بعد توليه مهام البيت 

أننا  وأعتقد  اسرتاتيجية،  بوجود  أشعرنا  للمرسح،  الفني 

القومي  واملهرجان   ،2023 يف  ذلك   مثار  نجني  سوف 
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واملستقلة  الشبابية  بالعنارص  كان مميزا جًدا  العام  هذا 

املتميزة.

كل  يف  أثر  سليم  مصطفى  د.  رحيل  »ســوري«:  وتابع 

يكن  مل  الرجل  هذا  كبري،  بشكل  شخيص  ويف  املرسحيني 

يبخل بعلمه عىل أحد، رحمة الله عليه.

الراكدة المياة  تحريك  عام 
ما  أبــرز  الغرباوي:  محمد  الديكور  مهندس  قــال  و 

ديكور مرسحية  بتصميم  أنني رشفت  العام  قدمته هذا 

بلوك« عىل مرسح  اتعملها  الفنان محمد صبحي »عيلة 

كليوباترا  باليه  عرض  ديكور  األوبرا صممت  ويف  سنبل، 

الطفل  مــرسح  عىل  والــوحــش«  »الجميلة  ومرسحية 

»مرتوبول«، أما بشكل عام، فهناك عدد من املرسحيات 

منها  الخاص  القطاع  مستوى  عىل  تقدميها  تم  التي 

وصحوة  تنوع  وهناك  جالل،  خالد  للمخرج  »أنستونا« 

تحريك  عام  أعتربه  املرسحي  العام  فهذا  قوية،  مرسحية 

من  املرسحية  الرؤية  عنارص  أصبحت  الراكدة،  املياه 

العروض  يف  بقوة  ظاهرين  وإضــاءة  وأزيــاء  ديكور 

املرسحية، وأصبحت السينوغرافيا أكرث متيزًا واختالًفا هذا 

العام.

مليًئا  عاًما  كان  جامل:  أحمد  الديكور  مهندس  وقال 

القومي  املهرجان  من  ديكور  أفضل  جائزة  بالجوائز، 

الفنون  أكادميية  يف  العاملي  واملهرجان  »نور«  عرض  عن 

واألول  األكادميية  من  وتخرجي  »راشيمون«،  وعرض 

مليئا  عاًما  كان  العليا،  الدراسات  وبداية  الدفعة  عىل 

بشكل  املرسحي  الحصاد  أما  الله،  والحمد  باإلنجازات 

البارزة  املرسحية  التجارب  من  العديد  فهناك  عــام 

يف  يكون  وأن  الشبايب  العنرص  متيز  وفكرة  الشبابية، 

العام  هذا  خسائر  أما  ف،  ــرشّ وُم مبرش  يشء  الصدارة 

فرحيل د. مصطفى سليم، وامتنى أن يكون هناك دعاًم 

إىل  يحتاج  فاإلنتاج  املادي،  املستوى  عىل  للعروض  أكرب 

نظًر الرتفاع األسعار وخاصة الخامات.

الوطين الحوار  في  المسرحيني  مشاركة 
العام  نهاية  أحمد خميس: يف  املرسحي  الناقد  قال  فيام 

حدثت أشياء مهمة أبرزها أن املخرج خالد جالل رئيس 

بدأ  للمرسح  الفني  البيت  ورئيس  الثقايف  اإلنتاج  قطاع 

بالبيت  الخاصة  الفرق  لتقديم  مختلفة  طريقة  يقدم 

الناس  محددا  برنامجا  لديها  يكون  أن  للمرسح،  الفني 

مستقبل  يف  مهمة  نقطة  وهــذه  مبواعيده،  علم  عىل 

طويلة،  سنوات  مدار  عىل  ُنعاين  وُكنا  املرصي،  املرسح 

نتمنى أن يكون الطرح جادا وحقيقيا، الفرتة املاضية ُكنا 

نعيش فكرة العرض الذي يقدم فجأة، وهناك يشء آخر 

مهم هو فكرة الحوار الوطني وكيفية اشرتاك املرسحيني 

ببعض  االجتامع  إىل  دعوا  األشخاص  بعض  هناك  فيه، 

الحوار  ضمن  مرسحية  نظر  وجهات  لتقديم  املرسحيني 

لتقديم  القادمة،  الفرتة  يف  يتم  سوف  الذي  الوطني 

الدولة  وبني  بينهم  العالقة  يف  املرسحيني  نظر  وجهة 

العرض  وبتقديم  املعنية  والــوزارات  الرسمية  والجهات 

املستقبل  يف  املرسحييني  قضايا  ومناقشة  املرسحي، 

خالل  من  مرة  مناقشتها،   متت  مسألة  وهي  القريب، 

التجمع،  حزب  خالل  من  أخــرى  ومــرة  املــرسح  لجنة 

والقضايا  بالرقابة  وعالقتهم  املرسحيني  مستقبل  وفكرة 

محاور  ثالثة  هناك  و  االتجاه،  هذا  يف  امُلثارة  الحقيقية 

خاصة  مشكالته  عىل  والتغلب  املرسحي  باإلنتاج  خاصة 

السلبي عىل  وأثره  الرقابة  وموضوع  تقل،  امليزانيات  أن 

باملواطن  عالقته  ومدى  جودته  ومدى  املرسحي  اإلنتاج 

وغري املواطن، إىل جانب قضايا امللكية الفكرية.

املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  »خميس«:  وأضاف 

وهو  املهمة  العروض  من  واحدا  قدم  األخرية  دورته  يف 

لعالقة  مغايرا  يقدم طرحا  الذي  العرض  هذا  »املطبخ«، 

الرجل باملرأة، وهناك من يسعون لتقديم عروض جيدة 

ومع  جالل.  خالد  املخرج  وعروض  القتلة«  »ليلة  مثل 

مرسحي  عرض  يوجد  ال  ملــاذا  إجابة:  إىل  نحتاج  ذلك 

املهرجان  يف  الرسمية  املسابقة  داخــل  واحــد  مــرصي 

وضعنا  عدم  سبب  عن  أنفسنا  نسأل  أن  علينا  العريب؟، 

عىل أحد الخرائط املهمة للمرسح العريب؟.

متكرر اعتيادي  مسرحي  عام 
عطا  حسام  د.  املرسحي   واملخرج  الناقد  قال  وختاًما 

اعتيادي  مرسحي  عام  املرسحي:  والنقد  الدراما  أستاذ 

التي  املرسحية،  املواسم  غياب  األساسية  سمته  متكرر 

كانت أهم عنارص النهضة املرسحية املرصية، غابت تلك 

املواسم عن القاهرة واإلسكندرية لتظهر يف الرياض، وال 

شك أن تفكري تريك آلـ شيخ يف جعل الفنون التعبريية يف 

اململكة العربية السعودية تقوم عىل املواسم، هو تفكري 

سليم سيؤدي يف نهضة للفنون التعبريية ومنها املرسح، 

ألنه عندما امتلكت مرص تلك املواسم املنتظمة حدثت 

عادة الذهاب إىل املرسح، فالحصاد هذا العام هو غياب 

وجود  أو  املنتظمة  الدعاية  غياب  املرسحي،  املوسم 

يتعلق  فيام  املساء؟  هذا  تذهب  أين  إىل  واضح  دليل 

تعرض  العروض  أن  ذلك  الثقايف،  اإلنتاج  قطاع  بعروض 

ليلة   30 بإجاميل  أشهر  ستة  مدار  عىل  ليلتني  أو  ليلة 

فتكون  مرسحيًّا،  عرًضا  ألشاهد  أذهب  ما  وكثريًا  عرض، 

اإلجازات  مواعيد  غري  يف  وذلك  إجازة«  »اليوم  اإلجابة 

االعتيادية للمرسح، نادًرا ما أجد عرضا يقدم يف موعده، 

العرض يقدم يومني يف  العرض واكتشف أن  رمبا ال أجد 

يف  التجربة  علمتنا  إيقاعه.  املرسح  يفقد  ما  األسبوع، 

جمهور  بها  العروض  يف  األوىل  األيام  تكون  أن  املرسح 

إىل  يؤدي  عاما  رواجا  الجمهور يصنع  بسيط ولكن هذا 

أن تكون العروض كاملة العدد بعد ذلك.

وعودة  املرسحية  املواسم  عودة  امتنى  »عطا«:  وأضاف 

معرفية  خربة  راكموا  الذين  املحرتفني،  الكبار  املخرجني 

وجاملية للعمل بشكل منتظم.
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22
»مسرحجى« فى  مسرحية  أفضل  نبيع«  هشام عبد الرءوف »المهم 

نوافذ

الفلسطينى  الداخل  مدن  إحدى  النارصة  مدينة  كانت 

 1948 عام  املحتلة  األرض  عىل  يطلق  الذى  االسم  وهو 

مهرجان  رئيىس وهو  ثقاىف  موعد مع حدث مرسحى  عىل 

وهذا  القصرية.  الكوميديَّة  للمرسحيَّات  “مرسحجي” 

ثقافيا  حدثا  الفن  ــواة  وه املثقفون  يعتربه  املهرجان 

أو  الجمهور  من  ســواء  دعمه  ينبغى  مهام  فلسطينيا 

املؤسسات.

التى  النارصة  مدينة  ىف  سنويا  يعقد  املهرجان  هذا  وكان 

أرايض 48. وألسباب  الفلسطينى ىف  املرسح  تعترب عاصمة 

لعدة سنوات هذا  عديدة لسنا ىف موضع تفصيلها توقف 

أبناء فلسطني ىف  ينتظره  الذى يعد حدثا رئيسيا  املهرجان 

أرايض 48 ويحرضه أيضا عدد كبري من اليهود. 

