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33 إعداد: أحمد زيدانمتابعات

للمسرح: الفين  البيت 
الرسمية التحقيقات  انتهاء  بعد  عرضه  يستأنف  »الحفيد«   

بيان  يف  للمرسح  الفني  البيت  إدارة  أعلنت 
املرسحي  العرض  بخصوص  تنويها  صحفي 
بعودته   مبدعيه  مناشدة  إثر  وذلك  “الحفيد” 
البيت  خطة  جاءت  أن  بعد  القومي  للمرسح 
الفني للمرسح خالية من ذكر العرض واالستعداد 
لتقديم عروض أخرى عىل خشبة املرسح وجاء يف 

البيان ما ييل :
أثري  ما  بشأن  ينوه  أن  للمرسح  الفني  البيت  يود 
حول العرض املرسحي )الحفيد( من إنتاج املرسح 

القومي.
فريق  بشكوى ضد  تقدمت  قد  العرض  بطلة  فإن 
النيابة  إىل  القانونية  الشئون  أحالتها  العمل، 
اإلدارية. كام تقدم مجموعة من الفنانني املشاركني 
تم  العرض،  بطلة  ضد  مامثلة  بشكوى  بالعرض 

إحالتها إىل النيابة اإلدارية أيضا.
اليد  يغل  اإلدارية،  النيابة  يف  التحقيقات  ووجود 

عن استبدال أي من عنارصه.
مل  العرض  أن  إىل  للمرسح  الفني  البيت  ويشري 
التحقيقات  نتائج  من  االنتهاء  وفور  إلغاؤه،  يتم 
أبطال  بنفس  سواء  تقدميه  إعادة  سيتم  الرسمية، 

العرض، أو بفنانني آخرين.
يشهد  القومي  املرسح  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
وتجهيزات  بروفات  من  األخرية  املراحل  حاليا 
داليا  الفنانة  بطولة  أنا(  )سيديت  املرسحي  العرض 
الفنان  وإخراج  الشافعي،  نضال  والفنان  البحريي 
منتصف  اختبارات  انتهاء  وعقب  رزق،  محسن 
خشبة  عىل  العرض  افتتاح  سيتم  الدراسية،  العام 

املرسح القومي.

جالل: خالد 
المقبل  فرباير  منتصف  حىت  الجديدة  المسرحية  والمشروعات  النصوص  استقبال   

خشب« من  »نجوم 
جولتها  الستكمال  واإلسكندرية  والغربية  البحرية  إلى  تنطلق 

اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  رصح 

الثقايف، والقائم بأعامل رئيس البيت الفني للمرسح، أنه 

املرسحية  واملرشوعات  النصوص  استقبال  باب  فتح  تم 

للبيت  التابعة  الفرق  إنتاجها من خالل  الجديدة لدراسة 

الفني للمرسح، وذلك حتى منتصف فرباير املقبل.

القراءة يف تشكيلها  املخرج خالد جالل أن لجنة  وأضاف 

تقارير  وكتابة  النصوص  هذه  قراءة  ستتوىل  الجديد، 

عنها، والتوصية بإنتاج املقبول منها من خالل إحدى فرق 

البيت.

وكان املخرج خالد جالل، قد أكد أن املرسح املرصي البد 

شهد  الذى  املايض  األحد  يوم  وذلك  الجميع،  يشمل  أن 

البيت  خطة  عن  لإلعالن  نوعه  من  األول  يعد  مؤمترا 

الفني للمرسح لعام ٢٠٢٣، وذلك بحضور وزيرة الثقافة 

الدكتورة نيفني الكيالين وحشد من املرسحيني واإلعالميني.

من  سواء  املرسحية  واملرشوعات  النصوص  استقبال  يتم 

مكتب  مبقر  لتقدميها  األفراد  أو  املرسحية  الفرق  خالل 

الخالق  عبد  شارع   ٢٧ ىف  للمرسح  الفني  البيت  رئيس 

ثروت بوسط البلد، والتقدم بثالث نسخ من النص .

التابعة  والتجوال  املواجهة  مرسح  فرقة  تستكمل 
جالل،  خالد  املخرج  برئاسة  للمرسح  الفني  للبيت 
الثقافة،  وزير  الكيالين  نيفني  الدكتورة  رعاية  وتحت 
ملرشوع  الثالثة  االنطالقة  ضمن  العروض  جوالت 
مرسح املواجهة و التجوال، ضمن مبادرة حياة كرمية 

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السييس.
فرقة  إنتاج  من  خشب«  من  »نجوم  عرض  وُيقدم 
مرسح القاهرة للعرائس بالبيت الفني للمرسح بقرى 
وذلك  باملجان،  البحرية  مبحافظة  حمص  أبو  مركز 
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التنمية 
ومحافظة  الثقافة،  لقصور  العامة  والهيئة  املحلية، 

البحرية. 
مرسح  فرقة  مدير  الرشقاوي،  محمد  املخرج  يقول 
املواجهة والتجوال، إن العرض يقدم بـ ٥ قرى داخل 
جواد  دمسنا،  قرى  وهم  البحرية،  محافظة  عمق 
بسنتواي،  غطاس،  بركة  البحرية،  النخلة  حسني، 
التي  األوىل  املرة  بالقرى، وهي  الشباب  مراكز  داخل 
تشهد هذه القرى عروض مرسحية احرتافية للعرائس.

بعد ذلك الستكامل  العرض  الرشقاوي: يستعد  وتابع 

عقب  اإلسكندرية  ثم  الغربية  مبحافظات  جولته 

استقرار األحوال الجوية. 

العرائس  من  مجموعة  العرض حول   أحداث  وتدور 

كل  ويحاول  خشب«،  من  »نجوم  ملسابقة  تتقدم 

يظهر  ولكن  موهبته  إظهار  يف  يتباري  أن  منهم 

وتتواىل  املسابقة،  إفساد  ويحاول  الرشير  »ديبو« 

األحداث.
مرسح  نجوم  بطولة  خشب«  من  »نجوم   مرسحية 
عطية،  حمدى  وأشعار  تأليف  للعرائس،  القاهرة 
عزت،  شهاب  موسيقي  توزيع  عزت،  حاتم  ألحان 
تصميم ديكور وعرائس نبيل الحلوجي، نحت محمد 

أمني، فكرة وإخراج سيد رستم.

ياسمني عباس 

شيخ  »يا...  الغنائية  املرسحية  لتقديم  الدسوقي  محمد  املخرج  يستعد 
العرض  وعن  البالون.  مبرسح  جاهني  صالح  بقاعة  وذلك  سالمة«، 
املرسح  رموز  أحد  الستدعاء  الكاتب  دفع  الذي  والسبب  املرسحي 
شيخ  يا...  »عرض  العرض:  مؤلف  حسان  يرسي  الكاتب  رصح  الغنايئ، 
سالمة، عرض غنايئ استعرايض، والسؤال الذي يطرحه هو ملاذا نستدعي 
أعالم  واحد من  فقط ألنه  ليس  نستدعيه  اآلن؟  الشيخ سالمة حجازي 
الشاقة  رحلته  ألن  بل  مص،  يف  الغنايئ  واملرسح  والغناء،  املوسيقى 
واملضنية، ودأبه وإخالصه، وحرصه عىل التعلم واالستزادة، ليصل إىل ما 

منوذًجا  ميثل  ذلك  كل  إليه،  وصل 
باملوسيقى  مهتم  لكل  تقدميه  أردنا 
وباإلبداع  واملرسح،  والغناء 
الغرض  »ليس  وأضاف:  عموًما”. 
سالمة  الشيخ  رحلة  نستعرض  أن 
حكاية  مثة  العرض   ففي  فحسب، 
واحد،  آن  يف  ومتداخلة  موازية 
بأغاين  يعرف  ما  يقدمون  أبطالها 
التي  الظاهرة  تلك  املهرجانات، 
هي  عليها،  ما  وعليها  لها  ما  لها 
ليست حرًبا ضد الظاهرة، بقدر ما 

هي محاولة إلعانتها عىل تصحيح مسارها، فالظاهرة -يف ظني-  ليست 
سيئة عىل إطالقها، ولكن ومبا أن لكل مهنة »أسطى« يعمل عىل تعليم 
الفن  مساعديه وصقل مواهبهم، فقد أردنا تقديم سرية أحد أسطوات 
الرحلة ومحطاتها وداللتها، ما ميثل معيًنا لكل  وأساطريه، لعل يف هذه 
من يخطو خطواته األوىل عىل سلم الفن، أردنا أن نرضب - كام يقولون- 
النهاية  يف  يكفينا   لكن  أخطأنا،  ورمبا  أصبنا  رمبا  بحٍجر،  عصفورين 
التجمد  إيل  يدعو  ال  املرسحي  العرض  إن  عيل  وأكد  املحاولة”.  رشف 
الجديدة، فوضح  األجيال  تعرب عن  التي  الفنية  األشكال  الحجر عيل  أو 
اإلبداع  يف  والتمرد  وتجددها،  حيويتها  ودليل  الحياة  سنة  “التطور  إن 
ما  أواًل  نعرف  أن  املهم  ولكن  نفسها،  اإلبداع  طبيعة  تفرضها  رضورة، 
الذي نتمرد عليه، نتعرف عىل األسس وواضعيها ثم نهدمها، بعضها أو 
هنا  العرص..  لصوت  جيًدا  وينصت  يناسبنا  الذي  جديدنا  ونقدم  كلها، 
نهلة  فكرى،  مراد  عادل،  سلمي  الهلباوى،  عيل  بطولة:  العرض  واآلن”. 
شومان،  أحمد  عبدالرحمن،  سيد  عبيد،  يوسف  عكرى،  حسني  خليل، 
أحمد  عبدالله،  سحر  غنام،  إبراهيم  السبيك،  محمد  درويش،  ريهام 
ألحان: عيل  أبو عييس، صابر عبدالله.  إبراهيم، محمد  مصطفي، زهرة 
رشف.  أرشف  استعراضات:  تصميم  الكاشف.  محمد  توزيع:  الهلباوي. 
تدريب استعراضات: محمد صالح. ديكور: د. حمدي عطية. إضاءة: أبو 
بكر الرشيف. مكياج: رويب مهاب. مالبس: هبة جودة. هيئة اإلخراج: 
مخرج  إسحاق.  محمود  غنام،  إبراهيم  بدر،  نهي  النجا،  أبو  إبراهيم 

منفذ: شيامء ربيع، أحمد يونس. مدير إنتاج: أمل حبيب.

عبد الرحمن الحامميص

سالمة« شيخ  »يا... 
جاهني صالح  بقاعة  قريبا 
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4 متابعات

المصري« الفن  ورواد  رموز  »متحف  تفتتح  الثقافة  وزيرة 
العربي الوطن  في  نوعه  من  األول  المتخصص 

افتتحت  العريب  والوطن  مرص  يف  نوعها  من  األوىل  هي  سابقة  يف 

الدكتورة نيفني الكيالين - وزيرة الثقافة- متحف »رموز ورواد الفن 

املرصي« باملركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية بعد 

اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  بحضور  تطويره، 

الثقافة،  الثقايف، والفنان يارس صادق رئيس املركز، وقيادات وزارة 

النواب  مجليس  وأعضاء  والنقاد  والكتاب  الفن  نجوم  من  ونخبة 

والشيوخ، وأعضاء جمعية أبناء فناين مرص.

مدتها  املوسيقي  املركز  ألفراد  موسيقية  بفقرة  االفتتاح  وبدأ حفل 

عرش دقائق.

املكان  تطوير  عىل  عمل  من  كل  الوزيرة  شكرت  كلمتها  ويف 

وهؤالء  تاريخنا  هو  هذا  أن  إىل  مشرية   ، وتجهيزه  عليه  والحفاظ 

القدوة، وإن افتتاح  الذين تعلمنا عىل أيديهم، فهم  هم أساتذتنا 

املتحف بعد تطويره ورفع كفاءته يعترب خطوة هامة نحو تكريم 

رموز الفن واإلبداع املرصي واالحتفاء بهم، كام أنه خطوة لتعريف 

حياتنا  أثروا  من  وتاريخ  حياة  من  جزء  عىل  الجديدة  األجيال 

جميعا،  وجداننا  يف  الخالدة  املتميزة  الفنية  األعامل  من  بالكثري 

لعدد  الشخصية  املقتنيات  من  الكثري  يضم  املتحف  أن  إىل  مشرية 

الحاليني، ودعت  النجوم  من  الجميل وعدد  الزمن  نجوم  كبري من 

جموع املرصيني لزيارة املتحف واالطالع عىل جزء هام من تاريخ 

الفن املرصي،  وشكرت الوزيرة قطاع اإلنتاج الثقايف وعىل رأسهم 

املخرج خالد جالل املبدع الذي يفاجئنا دامئا عىل حد قولها.