وأسفرت النسخة التى انتهت قبل أيام ىف قاعة “سينامنا” 

د.  تأليف  من  نبيع”  “الـمهّم  مرسحية  فوز  عن  بالنارصة 

ا” بجائزة أفضل نّص. أحمد سليامن “عكَّ

يتقمص  متجوِّل،  بائع  عن  نبيع”،  “املهّم  مرسحية  وتحىك 

مدينة  يف  دينيَّة  رموًزا  يبيع  مسيحى  دين  رجل  شخصية 

انها من الـمسيحيِّني، يدخل َعىل طبيب مسلم،  معظم سكَّ

رق والحيل إقناعه برشاء رموز مسيحيَّة  ويحاول بشتَّى الطُّ

بيب مسلم،  مثل، مسابح مع صليب، دون أن يدري أنَّ الطَّ

بيب بدوره يخجل من البائع ِلـام يرتديه فاضطر  وكان الطَّ

ة مسابح.  لرشاء عدَّ

فجأة يرنُّ الهاتف املحمول لدى البائع، ومن خالل مكاملته 

من  فرد  وأنَّه  د،  محمَّ واسمه  أَنَُّه مسلم  يتبنيَّ  الهاتف  عرب 

إىِل  وانقلب  اليهود،  قبَّعة  »كيباه«  تحتها  فإذا  الـمسلمني 

غضب  وثار  لليهود،  أدعية  يتلو  وبدأ  يهودي  دين  رجل 

البائع  خلف  الرَّكض  من  ا  بــدًّ يجد  لـم  ــذي  الَّ بيب  الطَّ

الفلسطينى  الشعبى  الـمثل  يردد  وهو  وطرده  اب  النَّصَّ

»اِْقِلْب َقَلْبنا«، وهو يعنى تقلب األحوال حسب الـمصلحة.

غريبة  أبو  عالء  النَّتشة،  عزَّت  متثيل:  من  والـمرسحيَّة 

وإنتاج فرقة شبابيك املرسحية الفلسطينية.

أوال الصقل 
عكا  ابن  األسنان  طبب  األديــب  هو  املرسحية  ومؤلف 

ال  اإلبداعات  متعدد  كاتب  وهو  سليامن  أحمد  الدكتور 

له  معروفا  روائيا  نجده  بل  املرسح.  عىل  إبداعه  يقترص 

اكرث من عرشين كتابا يف عدة مجاالت أخرى منها القصص 

بيب. مجموعة تحرتف هذه املهنة، وينكشف أمره للطَّ

طاقية وكباه

أمره،  انكشاف  من  نه  تيقُّ فبمجرَّد  ذكيا،  كان  البائع  لكنَّ   

رمى القبَّعة عن رأسه، فإذا تحتها طاقيَّة بيضاء للمسلمني، 

ويتحوَّل إىِل بائع مسابح للمسلمني ومصاحف، ويعود إىِل 

إقناع الطبيب برشاء الـمسابح، بل وينشد نشيًدا إسالميًّا، 

ٰلِكنَّ  الـمسابح،  بعض  برشاء  بيب  الطَّ إقناع  يف  وينجح 

من  أكرث  ليس  وأنَّه  البائع  خدعة  اكتشف  الَّذي  بيب  الطَّ

كان  فام  اسرتجاعها،  بيب  الطَّ أراد  انكشف  وحني  اب،  نصَّ

لها مبسابح للمسلمني،  من البائع إاِلَّ أن بدَّ

أنا يهودي مش مسلم.. قالها بغضب  وهنا صاح الطبيب: 

انتحى  البائع  لكنَّ  اب،  النَّصَّ البائع  ليوقف  وصوت مرتفع، 

طاقيَّة  ألقى  ثمَّ  »يهودي«،  نفسه،  ث  يحدِّ وراح  جانًبا 

عبد السالم الصكرأحمد سليامن
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2323
»مسرحجى« فى  مسرحية  أفضل  نبيع«  »المهم 

بالقراءة  موهبته  يعمق  سليمان  أحمد 
الرومانية والثقافة 

نوافذ

لألطفال والكبار والروايات وغريها من اإلبداعات.

ويقول احمد سليامن انه يعتز مبوهبته األدبية التى حرص 

عىل صقلها منذ الصغر من خالل القراءة حيث انه مل يبدأ 

التى  البيت  الكتب يف  الكتابة إال بعد أن كان قارئا ملئات 

كان أبوه يقتنيها والذى كان أيضا قارئا نهام للكتب.

رومانيا  ىف  وجوده  أثناء  الكتابة  وبدأ  موهبته  وتأصلت   

وهناك  الرومانية.  كلوج  مبدينة  األسنان  طب  لدراسة 

األمور  العاملية  واملوسيقى  واملــرسح  األوبــرا  عىل  تعرف 

مام ساعد عىل تنمية موهبته. وصفه النقاد بأنه من اهم 

حضورها  تفرض  والتي  والبارزة  الجادة  األدبية  األصوات 

كقصة   48 أرايض  ىف  الفلسطينى  األدب  ساحة  يف  ومتّيزها 

إبريق الزيت، أو قصص أَلف ليلة وليلة.

واسعة  أصداء  والرواية  القصرية  القصة  يف  كتاباته  وتلقى   

إسبارطة«  »سقوط  مرسحيته  وفازت  القّراء،  لدى  طيبة 

الفرق  ابرز  من  وهو  امليدان  مرسح  لدى  األوىل  بالجائزة 

املقاالت  عــدد  فــان  ذلــك  ومــع   48 أرايض  ىف  املرسحية 

ال  جميعها  املختلفة  كتاباته  تناولت  التي  والــدراســات 

تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة!!

تجاربه  له  جّيد  كاتب  سليامن  أحمد  أن  النقاد  ويقول 

الرّثية، وله حضوره البارز، ولسنا أمام كاتب مبتدئ ما زال 

يتلمس أوىل خطواته يف عامل األدب. 

عكية مالمح 
 ولد احمد محمد سليامن يف مدينة عكا عام 1960 الب 

القريبة  واملدمرة  رة  املهجَّ الخيط«  »علام  قرية  مواليد  من 

من مدينة صفد يف الشامل. تعلم يف مدارس عكا، ثمَّ تابع 

وجرجر«  »رشرش  وهناك  امليدان.  مرسح  جائزة  عىل  أيضا 

وهى مرسحية لألطفال.

من  وعدد  عكّية  ومالمح  مبعامل  املرسحية  أعامله  وتحفل 

امليضأة،  )الحرم،  الجزار  جامع  مثل  عكا  أهل  مصطلحات 

املزولة،  العادل،  باشا  سليامن  وخليفته  وربيبه  الجزار  قرب 

الذبابة(،  )برج  املنارة  األسوار،  أوضة،  وأربعني  أربعة  أم 

امليناء، السوق، راهبة الدير العجوز وحملة نابليون،وغريها 

 .

المسرح خشبة  فوق  ليبيا  أزمة 
المركب  مسرحية  فى  ضحايا  الجميع 

سالم  العراقي  للكاتب  “املركب”  املرسحي  العرض  حقق 

والسياسية  االجتامعية  الحياة  مظاهر  يرصد  الذي  الصكر، 

يف  عرضه  خالل  كبريا  نجاحا  األخرية،  الفرتة  خالل  ليبيا  يف 

أكرث من دولة عربية منها األردن وتونس، قبل مشاركته يف 

مهرجان بغداد الدويل للمرسح.

بطلة  املجيد”  عبد  “يقني  الواعدة  الليبية  الفنانة  وتعرب 

باألصداء  مرحبة  املرسحية،  بنجاح  سعادتها  عن  العمل 

اإليجابية التي حققتها.

يعود  املرسحي  العرض  “نجاح  أن  الليبية  الفنانة  وأكدت 

النسيج  أبناء  تواجه  مشكلة  مناقشته  منها  أسباب،  لعدة 

التفرقة  ــة  أزم لحل  املرسحية  تطرقت  حيث  الــواحــد، 

هذا  لتمزيق  الغرباء  يسببها  التي  الداخلية  والرصاعات 

النسيج”.

“تدور  قائلة:  املرسحية،  أحداث  عن  املجيد  عبد  وكشفت 

حول رجل )عازف عود( وامرأة )معلمة(، تجمعهام ظروف 

يصلح  ال  مهجور  مركب  إىل  والخوف  واإلرهــاب  الحرب 

إىل  به  جاءت  التي  وظروفه  قصته  منهام  ولكل  للمالحة، 

املركب،  صاحب  وهو  الرجل،  “يحاول  وتابعت:  هناك”. 

التخلص من املرأة العتقاده أنها من الذين يعيثون الفساد 

لكن  بينهام،  كبري  رصاع  نشوب  بعد  األرض  يف  والقتل 

تتطور األحداث فيتيقن أنها ضحية مثله’’.

الخوف  ينرشون  أناس  من  تختبئ  “املــرأة  واستطردت: 

وهو  األعمى،  القتل  وميارسون  البرش  قلوب  يف  والفزع 

التي صنعها هو  الذين كرسوا األعواد  الغرباء  أيضا يخىش 

يظل يف  أن  فقرر  التخريب،  من  واحد سلم  عدا  وأجداده 

ال  أنه  يرى  فهو  اآلخرين،  مع  التعامل  عن  ويبتعد  مركبه 

جدوى من املغادرة”.

الغرباء  رحيل  منهام  كل  “ينتظر  الليبية:  الفنانة  وأضافت 

التفاهم  الطرفان  ويحاول  جديد،  من  كيانه  بناء  إلعادة 

وااللتقاء يف نقطة واحدة، لكن النهاية تظل مجهولة”.

للمهرجان  السابعة  الدورة  يف  شارك  “املركب”  أن  يذكر 

التونسية، وحاز عىل  نابل  الهواة يف مدينة  املغريب ملرسح 

الجائزة الرئيسية للمهرجان.

واملرسحية من بطولة عز الدين الدوييل ويقني عبد املجيد، 

واإلخراج لرشح البال عبد الهادي.

دراسة طب األسنان يف رومانيا، وأنهي دراسته عام 1985.

قامت  )وقد  “رصخة”  مثل  املرسحيات  من  أخر  عدد  وله 

بتمثيلها مجموعة من الشبان العكيني فوق خشبة مرسح 

االوديتوريوم يف عكا(، »ومطران العرب« وهى حائزة عىل 

الحائزة  اسبارطة«  »سقوط  وهى  امليدان،  مرسح  جائزة 
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24 نوافذ

مع  التعاطي  يف  جوهرية  عملية  للمرسح  الكتابة  تشكل 

عىل  واضحة  )الحرب(  ومؤثرات  املختلفة  املجتمع  قضايا 

وحتى  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  املستويات 

وتبعاتها  الحرب  ثيمة  كانت  لذا  ــراد،  األف عىل  النفسية 

الحقب  طــوال  عىل  تجاهلها  يتم  مل  التي  القيمة  هي 

وحتى  اإلغريق  منذ  والبلدان،  للمجتمعات  التاريخية 

مجتمعه  حال  لسان  هو  الكاتب  أن  ذلك  الثالثة،  األلفية 

أزمات  من  مجتمعه  به  مير  ما  عىل  يتعامى  أن  ميكن  وال 

زوايا  لتناول  يسعى  بالتأكيد  وبالتايل  ومخلفاتها،  الحروب 

تحرييض  مبنحى  سواء  املواطن  عىل  وتبعاتها  الحرب  تلك 

االنخراط  مغبة  من  شعبه  ألبناء  توعوي  مبعنى  أو  ثوري 

أصحاب  يشعلها  التي  الحروب  وإرهاصات هذه  مبسببات 

لهم وال جمل يف  ناقة  األبرياء ممن ال  وتنال من  املصالح 

املرسحيات  صورت  اليوناين  األدب  فمنذ  الحروب،  هذه 

الحروب ومنها )مرسحية الفرس( التي سلطت الضوء عىل 

بينهم  جرت  التي  الحروب  تلك  جراء  املجتمعات  معاناة 

الكوميدية  مرسحيته  ارستوفانيس  وكتب  الفرس،  وبني 

وهي  تعيشها  كانت  التي  أثينا  أيام  أحلك  يف  )لوسسرتاتا( 

نص  شكسبري  وكتب  الكربى،  البيلوبونيزية  الحروب  أزمة 

تحمل  التي  النصوص  من  وغريها  وكليوباترا(  )أنطونيو 

جوهر  يف  حارضة  ثيمة  أو  داللية  بصورة  الحروب  مالمح 

األهلية  الحروب  حقبة  خالل  وكذلك  املرسحي،  النص 

املرسحية  النصوص  من  العديد  إنتاج  شهدت  األسبانية 

نجاة  وكيفية  الحروب  تلك  أسباب  عن  تتحدث  التي 

سببته  الذي  املجاين  والقتل  الفوىض  ظل  يف  منها  الفرد 

ومنها  املواطنني،  من  الفقراء  عىل  واثرها  الحروب  تلك 

التي  العشب(  من  وقليل  )نوفمرب  جاال  أنطونيو  مرسحية 

املرسحي  وكتب  األهلية،  الحرب  عيوب  كاتبها  فيها  صور 

األملاين جورج بوخرن »موت دانتون« عام 1835، مستحرضاً 

أهم  أحد  دانتون،  جاك  جورج  حياة  من  األخــرية  األيــام 

األمرييك  املرسحي  كتب  كام  الفرنسية،  الثورة  رمــوز 

حمل  روما   إىل  الطريق  مرسحية  شريوود  امييت  روبرت 

هنيبعل  الحرب من خالل رسده ألحداث حملة  فيها عىل 

الحربني  بعد  ما  أما  الثانية،  البونية  الحرب  يف  روما  عىل 

العامليتني فحدث وال حرج عن كمية النصوص التي قدمت 

األدباء  عىل  الحربني  هاتني  أحدثتها  التي  املؤثرات  وعن 

حتى  أو  أملانيا  أو  فرنسا  يف  سواء  والفالسفة  واملفكرين 

الحروب..
للمسرح والكتابة 

حيدر عيل االسدي

- البرصة

)ماراصاد(  )فيتنام(  فايس  بيرت  مرسحية  ومنها  السيايس( 

كذلك تجارب مرسح أوغست بوال مع مرسح املقهورين، 

فضاًل عن تجارب املرسح األمرييك )الحي،املفتوح، وغريه( 

السياسية  املواقف  احتجاج عىل كل  والتي شكلت مظاهر 

جراء  الحديث  اإلنسان  تصيب  التي  واملعاناة  والحروب 

للطبقات  الفاحش  ــرثاء  وال الرأساملية  وتسلط  هيمنة 

اشد  )الربوليتارية(  العاملية  الطبقة  حساب  عىل  الحاكمة 

عسكرية  كانت حروب  سواء  الحروب  هذه  من  املتأثرين 

اقتصادية  مبظاهر  باردة  ناعمة  حروب  حتى  أو  مبارشة، 

ويف  أحياناً،  فوضوية  تحريضية  إرهابية  حتى  أو  وسياسية 

املعارص  الربيطاين  الكاتب  برز  كذلك  األخــرية  السنوات 

عام  العراق  عىل  أمريكا  حرب  عن  ليكتب  هري(  )ديفيد 

يف  املقدم  تحدث(  )أشياء  املرسحي  نصه  عرب   ،2003

بنزعة  األمريكية  السياسة  خاللها  انتقد   ،2004 عام  لندن 

وراء  تقف  كانت  التي  السياسية  البنى  لتفكيك  تهكمية 

هذه الحروب. كام ُكتبت عن الثورة الفرنسية العديد من 

وكذلك  الخصوص  وجه  عىل  واملرسحية  األدبية  النصوص 

العراق  حروب  وعن  فلسطني  وعن  العربية  الثورات  عن 

 ،2003 وحرب  التسعينات  حقبة  وخالل  الثامنينات  خالل 

محافل  يف  عــروض  شكل  عىل  النصوص  هــذه  وقدمت 

ومهرجانات مرسحية متنوعة، كلها تدين الحروب وصناعها 

األكرب،  الخارس  فهو  الحروب  زمن  يف  لإلنسان  وتنترص 

اإلنسان  لقضايا  مالزم  املرسح  بأن  نقول  أن  ميكن  وبهذا 

صميم  متس  والتي  منها  الحساسة  والسيام  واملجتمعات 

حياته وكرامته.

املجاورة،  األوروبية  البلدان  من  وغريها  وأمريكا  بريطانيا 

املرسحي  النص  وايلد«  »بريسيفالد  األمرييك  األديب  فكتب 

املهم »أمهات الجنود«، الذي يتناول قصة سيدتني ولديهام 

مات  ــم،  االس نفس  يف  ويتشاركان  الحرب  يف  يشاركان 

االثنتني رحلة معاناة بحثا عمن فقدت  لتبدأ بني  أحدهام 

أثناء  األمرييك  املرسح  بان  التنويه  من  البد  كام  ابنها. 

والغنائية  امليلودراما  طابع  أخذ  الثانية  العاملية  الحرب 

النازية  الدعابة ضد  إىل  االتجاه  الكتاب  بعض  وغلب عىل 

وتنمية الشعور القومي، وبعد الحرب العاملية الثانية كتب 

األمرييك آرثر ميلر نص )كلهم أوالدي( عن جرمية ارتكبت 

تالفة  أسطوانات  الحرب  أثناء  رشيكان  شحن  عندما 

وعندما  طيار،   21 مقتل  يف  يتسبب  مام  القتال،  لطائرات 

اآلخر  ويفلت  الرشيكني  أحد  يسجن  األمر  اكتشاف  يتم 

واملرسح  السيايس  املرسح  أملانيا وضمن  ويف  العقاب،  من 

تناول  تم  فقد  بريخت  وبرتولد  بسكاتور  لألملاين  امللحمي 

موضوعات الحرب بصورة واضحة ونقدها وفضح صناعها، 

بطريقة كبرية كام يف نص )األم شجاعة( لربيخت ونص )99 

عمل  فقد  الثالث(  الرايخ  من  والبؤس  الخوف  املائة:  يف 

الكتاب  وعاىن  لهتلر  النازية  الحقبة  فضح  عىل  بريخت 

من  وترشيدهم  النازية  السلطات  مطاردة  من  آنــذاك 

أملانيا ألمريكا، فضال عن بروز تيارات واضحة بعد الحربني 

يونسكو  بــرز  وكذلك  الغضب  مــرسح  ومنها  العامليني 

العبثي،  املرسح  الوجودي،  )املرسح  وكامو  سارتر  ومرسح 

مرسح الالمعقول( وكذلك مسارح القرن العرشين )مرسح 

التسجييل...املرسح  املرسح  الجريدة،  مرسح  املقهورين، 
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2525 نوافذ

التي هي موضوعية املوضوع، واملعـنى   ،Noema النوميا

اليشء  ليس  للوعي،  بالنسبة  والــيشء  كذلك«  هو  »مبا 

الفكرة  ُيظهر  )الــذي  الجامح  وجــوده  يف  نفسه  املحدد 

كام هي بالضبط( وال هي اللحظة الذاتية كام ينبغي أن 

موضوعا  تقدم  شك  بال  ألنها  حقا،  ذاتية  كلحظة  تكون 

إنها  العالـم وال من الوعي، بل  للوعي. ألنها ليسـت من 

العامل أو يشء ما من العامل للوعي.

زمانية،  غري  بنية  يف  الوعي  جوهر  تفصيل  خالل  من 

ويالحظ  التجريبي.  منشأ  مشكلة  ــورسل  ه يتجنب 

أثناء  واقعه  يف  العامل  إىل  ُينظر  ال  الواقع،  »يف  أن  دريدا 

 – للوعي  املعطاة  الفكرية  قيمته  يف  ولكن  التحليالت، 

وهذا هو السبب الرئيس يف كل صعوبات كتاب »األفكار 

كتابه  يف  ــدا  أب هــورسل  يتصور  فلم  األول«.  الجزء   –

»األفكار« عالقة الركيزة الحقيقية مبعناها الفكري املعطى 

اتضحت  وقد   . املعنى  مشكلة  سيحدد  الــذي  للوعي 

»الشكل  عمله  بايجاز يف  دريدا  الناتجة يف عمل  املفارقة 

أعامل  واعتامدا عيل   .»Form And Meaning واملعنى 

يضع  فانه  والرياضيات،  املنطق  حول  املبكرة  هورسل 

اللغة يف مركز التكوين الفكري املقدم للوعي، ألن هورسل 

باملعنى  أساسها  يف  األرقــام  عن  التعبري  يجب  انه  يقول 

أن  يجب  وبالتايل،   . الوعي  خالل  من  بلوغه  ميكن  الذي 

يؤثر عيل الطبقة السفلية السابقة عيل الحس حتى ميكنها 

التعبري عن نفسها للوعي. ويف نفس الوقت يأخذ التعبري 

ويعطي املعنى:

التعبري،  السابقة عيل  للوعي  املعطاة  الفكرة  وبالتايل فان 

التعبريية  الفكرة  يف  تصاغ  أن  يجب  اللغوي،  قبل  املعنى 

يف  املفاهيمي  أثرها  تجد  أن  ويجب  للوعي،  املعطاة 

نقل  عىل  نفسه  التعبري  يقصـر  وليك  املعنى.  محتوى 

إىل  باملعنى  يصل  الخارج،وليك  إىل  يتجه  حتى  املعنى 

العمومية املفاهيمية دون تغييـر بنفـس الطريقـة، وليك 

يعرب عن املعتقد بالفعل ) وميكن أن نقول انه مكتوب(، 

يسمـح  أن  يجـب   -– بأمانة  التعبري  مضاعفة  أجل  ومن 

الذي  الوقت  نفـس  يف  مصاغـا  يكون  أن  لنفسه  التعبيـر 

يعبـر فيـه عـن املعنى . 