ظهرت  ملا  صادق  يارس  الفنان  املخرج  لوال  أنه  الوزيرة  وأشارت 

قصارى جهده  يبذل  كان  ألنه   ، النور  لرتى  تكن  ومل  الفكرة  هذه 

لفتح هذا املكان. كام وجهت وزيرة الثقافة بالبدء فورا يف  أعامل 

إبداء عدد من  املقتنيات عقب  املزيد من  باملتحف وضم  التوسع 

واملخطوطات  باملقتنيات  التربع  يف  رغبتهم  وذويهم  الفن  نجوم 

والصور واألسطوانات النادرة.

وبعد جولة تفقدية لحديقة املتحف أعلنت الوزيرة افتتاح متحف 

رموز ورواد الفن املرصي، وقامت بعدها بجولة تفقدية للمتحف 

بقاعاته » الرئيسية واملوسيقى وقاعة األدباء ».

خالد جالل: األول من نوعه يف الوطن العريب.

املتحف  بافتتاح  سعادته  عن  جالل  خالد  املخرج  عرب  جانبه  من 

مؤكدا أنه حلام يتحقق بعد سنوات كثرية، مشريا إىل أنه جهد كبري 

قام به الفنان يارس صادق، ويكلل هذا الجهد بافتتاح هذا الرصح 

مبا يحويه من مقتنيات متفردة تعود بنا لزمن من اإلبداع، مشريا 

إىل أن املتحف يعد خطوة مهمة للحفاظ عىل تاريخ أعظم أعالم 

الوطن  يف  نوعه  من  األول  يعد  ألنه  املرصي،  الفن  ورموز  األدب 

العريب، ووجه الشكر للعاملني بقطاع الفنون التشكيلية للتعاون يف 

وضع سيناريو العرض املتحفي وترميم العديد من القطع.

بداية  ليكون  ومقتنياته  املتحف  لرؤية  الفنانني  كل  جالل  ودعا 

ليأتوا مبقتنياتهم لتخليد أعاملهم.

بطاقة  يحمل  من  كل  بخت  يا  بختنا،  يا  بقوله«  كلمته  وانهى 

مرصية«.

المقتنيات  مئات  يضم  المتحف  صادق:  ياسر 
الـ  بعضها  عمر  يتجاوز  اليت  الصور  وآالف 

عاما  ١٢٠
وقال الفنان يارس صادق رئيس املركز القومي للمرسح واملوسيقى 

أعوام  أربعة  منذ  بدأ  املتحف  يف  العمل  ان  الشعبية  والفنون 

أبناء  جمعية  أعضاء  تربعات  من  املقتنيات  بجمع  بدأنا  موضحا:  

املتحف  مقتنيات  لرتتفع  كبري  بشكل  ساهموا  الذين  الفنانني 

فنانا،   ٧٩ مقتنيات  منتلكه  ما  ليصبح  فقط  فنانني   ٩ مقتنيات  من 

بالقاهرة،  باملسارح  متحفية  أجنحة  إنشاء  تم  أنه  صادق:  وأوضح 

من  عدد  بعواصم  الثقافة  بقصور  متحفية  أجنحة   8 جانب  إىل 

الصور  وآالف  املقتنيات  مئات  يضم  املتحف  أن  إىل  املحافظات،  

الشعب  فنان  عود  منها  عاما   ١٢٠ الـ  بعضها  عمر  يتجاوز  التي 

من  املصنوعة  وعصاه  جليلة  من  زواجه  وعقد  درويش،  سيد 

لنا  أهدته  رائع  وفستان،  حسني  داوود  الفنان  ،خواطر  األبنوس 

وهبي  ليوسف  مقتنيات  بخالف  أيوب،  سميحة  املرسح  سيدة 

يضم   املتحف:  أن  وأضاف  الرموز،  من  كبري  وعدد  طليامت  وذيك 

زيك  الريحاين،  نجيب  منهم:  املرصيني  الفنانني  لكبار  مقتنيات 

صالح  الحكيم،  توفيق  وهبي،  يوسف  درويش،  سيد  طليامت، 

الفن  رواد  من  األلفي.....والكثري  نبيل  حسني،  داود  جاهني، 

لبديع خريي ومارون  اليد  إىل مخطوطات بخط  باإلضافة  املرصي. 

دار  وماكيت  اإلبياري،   السعود  وأبو  التابعي  ومحمد  النقاش 

األوبرا املرصية القدمية، وآخر للمرسح القومي، وثالث ملرسح سيد 

والنصوص  املوسيقية  والنوت  األصلية  الصور  من  والكثري  درويش، 

الفن  لعظامء  الشخصية  واملقتنيات  النادرة،  الرتاثية  املرسحية 

املرصي .

المتحف فكرة  تطور  مراحل 
وتم عرض فيلم تسجييل ملراحل تطور فكرة املتحف تضمن ييل:

بالقرار  تحولت  التي  و   ١٩6٣ عام  يف  الثقافية  اإلدارة  أنشئت 

الجمهوري رقم ١٥٠ لسنه ١٩8٠ الصادر من السيد الرئيس الراحل 

واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  إىل  السادات،   انور  محمد 

د.  اقرتحها  كام  الثقافية  اإلدارة  هدف  وكان  الشعبية.  والفنون 

العامة للمرسح   للمؤسسة املرصية  الراعي، عندما كان رئيسا  عيل 

واملوسيقى، هو أن يكون املركز مركزًا بحثًيا توثيقًيا ىف املقام األول، 

إىل  عنارصه  بكل  املرصي  املرسحي  الرتاث  وتوثيق  من خالل جمع 

جانب تسجيل ورصد كل األنشطة املرسحية املعارصة، ليكون ذلك 

مرجًعا دقيًقا يحفظ تاريخ املرسح املرصي ، ويف عام ١٩8١ أصدر 

ورواد  رموز  متحف  افتتاح  نعلن  الكيالني: 
تطويره بعد  المصري  الفن 
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وزير الثقافة األسبق السيد االستاذ عبد الحميد رضوان قرارا وزاريا 

وضع فيه هيكلة املتحف كإدارة عامة وكذا اإلدارة العامة لبحوث 

للمركز  املركزية  اإلدارة  تحت  يندرجان  وهام  املرسحية،  الثقافة 

رئيس  أول  وكان  الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي 

للمركز هو الفنان الكبري األستاذ / نبيل األلفي سنة ١٩8٠ ثم تاله:

ا. ليىل فهمي جاد ، أ. فؤاد دوارة، أ. د حمدي الجابري ، أ. أحمد 

أ.   ، عوض  سمري  أ.   ، السقا  صالح  أ.   ، الشاروين  يعقوب  أ.   ، زيك 

أبو  أ.د   ، الحديني  محمود  أ.  غنيم  سامي  أ.   ، الشافعي  شويكار 

د.   ، مهران  سامح  د.  أ.   ، طالب  أبو  أسامة  د.  أ.   ، سالم  الحسن 

د.   ، عيل  محمد  السيد  أ.   ، املنعم  عبد  ا.نارص  الجندي،  حسني 

د.  إسامعيل،  عيل  سيد  د.  نجايت،  عاصم  د.   ، الفتاح  عبد  انتصار 

مصطفى سليم، الفنان عامد سعيد، واملخرج محمد الخويل.

املرسحي  الرتاث  وتوثيق  بحفظ  الرؤساء  هؤالء  كل  اهتم  وقد   

املقتنيات  من  بعضا  وجمعوا  الشعبية،  والفنون  واملوسيقي 

واملخطوطات املوسيقية  واألسطوانات الرتاثية ،

للمتحف يضم جميع  كبري مجهز  املقرر تخصيص مكان  وكان من 

مقتنيات  مخزن  من  ليتحول  الثالثة  الفنون  يف  املركز  مقتنيات 

هذا  أن  يبدو  لكن  والدارسون،  املهتمون  عليه  يتوافد  مزار  إىل 

املقتنيات  من  كبريا  كام  يضم  فاملتحف  الحدوث،  صعب  األمر 

يف  يتوافر  ال  وهذا  لعرضها،  كبري  مكان  إىل  تحتاج  التي  القيمة 

مقر  للمرسح  القومي  للمركز  يكن  مل  أنه  إىل  باإلضافة   ، املركز 

اإلدارة  توىل  ان  إىل  املتحف،  ينشئ  أن  أحدهم  يستطيع  مستقل 

كنوز  من  املركز  يحتويه  ملا  الشاملة  الرؤية  القدير صاحب  الفنان 

 ١٩٩4  « الحديني  محمود  القدير  الفنان  وهو   ، تراثية  ومقتنيات 

– ٢٠٠٠” الذي استطاع بعد عناء ومشقة  كبريين أن يحصل عىل 

تخصيص  عىل  حسني  فاروق  الفنان  األسبق  الثقافة  وزير  موافقة 

املرصية  األوبرا  دار  إىل  نقله  بعد  للثقافة  األعىل  املجلس  مقر 

فيال   - الزمالك  يف  صربي  حسن  شارع   ٩ ب  الكائنة  الفيال  وهي 

له  مكان  وهو  عيل-  محمد  حفيدة  حليم  رقية  األمرية  املرحومة 

يف  يلوح  املتحف  إنشاء  حلم  عهده  يف  وبدأ  كبرية،  تاريخية  قيمة 

انتقل  أنه  إال  اإلجراءات  اتخاذ  بالفعل يف  ، وبدأ  األفق مرة أخرى 

بعد  الحلم  عندها  وتوقف  للمرسح  الفني  البيت  رئاسة  تويل  إىل 

توىل  ثم   ، راقي   التاريخي وسط حي  املكان  بهذا  نواته  أن وضع 

 ٢٠٠٠ « الحسن سالم  أبو  الدكتور  األستاذ  املركز  رئاسة  بعده  من 

املتحفية،  الرؤية  حلم  استكامل  حاول  بدوره  والذي   ،«  ٢٠٠١  –

متاثيل  لعمل  باإلسكندرية  الجميلة  الفنون  كليه  بطلبة  واستعان 

مدير  مرزوق  زورس  القدير  الفنان  إرشاف  تحت  الفنية  للرموز 

يسعفه  مل  ولكن  الوقت،   ذلك  يف  املرسحية  الثقافة  بحوث  عام 

عام  بعد  للمركز  إدارته  فرتة  انتهت  فقد  الحلم،  الوقت الستكامل 

عبد  انتصار  القدير  الفنان  توىل  حتى  بعدها  الرؤساء  ،وتعاقب 

الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  إدارة  الفتاح 

القاعة  فاتخذ من  املتحفي من جديد،  الحلم  ليستعيد  عام ٢٠١٢ 

لها  أوىل، وقد دعي  املتحف كمرحلة  نواة لعرض  الكربى  الرئيسية 

وبعض  العرب  صابر  محمد  الدكتور  األستاذ  األسبق  الثقافة  وزير 

انتهت  حيث  ميهله،  مل  فالوقت  العادة  جرت  كام  ولكن  الضيوف 

وتعاقب  أشهر،    ١٠ بعد  التقاعد  لبلوغه سن  للمركز  رئاسته  فرتة 

 ، املتحفي  الحلم  شعلة  انطفأت  حتى  الرؤساء  من  عدد  بعدها 

اجتامعات  كقاعة  األوىل  وظيفتها  إىل  الرئيسية  القاعة  وعادت 

الرتاثية، واستمرت  متعددة األغراض وتكسو جدرانها بعض الصور 

يارس  القدير  الفنان  املركز  إدارة  توىل  حتى  الحالة،  هذه  عىل 

صادق يف يناير ٢٠١٩ والذي حاول إحياء الحلم وبعثه من جديد 

، وبدأ   املركز  أولوياته منذ توليه رئاسة  النور فكان من أهم  لريى 

خالل  من  ،وذلك  مرص  فناين  أبناء  جمعية  مع  بالتواصل  صادق 

لقائه باملستشار مايض توفيق الدقن رئيس مجلس إدارة الجمعية 

من  العظيم  الفني  الرتاث  بهذا  واالهتامم  بالفكرة  رحب  والذي 

للمرسح  القومي  املركز  وباألخص  عام  بوجه  الثقافة  وزارة  خالل 

الثقايف  اإلنتاج  شؤون  لقطاع  التابع  الشعبية  والفنون  واملوسيقى 

أبناء  السادة  الدقن حملة توجيه  توفيق  املستشار مايض  بدأ  وقد 

وأجدادهم  آبائهم  مقتنيات  لتسليم  الجمعية  وأعضاء  الفنانني 

أبناء  تكاتف  الفكرة  بقيمة  منهم  وإميانا   ، املركز  إىل  وذويهم 

الفنانني واستطاع املركز الحصول عىل مقتنيات قيمة ومثينة لهؤالء 

كمرحلة  للجمهور  املتحف   فكرة  نرش  صادق  واستطاع   ، الرواد  

يف  متحفية  أجنحة  إنشاء  بفكرة  بداية  والرتاث  املقتنيات  لعرض 

ودعمها  الفكرة  بهذه  والذي رحب  املرصية،  واملحافظات  املسارح 

املخرج الكبري خالد جالل رئيس قطاع شؤون اإلنتاج الثقايف.