تحمل هذه العالقة الغامضة بني طبقة ما قبل التعبري عن 

الفينومينولوجيا..
)3( المسرحي  والنقد 

تأليف: بانيل كامب

ترجمة: أحمد عبد الفتاح  

كيف  إذ  املتصورة.  املوضوعية  الحقائق  تأسيس  تفسري 

ميكن أن تنتقل تجربة يشء معزول بالشكل الصحيح عن 

وقد  آخر؟.  شخص  إىل  الفينومينولوجي  االختزال  طريق 

عن  املبكر  عمله  يف  التناقض  هذا  إىل  فينك  يوجني  أشار 

املوقف  الفينومينولوجي  العامل  تجاوز  إذا  بأنه  هورسل، 

أولئك  مع  يتواصل  أنه  حق  عن  يقال  ال  فرمبا  الطبيعي، 

اللغة  مشكلة  هورسل  ينحي  الحالة.  تلك  يف  بقوا  الذين 

جانبا يف كتابه »األفكار – الجزء األول«، مفضال تجميعها 

من  التخلص  ببساطة  ميكن  بحيث  الطبيعي  املوقف  مع 

الكالم  والء  إثبات  استحالة  فان  ذلك،  ومع   . التعقيدات 

تجعل  تشكلها  التعبري  عيل  سابقة  دوافع  ألي  الكتابة  أو 

الحظ  وقد  الفينومينولوجيا.  لعامل  بالنسبة  مشكلة  اللغة 

قال  عندما  باللغة  املعنى  عالقة  مشكلة  أوستاتس  برت 

املواجهة رضاوة«.  أكرث أشكال  اللغة نفسها عيل  »تحتوي 

وعدم  مبدلوالتها  اللغة  لرموز  التعسفية  العالقة  أن  أي 

تحديد تلك الروابط ال ترقى إىل حالة ال ميكن القول معها 

بان الدافع الذي يحفز أي فعل كالم ميأل وعاء لغته دون 

ويرشح  االنتشار.  أو  التشويه  أو  التنقية  لخطر  التعرض 

دريدا محاوالت هورسل للتأكيد عيل شفافية اللغة. ومن 

االستعارة املنسوبة إىل هورسل عن نسج معنى قبل لغوي 

املعنى، واملادة اللغوية املعطاة من خالل الوعي، عواقب 

ملشكلة الكتابة، ولكن ليس أقل من ذلك بالنسبة لتصور 

تجربة  كانت  ومهام  األوىل.  الدرجة  من  فينومينولوجيا 

فإنها  الفينومينولوجي،  االختزال  عن  الناتج  املوضوع 

تظهر نفسها فقط يف خصوصية املعنى – تلك التي ميكن 

يف  اللغوية  قبل  االرتباطات  أنها  عيل  مثال،  فيها،  التفكري 

ومع   . الحافلة  مع  تنىس  ال  التي  أوستاتس  برت  تجربة 

املتكون  املعنى  تفاصيل  مصدر  عن  االستفسار  فان  ذلك 

هذا ميكن أن يؤدي إىل إحساس آخر مكون من أصل غري 

املادي  التخيل  لها من  محدد، وهو ظهور سلسلة النهاية 

 . األنظار  باستمرار عن  يتوارى  املنبثق عن يشء/موضوع 

بشكل  يكمن،  الرتاجع  أن هذا  فحقيقة  ذلك،  عالوة عيل 

)الخارجي(  الرتنسندنتايل  العامل  من  كل  يف  مستحيل، 

التناقض  حد  إىل  يصل  )الذهني(  الجوهري  والعامل 

بالنسبة لدريدا. فال ميكننا تحديد األصالة املطلقة حرصيا 

للتجربة  املؤسس  األصل  ألن  آخر،  مبعنى  أو  ما  مبعنى 

أي  وخارجها،  املعاشة  التجربة  هذه  يف  موجود  املعاشة 

أنها موجودة يف الزمن وموجودة خارجه.

ميكن  نفسها  اللغة  مشكلة  أن  نرى  أن  السهل  ومن   

استطعنا  لو  حتى  املرسح  فينومينولوجيا  عيل  طرحها 
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أن  هو  كلغة  نسجه  تم  »ما  أن  دريدا  يالحظ  اللغة،  يف 

تشوه  أنه  عيل  تفسريه  ميكن  ال  االستطرادي  االلتواء 

ويحل محل الُلحمة التي مل يسبقا فعال . وهذا النسيج ال 

ينفصم ألنه مهم للغاية : الخيوط غري املعرب عنها ليست 

بال معنى«. ولكن تبعات عدم االنفصام هذا هي عواقب 

الفينومينولوجيا يف  عامل  إذا فشل  لدريدا،  بالنسبة  كبرية، 

حله بدقة:

التأسيسية  الخلفية  عيل  الضوء  الوصف  يسلط  مل  إذا   

الصمـت  قاعـدة  تجد  فلن  وبسيـط،  مطلق  بشكل 

خطابهـا يف الوجـود املعـطى لليشء نفسه أصال، وإذا كان 

نسيج النص، قـوال واحدا، غيـر قابل لالختزال، فلن يفشل 

الوصف الفينومينولوجي فحسب، بل سـوف يكون املـبدأ 

هذا  ركيزة  فـإن  وبالتايل،  شـك.  محل  نفسـه  الوصفي 

االنفصال هو الصورة الفينومينولوجية ذاتها.

طبقة  عن  الذات  تنتجها  التي  اللغة  التحليل  هذا  يفصل 

تستدعي  وبالتايل  تصوغه،  أن  ُيفرتض  ــذي  ال املعنى 

دريدا  نقد  ولكن  الفينومينولوجية.  الكتابة  مكانة  مسألة 

متطرف.  بعد  له  اللغة  مستوى  عيل  للفينومينولوجيا 

يسمح  ليك  اللغة  هورسل  يختزل  كابوتو،  يالحظ  فكام 

وصامت،  أحادي  النهاية  يف  هو  بتفاعل  الجوهر  ملجال 

وهو »عامل التعبري اللغوي الخالص والخايل من أي تدخل 

الرتانسندتنايل،  التخوف  هورسل  يعزل   . وضبايب  دنيوي 

بشكل  املقدمة  الذهنية  العمليات  عن  الفعلية  واألشياء 

يكبح  ال  ذلك،  ومع   . صــدارة  وبــدون  ومطلق  جوهري 

يتعلق  فيام  فينك  مفارقة  حدود  يف  اللغة  جامح  دريدا 

بالتعبري باتجاه الخارج . وامتدادا لتحليل هورسل للتوليد 

مسألة  اللغة  دريدا  يجعل  الرياضية،  للكيانات  اللغوي 

جذرية من خالل ربطها مبشكلة املنشأ. إذ يرشح لولور:

الرتانسندنتالية«  »اللغة  ســؤال  فان  لدريدا،  بالنسبة 

كتاب  يف  عليه  االعتامد  يتم  سوف  فينك،  ايل  املنسوب  

»نشأة الهندسة« حيث أن جعل هورسل اللغة، وباألحرى 

املثالية،  الكتابة، أساسية يف  تكوين )أو تأسيس( األشياء 

صنعها هورسل  التي  الفروق  كل  تسبق   اللغة  أن  يعني 

عيل أساس االختزال .

وهذا صحيح باملعنى الفينومينولوجي نفسه، ألن الدليل 

اللغة  الرتانسندنتالية هو  املثاليات  املكتشف من  إىل غري 

التصنيفات  أن  مبعنى  وأيضا  أهمية،  ذي  يشء  بوصفها 

تفتح  التي  الرمزية  الفروق  يف  وموجودة  سابقة  اللغوية 

فاللغة   . األول  املقام  يف  الفينومينولوجيا  لعامل  املجال 

فقط  توجد  لن  وبالتايل  الفينومينولوجيا،  لعامل  مشكلة 

يف  أيضا  بل  الفينومينولوجية،  النصوص  ونقل  إنشاء  يف 

يتم  عندما  الفينومينولوجيا،  يف  الحاسمة  األوىل  اللحظة 

الحظ  وقد  حضوره.  بفضل  املفهوم  نفسه  اليشء  تعليق 

بينهم  ومن  املشكلة،  هذه  هورسل  محاوري  من  كثري 

اللغة  جعل  إىل  هورسل  يهدف   . فوش  والرت  فولفجانج 

يف  تعقيداتها  عن  االمتناع  ميكننا  التي  الثانوية  املشكلة 

لحظة الوعي الرتانسندنتايل، ولكن دريدا يوضح كيف أن 

عيل أنه تناقض داخيل مثمر، وأنه املكان الذي يجب أن 

نوجه إليه األسئلة باستمرار . فحقيقة أن اللغة يجب أن 

أي   – مجربة  الفجوة  هذه  منها  متتد  التي  املادة  تكون 

يجعل  الذي  والرفض  والحركة  التعبري  إمكانية  تصنع  أنها 

اللغة ممكنة – تلقي الضوء عيل التناقض عند هورسل يف 

موضع املنشأ الذي هو البذرة األساسية للتفكيك :

 سوف يكون معنى وسؤال اللغة عن أصلها قابال للتأمل  

الواضح   ومن  نفسها.  ضد  اللغة  هذه  عيل حساب حرب 

يحدث  إذ  أخــرى.  حــروب  عدة  بني  حربا  ليست  أنها 

الذي  والعامل،  املعنى  إمكانية  حول  االختالف  هذا  يف  

رأينا  أنه ال يكـمن يف العالـم، بل يكمن يف اللغة فقط، 

عـن   بعـيدا  الواقـع،  يف  للغـة.  الرتانسـندنتايل  القلق  ويف 

الذي   اللغة عىل االختالف  اللغة فقط، تحافظ  العيش يف 

يحافظ عيل اللغة .

والرتانسندنتايل  الجوهر  عامل  هــورسل  يحدد  وحيث   

وجود اليشء نفسه يعتمد عيل الحركة واالنفصال يف قلب 

اللغة .

هو  دريدا،  نظر  يف  هورسل،  عند  الرتانسندنتايل  مجال   

الذي هو  التوازي  الدنيوي يف مجاز  نظريه  املحجوب عن 

محل  يحل  الرتانسندنتالية  األنا  فتجيل   . االختالف  بوابة 

حاالت  يف  وكذلك  الفينومينولوجيا  لعامل  البديل  األنا 

الفكرة  مثل  متناقض،  بشكل  توجد  التي  بذايت  عالقتي 

الجوهرية noema فيام يتعلق بالوعي، األصيل والغريب 

التوازي،  يتحدث هذا  لدريدا،  وبالنسبة   . عيل حد سواء 

 : االختالف  من  جديد  بنوع  يشء،  أي  إىل  ميتد  ال  الذي 

الرتانسندنتالية  »عيل سبيل املثال، يحدد هورسل أن األنا 

أنها ال  مع  واإلنسانية،  الطبيعية  األنا  تختلف جذريا عن 

الاليشء،  هذا  لتجنب  هورسل  مييل  بينام  بيشء.  تتميز 

وهذه الهوة بني الدنيوي والرتانسندنتايل باعتبارها املكان 

دريدا  يقرأه  وسوف   . باالختزال  املستبعد  لذلك  الغائب 
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اللذان يصال إىل أساس التجربة يف حضورها، يرسم دريدا 

تذبذبا متقطعا بني الذات واآلخر سابق عيل اللغة نفسها 

دامئا  هو  للوعي  املالزم  اللغة  فتكوين  توليدها.  وعيل 

الوعي،  عن  يختلف  أنه  كام  واإلرجــاء،  واملغادرة  الطرد 

األبدية  والعودة  البقاء،  أجل  التكرار من  وبالتايل يستلزم 

يحيلنا  كابوتو،  يقول  كام  التأرجح،  أو  التذبذب  وهذا   .

نثبته  حيث  العامل  يف  يواجهنا  الذي  الجذري  التغيري  إىل 

عندما  دريدا  يقصده  ما  وهذا  املتيافيزيقية.  باملبادئ 

عند هورسل  والبنية  املنشأ  مسائل  بني  الجدال  أن  يزعم 

اختزال  اكتامله  عدم  يقدم  الذي  حركته،  للوصف  متنح 

كل  يرتك  نهايئ،  ال  بشكل  رضوريــني  جديدين  وتفسري 

أن  كام  متوازنة.  غري  الفينومينولوجيا  يف  رئيسية  مرحلة 

استحالة أن تعرب الفينومينولوجيا بشكل قاطع عن مجال 

الجواهر إلشباع ذاتها وإلرضاء اآلخرين، يزحمها بتعريف 

ذاتها بشكل ال نهايئ، ويدين مامرساتها بأنها تأكيد ساذج 

للوصول إىل الجواهر املتغرية، والتي تغري جلدها دامئا .

األداء: دراسات  في  الفينومينولوجيا  آفاق 
 إن االختزال الفينومينولوجي عيل النحو الذي أقره علامء 

املرسح واألداء هو مخطط تفصييل لعلم الفينوميولوجيا 

تغريبا  متثل  أصبحت  وقد  هورسل.  ادموند  أرساه  الذي 

عيل  يؤكد  جسديا  ميال  أو  عنه،  انفصال  أو  للجوهر 

عالقة  ال  النواحي،  بعض  ومن  األداء.  يف  الجسم  حياة 

قدمت  وقد  هــورسل.  مبرشوع  املرسح  لفينومينولوجيا 

الحاسمة  الجوانب  لبعض  مفردات  الفينومينولوجيا 

تفهم  أو  ترتجم  مل  التي  األداء  تشهد  التي  التجربة  يف 

يجب  ال  ولكن  ثقافية.  مسألة  أنها  عيل  الكايف  بالقدر 

التي  التاريخية  باللحظة  جهال  هــورسل  باسم  التذرع 

أو  تزعجها،  التي  التناقضات  أو  ممكنة،  نظريته  جعلت 

كانت  إذا  باألحرى،  أو  ستاتس(  كتابة  مثل  جميلة  كتابة 

تحتاج  فلامذا  الطبيعي،  املوقف  يف  ناتجة  الكتابة  هذه 

األول؟.  املقام  يف  الفينومينولوجيا  تقنيات  استدعاء  إىل 

الفينومينولوجي  النقد  أهداف  إعادة صياغة  املمكن  من 

الفينومينولوجي. وميكن أن تتضمن هذه  بدون االختزال 

تعرب  التي  الحسية  األداء  جوانب  عيل  الرتكيز   : األهداف 

التي  املرسح  عن  والكتابة  كدوال،  وضعها  عن  منفصلة 

توقظ وجهات نظر جديدة ومدهشة وذات ثقل عاطفي 

األوىل  الحيس  اإلدراك  لحظات  ووصف  باللغة  واهتامم 

بأن  أجادل  وسوف  املتفرج.  يعايشها  كام  األداء  ملوضوع 

إىل  املرسح  بفينومينولوجيا  تأيت  سوف  املبادئ،  وهذه 

بالخطاب  املرتبطة  املزالق  وتجنب  املعارصة  اللحظة 

االختزايل الوضعي الجوهري .

الجوهر: مخاطر 
الفينومينولوجيا  تصنعها  رمبا  التي  الكفاءة  كانت  مهام   

فيام يتعلق بالجوهر، فإنها تزعم الوصول إليه، وال ميكنها 

مرشوع  أسست  التي  واملثالية  البالغي  الصفاء  تهرب  أن 

املوضوع  معرفة  ميكن  ال  بأنه  هورسل  ويقر   . هورسل 

فان  ذلك  ومع  الهندسية،  البديهية  دقة  بنفس  الدنيوي 

املجال  يف  آثار  له  نفسها  األشياء  من  االقرتاب  عيل  حثه 

جوهره،  إىل  يشء  أي  باختزال  واملطالبة   . االجتامعي 

يف  العنف  متــارس  أن  إال  ميكنه  ال  تساميه  يف  لفهمه 

قبلنا،  وإذا  بهم.  تحيط  التي  والتجارب  التفسريات  مجال 

تشابهها   ( جاربو  جريتا  لعيني  بارث  روالن  مثال، وصف 

تلك  لجوهر  كلمحة   ) الداكن  النبايت  الغطاء  شابلن,  مع 

بالتصفية  يتعلق  فيام  مخاوفنا  علقنا  وإذا  و  الصورة 

أثناء نقل الصورة  اللغة  التي ترتكبها  املركبة والتشوهات 

من مقال بارث إىل ستاتس، وما إىل ذلك، فسوف نتنازل 

الصورة  لتلك  البديلة  والتجارب  القراءات  مجموعة  عن 

أو  واإلنسان،  لليشء،  الــذايت  االختالف  فهم  وحتمية   .

الثقافة له عواقب سياسية . وكام يرشح دريدا يف مائدة 

عن  متاما  يبتعد  االختالف  تأثري  فان  املستديرة،  فيالنوفا 

التأثري العدمي ؛ انه مدفوع بالباعث الدميقراطي :

؛  ذاته  عن  املختلف  الوجود  وسيلة  هي  الثقافة  هوية   

فالثقافة مختلفة

 عـن ذاتهـا ؛ والشخـص مختلـف عن ذاتـه . ومبجـرد أن 

الداخيل واآلخر، وعندئذ  اعتبارنا هذا االختالف  نأخـذ يف 

هويتنا  أجـل  من  القتـال  أن  ونفهـم  اآلخــر  إىل  ننتبـه 

هوية  عيل  ومفتوح  اآلخــر  هويـة  عىل  مقصورا  ليـس 

العرقي  والتمركز  والقومية  الشمولية  مينع  وهذا  أخرى. 

وما إىل ذلك.

من  منحدر  أنه  من  الرغم  عيل  األداء،  موضوع  تفكيك 

اختزالية  اختزال  عيل  يعمل  الفينومينولوجي  االختزال 

منشأ  يف  واملوضوع  الذات  لعب  يقر  انه  االختزال.  هذا 

اللغة نفسها. ويحميه من ميتافيزيقا موضوع األداء التي 

انه  كابوتو،  جون  يقول  وكام  الصحة.  من  لها  أساس  ال 

التفكيك.  راية  تحت  لها  الفعيل  دريدا  تفكيك  بسبب 

هورسل  اختزال  استدعاء  يف  األداء  علامء  استمر  وإذا 

عيل  يكونوا  أن  األقــل  عيل  فينبغي  الفينومينولوجي، 

لإلجابة  مستعدين  يكونوا  وأن  املشكالت  بهذه  درايــة 

نقد  تجاهل  املرسحية  الدراسات  اختارت  وإذا  عنها. 

سبب  تعرف  أن  األقل  عيل  عليها  فيجب  لهورسل،  دريدا 

ال  أخرى،  مرة  دريدا،  إىل  املنسوب  فالنقد  االختيار.  هذا 

سؤال  باألحرى  يثري  بل  للفينومينولوجيا  طمسا  يسبب 

مسائل  الفينومينولوجيا  أغلقت  حيث  والجوهر  املنشأ 

ميتافيزيقا الحضور. وبالتايل، مينح مزج التفكيك مامرسة 

األنقاض.  من  كومة  وليس  األداء،  لفينومينولوجيا  متغرية 

وما ييل هي ثالثة تضمينات واسعة للحجة السابقة لهذه 

املامرسة.

يحتاج  ال  الفينومينولوجي  النقد 
الفينومينولوجيا:

إىل املرسح،  الفينومينولوجيا  أوستاتس   عندما قدم برت 

سيميوطيقي  تناول  إمتام  إىل  الحاجة  ملعالجة  ذلك  فعل 

الضخمة يف  السيميوطيقا  ثقة  لألداء. ليك يحد من  صارم 

وهورسل  ومريلوبونتي  هيدجر  ستاتس  فحشد  منتجها. 

األداء.  تجربة  لحظة  يف  تفسريه  ميكن  ال  ما  يصف  ليك 

وتظهر نتائج هذه الحركة يف كتابة غنية بالعاطفة بشكل 

عامل  لنا  قدم  إذا  ولكن  وشاعرية.  بالغيا  ومشبعة  مميز، 

الوعي  عامل  داخل  لرحلته  الوصف  هذا  الفينومينولوجيا 

جوهر  تنقل  أن  نفسها  الكتابة  تستطيع  فلن  الخالص، 

الفينومينولوجي  املنظور  يصبح  وســوف  موضوعها. 