 وقدم صادق بعدها  لوزارة الثقافة مرشوعا قوميا إلنشاء متحف 

فني متخصص لرواد ورموز الفن املرصي مبقر املركز،  ولكن حالت 

وخاصة  البالد  بها  مرت  التي  العصيبة  الفرتة  تلك  يف  امليزانيات 

كانا   والعزمية  اإلرصار  لكن  الحلم،  تحقيق  دون   ، كورونا  جائحة 

أقوى من العقبات، وأرص وعزم صادق وزمالئه من العاملني باملركز 

للتكاتف لتحقيق الحلم وتنفيذ الرؤية الفنية ل صادق، واستطاع 

الجميع يف جهد وعمل مستمر  يف غضون خمسة أشهر أن يحولوا 

املكان إىل تحفة فنية،  مبساعدة مديرة للمتحف متخصصة منتدبة 

ووضع  املتحف  إدارة  تولت  والتي  التشكيلية  الفنون  قطاع  من 

الفني باالشرتاك مع قطاع الفنون التشكيلية لإلرشاف عىل  التصور 

الرئيسية هي  القاعة  لتصبح  املقتنيات واملالبس واملاكيتات  ترميم 

للمتحف  األوىل  املرحلة  وتصبح  الكبري،  للمتحف  الحقيقية  النواة 

مبراحل  الحلم  واستكامل  والتطور  االستمرار  أجل  من  قوية  بداية 

قادمة. ويصبح متحف رموز ورواد الفن املرصي رائدا ألنه املتحف 

الفني الوحيد يف الوطن العريب.

الثقافة  لوزارة  يضاف  كبري  صرح   : الحضور 
عموما ومصر 

والنقاد  والكتاب  الفنانني  من  الحارضين  من  كبري  عدد  وأبدى 

وأبناء وأحفاد الفنانني إعجابهم بالفكرة مشريين إىل أنه رصح كبري 

استكامل املرشوع  الثقافة ومرص عموما، متمنني  إىل وزارة  يضاف 

مقتنيات  بوضع  الفنانني  أبناء  كل  اشرتاك  بعد  وقت  ارسع  يف 

أيوب والفنان فاروق فلوكس  الفنانة سميحة  ذويهم، ومن هؤالء 

والفنان محمد رياض والفنانة سمرية عبد العزيز باإلضافة إىل عدد 

كبري من النقاد و الكتاب وأبناء الفنانني.

سامية سيد
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العربي  المسرح  بمهرجان   13 الـ  الدورة 
واألطفال للكبار  الموجه  والنص  المسرحي  العلمي  للبحث  العربية  بالمسابقة  الفائزون 

الدار  يف   ١٣ الـ  دورته  فعاليات  خالل  العريب،  املرسح  مهرجان  أعلن 
العلمي  للبحث  العربية  باملسابقة  الفائزين  عن  باملغرب،  البيضاء 
املرسحي، بحضور لجنة التحكيم من الدكتورة نجوي عانوس، والدكتور 

سعد يوسف وتغيب الدكتور د.سعيد الناجي.
القريب باملرتبة األوىل يف املسابقة  الباحث املغريب عادل محمد  وتوّج 
والثالثة  الثانية  املرتبني  يف  وحّلت  املرسحي،  العلمي  للبحث  العربية 
أن  علاًم  بسام،  وأسامء  وهدان  مروة  املرصيتان  الباحثتان  التوايل  عىل 
الذين  والباحثني  الباحثات  من  مجموعة  بني  من  انتقوا  قد  املتوجني 

أرسلوا أوراقهم البحثية إىل لجنة تحكيم املسابقة.
كلمته  األول، خالل  باملركز  الفائز  القريب  عادل  املغريب  الباحث  وقال 
املكتبة  يف  الثالثة  نحن  وأبحاثنا  جميًعا  زماليئ  أهنئ  صحفي:  مؤمتر 
وأشكر  املستقبل،  يف  يل  وإشعاًعا  تحفيزًا  متنحني  والجائزة  العربية، 

أعضاء اللجنة العلمية الذين اجازوين واختاروا بحثي. 
وأضاف: البحث الذي تقدمت عن العرض املرسحي »ديايل« بني صدمة 
العرض املرسحي  الجاميل، وحرص  املوضوعايت وحدود االشتغال  الطرح 
خالل  من  البحث  فكرة  تعزيز  عىل  أكواريوم  لفرقة  »ديايل«  املغريب 
بتكتم  وتحظى  ككل،  الرشقي  املجتمع  تابوهات  من  ملوضوع  تناوله 
بذلك  ليكون  األنثوي،  الجنيس  بالعضو  املتعلقة  وهي  لدنه،  من  كبري 
طرح  يف  جرأة  املغربية  املرسحية  العروض  أقوى  من  »ديايل«  عرض 
مصدوما  يظل  الذي  الجمهور،  مواجهة  يف  حدة  وأكرثها  املوضوع، 
املجتمعات  ديدن  التكتم  كان  وإن  ويسمع.  يرى  مام  ومشدوها 
املحافظة بشكل عام، ومل تسلم منه حتى املجتمعات الغربية يف مراحل 

محددة.
عن  وهدان  مروة  د.  الثاين  باملركز  الفائزة  املرصية  الباحثة  وتحدثت 
للبحث  منوذجا  ليكون  الفلسطيني  للمرسح  اختيارها  وأسباب  بحثها 
عن مرسح الصدمة وهو العنوان الذي حددته الهيئة العربية للمرسح 

الجهة املنظمة للمهرجان.
 وقالت د أستاذ املرسح املقارن بكلية األلسن جامعة عني شمس، إن 
واخرتت  العريب  املرسح  مبهرجان  فيها  أشارك  التي  الثانية  املرة  هذه 

الفلسطيني  الرصاع  حول  الفلسطينية  النكبة  واقع  من  مرسحية 
من  عنارصها  كل  يف  متمثل  مرسحيتي  يف  الصدمة  ومالمح  الصهيوين، 

سينوغرافيا ومتثيل وحتي البوسرت الخاص باملرسحية.
التي  املرسحية  عن  بحثت  ولكني  مطلقا  الفوز  أتوقع  مل  وأضافت:   
تناسب عنوان البحث وملا وجدتها قمت بالدراسة حول تجليات مرسح 
ملرسحية  نقدية  كدراسة  الفلسطيني  املرسحي  الخطاب  يف  الصدمة 

»املسلخ« بني النص والعرض.
بحثها  عن  الثالث،  باملركز  الفائزة  بسام  أسامء  د.  الباحثة  وتحدثت 
»خطاب  السعودى  النسوى  املرسح  ىف  الصدمة  تجليات  وعنوانه: 
توقفت  قائلة:  الله«،  عبد  ملحة  السعودية  الكاتبة  نصوص  ىف  املرأة 
أن  وجدُت  ألننى  خاصة  بصفة  السعودية  الله  عبد  ملحة  تجربة  عند 
قوية  بصفعة  به  خبطتنى  الفأس(  )أم  فعنوان  صدمتنى؛  مرسحياتها 
ىف  التفكري  ىف  بدأُت  ثمَّ  ومن  فأسها  من  واندهشت  أواًل  أحسستها 
تجليات هذه الصدمة، وعنوان )حينام متوت الثعالب( صدمنى بصفعة 
قوية شلتنى عن التفكري ىف أمر موت الثعالب فقط ُصفعت بالثعالب 
الدرامى  العمل  داخل  صدمتنى  كام  العنوان،  ىف  املوجودة  الكثرية 
العفريت،  الشبح،  مثل  البرشية  للطبيعة  خارقة  ميتافيزيقية  بأشياء 
الروح...  وامتداد  الذات  انشطار  امليتافيزيقية،  األحالم  املخيف،  العامل 

الخ.
 وأضافت: شاركت من قبل مع الهيئة العربية للمرسح، وأتقدم بخالص 
للباحثني  الفرصة  العربية للمرسح ملنحها هذه  للهيئة  الشكر والتقدير 
الشباب، وأشكر األساتذة املحكمني الذين قطعوا من وقتهم وجهدهم 

لخروج األبحاث بالدقة واملوضوعية الالزمة لطرح مفهوم الصدمة.
من  عرشة  الخامسة  بالنسخة  الفائزين  عن  املهرجان،  أعلن  كام 
للصغار(،  واملوجه  للكبار  )املوجه  املرسحي  النص  تأليف  مسابقتي 
مئة  لألطفال  املوجه  املرسحي  النص  تأليف  مسابقة  عىل  وتنافس 
وفق  القصرية،  القامئة  ستة وعرشون  منهم  كاتباً، وصل  وثالثون  وستة 
واإلبداع  االبتكار  األطفال أصحاب  باألبطال من  تحتفي  )نصوص  نظام 
حياة  مع  تتفاعل  نصوص  بإنتاج  اهتامماً  وذلك  والتحدي(  واإلرادة 

الطفل املعارص، وتفتح أفق املستقبل، نصوص تساهم يف بناء وتكوين 

النصوص  يف  الطفل  لشخصية  ملهمة  درامية  مناذج  خالل  من  الطفل 

املؤلفة.

وقد عمل عىل تحكيم هذه املسابقة لجنة تكونت من:

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص املوجه لألطفال من األستاذ 

فتحي عبد الرحمن من فلسطني، والدكتور مشهور مصطفى من لبنان، 

الكاتب محمود  الثالثة  املرتبة  نبيل بهجت من مرص، وفاز يف  الدكتور 

الثانية  املرتبة  ويف  “األصدقاء”،  نصه  عن  مرص،  من  موىس  فرغيل 

الكاتب محمود عبد الله عقاب من مرص عن نص “عالء الدي واملارد 

عن  مرص،  من  عرفات  حسنني  رضا  الكاتب  األوىل  املرتبة  ويف  اآليل”، 

نصه “رشيد”.

النص املرسحي املوجه للكبار، فقد تنافس ٢48  أما يف مسابقة تأليف 

مواجهة  يف  للحياة  تنترص  )نصوص  نظام  وفق  نصوصهم  قدموا  كاتباً 

املوت وتسليعه( والذي جاء انطالًقا من أن العامل يعيش موجات موت 

بأشكال وأعداد ووسائل وأسباب مل تعرفها اإلنسانية بكل هذه الكثافة 

والبشاعة، وهناك تسليع املوت وتسليع اإلنسان وحياته، وقد وضعت 

رضوب  مواجهة  يف  للحياة  تنترص  نصوص  إلنتاج  التيمة  هذه  الهيئة 

وأشكال وأسباب وفنون املوت التي تتجىل صورتها يف الحارض وامُلَعاش، 

نصوص تؤكد عىل أن اإلنسان واإلنسانية هام جوهر الحياة ومعناها.

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص املوجه للكبار من األستاذ 

كريم رشيد من العراق، والدكتورة ليىل بن عائشة من الجزائر، واألستاذ 

عىل  الثالثة  باملركز  الفائزين  نتائج  وجاءت  األردن،  من  الرباري  هزاع 

الجزائر  من  الكريم  عبد  أحمد  الكاتب  الثالثة  املرتبة  يف  التايل:  النحو 

عيل  الكاتب  الثانية:  املرتبة  ويف  بغداد”،  يف  املوت  “فنتازيا  نصه  عن 

عدنان آل طعمة من العراق، عن نصه “سيسيفوس ثالثاً”، ويف املرتبة 

األوىل: الكاتب أكسم اليوسف من سوريا عن نصه “أديب”.

ياسمني عباس 

للكبار الموجهة  النصوص  جوائز  يحصدون  والجزائر  والعراق  وسوريا  للطفل  الموجهة  النصوص  حوائز  تحصد  مصر 
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صليحة  نهاد  مسرح  وفعاليات  أنشطة 
وفرباير يناير  في 

تحت رعاية األستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكادميية الفنون 

وإرشاف املخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي،  يقدم 

يناير  شهري  يف  وفاعلياته  أنشطته  صليحة  نهاد  د.  مرسح 

وفرباير لعام ٢٠٢٣ .