توصيل  فيها  يحاول  التي  النقطة  عند  بالعامل«  »محاطا 

ليس  إذن  األمــر  الطبيعي.  املوقف  يف  لآلخرين  نفسه 

نريد  )فنحن  الفينومينولوجية  الكتابة  عيل  نقيض  هل 
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يحافظ عيل انفتاحنا عيل الغموض .

الفينومينولوجي: االخزتال  تجاوز 
 ُينظر إىل هورسل عىل أنه رائد املرشوع الفينومينولوجي 

أعيدت  قد  املرشوع  هذا  أسس  ولكن  اليوم،  نفهمه  كام 

وتم  فكر هورسل  يف  عليه  املنصوص  النحو  عيل  صياغتها 

تناول  . وقد  املحاورين  الكثري من  علها من جانب  البناء 

آخرين،  بني  من  ريكور،  وبــول  ومريلوبونتي  هيدجر 

واإلدراك  الفن  مجال  يف  الفينومينولوجية  البحوث 

النقد  أن  نالحظ  أن  ويجب  أخرى.  وموضوعات  والرسد، 

هؤالء  رؤى  تبنى  قد  واألداء  املرسح  يف  الفيومينولوجي 

مشكالت  الحاالت،  بعض  يف  وتجنب،  أيضا،  املفكرين 

ليك  االختزال  تعديل  أو  هورسل  إىل  املنسوب  االختزال 

استخدم  فقد  ذلــك،  عيل  عــالوة  جوهرية.  أقل  يكون 

االختزال  باتلر  وجــوديــث  فوكوه  ميشيل  مثل  نقاد 

املنسوب إىل هورسل عيل مستوى واضح يف اتجاه تحليل 

هذه  يف  االجتامعي.  األداء  وتشكيالت  التاريخية  املعرفة 

أجل  من  الوعي  اختزال  تدريجيا  يتالىش  املرشوعات، 

البنيوية  النظريات  أوضحت  وقد   . اليشء  خالص  لقاء 

خاللها  من  ميكن  شفاف  وسيط  أنها  عن  بعيدا  اللغة  أن 

فمشاكل  وتوصف.  الرتانسندنتالية  املوضوعات  تتضح  أن 

الصيغة  أزعجت  قد  وآخرين,  دريدا  صاغها  التي  اللغة، 

الفينومينولوجية املنسوبة إىل هورسل .

هورسل  تطبيقات  تعرتف  أن  ينبغي  لذلك،  ونتيجة   

اختزال  واختيار  األخرى،  الحواس  عيل  للرؤية  األولوية 

يف  دريدا  يعلق  وعندما   . املرسح  خشبة  مقدمة  وظيفة 

كتابه » الكالم والظاهرات« بأن االختزال الفينومينولوجي 

هو مشهد وخشبة مرسح، فانه يربط مجازيا بنية صيغة 

محددة  تاريخية  بلحظة  واملربوطة  املرشوطة  الوعي 

بالشكل املفاهيمي/ املعامري للمرسح الغريب . إذ يعتمد 

محدد،  يشء  نحو  الواعي  العقل  توجه  عيل  البناءان  كال 

الذي يحيط موضوع االهتامم  وكالهام يعزز صمت ذلك 

اليشء  دمج  معايري  هو  الحضور  يجعل  وكالهام  هذا، 

باعتبارها  هورسل  فينومينولوجيا  معالجة  عن  وفضال   .

الحياة  وعي  تدخل  تطبيقه  ينفي  أن  ميكن  الذي  املنهج 

رمبا  الرتانسندنتالية،  العامل  خصائص  لتوضيح  الدنيوية 

املوضوع  باعتبارها  الفينومينولوجيا  املرسح  علامء  يحلل 

الذهني الذي يرقى محتواه االيجايب إىل إرشادات لصيغة 

الحدث  بنيتها  تشبه  التي  والصيغة   ، للوعي  غريبة 

املرسحي الغريب نفسه .

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

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

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

باعتبار  االختزال  بحدود  واألداء  املــرسح  دراســة  عيل 

منهج  يف  اللغة  مفارقات  أثقلت  فقد   . أصال  مفهوم  أنه 

موضوعات  أو  األداء  جوهر  حول  االدعــاءات  هــورسل 

يف  الفينومينولوجيا  تستمر  وسوف   . األداء  يف  معينة 

شغل مكان مهم يف دراسات املرسح واألداء، والسيام أن 

العلامء يدركون أهمية علم األعصاب اإلدرايك يف مرشوع 

اإلدراك  ومالمح  حدود  يوضح  الذي  الفينومينولوجيا 

كأحد  العصبية  البرشية  اآللية  بونتي  مريلو  ويفهم   .

شديدة  الواعية  البرشية  التجربة  معادلة  مصطلحات 

آفاقا  التطورات األخرية يف علوم األعصاب  التعقيد، وتثري 

املرسح  فينومينولوجيا  يف  التفصيلية  الدراسات  يف  مهمة 

 . والجسم  الحواس  مع  وتعاونه  العقل  بفهم  املستنرية 

العقيل  الوعي  حول  أداء  لبحوث  كبرية  إمكانية  وهناك 

الفينومينولوجي من خالل تلك الصيغ ال تستورد بسذاجة 

إىل  الوصول  أجل  من  هــورسل  إىل  املنسوب  االختزال 

جوهر بعض جوانب األداء . ومع استمرار تعديل مرشوع 

هورسل وتحديثه، سوف تظهر وجهات نظر جديدة حول 

عالقة الوعي مبوضوعات األداء .

لدراسات  مهمة  هورسل  فينومينولجيا  تكون  وسوف   

يف  باملرسح  خاصة  عالقة  له  فكري  كرتكيب  املــرسح 

واملكانة  الحضور  عيل  هورسل  فتأكيد   . الغربية  التقاليد 

عيل  عالوة  الفينومينولوجي،  منهجه  يف  للرؤية  والخاصة 

أن بنية االختزال نفسه يرتدد صداها مع أهمية الحضور 

مينح  الذي  املعامري  النموذج  وتطور  الغريب،  املرسح  يف 
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التقارير  يف  املوجودة  املرسحيات  موضوعات  إىل  وبالعودة 

يوم  تقريراً  يكتب  حسني«  »حسن  الرقيب  سنجد  الرقابية، 

سيقدمها  التي  األنس«  »ليايل  مرسحية  حول   1929/6/10

فوزي منيب يف كازينو ليالس بروض الفرج، وألول مرة نجد 

اعرتاضاً سياسياً عىل أحد نصوص فوزي منيب!! وبعد مراقبة 

املطبوعات:  العزة مدير  الرقيب: حرضة صاحب  قال  النص، 

أفندي  منيب  فوزي  تأليف  األنس«  »ليايل  رواية  قرأت 

وهي  أحمد«  »أم  بني  شجار  ويقع  حوار  يقع  يف:  وتتلخص 

من سكان قلعة الكبش، و»منرية« وهي من أهايل »طبلون«. 

يقع هذا من أجل زوج منرية »حسني أفندي« وهو موسيقار 

يعيش من تعليم البيانو لهواته – وممن يعلمهم هذا املعلم 

– صغار يف بيت خادمته أم أحمد – وإمنا يظهر هذا األستاذ 

الفتيات الاليئ  مبظهر غري الئق مبكانة مثله فيغازل ويناوش 

الغرية  فتأخذها  أحمد  أم  أما  تعليمهن.  أمر  يف  إليه  يعهد 

الرجل وتتجهم عليه – ثم تعود  وميلكها الغضب – وتنتظر 

عىل  وتظهرها  وتخبئها   – أمره  من  كان  مبا  لزوجته  فتقول 

مغازلة  يف  وتأخذ  االنتقام  إىل  فتعمد  منرية  أما  مغازالته. 

لتستثري   – زوجها  بعلم  الرجال  من  زوجها  غري  ومناوشة 

)11( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

منيب فوزي  لمسرحيات  أخرى  تقارير 

نوافذ

أنه من كبار تجار اليمن، فينتحل عثامن هذه الصفة ويهبط 

 – التجار  كبار  من  أنه  مدعياً  أحمد  فيه  يعيش  الذي  البلد 

من  لتزويجه  ويتوثب  اإلمارة  بلقب  السلطان  عليه  فينعم 

ابنته األمرية كندهار. ويأيت النخاس للسلطان بجارية اسمها 

دار  تهجر  عثامن  بنت  فاطمة  الحقيقة  يف  وهي  زمردة 

والدها من سوء معاملة خالتها – زوجة أبيها – لها وتحمل 

تريده  مبا  الخاتم  خادم  وتأمر  امللك  خاتم  هذه  فاطمة 

أما  الخاتم.  ويستخدم  ابنته  عثامن  ويقابل  باألمر  فيصدع 

وزير السلطان فيويش بعثامن عند سيده وسلطانه ويكشف 

اليمن  تجار  من  ليس  إنه  له  ويقول  الرجل  حقيقة  عن  له 

ولكنه من همج الدرب األحمر. ويشري عليه بإسكار عثامن 

السلطان  إذا غاب عن حسه، ظهرت حقيقته، ويكون  حتى 

التنفيذ  وقت  حان  إذا  حتى  باإلعدام  عثامن  عىل  حكم  قد 

ناس من جند وغري جند بعثامن  املدينة ونادى  أذن هو يف 

عثامن  عىل  الحكم  يف  رأيه  عن  السلطان  ويعدل  سلطانا، 

بأنه  فيعرتف  مخموراً  عثامن  ويكون  وزيره  ويعمل مبشورة 

يشاء.  وما  أمره  إنفاذ  به  يستطيع  خامتاً  ميلك  وأنه  إسكايف 

عثامن  إبعاد  يف  الخاتم  خادم  استخدام  الوزير  ويحاول 

عمن  وتدافع  أنس  حفلة  وتحرض   – الغرية  عوامل  نفسه  يف 

تقف وإياهم موقف الغزل واملناوشة. ومداد الالمئة املستقر 

عىل  وخروج  مترد  بشكل  زوجة  تظهر  أن  هذه  يف  املذمة 

وليس  زوجها.  عني  عىل  الغري  مع  ومداعبة  الزوجية  رابط 

أن  أمرها  يف  الغريب  وإمنا  معايب،  من  فيها  ما  كل  هذا 

يف  وتلويحاً  تلميحاً  السياسية  املغامز  من  ذلك  غري  تحوي 

من  الظاهر  عىل  األحمر  القلم  أجريت  وقد  األخري،  الفصل 

الرأي  يكون  أن  أقرتح  وإين   ... الصفحات  يف  املثالب  هذه 

للجنة املوقرة يف املنع أو الترصيح بهذه الرواية.