على  يناير  لشهر  الفنية  والفعاليات  األنشطة 
صليحة نهاد  مسرح 

حفل غنايئ لفرقة »حوارات باند« الجمعة ١٣ يناير يف السابعة 

الباند  الحاصل عىل املركز األول يف مسابقة  الباند  مساء  وهو 

األفضل لعام ٢٠٢٢، مرسحية »ساقية سليامن« تأليف وإخراج 

 « جاد  »بابا  مرسحية   ، مساء  السادسة  الجمعة  كامل  أحمد 

تأليف وإخراج عبد الرحمن عريب  من تقديم فرقة بروباجندا 

يف  فرباير   ١ االربعاء  حتى  يناير   ٢٧ الجمعة  من  املرسحية 

عبد  »شيكا«،  : حسني عىل  متثيل  العرض من  السادسة مساء، 

»ميشو«،  ارشف  محمد  املنعم،  عبد  سيد  العريب،  الرحمن 

ارساء  نزيه،  امرية  »شطة«،  هشام  صالح  الرشيف،  عبدالله 

موسيقى  تنفيذ  و  وإعداد  احمد،  ميار  السالم،  عبد  نور  سيد، 

 ( النجا  أبو  البوسرت عمرو  دعايا وتصميم  احمد،  الرحمن  عبد 

بونجا(، ديكور محمد يحي، إضاءة : خالد نارص، رئيس الفريق 

مخرج  »شطة«،  هشام  صالح   : مساعد  مخرج  سيد،  حسام   :

العريب،  الرحمن  عبد   : وإخراج  تأليف  املليجي،  مهند  منفذ: 

املركز  بالتعاون مع  التمثيل لألطفال«  اساسيات  تعليم  »ورشة 

سنوات   ٩ سن  من  درويش   سيد  والفنون  للثقافة  األكادميي 

بقسم  املعيد  مرجان  أمين  الفنان  تدريب  ١٢ سنة  وحتى سن 

التمثيل واإلخراج. 

على  فرباير  لشهر  الفنية  والفعاليات  األنشطة 
صليحة نهاد  مسرح 

يس  محمد  غنايئ  تأليف  »االسرتاحة«  مرسحية  تقديم  سيتم 

وإخراج إسالم أبو عوف، يوم األحد ٥ فرباير يف السادسة مساء، 

عالء  إخراج  الدين  نور  ناظم  غنايئ  تأليف  »الهدية«  مرسحية 

من  الغنايئ   للمرسح  الفنون   أكادميية  فريق  منتخب  الوكيل 

االثنني 6 فرباير وحتى الخميس ٩ فرباير يف السادسة مساء.

حفل غنايئ لفرقة »زمبليتا باند« الجمعة ١٠ فرباير يف السابعة 

إخراج  هوجو  فيكتور  تأليف  »البؤساء«  ومرسحية  مساء، 

محمود جراتيس من السبت ١١ فرباير إىل الجمعة ١٧ فرباير يف 

السادسة مساء.

ومرسحية »الرجل الذي أكله الورق« دراماتورج وإخراج محمد 

فرباير يف  الخميس ٢٣  فرباير وحتى  السبت ١8  الحرضي  من 

درجي«  ل»فرقة  موسيقي  حفل  إىل  باإلضافة  مساء،  السادسة 

يوم الجمعة ٢4 فرباير السابعة مساء.

وإخراج  تأليف  دنشواي«  »جالد  مرسحية  تقديم  يتم  فيام 

أحمد محمود السبت ٢٥ فرباير يف السادسة مساء.

نهاد  د.  اإللكرتوين ملرسح  املوقع  تدشني  تم  أنه  بالذكر  جدير 

ومصمم  املخرج  إرشاف  تحت  تجريبي(،  )تشغيل  صليحة 

املرسح،   عىل  العام  املرشف  صدقي  فؤاد  محمود  الديكور 

.Www.nstheater.com

جدول  ومتابعة  معرفة  الجمهور  يستطيع  املوقع  خالل  ومن 

والورش  واملوسيقية  الغنائية  والحفالت  املرسحية  العروض 

السابقة  واألعامل  املرسح  ولوكيشن  الحجز  وطرق  الفنية. 

الشكاوى  التنظيمي وفلسفة وأهداف املرسح وتلقى  والهيكل 

واالقرتاحات، وتصميم املوقع لعبد الله محمد مننم .

بأكادميية  املكشوف«  »املرسح  صليحة  نهاد  مرسح  أن  ويذكر 

الفنون كان قد تم افتتاحه يف نوفمرب ٢٠٢١ برعاية وتوجيهات 

وتجهيزه  بناءه  استغرق  والذي  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 

حوايل  الستة أشهر.

تصميم  من  صليحة«  نهاد  د.  »مرسح  املكشوف  واملرسح   

وإرشاف فني للدكتور ومهندس الديكور محمود فؤاد صدقي، 

الفنون،  بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  أبناء  أحد 

وحاليا مدير مرسح نهاد صليحة. 

سامية سيد
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بأسيوط  والتعليم  الرتبية  ملديرية  املرسحية  الحركة  شهدت 

لهذا العام ٢٠٢٢ حراك مرسحي عيل جميع املستويات التعليم 

حكومي، التعليم الخاص واألزهري. وخاصًة بعد افتتاح املرسح 

التابعة  الجامعة  مدرسة  يف  والتعليم  بالرتبية  الخاص  املركزي 

والتجديدات  التطوير  بعد  وذلك  والتعليم  الرتبية  ملديرية 

التعليمية  املنشآت  لتطوير  املديرية  خطة  به ضمن  التي متت 

وتفعيل األنشطة املدرسية. وكان االفتتاح برئاسة السيد محافظ 

أسيوط لواء/ عصام سعد. وبحضور كٍل من: عبد العزيز حسن 

إبراهيم  محمد  باملحافظة،  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل  زنار 

مدير  النمر  محمد  والتعليم،  الرتبية  مديرية  وكيل  دسوقي 

غرب  حي  رئيس  بشري  محمد  باملديرية،  الفني  التعليم  عام 

أسيوط، محمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومديري 

والقيادات  املديرية  وقيادات  باملحافظة  التعليمية  اإلدارات 

الشعبية ومديري املدارس املشاركة يف االحتفال. 

من  كبري  عدد  بمشاركة  االفتتاح  فعاليات 
المحافظة مدارس 

مبلعب  االحتفال  يف  املشاركة  الفرق  عرض  بطابور  االفتتاح  بدأ 

مرص  لجمهورية  الوطني  النشيد  ثم  القسم  وترديد  املدرسة 

املحافظ  أزاح  ثم  . ومن  واالنتامء  الوالء  لقيمة  تعزيزاً  العربية 

االفتتاح  رشيط  وقص  للرسح  التذكارية  اللوحة  عن  الستار 

داخل  االحتفال  فقرات  بدأت  ثم  القيادات.  جميع  بحضور 

عاش«  »اليل  وأغنية  حبيبي«  »وطني  أوبريت  بعرض  املرسح 

لطالب مدرسة نارص الثانوية ومدرسة النهضة، ثم عرض أغنية 

ثم  الثانوية،  يوسف  خديجة  مدرسة  لطالبات  أصيل«  »حبك 

النرص  مدرسة  لطالب  العصور«  عرب  أسيوط  »مدرسة  عرض 

بالزرايب.

العروض املرسحية فاصل لفقرة عزف ماندولني وإيقاع   وقطع 

ثم  من  بالقوصية.  الثانوية  عبدالرحيم  أحمد  مدرسة  لطالبات 

روضة  ألطفال  »أكتوبر«  بعرض  املرسحية  العروض  استكامل 

مدرسة  لطالب  بلدي«  »األولة  عرض  ثم  رجب،  يارس  الشهيد 

النور للمكفوفني، ثم غناء للطالبه نارميان عمر مبدرسة الشهيد 

مدرسة  لطالب  البحرية«  من  »ياليل  استعراض  ثم  سيد،  فرغيل 

لطالب  أحيل«  »مرص  وأوبريت  املجتمعي،  للتعليم   ١ أنس 

يا خالقي«  الخاصة مبنفلوط، ثم أغنية »برضاك  مدرسة السالم 

النارصالثانوية  عبد  جامل  مبدرسة  يعقوب  مهرائيل  للطالبه 

بالفتح.

 ومن ثم استعراض »هنحب مني غريها« لطالب مدرسة النرص 

ثم   ،١ أنس  مدرسة  لطالب  »العصاية«  واستعراض  الخاصة، 

بنات  اإلعدادية  لطالبات مدرسة  فردي وعزف عود  غناء  فقرة 

لطالب  شعبي  وفلكلور  واملحبة«  »السالم  وأغنية  بأبنوب، 

مدرسة األمل، واسكتش »العقالء« لطالب مدرسة السالم ناجي، 

للطالبه  اكسيليفون  وعزف  هاين  أبادير  للطالب  عود  عزف  ثم 

بعرض  الختام  وكان  العسكرية،  الثانوية  نارص  مبدرسة  مارينا 

أوبريت »أسيوط يا قلب الصعيد« ملنتخب اإلدارات.

اللواء عصام سعد خالل كلمته يف الختام عن دعمه  وقد أعلن 

والفعاليات  أنواعها  بكافة  املدرسية  واألنشطة  التعليم  لقطاع 

يف  الطالب  من  املتميزين  وتكريم  باملحافظة،  والفنية  الثقافية 

يف  املشاركة  الطالبية  الفرق  بعروض  أشاد  كام  املجاالت.  كافة 

والتدريب  املتميزة  الطالب  مواهب  عيل  تدل  والتي  االحتفال 

تلك  عيل  واملرشفني  منهم  املتميزين  تكريم  معلناً  املتميز 

العروض ومديري اإلدارات التعليمية يف احتفالية خاصة تقديراً 

مديري  وبعض  بركات  وليد  املستشار  قام  كام  ملجهوداتهم. 

مالية  مكافأت  املتميزين  الطالب  مبنح  التعليمية  اإلدارات 

تقديراً لتميزهم. 

نشاط  في  بقوة  تشارك  األزهرية  المعاهد 
المسرح

مل يتوقف حراك نشاط املرسح يف الرتبية والتعليم عيل املدارس 

أيضاً  األزهرية  املعاهد  قامت  بل  فقط؛  للمديرية  التابعة 

اإلنشاد  يف  أساسية  مسابقات  لديها  فأصبح  باملرسح  باالهتامم 

الديني واإللقاء واملرسح اإلسالمي والتي تقام يف نوفمرب من كل 

عام. ومتيز عام ٢٠٢٢ مبشاركة جميع املعاهد األزهرية لجميع 

املرسح  مسابقة  يف  والثانوية_  واإلعدادية  _االبتدائية  املراحل 

اإلسالمي. 

لقصور  العامة  بالهيئة  مرسحي  مخرج  ضيف  أبو  خالد  قال 

الثقافة عن تطور املرسح يف املعاهد األزهرية: يرجع ذلك إيل 

العام  هذا  منصبه  تويل  الذي  الطالب  رعاية  إدارة  عام  مدير 

دكتور إبراهيم قدري فهو شاب محب للمرسح والفن قبل أن 

عيل  والتأكيد  املرسح  نشاط  مبتابعة  قام  حيث  مسؤاًل.  يكون 

املشاركة فيه يف جميع املعاهد.

برعاية  املايض  نوفمرب  املسابقة يف  أقيمت   : أبو ضيف  وأوضح 

الوزارة/  وكيل  األزهرية  أسيوط  ملنطقة  املركزية  اإلدارة  رئيس 

والعربية  الرشعية  للعلوم  املنطقة  وكيل  الحافظ،  عبد  عيل 

الثقايف ومدير عام رعاية  الوكيل  الدكتور/ عيل محمود محمد، 

األستاذ/ محمود محمد عبداملنعم، إرشاف إدارة  الطالب سابقاً 

إرشاف  قدري،  محمد  إبراهيم  الدكتور/  بقيادة  الطالب  رعاية 

عبد  كرم  األستاذ/  األباء  ومجلس  الطالبية  االتحادات  مسئول 

والثقايف  الديني  النشاط  إدارة  وتنفيذ  الوهاب،  عبد  الحي 

سيد  األستاذ/  والثقافية  الدينية  األنشطة  ومسئول  والفني 

فاروق محمد. 

بأسيوط  والتعليم  الرتبية  في  المسرح 
أفضل مسرحي  مستقبل  نحو  يسري 
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للعلوم  األزهرية  املنطقة  وكيل  من:  كٍل  من  اللجنة  وتكونت 

اللغة  عام  وموجه  الثقافية  للعلوم  املنطقة  ووكيل  الرشعية 

العربية ومدير عام التعليم النوعي ومدير عام رعاية الطالب.

وأسفرت النتيجة عن: 

فوز طالب معهد منفلوط االبتدايئ )أبو عباس االبتدايئ( باملركز 

األول للمرحلة االبتدائية بعرض »مبرشات النبوة«.

للمرحلة  األول  باملركز  بنني  ع/ث  ديروط  معهد  طالب  فوز 

االعدادية بعرض »الغشاش«.

للمرحلة  األول  املركز  عيل  ع/ث  غالب  بني  معهد  طالب  فوز 

الثانوية بعرض »الحوار بني عمرو بن العاص والنجايش وجعفر 

بن ايب طالب«.

أما عيل مستوي معاهد الفتيات فأسفرت النتيجة عن:

فوز معهد فتيات العتامنه باملركز الرابع.

فوز معهد فتيات الشيخ حسني رشدي باملركز الثالث.

فوز معهد فتيات ديروط باملركز الثاين.

فوز معهد فتيات القوصية باملركز األول. 