عنها  تقريراً  الرقيب  فكتب  امللك«  »خاتم  مرسحية  أما 

مدير  العزة  صاحب  حرضة  فيه:  قال   ،1929/6/24 يف 

فوزي  تأليف  امللك«  »خاتم  رواية  طالعت  املطبوعات: 

معوز  فقري  رجل  عثامن  يأيت:  ما  يف  تتلخص  وهي  منيب 

زوجة  وله  اإلسكاف،  مهنة  وميتهن  يده  كسب  من  يعيش 

الدرب  اسمها فطومة وابنته اسمها فاطمة، وهو من سكان 

الحال  ميسور  أحمد  اسمه  جار  وله  القاهرة،  مبرص  األحمر 

موفق يف تجارته يعيش يف بلد سحيق. ويكون من أمر أحمد 

ويدعي  يعيش  إىل حيث  يرحل  بأنه  لعثامن  يزين  أنه  هذا 

حول  الكالم  إطالة  من  بالملل  شعرت  بأنك  القارئ  عزيزي  أعلم 
مسارح  على  مثلها  اليت  منيب«  »فوزي  مسرحيات  موضوعات 
في  االستمرار  تتحمل  أن  وأرجو  الفرج!!  روض  كازينوهات 
من  جزء  في  وربما   – المقالة  هذه  في  الموضوعات  عرض 
وما  السابقتني!!  المقالتني  تحملت  كما   – أيضًا  التالية  المقالة 
ستقرأ  أنك  منها:  أسباب  عدة  المعاناة  هذه  تتحمل  سيجعلك 
في  تجدها  ولن  الفرج،  روض  في  ُتمثل  كانت  موضوعات  عن 
موجود  هو  ما  ستقرأ  أنك  إلى  باإلضافة  هذا  آخر!!  مكان  أي 
 .1929 عام  في  مؤرخة  ألنها  سنة   94 عمرها  وثائق  في 
هذه  أن  في  تتمثل  الموضوعات،  هذه  في  بحثية  مزية  وهناك 
الحبكة  بسيطة  األحداث،  مفككة  البسيطة،  الكوميدية  الموضوعات 
خارج  وأشخاصها  وليلة  ليلة  ألف  زمن  في  تدور  اليت   – وجدت  إن   –
أهمية  القارئ  عزيزي  لك  يعكس  هذا  كل  إلخ،   .. الواقع  نطاق 
الفرج،  روض  في  المسرحية  الفرق  تقدمه  ما   – أهمية  عدم  أو   –
يحضر  الذي  الجمهور  نوعية  وتخمن  تعرف  أن  أيضًا  وتستطيع 
المسرحيات؟؟ هذه  ويشاهد 

والسند الهند  لمسرحية  الرقيب  تقرير 
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الخادم  فنفذ  الوزير  بإبعاد  الخادم  وتأمر  فاطمة  فتسارع 

ويستوزره  عثامن  عن  شاماًل  عفواً  السلطان  ويصدر  أمرها. 

فاطمة  من  بزواجه  يأمر  أن  السلطان  إىل  أحمد  يطلب  ثم 

فيتم ذلك. والرواية عىل هذا الشكل من أساطري ألف ليلة، 

وما أرى ما مينع متثيلها بعد حذف املحذوف يف الصفحات.

ألن  الفرج  روض  يف  بتمثيلها  يصدر  مل  الترصيح  ولكن 

أحدهم أبلغ الرقابة بأن هذه املرسحية، هي نفسها مرسحية 

فرقة  ومثلتها  صدقي،  أمني  كتبها  التي  جيبك«  عىل  »إيدك 

عيل الكسار عام 1924! لذلك قام رقيب آخر – وهو حسن 

رواية  »راجعت  تقريره:  يف  وكتب  النصني،  مبقارنة   – حسني 

أستطع  فلم  جيبك«  عىل  »إيدك  رواية  عىل  امللك«  »خاتم 

التوفيق بينهام، بل وجدت أن كل رواية منهام تختلف كل 

يف  بالتمثيل  الترصيح  تم  وبذلك  األخرى«.  عن  االختالف 

أكتوبر 1929.

ومرسحية »لوكاندة الحظ« كتب عنها الرقيب حسن حسني 

تقريراً يف 1929/6/27، قال فيه: حرضة صاحب العزة مدير 

املطبوعات: قرأت رواية »لوكاندة الحظ« املقدمة من جوقة 

بنت  يأيت: حورية  ما  تتلخص يف  أفندي، وهي  منيب  فوزي 

ويريد  أفندي،  محسن  حباً  بها  يهيم  فتانة  فتاة  بك  سعيد 

عنه  بوجهه  يشيح  أباها  أن  بيد  أبيها،  من  يدها  يطلب  أن 

ويأىب ذلك ألن خصومة واقعة بينه وبني والد محسن أفندي 

يزوجها  أن  يريد  بك  – سعيد  أي  – وهو  التجاري  للتنافس 

فرقة  رئيس  وهو  عثامن  إىل  محسن  ويلجأ  بك.  بهلول  من 

رجال  من  وهو  نجيب  معه  ويتفق  حيلة  فيدبر  متثيلية 

حافظ  ومع  شخصيته،  منتحاًل  بك  بهلول  دور  ليمثل  فرقته 

ليمثل دور سعيد، هم يزيفون هذين  وهو من رجاله أيضاً 

الشخصيتني إلنجاح خطتهم، ويزيفون »لوكاندة الحظ« بأن 

دار  باب  عىل  ويعلقوها  الحظ«  »لوكاندة  يافطة  يرسقوا 

أحدهم إليهام من يريدون إيهامهم بأن هذه الدار لوكاندة. 

ابنته  مع  الحظ  لوكاندة  هبوط  اعتاد  قد  بك  سعيد  وألن 

»محسن«  الفندق  يف  الخادم  دور  وميثل  ابنته  مع  فيهبطها 

ويوهم »عثامن« بهلوك بك أن حورية لها موقف غرام مع 

ولدان  منهام  لها  وأنها  سفاحاً  منهام  حملت  وأنها  شابني، 

ثم  منها  التزوج  عن  ويعدل  عنها،  بوجهه  ويشيح  فيكرهها 

ويدله  »عثامن«،  عليها  ويظهره  لوالدها  الحقيقة  تظهر 

ثم  العام.  الدور  فرقته هذا  أمر متثيله مع  كان من  ما  عىل 

أحدهام  يحب  ألنهام  محسن  من  يزوجها  أن  إليه  يطلب 

اآلخر فيقبل ذلك. وقد أجريت القلم األحمر عىل مستهجني 

مينع  ما  أرى  وما   ... صفحات  يف  اللفظ  وفاحش  التعبريات 

متثيلها بعد حذف املحذوف يف الصفحات املذكورة. ]توقيع[ 

حسن حسني.

التي سبق وتحدثنا  الحظ«  تقريراً ملرسحية »دولة  ووجدت 

عنها لفرق أخرى غري فوزي منيب!! ولكن التقرير الذي بني 

يدي عن هذه املرسحية باسمها ولها اسم آخر هو »مملكة 

الباباظ«! وكام جاء يف الوثائق املرفقة للنص أنها تأليف أمني 

بكازينو  منيب  فوزي  فرقة  باسم  للرقابة  وُمقدمة  صدقي 

تقريره:  يف  الرقيب  وكتب   .1929 عام  الفرج  بروض  األنسليالس  ليالي  بمسرحية  التصريح  منيب  فوزي  طلب 

األنس ليالي  لمسرحية  الرقيب  تقرير 
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من  الزواج  اعتزم  الباباظ  مملكة  أمري  أن  املرسحية  خالصة 

سفري  صحبة  جاءت  وقد  »شمس«،  تدعى  فارسية  أمرية 

من  السفري  هذا  رأى  وقد  الزواج،  حفلة  لعقد  وزوجته 

تعرض  مناسبة  كل  يف  العروس  هذه  يقدم  أن  الياقة  حسن 

العامة  من  شاباً  شمس  رأت  أن  وصادف  زوجته.  بصفتها 

يدعى زقزوق، فأحبها ثم آمله ما عرف فيام بعد أنها زوجة 

رجل  وكان  ومربيه،  صديقه  عثامن  إىل  أمره  فشكا  السفري 

حياته  إن  له  فقال  باباظ،  األمري  عىل  لها  شاهد  قد  فليك 

أنه ميوت بعده  مرتبطة بحياة رجل أسود يدعى عثامن إال 

وأخذ  عثامن  واستحرض  األمري  ذلك  فساء  ساعة.   24 مبدة 

يكرم مثواه ويعتني به عناية فائقة محافظة عىل صحته من 

دوره،  يلعب  أن  صمم  الرس  هذا  عثامن  أدرك  وملا  التلف، 

ذلك  سبب  عن  باباظ  له  تنبأ  قلام  الحزن  أدعى  بأنه  ذلك 

وإال  السفري  زوجة  من  زقزوق  تزويج  يف  يرغب  بأنه  أجابه 

فإنه يخىش إذا زقزوق مل ينل أمنيته أن ينتحر، ويف ذلك ما 

يدعو عثامن إىل اقتفاء أثره – فام كان من باباظ إال أن أمر 

بالقبض عىل السفري وحبسه ليك يخلو الجو لزقزوق وشمس 

سبيل الهرب، ثم تظهر زوجة السفري الحقيقية ويعلم باباظ 

رجال  لكن  الحمق.  من  أتاه  ملا  فيحنق  خطيبته  شمس  أن 

قد  أنهم  إذا  يطمنئ  أن  إليه  ويطلبون  يدخلون  البوليس 

باباظ  بينهم عثامن فيصعق  الفارين ومن  النار عىل  أطلقوا 

بأن منيته قد حانت، ويظل  عند سامع ذلك ويهلع ويوقن 

يف حزن حتى يبقى عىل املوعد الذي قرره له الفليك ساعتان 

املتعة  من  قسطه  فيأخذ  شمس  يتزوج  أن  ذلك  إذ  فيعتزم 

يف  متخفياً  عثامن  له  يبدو  اللحظة  أن ميوت ويف هذه  قبل 

إذا  حياته  إليه  يرد  ألن  مستعد  بأنه  له  ويقول  شبح  شكل 

بها  باالقرتان  لزقزوق  وسمح  شمس  من  زواجه  عن  تنازل 

وقد كان ذلك فتم زفافهام.

مرسحية  عن  تقريراً  الرقيب  كتب   1929 يوليو  أواخر  ويف 

- ألمني صدقي  والهند«  السند  أو »بالد  العجائب«  »مملكة 

لتمثلها فرقة فوزي منيب بكازينو ليالس - قال فيه: خالصة 

هذه الرواية أن أحد األمراء رزق ولداً غري رشعي فألقى به 

املساجد ويدعى »جامع  بعض  بالقرب من  يومني  ابن  وهو 

لها مات صغرياً.  ولد  بدل  لرتبيه  أمرية  فأخذته  األخرضين«. 

وأسمته »حسن«. وكرب حتى بلغ من العمر 25 سنة فأحب 

ابنة أمري فاريس أسمها »نور الصباح« وأحبته هي أيضاً. عىل 

أن والدها اشرتط يف عريس ابنته أن يكون ذا جاه وألقاب. 

كان  من  وأن  رشعي  غري  ابن  أنه  عرف  الوقت  ذلك  ويف 

من  وانرصف  لذلك  فحزن  له  مربية  إال  ليست  أمه  يحسبها 

أيام  وبعد   .. يدها  طلب  يف  ذهب  يوم  الصباح  نور  حرضة 

بدأ البحث عن ابن ذلك األمري املفقود ألن األمري قد أرشف 

املرياث.  باسمه  أن يرى ولده ويكتب  يريد  املوت فهو  عىل 

فتقدم من بني من تقدم مدعياً بأنه هو ذلك الشاب الضائع 

صيني  شخص  وكان   .. البنوة  حسناً  ونازع  الرببري  عثامن 

يدعي »سن سن بن جان« قد جاء إليهام بإيعاز من ابن أخ 

األمري ويدعي زياد يريد التغرير بهام وتعطيلهام عن السفر 

حتى ميوت األمري فريث زياد .. فنصب لهام الحبائل العديدة 

إىل  أوعز  ثم   .. أقلتهام  التي  السفينة  مرتني  أحرق  أن  منها 

لكنهام  ذلك  غري  إىل   .. إخفاءهام  الصني  أهل  من  جامعة 

تخلصا حتى وصال إىل دار األمري .. وهناك حاول زياد وسن 

سن قتلهام فوقف عىل الرس طبيب األمري فألقيا به يف النهر 

أمر  األمري  عىل  يقّص  األخرية  الساعة  يف  وحرض  نجا  لكنه 

أما   .. الحقيقي  الولد  بأنه  حسن  وعرف   .. الخائنني  هذين 

عثامن فاعترب أخاه نظراً ملا قاسمه إياه من الشدة يف حياته 

ال  بريئة  الرواية  وهذه  عنهام.  أعفي  فقد  الخائنان  وأما   ..

أرى مانعاً من متثيلهام.

تقريراً عن مرسحية »كوهني  الرقيب  ويف 1929/7/30 كتب 

وكييل« لفرقة فوزي منيب بكازينو ليالس، قال فيه: طالعت 

وتتلخص  منيب  فوزي  اقتباس  وكييل«  »كوهني  رواية 

اللون  بيضاء  سيدة  من  متزوج  »كوهني«  أن  موضوعها 

برانيط  تاجر  هذا  وكوهني  »كيتي«.  اسمها  بابنة  منها  رزق 

باملالكمة  غرام  وله  ولع  وله  تجارته  يف  موفق  غري  ولكنه 

يعالج أمرها كلام سنحت له سانحة. ويكون أن أحد رجال 

حباً  يهيم  »نوحي«  اسمه  ولد  وله  »بويل«  واسمه  الرشطة 

وشغفاً بكيتي وتبادله الحب. أما كوهني فام يقع نظره عىل 

فيحنق  ذريعاً  فتكاً  به  ويفتك  ويالكمه  إال  هذا  »نوحي« 

ويفتك  بثأره  ويأخذ  ولده  إهانة  أجل  من  ويغضب  »بويل« 

املحرض  ويحرض  تجارته  يف  كوهني  وينكب  فتكاً.  بكوهني 

من  فيخلص  كوهني  أما  متجره  عىل  الحجز  لتوقيع  سلفات 

املتجر  صاحب  أن  مدعياً  بنفسه  يفكر  بأن  الورطة  هذه 

من  قليل  بعد  املحرض  سلفات  ويعدد   – الهند  يف  غائب 

الزمن وينرش كوهني بأن أحد أقربائه مات يف الهند وأنه هو 

وارثه الوحيد. ثم ال يلبث ألن يعود إليه مرة أخرى ويقول 

الهند  يف  مات  الذي  فوكوش  مسرت  وأن  الفهم  أخطأ  إنه  له 

والذي كان متزوجاً من خالته، هو خال »تومي« وأن تومي 

بزواج  الرواية  باملرياث من كل من عداه. وتختم  أحق  هذا 

تومي من كيتي حبيبته. وما أرى ما مينع متثليها بعد حذف 

املحذوف يف الصفحات.

نوافذ

الملك خاتم  لمسرحية  الرقيب  تقرير 
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وحده باألسود  ليس 
المسرح نصنع   

املرسح  عروض  أغلب  أن  ملفتة؛  ظاهرة  باتت 

ليس  بالسواد  أقصده  وما  السواد.  تتشح  العريب 

تقول  أو  مثًل،  سوداء«  »كوميديا  تقول  كأن  مجاًزا 

اللفظ؛  سواد  تقول  أو  تشاؤمها،  مبعنى  الرؤية؛  سواد 

مبعناه  السواد  أقصد  لكنني  املعنى.  قتامة  مبعنى 

فمعظم  وامللموس،  املريئ  اللوين  مبعناه  الحريف، 

تشارك  التي  تلك  وخاصة  العربية  مسارحنا  خشبات 

وحوائط  ملبًسا  باألسود  تتلون  العربية،  مهرجاناتنا  يف 

وبؤًرا ضوئية صفراء كابية.

محاولة  نظنها  كنا  املوضة(  )بداية  البداية  يف   

أو  ورائها،  من  طائل  ال  لونية  بهرجة  عن  للستغناء 

كانت  ممثلني  إمكانات  إظهار  يف  محمودة  رغبة 

تكرار  لكن  واألكسسوارات.  الكتل  ركامات  تغطيها 

يف  نشك  جعلنا  مختلفة،  عربية  فرق  ومن  اللون، 

ظني  أخفي  أكاد  وال  وراءه.  ما  وراءه  األمر  أن 

فقلدها  أحدهم  تلقفها  أفكار  واحد.  املنبع  أن  يف 

واستحسناها نحن فقلدها آخرون وآخرون وآخرون. 

آخر  راجع  العريب  املرسحي  زمييل  دليًل  أردت  وإن 

هذا  ملمح  معي  لتكتشف  املهرجانات  من  مجموعة 

ومربعات،  أسود،  صندوق  عروضها:  أغلب  يف  التكرار 

حادة  ممثلني  وحركة  كابية،  ضوئية  ومستطيلت 

التفاتات  تتخللها  وعرضا  طوال  تتقاطع  ومتشنجة 

ونظرات غاضبة. 

آخر  يف  عزيزي  شاهدتها  عروض  آخر  راجع 

تتشابه  أال  يل  وقل  )مثًل(..  العام  هذا  مهرجاناتنا 

أمل تشاهد  نفسه؟  الفحيح  أال تسمع  العروض؟  عليك 

التي  نفسها  الرسالة  إليك  تصل  أمل  نفسها؟  الحركات 

رجًل  تقاوم  مهزومة  )امرأة  يف  اختصارها  ميكن 

مهزوًما(؟

اسرتعى  ما  هو  مختلفة  فرق  ومن  الفعل  تكرار 

جاء  أين  من  واألصدقاء  نفيس  أسائل  وبت  انتباهي، 

السواد هو  أقنعهم أن  السواد؟ ومن  هؤالء بكل هذا 

اللون الرسمي للمرسح؟ 

مبحاوالت  عني  يخففون  كانوا  األصدقاء  بعض 

ذلك  كان  )رمبا  فيقولون  معنى  عن  للبحث  بائسة 

مل  اإلجابة  لكن  والحياة(؛  العامل  من  لغضبهم  انعكاًسا 

لون  ذو  الغضب  إن  قال  فمن  السؤال.  غليل  تشِف 

إىل  ننبههم  ال  فلامذا  كذلك،  األمر  كان  وإن  واحد؟ 

هوة  يف  بهم  يلقي  والحركة  باللون  املشهد  تكرار  أن 

ننبههم  ال  ملاذا  املعنى؟  من  الخايل  بالتقليد  االتهام 

الفن؟ ملاذا ال نقولها لهم رصاحة  إىل أن االدعاء قاتل 

عىل  أو  سفراتهم  يف  شاهدوه  بأسلوب  إعجابهم  إن 

أن ذلك هو  أبًدا  يعني  املحمولة ال  أجهزتهم  شاشات 

ما أصبح عليه املرسح يف العامل، وأن نقله حرفًيا يعني 

أننا قد أصبحنا )فجأة( ما بعد حداثيني؟

ا يتطلب وقفة،  أظن -والله أعلم- أن األمر وصل حدًّ

)ملاذا  املرسح  هدف  استدعاء  وقفة  تأمل..  وقفة 

وكيف(.. وقفة نصارح فيها أنفسنا ونسأل ما علقة ما 

أو  نظن  الذين  املرسح  عامل  وأولهم  بالناس،  نقدمه 

للحق ندعي أننا نعرب عنهم.. وإال فام جدوى املرسح 

إذن؛ بل وما جدوى الفن إذا مل يكن بالناس وللناس. 

منا  )املهرجانية(  عروضنا  تكون  بأن  اكتفينا  لعلنا  أو 

ثم  الخشبة  سواد  نشاهد  القاعة  ظلم  ندخل  وإلينا.. 

الجهلة  أولئك  ونلعن  نسب  الشارع  نور  إىل  نخرج 

يليق  بتبجح  السياسيني  ونطالب  بل  بجوارنا؛  املارين 

بنا أن مينحونا فرصة أكرب وأموااًل أكرث وقاعات أرحب 

لنلطخ جدرانها وخشباتها مبزيد من السواد. 

واآلن.. هل يحق لنا السؤال: )ملاذا املرسح؟( 

أظن أنه السؤال الذي لن نسأله أبًدا.. فهو السؤال 

الكاشف املعري.. فلنغض الطرف عنه ولنهنأ بلقاءات 

األصدقاء.