والحكومي  الخاص  التعليم  استعدادات 
مارس شهر  لمهرجان 

مام مييز النشاط املرسحي يف مديرية الرتبية والتعليم بأسيوط 

هو التعليم الخاص حيث يشارك من خالله فرقة مدرسة النور 

عن  واملسئول  القائم  وهو  عيد  محمود  املخرج  يديرها  والتي 

فرقة مرسحية خاصة  الخاص. وهي  بالتعليم  املرسحي  النشاط 

املرسح  ومهرجانات  مسابقات  يف  تشارك  حيث  باملكفوفني 

املحافظة  مستوي  عيل  مراكز  وتحقق  باملحافظة  الخاصة 

املرسح  افتتاح  املشاركة يف  الفرق  كانت من  والجمهورية. وقد 

املركزي بعرض »األوله بلدي«. 

املركز  عيل  املايض  العام  النور  فرقة  حازت  أبو ضيف:  وأضاف 

األول يف مسابقة املرسح عيل مستوي املحافظة بعرض »راجل 

بعرض  العام  لهذا  املرسح  ملسابقة  الفرقة  وتستعد  أنتيكا«. 

اسحاق  تأليف  وعواقبه،  اإلدمان  مخاطر  عن  بلد«  يا  »اصحي 

لبيب وديكور وإخراج محمود عيد. 

فتوجد  والتعليم  الرتبية  مديرية  مدارس  مستوي  عيل  أما 

كمثال مدرسة الفرنسسكان فهي من املدارس املهتمة بالنشاط 

وتطوير  الطالب  مهارات  لتنمية  الصغر  منذ  وتنميته  املرسحي 

فكرهم الفني والثقايف والنقدي. 

املرسحي  النشاط  ومرشفة  ممثلة،  نجيب  هاين  مادونا  قالت 

لتقديم  باالستعداد  املدرسة  فريق  بدأ  الفرنسسكان:  مبدرسة 

املشكالت  عن  العرض  ويتحدث  مارس  شهر  ملسابقة  عرض 

التي تواجه الطالب من حيث التعامل مع األهل واملدرسني يف 

للطالب  األويل  املرة  تلك  تكون  ولن  حياتهم.  مواقف  مختلف 

بتلك املشكلة؛ فقد قدمنا  التي يعرضوا فيها وخاصًة ما يتعلق 

كأول  املدرسة  داخل  هتكلم«  »سكوت  باسم  مشابه  عرض 

عيل  قامئة  العرض  فكرة  وكانت  إرشايف..  تحت  للطالب  عرض 

كيفية  ومعلميهم  أهلهم  ليتفهم  الطالب  منه  يعاين  ما  عرض 

التعامل معهم. والفكرة جائت من إمياين بأن معاناة املمثل هي 

الطالب عن معاناتهم  له لذلك أردت أن يتحدث  امللهم األول 

ويخرجوها يف شكل عرض مرسحي متكامل.

التلقني  بطريقة  األطفال  مع  التعامل  أرد  مل  مادونا:  وأكدت 

والتحفيظ بل أردت أن أري ما بداخلهم من مواهب وطاقات 

من املمكن أن نستفيد منها داخل املرسح بشكل إيجايب وكذلك 

لتفريغ طاقاتهم. وكان ذلك اهتامم املدرسة منذ البداية حيث 

مؤمنني  كانوا  كام  التمثيل  يف  الطالب  مواهب  تنمية  أرادت 

وجعلهم  الطالب  شخصيات  تكوين  يف  املرسح  نشاط  بأهمية 

أكرث نضجاً ومساعدتهم يف التكيف مع املجتمع. 

مبحافظة  والتعليم  الرتبية  ملديرية  التابعة  املرسح  مسابقة 

الثاين  النصف  يف  تكون  بحيث  مارس  شهر  يف  تقام  أسيوط 

للعام الدرايس من كل عام ليتيح ذلك الفرصة للطالب لتحضري 

العروض خالل إجازة منتصف العام. ويكون ذلك بعد حدوث 

التي  هي  املختارة  والعروض  إدارة  كل  مستوي  عيل  تصفيات 

عام  موجه  من  تتكون  عادًة  واللجنة  املسابقة.  داخل  تتنافس 

أو  املوسيقي  أول  وموجه  العربية  اللغة  أول  وموجه  املرسح، 

الرتبية الفنية. 

املحافظة  مدارس  مستوي  عيل  املرسحي  االهتامم  وبذلك 

يخرج  األزهرية  حتي  أو  الخاصة  أو  للمديرية  التابعة  سواء 

فينتج من خالله مرسحاً  للمرسح  متفهم وواعي وعاشق  جيل 

جامعياً أكرث وعياً ومترساً.

 مي سيد
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األراجوز: وفنانو  الطفل  لثقافة  القومي  المركز  مسؤولو 
المصري  لألراجوز  الرابع  الملتقى 

على يؤكد  التقليدية  والعرائس 
األراجوز فن  بحماية  اليونسكو  قرار 

تلقى  العاجل،  الصون  فى  ووضعه  حمايته  يجب  عالميًا  إنسانيًا  فنًا  المصرى  األراجـــوز  باعتبار  قرارها  عن  اليونسكو  أعلنت  منذ 
وصــون  حــمــايــتــه  شــأنــهــا  مــن  الـــىت  اإلجــــــراءات  اتــخــاذ  فــى  وشـــرع  الـــقـــرار  للثقافة  األعــلــى  بالمجلس  الــطــفــل  لــثــقــافــة  الــقــومــى  الــمــركــز 
والعرائس  المصرى  األراجوز  ملتقى  المركز  أطلق   2019 العام  ففى  المتنوعة،  الثقافية  الممارسات  من  مجموعة  عرب  األراجوز، 
فى  األراجـــــوز  فــن  وضـــع  الـــذى  األمـــر  وهـــو  الــمــجــال،  فــى  والــعــامــلــني  المتخصصني  مــن  كــبــري  عـــدد  مــن  بــمــشــاركــة  بــحــضــور  التقليدية 
هــادات  الــمــصــرى..  »األراجـــــوز  كتيب  وإصــــدار  الــكــســالن«  »األراجـــــوز  مسرحية  وعـــرض  إنــتــاج  الملتقى  شهد  وقــد  األحــــداث،  صـــدارة 

والجديدة.  التقليدية  األراجوز  عروض  إلى  باإلضافة  وتجارب« 
ظل  فــى  يــأتــى  الــرابــع  الملتقى  هــو  وهـــا  الــمــاضــيــة،  الــســنــوات  مـــدار  عــلــى  الملتقى  وإقــامــة  األراجـــــوز،  دعـــم  فــى  الــمــركــز  واســتــمــر 
يزيد  ما  فيها  تخرج  والــىت  األراجــوز  مدرسة  إنشاء  بينها  من  األصيل،  الشعىب  المصرى  الفن  هذا  تخدم  الىت  اإلنــجــازات  من  تراكم 
فنيًا  عرضا  وينفذها  المركز،  يصدرها  جــديــدة«،  أراجـــوز  »نمر  يكتبون  مصريني  وشــعــراء  كتاب  هــم  وهــا  أراجـــوز،  العــب   )30( عــن 
يناقش  مثلما  وإشكالياته  الفن  هــذا  قضايا  فيه  ليناقش  الشهرى  األراجـــوز  ملتقى  المركز  يطلق  نفسه  الــوقــت  وفــى  متكاماًل، 

فيه.  العاملني  وهموم  مشكالت 
وأرجوزتة«  »أراجوز  جديدين  عرضني  ويقدم  األراجوز،  العىب  من  جديدة  دفعة  ويخرج  مسريته  المركز  ليكمل   2022 عام  ويأتى 
جهد  وهــو  فيها،  العاملني  والفنانني  المتخصصني  شمل  لم  إلــى  وجهد  بإخالص  يسعى  نفسه  الوقت  وفــي  ونـــار«،  عسل  و« 
الــمــؤســســى،  الــمــســتــوى  وعــلــى  الـــفـــردى،  الــمــســتــوى  عــلــى  كـــثـــرون  شـــركـــاء  الــمــاضــيــة  األربـــــع  الــســنــوات  مــــدار  عــلــى  فــيــه  شـــاركـــه  قـــد 

واألصيل. المهم  الفن  بهذا  االرتقاء  أجل  من  ومخلصة  فاعلة  مشاركة 
التقليدية.                                                                           والعرائس  لألراجوز  الرابع  المتلقى  ومنظمي  الطفل  لثقافة  القومي  المركز  مسؤولي  مع  لقاءات  عدة  أجرينا 
 رنا رأفت
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عامني خالل  أراجوز  العب   5٠ لدينا  أصبح 
ناصف رئيس  الحافظ  الكاتب املرسحي محمد عبد  قال 

امللتقي  أهمية  مدي  عن  الطفل   لثقافة  القومي  املركز 

الذهنية  الصورة  وضع  األول  هدفان  لدينا   : وأهدافه 

الثاين تخريج  لألراجوز للطفل واملتلقي املرصي والهدف 

وجود  الرضوري  فمن  األراجوز  فن  ىف  جدد  العبني 

أصبح  العام  ،وهذا  املايض  العام  وخالل  جديدة  أجيال 

سبيل  فعىل  مختلفة  مبستويات  أراجوز  العب   ٥٠ لدينا 

أراجوز  العب  ،وهو  »إسالم«  جديد  العب  هناك  املثال 

،وقدم  األراجوز  العبي  أمهر  من  يعد  الهمم  ذوي  من 

الثقافية  عروض مختلفة ىف األندية واملراكز واملؤسسات 

النظري  املحور  مبحورين  أعمل   يجعلني  وامللتقي   ،

والعميل فالجميع يعلم توقيت امللتقى وهو ٢8 نوفمرب 

ولكن لظروف طارئه هذا العام تم تأجيله لشهر ديسمرب  

وكذلك  لألراجوز  شهري  يوم  تخصيص  إىل  باإلضافة 

ثقافية  ومؤسسات  وأندية  قوافل  ىف  األراجوز  خروج 

تنفذيها  يتم  إسرتاتيجية  هناك  تجعل  فعاليات  جميعها 

عىل أرض الواقع 

لفن  قدمناه  ما  كل  عن  كامل  ملف  لدينا  قائاًل:  وتابع 

فنقدم  اليونسكو  رأسها  وعىل  مؤسسة  ألي  األراجوز 

كتب عن األراجوز وكذلك منر أراجوزية جديدة والعبني 

جدد ونقيم ندوات وعروض ولكن األهم ىف جميع هذه 

جديدة  أجيال  وتخريج  أراجوز  العبني  إنتاج  الفعاليات 

لتحقيق صون عاجل لهذا الفن.

اليونسكو  قرار  على  تأكيد  الملتقي 
عاجال صونا  وصونه  األراجوز  فن  بحماية 

الكاتب أحمد عبد العليم املنسق العام مللتقي األراجوز 

ذكر قائاًل: يعد امللتقي تذكري للجميع بفن األراجوز كفن 

اليونسكو بحامية  قرار  شعبي مرصي أصيل وتأكيد عىل 

العام  مدار  عىل  ولكن  عاجاًل  صوناً  وصونه  الفن  هذا 

قضايا  مناقشة  وهناك  لألراجوز،  شهري  ملتقي  هناك 

املجال  ىف  العاملني  قضايا  وكذلك  وإشكالياته  األراجوز 

ولكننا  فقط  األراجوز  قضايا  ونناقش  نتحدث  ال  فنحن 

نناقش العرائس التقليدية بشكل عام من ضمنها »خيال 

الظل« باعتباره فن تقليدي مرصي أبدع فيه املرصيني . 

األراجوز  العبي  من  كبري  مجموعة  »هناك  وأضاف 

وقاموا  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  من  تدربوا  الذين 

بتأسيس فرق يف األقاليم، ونهدف أن يكون هناك فرقة 

أراجوز ىف كل قرص ثقافة وبالعودة لفرتة الستينيات من 

عامة  إدارة  والتعليم  الرتبية  بوزارة  كان  املايض  القرن 

للتعليم  وسيلة  األراجوز  فيظل  األراجوز«  »قلم  تسمي 

بخالف أنه األراجوز الشعبي سليط اللسان ولكنه يخطأ 

إيجابيه  سلوكيات  األطفال  منه  فيتعلم  خطأه؛  ويصحح 

فنعزز قيم مهمه داخل الطفل عرب األراجوز وقد أنتجنا 

القدمية  منرة   ١8 بخالف  الجديدة  النمر  من  مجموعة 

الذي  بالشكل  األراجوز  تحديث  يتم  حتي  بتنوعاتهم 

كتاب  بإنتاج  فقمنا  وشكله  وأهميته  بقيمته  يخل  ال 

عرب  النمر  لهذه  عروض  وأنتجنا  جديدة،  منرة   ١٢ به 

الجائحة  »اليوتيوب«، وذلك خالل فرتة  فيديوهات عىل 

قناة  عرب  البيوت  ىف  لألطفال  يصل  األراجوز  فكان 

برنامج  طريق  عن  وذلك  الطفل،  لثقافة  القومي  املركز 

أن  ونتمنى  مختلفة  قيم  يبث  والذي  يعظ«،  »األراجوز 

يكون هناك رابطه لصناعي والعبي هذا العرائس ،ورمبا 

تكون كورونا قامت بتأخري هذا الهدف ولكننا سنستعيد 

مرة أخرى هذه الرغبة إىل جانب إدخالنا تيمة األراجوز 

»األراجوز  مرسحية  مثل  املرسحيات  من  عدد  ىف 

األراجوز،  هو  للمرسحية  الرئييس  فالبطل  الكسالن« 

مرسحية »أراجوز وأراجوزتا«، فنقدم تجارب مختلفة من 

شأنها إحياء فن األراجوز، ووضعه ىف قالب ومشهد مهم 

ىف الفن املرصي بشكل عام.

القول  نستطيع  المسبق  غري  اإلنجاز  بهذا 
على  يسري  المصرى  األراجوز  فن  بأن 

االستمرار طريق 
أهمية  مدي  عن  قائاًل  أشار  العزب  محسن  املخرج 

من  امللتقى  أهمية  تأيت  لألراجوز:  الرابع  امللتقي  إقامة 

منطلق الحفاظ عىل هذا الفن املرصي النادر الذي يحبه 

الدولية  املبادرة  تأيت  كام  معا،  والكبار  الصغار  ويعشقه 

قامئة  عىل  األراجوز  فن  بجعل  اليونسكو،  منظمة  من 

الصون العاجل لتؤكد أهميته الدولية والعربية عىل حد 

سواء.

دورات  أربع  مدار  عىل  امللتقى  حقق  قائاًل:  وتابع 

خمسني  تقديم  يف  تعليمية  وندوات  مكثفة  تدريبية 
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جهود  بفضل  وذلك  وصناعة،  لعبا  لألراجوز  العبا 

السادة املهتمني بهذا الفن الراقي املمتع، وهم :الكاتب 

القومي  املركز  رئيس  ناصف  محمد  الكبري  املرسحي 

حامل  عبدالتواب  نارص  القدير  والفنان  الطفل  لثقافة 

وأحمد  عبدالفتاح  محمد  ومعه  املرصى  األراجوز  أمانة 

جابر ومحمد كامل وآخرين. 

وأكمل قائاًل: بهذا اإلنجاز غري املسبق نستطيع القول بأن 

فن األراجوز املرصى يسري عىل طريق االستمرار ونضمن 

املزيد  طريق  عن  يأيت  األراجوز  فن  االندثار  عدم  له 

الجهات  جميع  من  واألرسة،  األطفال  عروض  إنتاج  من 

الثقافة املرصية  اإلنتاجية التي تعمل تحت مظلة وزارة 

بقيادة الوزيرة النابهة د. نيفني الكيالين.

لفن  الراكدة  المياه  حرك  الملتقي 
األراجوز 

فيام أوضح الفنان نارص عبد التواب قائاًل: امللتقي مبثابة 

الحجر الذي ألقي؛ لتحريك املياه الراكدة بعد وضع فن 

األراجوز ىف قامئة الصون العاجل ، وذلك ألن عدد العبي 

قامئة  ىف  ؛ولذلك وضع  للغاية  قليلني  الشعبيني  األراجوز 

ملتقي  أقيم  وعندما  وضعه،  لخطورة  العاجل  الصون 

األراجوز منذ ٣ سنوات حصلنا عىل موافقة دامئة لتعليم 

للمتدربني  األراجوز  العبي  خربات  ونقل  األراجوز  فن 

لخلق جيل آخر ،وعندما جاءت الجائحة مل متكنا من أن 

عام  ويف   ٢٠٢٠،٢٠٢١ عامي  خالل  طاقتنا  بكامل  نعمل 

والعبه  ٣٣ العب  إىل  األراجوز  العبي  عدد  ٢٠٢٢ وصل 

مختلفة،  مبستويات  أراجوز  العب   ٥٠ إىل  وصلنا  حتي 

ىف  ممثلة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  من  إليها  أنضم 

وتخرج  املوظفني  من  مجموعة  الكربي  القاهرة  إقليم 

خمسة عرش متدرب.

فنون  بأحد  احتفلنا  العام  هذا  الجديد  قائاًل:  وتابع 

السوري« والذي  الظل  العرائس من دولة سوريا »خيال 

بتقديم  وقمنا  العاجل،  الصون  قامئة  ىف  وضعه  تم 

امللتقي  ىف  ونأمل  و»عواز«  »كراكوز«  وهام  منوذجني 

من  مختلف  وتعاون  عربية  دول  مشاركة  الخامس 

الجهات فقد تعاونت معنا الهيئة العامة لقصور الثقافة 

ونأمل ىف تعاون جهات أخرى.

جهود  الرابع  الملتقى  في  الحظت 
إلنجاح  العاملني  جميع  من  جماعية 

وتألقه الملتقى 
األدب  أستاذ   – إسامعيل  عيل  سيد  الدكتور  األستاذ 

جامعة  اآلداب  بكلية  العربية  اللغة  بقسم  املرسحي 

املجلس  بدرع  امللتقى  يف  تكرميه  تّم  والذي   – حلوان 

األعىل للثقافة وشهادة تكريم من وزيرة الثقافة، سلمها 

املجلس،  عام  أمني  عزمي  هشام  الدكتور  الدرع  مع  له 

نيابة  الطفل  ثقافة  مركز  رئيس  ناصف  محمد  واألستاذ 

تاريخ  توثيق  الدكتور سيد يف  لجهود  الثقافة،  وزير  عن 

لكتاب  تأليفه  سيام  ال  العرائس،  ومرسح  األراجوز 

ثقافة  مركز  أصدره  الذي  مرص(  يف  العرائس  )مرسح 

الطفل العام املايض!! 

جهود  الرابع  امللتقى  يف  الحظت  سيد:  الدكتور  قال 

وتألقه!!  امللتقى  إلنجاح  العاملني  جميع  من  جامعية 

ألي  انتظار  دون  جهد  أقىص  بذل  فرد  كل  أن  شعرت 

مردود!! ومن خالل متابعتي ملواقع التواصل االجتامعي 

نارص  األستاذان  بها  يقوم  كبرية  إعالمية  جهوداً  الحظت 

أجد  تقريباً  يوم  فكل  زيدان!!  وأحمد  التواب،  عبد 

لنشاط أو فعالية  أو ورشة أو ملصقاً  صورة أو موضوعاً 

جديدة ملركز ثقافة الطفل، أو يف الحديقة الثقافية، التي 

وجدتها شعلة نشاط عندما كرّمني الدكتور هشام عزمي 

فقد  املجلس.  بدرع  للثقافة  األعىل  املجلس  عام  أمني 

لتحريك  بها فرق متنوعة  شاهدت فعاليات حّية قامت 

خيال  معرض  وشاهدت  باألراجوز.  واللعب  العرائس 

كورال  أما  املركز.  أنشطة  يف  تجديداً  ُيعّد  الذي  الظل 

إعجاب  نال  امللتقى، حيث  فاكهة  فكان  باملركز  األطفال 

التواب  عبد  نارص  أسمي  ذكرت  كنت  وإن  الجميع. 

مواقع  يف  لهام  ملتابعتي  راجع  فهذا  زيدان،  وأحمد 

التواصل االجتامعي، وهذا ال يعني عدم وجود غريهام، 

ويف  الطفل  مركز  يف  عامل  وكل  فنان  وكل  موظف  فكل 

يعمل  ألنه  ووفاء  بإخالص  يعمل  كان  الثقافية  الحديقة 

أمر طبيعي طاملا  ناجحة، وهذا  ضمن منظومة جامعية 

أن رئيس املركز هو الكاتب القدير )محمد ناصف( الذي 

الجمع  هذا  يف  فرد  وكل  نفسه،  عىل  الجميع  كل  يقدم 

يعمل باطمئنان وتفاٍن ألنه واثق من دعم رئيسه محمد 

ناصف الذي يقف خلفه ويدعمه. 

بني  القادم أن أجد تعاوناً  امللتقى  وتابع قائاًل »أمتنى يف 

فن  يف  وباألخص  املنطقة،  يف  املدارس  بعض  وبني  املركز 

الرابع شاهدت خمسينا متدرباً  امللتقى  األراجوز!! ففي 

نظري  ولفت  األمانة،  باألراجوز مستخدمني  اللعب  عىل 

عدة  من  السن  كبار  وفيهم  متفاوتة،  أعامرهم  أن 
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بعض  تدريب  يف  املركز  توسع  لو  لذلك  محافظات!! 

طالب املدارس اإلعدادية والثانوية عىل اللعب باألراجوز 

وفقاً  املتدربني  تكريم  من  وبداًل  باألمانة،  والتحدث 

تكرمياً  سنجد  الرابع،  امللتقى  يف  حدث  كام  ملحافظاتهم 

أمتنى   .. الخامس  امللتقى  يف  ملدارسهم  وفقاً  للمتدربني 

ذلك!!

وجود  له  نسعي  الذي  الرئيسي  الهدف 
ثقافي  مركز  كل  فى  أراجوز  فرقة 

عام  ومدير  الطفل  لثقافة  القومي  باملركز  الباحثة 

ذكرت  محمود  محمد  والء  لألطفال  الثقافية  الحديقة 

قمنا  الثقافية:  الحديقة  تحضريات  أهم  عن  قائلة 

بدأت  وقد  مبكراً  لألراجوز  الرابع  للملتقي  بالتحضريات 

املايض  أغسطس  بداية  منذ  عملها  األراجوز  مدرسة 

الفنان  أكتوبر بأرشاف وتدريب  وملدة شهرين حتي ٣٠ 

الفتاح،  عبد  محمد  والفنان  التواب  عبد  نارص  القدير 

عبد  محمد  الفنان  ورشة  منها  ورشتان  هناك  وكان 

الفنان نارص  أقام  فيام  أثني عرش العباً  بها  الفتاح وكان 

عبد التواب ورشتان األول من القاهرة الكربي والتابعني 

ملوظفني  الثانية  والورشة  الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة 

البنية  هي  األراجوز  مدرسة  وتعد  وأطفال،  وهواة 

الذي  الهدف  عىل  فنسري  عام  كل  للمتلقي  األساسية 

وضعه رئيس املركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد 

عبد الحافظ ناصف يف أن يكون ىف كل مركز ثقايف فرقة 

العباً  عرش  سبعة  املايض  العام  أخرجنا  فقد  لألراجوز 

،وكان منهم العبني من قرص ثقافة الزقازيق، وكان هناك 

ثالثة  عرض  وقد  الفن  هذا  عىل  تدربوا  كثريين  أطفال 

حفل  ىف  الفقرات  من  مجموعة  لألراجوز  العباً  وثالثون 

افتتاح امللتقى.

األراجوز  أن  لرتسيخ  الملتقي  إقامة  أهمية 
أصيل مصري  فن 

الفنان أحمد جابر مسئول متدريب ورشة األراجوز أعرب 

األراجوز  مدرسة  خريجي  أوائل  من  بكونه  سعادته  عن 

ملغياً  »كنت  فقال  الثقافية  الحديقة  ىف  أقيمت  التي 

األراجوز  فقرات  بعض  وإخراج  كتابة  بجانب  لألراجوز 

عبد  نارص  الفنان  مبساعدة  وقمت  العروض  وبعض 

فقد  األراجوز  فن  ىف  الجدد  الشباب  تدريب  التواب 

وصلنا إىل ٥٠ العب لألراجوز.

فكرة  لرتسيخ  امللتقي  إقامة  أهمية  تعد  قائاًل:  وأكمل 

عرب  وذلك  أصيل  مرصي  فن  األراجوز  أن  وهي  هامة 

لثقافة  القومي  املركز  أقامها  الفعاليات  من  مجموعة 

بها  عروض  تقديم  أو  األراجوز  مدرسة  سواء  الطفل 

األراجوز،  قضايا  ملناقشة  ندوات  إقامة  أو  األراجوز 

به ونستضيف  نحتفي  أن  تدشني مهم يجب  يعد  وهذا 

الذين يسعون للحفاظ عىل عليه  الفن  القامات ىف هذا 

من االندثار.

مدرسة  من  متخرج  متدرب  كل  أصبح  قائاًل:  واكمل 

فقرات  وتقديم  »األمانة«  استخدام  يستطيع  األراجوز 

خاصة وحفالت خارجية، وكذلك هناك متدربني عملوا ىف 

ثقافة الرشقية  الثقافة وباألخص ىف قرص  مختلف قصور 

تريزا  واألستاذة  السيد  مهدي  الفنان  املثال  سبيل  عىل 

فريد فقد كونوا فرقة خاصة بهم وقدموا عروض مرشفه 

لنمر  مختلفني  كتاب  هناك  فأصبح  فحسب  ذلك  ليس 

األراجوز.

كيفية  األراجوز  ورشة  فى  تعلمت 
»األمانه« استخدام 

خريجي  أحد  البيه  إبراهيم  واملخرج  واملمثل  الفنان 

األراجوز:  مدرسة  يف  تجربته  عن  قال  األراجوز  مدرسة 

ىف  األراجوز  فن  لتعليم  ورشة  بوجود  علمت  عندما 

باملشاركة  الفور  الطفل قمت عىل  لثقافة  القومي  املركز 

ىف  ادرس  أين  وخاصة  مهارايت  لتطوير  وذلك  بالورشة 

أكادميية الفنون باملعهد العايل للفنون الشعبية فدرست 

ىف  الشعبية  الفرجة  فنون  أحد  هو  األراجوز  فن  أن 

كيفية  األراجوز  ورشة  ىف  وتعلمت  املرصي،  املجتمع 

استخدام »األمانه« وهي األداة التي توضع ىف فم العب 

وتعلمت  لألراجوز،  املميز  الصوت  ليخرج  األراجوز 

كيفية صنع عروسة أراجوز بالقامش والفلني.

الفنان  مرص  ىف  األراجوز  العبي  أشهر  يعد  وتابع: 

التقليدي  الشكل  صنع  من  وهو  الله  رحمه  »شكوكو« 

التواب  عبد  نارص  الفنان  من  تعلمت  وقد  لألراجوز 

حتى  شهرين  خالل  وتدربنا  األراجوز«  العب  »عمدة 

تخرجنا من الورشة، وكان من املفرتض أن نتخرج يف شهر 

الذي  لليوم  نوفمرب وبالتحديد يوم ٢8 وهو يعد توثيق 

تم فيه إدراج فن األراجوز ىف قامئة الصون العاجل .
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جديد  ومسرح  جديد  عام   2023
ومعارض مؤيد  بني  ما  المسرحيون 

األحد  يوم  ا  صحفيًّ مؤتمًرا  للمسرح  الفين  البيت  رئيس  بأعمال  والقائم  الثقافي  اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد  المخرج  عقد 
عــام   2023« شــعــار  تــحــت   ،2023 عـــام  خـــالل  لــلــمــســرح  الــفــين  الــبــيــت  فـــرق  عــــروض  خــطــة  عــن  فــيــه  أعــلــن   ،2023 يــنــايــر  مــن  األول 
أسماء  عن  اإلعــالن  تم  المؤتمر  وخــالل  ُصناعها،  بحضور  مسرحية  فرقة  كل  لخطة  عرًضا  المؤتمر  وتضمن  جديد«،  ومسرح  جديد 
عن  اإلعــالن  إلى  باإلضافة  الجديد،  تشكيلها  في  القراءة  لجنة  أسماء  عن  اإلعــالن  جانب  إلى  للمسرح،  الفين  للبيت  العليا  اللجنة 
آراء  عن  الطليعة،  مسرح  وأوركسرتا  والتجوال  المواجهة  لفرقة  هنا«  »ولد  مبادرة  أبرزها  ومن  الجديدة  والمشاريع  المبادرات 

التحقيق. هذا  معهم  »مسرحنا«  أجرت  المؤتمر،  خالل  تم  ما  في  تخصصاتهم  بتنوع  المسرحيني 
 إيناس العيسوي 
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الصحيح الطريق  على  تضعنا  الخطة  هذه 
وقال الناقد أحمد خميس: نحن مرحبني بهذا املنطق الذي 

البيت الفني ليك يقدم عروضه  سوف ُيحولنا لنظام يتبعه 

يف كل فرقه بالتتابع، وبهذا يكون لدينا خطة منظمة ولدينا 

علم بـ اسم العرض واملرسح املقدم فيه والتوقيت، وهذه 

السابقة،  السنوات  بها  نادينا  وكثريًا  نفتقدها  ُكنا  مسألة 

الصحيح  الفكر  مدى  يبني  املنطق  بهذا  تقدميها  ولكن 

والتفكري بوضع أنفسنا عىل الطريق الصحيح لتداول العرض 

جاهزة  خطة  لديها  أصبح  الفرق  كل  وطرحه،  املرسحي 

من  التفاصيل  بكل  مصريها  معروف  وخطة  العام  طوال 

املخرجني والعنارص املرسحية األخرى، طالبنا كثريًا بذلك أن 

يكون مثلنا مثل ما يحدث يف كل العامل ويف أوروبا وأمريكا 

اإلنتاج  بخريطة  علم  لديهم  يكون  مسبًقا  بالتحديد، 

ومبا  سنوات،  لثالث  تصل  قد  مستقبليه  لسنوات  املرسحي 

صحيحة  خطوة  أنه  اعتقد  جالل،  خالد  املخرج  عنه  أعلن 

املعايري وكثري من  الكثري من  الذي نفتقد فيه  الطريق  عىل 

يكون  وان  املرسحي،  العرض  مع  الصحيح  التعامل  فكرة 

هناك فكرة وجود خطط مسبقة واضحة لكل املتعاملني مع 

فن املرسح.

معه  يعملون  ومن  جالل  خالد  »خميس«:  وأضاف 

يف  ومتنوعة  مهمة  أسامء  مجموعة  يختاروا  أن  استطاعوا 

للمرسح،  الفني  للبيت  العليا  اللجنة  يف  املرسحي  املجال 

وهذه مسألة محمودة للغاية أن يعتمد عىل هذه األسامء 

العليا،  اللجنة  عدد  فكرة  من  نخىش  قد  ولكننا  املتنوعة، 

فكرة  واحدة،  لجنة  يف  اسم   ٢٢ أمامنا  جًدا،  ضخم  العدد 

ولكن  ذلك  يحدث  رمبا  واحد،  آٍن  يف  جميًعا  يجتمعوا  أن 

من  كان  أن  اعتقد  العام،  يف  واحدة  مرة  سيكون  اعتقد 

يف  معروفة  أسامء  عىل  االعتامد  األفضل  يكون  أن  املمكن 

مجاالتها كام هي اللجنة ولكن يكون العدد أقل من ذلك، 

أفضل  سيكون  محدود  العدد  كان  كلام  نظري  وجهة  من 

وازنة  أسامء  القراءة  لجنة  أما  الحاجة،  من  أكرب  عدد  ألنه 

لديهم خربة كبرية، سواء عىل االشتغال عىل النص املرسحي 

أو العرض املرسحي بشكل عام، جميعهم لديهم خربة كبرية 

الحقيقي  وجودهم  ولديهم  مهمة  أسامء  وهم  املجال  يف 

العدد  فكرة  النظر  وجهة  نفس  لدي  ولكن  »السوق«،  يف 

نتمنى  مجموعات،  خالل  من  العمل  حالة  يف  إال  الكبري، 

التوفيق للمخرج خالد جالل وما يطرحه من أفكار، وبهذه 

وقد  أهم،  مستقبيل  مجال  يف  أنفسنا  نضع  نحن  الخطة 

ما  قال  أنه  للغاية  مهمة  فكرة  جالل  خالد  املخرج  طرح 

مسألة  هذه  القادمة«،  الفرتة  عملنا  عىل  »حاسبونا  معناه 

املراجعة  هذه  أن  وأعتقد  ومراجعة،  شفافية  وبها  مهمة 

مهمة جًدا جًدا يف تطوير العمل.

العليا  اللجنة  »الحساب«  عن  المسؤول  من 
المسرح؟ مدير  أم 

تشريع  أو  سلطة  لها  ليس  العليا«  »اللجنة 
قانوني موقف  أو 

مل  العليا  اللجنة  السيد:  أحمد  واملخرج  الفنان  قال  فيام 

 ،٢٠١٠ يف  زيك  أرشف  أ.د  عهد  يف  واحدة  مرة  إال  تتواجد 

املفرتض  من  الفني  البيت  يف  منطقية  غري  اللجان  وهذه 

البيت  رئيس  هو  الفني  البيت  يخص  ما  عن  املسؤول  أن 

يجب  استشارية  لهيئة  احتياجه  حالة  ويف  للمرسح،  الفني 

أن يكونوا من املديرين، ولكن مع هذه اللجنة نحن نصنع 

قانوين،  لها سلطة وال ترشيع وال موقف  ليس  ثالثة  سلطة 

الحساب  عن  املسؤول  من  هام،  سؤال  نطرح  أن  ويجب 

العليا  اللجنة  موافقة  حالة  يف  مشكلة؟،  حدوث  عند 

سيتحمل  من  يوافق،  مل  املرسح  ومدير  مرسحية  ملرشوع 

ومن  صحيح،  والعكس  املرشوع؟  نجاح  أو  فشل  نتيجة 

الحصانة  أجل  من  وضعها  تم  اللجنة  هذه  نظري  وجهة 

خاطيء،  لقرار  للمرسح  الفني  البيت  رئيس  أخذ  حالة  يف 

للمرسح  الفني  البيت  اختيار رئيس  أن  املفرتض  ولكن من 

فيه،  يحدث  وما  بالفن  تام  إدراك  عىل  أنه  عىل  مبني 

وكذلك مديري املسارح، موضوع اللجنة العليا غري منطقي 

وليس لها صالحيات قانونية، إال يف حالة إصدار قرار وزاري 

من وزيرة الثقافة بتواجدها هذا أمر آخر، أما لجنة القراءة 

فهي متواجدة منذ سنوات ولكن كان العدد أقل من ذلك.

يكون  مرة  ألول  بأن  سعداء  جميعنا  »السيد«:  وأضاف 

لدينا برنامج زمني ومخطط أن يكون لدينا علم مبا سيدور 

مؤسسات  يف  يحدث  ال  وهذا  عام،  ملدة  الفني  البيت  يف 

الغفار  عبد  أيام  يحدث  كان  وهذا  األوبرا،  يف  إال  الدولة 

عودة وسامي خشبة، ولكن ما حدث جيد جًدا، أن يكون 

عظيم،  إنجاز  هذا  سنة  ملدة  لألعامل  مسبق  برنامج  لدينا 

عىل  القدرة  ولدينا  تنفيذه  سيتم  الربنامج  هذا  هل  ولكن 

يف  قيل  وما  ستحكم،  التي  هي  ونتائجها  التجربة  تنفيذه؟ 

املؤمتر من املخرج خالد جالل )حاسبونا إن مل نصنع ذلك(، 

فهل معنى ذلك أن يف حالة عدم التزام املدير بهذه الخطة 

يتم  سوف  الفني  البيت  رئيس  هل  تغيريه؟  يتم  سوف 

تغيريه؟ هل رئيس قطاع شئون اإلنتاج الثقايف )خالد جالل( 

لهذه  جالل(  )خالد  الفني  البيت  رئيس  تنفيذ  عدم  عند 

ُيقيل  سوف  أنه  مبعنى  تغيريه؟  ويتم  يرحل  سوف  الخطة 

هذا  املؤمتر،  يف  ذكره  تم  ملا  تنفيذه  عدم  حالة  يف  نفسه 

عىل  تحّفظ  لدي  القراءة  لجنة  أما  إلجابة؟،  يحتاج  سؤال 

مُتارس  بأن  ترتقي  ال  نظري  وجهة  من  ألنها  األسامء  بعض 

إعالن جودتها من  واختيار  النصوص  لقراءة  الرقابية  املهنة 

بالتأليف  لها عالقة  العديد من األسامء ليس  عدمه، هناك 

والكتابة، فكرة تقييم النص يف حد ذاتها تحتاج إىل معايري 

محدده، وهناك أسامء تختلف فكريًّا وذهنيًّا مع النصوص 

أعضاء  وآراء  أفكار  يف  تضارب  هناك  امُلقدمة،  املرسحية 

أن  تقول  أن  الخربة  من  لديها  اللجنة  هل  ذاتها،  اللجنة 

النص جديد أم قديم؟ هل لديهم معايري يف اختيار النص؟ 

كتابة  بكيفية  النقاد دراية  األقل لدى  أن يكون عىل  يجب 

النصوص ومدارس التأليف، ومن وجهة نظري أرى أن هذا 

لجنة  أن  بأكمله، مبعنى  أكادميي  يكون  أن  كان البد  الشق 

القراءة كان يفضل أن تكون جميعها من األكادمييني أما يف 

بشباب  تستعني  أن  املمكن  من  العليا(  )اللجنة  التخطيط 

مانع  العليا، ال  اللجنة  ولقاء سويدان يف  مثل محمد عادل 

ألنهم سوف يتحدثون عن الذوق الفني، ما تم يف مستهل 

حالة  يف  ألن  تنفيذه،  يتم  أن  أمتني  عظيم،  حدث  يناير 

جالل،  خالد  للمخرج  القبعة  نرفع  سوف  جميعنا  تنفيذه 

صحيحة  وقفة  هناك  يكون  أن  يجب  ذلك  غري  حالة  ويف 

لسبب عدم تنفيذه.

تحقيق
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المسرح؟ لجان  من  المعهد  أساتذة  أين 
لجان  إنشاء  تم  كيف  قوقة:  عالء  د.  الفنان  قال  كذلك 

املعهد  من  وأساتذة  أكادمييني  وليس من ضمنهم  للمرسح 

يؤخذ  أن  يجب  كبري  عنوان  هذا  املرسحية،  للفنون  العايل 

يف االعتبار، وعندما قرأت عن أسامء اللجان وجدتها مهانة 

فيها  يكون  ال  أن  فنون مرسحية،  وملعهد  الفنون  ألكادميية 

أستاذ واحد من املعهد يف لجنة كاملة، وهو أساس العملية 

متعلق  هو  ما  كل  ُيدرس  الذي  هو  املعهد  الن  املرسحية، 

باملرسح.

المسرحي الحراك  في  طفرة  يصنع 
عمرو  املرصية  األوبرا  بدار  واإلضاءة  الديكور  مصمم  قال 

طفرة  يصنع  وسوف  جًدا  مهم  حدث  الرشيف:  الله  عبد 

تم  فقد  املرسحي،  الحراك  يف  عادية  وغري  جًدا  متميزة 

تطوير الفكر الذي ُيدار به األمر، وهذا هو األهم- الفكر، 

أن  ونتخيل  سنوات  منذ  واألدوات  الطريقة  بنفس  نتحرك 

يكن  مل  بأنه  علاًم  يحدث  مل  وهذا  أفضل،  ستكون  النتائج 

ولكن  سابًقا،  املرسحي  الحراك  عىل  القامئني  من  تقصريًا 

نتلمس هذه املرة فكرًا جديًدا باإلدارة واإلنتاج والتسويق، 

العروض  حضور  عىل  وحثه  الجمهور  لجذب  وذلك 

وما  اإلنتاج  بفكرة  االهتامم  جًدا  واضًحا  كان  و  املرسحية، 

يحتاج أن يشاهده الجمهور عىل أرض الواقع، مع الحفاظ 

تنوع  من  تبني  ما  وهذا  الفنية،  و  الفكرية  القيم  عىل 

العروض املطروحة يف الخطة، فجميعها يريض كل األذواق، 

وهذا شكل من أشكال التسويق يف حد ذاته، وهناك كوكبة 

من النجوم مل تحدث وتتواجد من قبل بهذا الشكل وبهذا 

طرحه،  تم  فيام  ضد  أو  مع  ملن  االحرتام  كل  ومع  الكم، 

دعونا نخوض التجربة بهذا الفكر الجديد ونرى النتائج.

وأضاف »الرشيف«: اللجنة العليا بها قامات وأسامء كبرية 

وجود  أهمية  تكمن  حيث  باحرتافية  اختيارهم  تم  ومهمة 

عضو تخصصه الدقيق هو تحقيق منظومة الدفاع املدين ، 

سواء،  حٍد  عىل  والجمهور  العاملني  لكل  أمان  عنرص  فهذا 

واإلضاءة،  الصوت  وخاصة  بالتقنيات  االهتامم  وأمتني 

يف  املتخصصني  أحد  اسم  العليا  اللجنة  تتضمن  أن  عىل 

التجهيزات التقنية املرسحية ، أما لجنة القراءة ، فاختيارها 

فستكون  بالتايل  و  التوجهات  كل  تشمل  فهي  جًدا،  موفق 

بالرحابة الستقبال كل التوجهات الفكرية للنصوص امُلقدمة 

التنوع الفكري  ، مبعنى أنها لجنه لديها قدرة يف استيعاب 

والخربات واختالف األجيال.

معه  لست  و  حدث  ما  ضد 
 قال الناقد واملخرج املرسحي  أ.د حسام عطا أستاذ الدراما 
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دعوة،  يل  ُتوّجه  مل  ألنه  املؤمتر  أحرض  مل  املرسحي:  والنقد 

وأنا ضد أن يقوم خالد جالل بإدارة البيت الفني للمرسح 

بجوار عمله، الن هذا القرار تعبري عن عدم رؤية للكفاءات 

العديدة من جيله ومن أجيال تسبقه والحقه، والجمع بني 

قطاع اإلنتاج الثقايف والبيت الفني للمرسح مسألة ال تجوز 

املرصية  الدولة  مرشوع  عن  أما  وظيفتني،  بني  جمع  ألنها 

التي  املؤسسات  إلدارة  للكفاءات  الفرص  إتاحة  هو  اآلن 

تستهدف الدولة منها مرشوع نهضوي متكامل نراه مطروح 

جالل  خالد  أن  الحقيقة  مرص،  يف  الحياة  مناحي  كافة  يف 

تقديري  كامل  ومع  لشخصه،  واحرتامي  تقديري  كامل  مع 

الذين  النقاد  من  واحد  أنا  مبدع،  مخرج  لكونه  واحرتامي 

النقدية  املقاالت  من  العديد  عنه  وكتبوا  أعامله  تابعوا 

يسند  أن  ميكن  ال  أنه  إال  املرسحية،  أعامله  قدرت  التي 

رئيس  هو  ألنه  بنفسه،  بإفساده  هو  قام  ما  إصالح  إليه 

ما  تعتمد  التي  املختصة  السلطة  الثقايف، هو  اإلنتاج  قطاع 

الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  املخرج  به  يقوم  كان 

للمرسح لسنوات طويلة تقرتب من السبع سنوات، شاهدنا 

انهيار املرسح املرصي، وكان ذلك  فيها مالحظات أدت إىل 

بحضور وموافقة وبتوقيع خالد جالل.

الدعاية  وغياب  املرسحية  املواسم  غياب  »عطا«:  وتابع 

العام، حيث  أغلب  املرسحي  العرض  دور  وإغالق  املحرتفة 

أن املرسحيات يتم تقدميها يوم أو يومني يف األسبوع فقط، 

املرسحيات؟!،  يجد  وال  املسارح  إىل  يذهب  الجمهور  بينام 

عىل  تكون  أن  فعليك  مرسحية  مشاهدة  تستطيع  وحتى 

أخرى،  مالحظة  هناك  العمل،  أفراد  أحد  مع  تتواصل 

اليد  أصابع  يتجاوز  ال  محدود  عدد  عىل  تركيز  هناك  أن 

أو  الظل  خفيف  املرسح  من  أنواًعا  يقدمون  الواحدة، 

ميثل  وال  الجمهور  مع  يتواصل  ال  الذي  الجاميل  املرسح 

املواجهة  مرسح  تجربة  مع  كنت  وإن  املرصي،  الواقع 

األقاليم  يف  للجمهور  املرسحية  بالعروض  تنتقل  التي 

عمل  عودة  ويجب  دعمها،  يجب  تجربة  وهي  واألطراف، 

استبدال  يجب  وال  املرصي،  املرسح  داخل  األجيال  كل 

ولكن  رضورة،  فرص  وإعطائهم  دعمهم  بالهواة،  املحرتفني 

دولية  جوائز  وحصدت  طويلة  خربات  راكمت  رموز  هناك 

من  األجيال  كل  مع  وتعاملت  مرسحية،  أعاماًل  وقدمت 

بينام  عمل،  فرصة  تجد  ال  االتجاهات  كافة  يف  النجوم 

استبدلت  التي  الطبع،  املهرجانّية  املجموعة  هذه  تتبادل 

وهذا  الضجيج،  تثري  التي  باملهرجانات  املرسحية  املواسم 

إىل  وأدى  املرصي،  املرسح  عن  الجمهور  انرصاف  إىل  أدى 

لصالح  العريب  الوطن  يف  املرصي  املرسحي  الدور  تراجع 

مراكز ثقافية صاعدة، أبرزها مواسم الرياض شديدة التميز 

واألهمية.

فرقة كل  هوية  على  للتأكيد  مهم  تحرك 
االجتامع  أحرض  مل  لألسف  يوسف:  صبحي  املخرج  وقال 

تحرك  هو  نظري  وجهة  ومن  البالد،  خارج  سفري  بسبب 

عىل  التأكيد  خاصة  جالل،  خالد  املخرج  من  وجميل  مهم 

للجان  اختيارها  تم  التي  األسامء  وكذلك  فرقة  كل  هوية 

عىل  عنه  الحديث  تم  ما  نرى  أن  ونتمنى  مهمة  أسامء 

دعوة  الشخيص  املستوى  عىل  أمتني  كنت  الواقع،  أرض 

مجاهد،  يارس  الشاب  واملمثل  الفرن  إبراهيم  السينوغراف 

حيث  املرصية،  الحدود  خارج  بجوائز  فازا  قد  أنهام  حيث 

من  الوحيدة  املرسحية  هي  القتلة«  »ليلة  مرسحية  أن 

مرسحيات البيت الفني للمرسح التي حققت جوائز خارج 

تكرميهم  يجب  نظرى  وجهة  من  وكان   ،٢٠٢٢ خالل  مرص 

خالل هذا االحتفال، وبالتأكيد نتمنى كل التوفيق للمرسح 

املرصي يف العام الجديد.

الفين؟ البيت  خطة  من  البقر«  »ديوان  أين 
فيام قال الكاتب املرسحي محمد أبو العال السالموين: لدي 

املرسح  يف  سنوات  ثالث  من  ُمقّدم  البقر«  »ديوان  عرض 

محمد  املخرج  كلف  من  ألنه  جالل،  خالد  أ.  من  مبوافقة 

فوجئت  السالم،  مرسح  عىل  العمل  هذا  بإخراج  فاضل 

اقول يف هذا  فامذا  الخطة  موجود يف  العمل غري  بأن هذا 

الوضع؟، هذا مجرد تساؤل، ملاذا مل يوجد هذا العمل حتى 

اآلن يف خطة هذا العام.

»عيب«  حدث،  مام  بشدة  حزين  »السالموين«:  وتابع 

ألن  كبري،  شاعر  وأيًضا  كبري،  ومؤلف  كبري  مخرج  تجاهل 

فاضل  محمد  وا.  للعمل  األشعار  مؤلف  هو  بخيت  جامل 

التجاهل ماذا يعني؟ هذا مجرد  الكاتب، هذا  املخرج وأنا 

سؤال؟، وهذا وضع غري مقبول وتجاهل ال أعرف سببه؟.

العروض؟ هذه  بكل  تسمح  المزيانيات  هل 
ملرسح  الفني  املرشف  حسن  نشوى  الفنانة  قالت  كذلك 

نفسه  املؤمتر  فكرة  الخاصة:  االحتياجات  لذوي  الشمس 

جميل  املوضوع  وشفافية  الخطة  وطرح  هائلة،  فكرة 

امليزانيات  هل  تساؤل،  لدي  كان  ولكن  مسبوق،  وغري 

تحقيق  حالة  يف  العروض؟  هذه  كل  بطرح  تسمح  سوف 

الصعب  من  أنه  أعتقد  ولكن  جيد،  يشء  سيكون  ذلك 

الصعب  من  رمبا  واألجور،  الخامات  غالء  مع  ذلك خاصة  

يقدم خالل  وأننا نكون عىل علم مبا  الخطة  تنفيذه، فكرة 

عىل  التحفظ  بعض  لدي  رمبا  للفخر،  يدعوا  يشء  العام 

بعض  هناك  أن  انتباهي  لفت  فيها،  يقدم  وما  املسارح 

مرسح  مكانها  فيكون  تراثية  تكون  أن  يحتمل  العروض 

يف  تكون  فبالتايل  كالسيكية  أو  طليعية  شبه  وعروض  الغد 

تنسيقه من خالل  يتم  أعتقد ذلك سوف  الطليعة،  مرسح 

اللجنة العليا.. أمتني ذلك، وأمتني أن يكون تقديم العروض 

للمرسح  الفني  البيت  لرئيس  نفسها  للهيئة  والنصوص 

لطبيعة  امُلالمئة  الجهة  عىل  خالله  من  توزيعها  يتم  ثم 
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18 تحقيق

املخرجني  العرض، موسم قوي جًدا بكل عنارصه من  إنتاج 

والًكّتاب واملمثلني وكل العنارص الفنية، هذا املوسم يدعوا 

للتفاؤل والفخر.

األجيال  كل  تضم  القراءة  لجنة  »نشوى«:  وأضافت 

واستطاعوا أن يجمعوا بني كل وجهات النظر عىل اختالفها، 

النصوص  هل  هنا..  السؤال  ولكن  جًدا،  عظيمة  اللجنة 

سيتم  أم  اللجنة؟  هذه  كل  عىل  ُتعرض  سوف  املطروحة 

تقسيمها عىل مسارح أو عىل مهام محدده؟، ولكن تشكيل 

اللجنة بكل أعضائها ممتاز ومتنوع.

الفين«  »البيت  من  مبادرة  طرح  أتمين 
الجماهريية« »الثقافة  لدعم 

املختارة  األسامء  الحميد:  عبد  بكري  املرسحي  الكاتب  قال 

لتطوير  العليا  اللجنة  أو  القراءة  لجنة  سواء  اللجان  يف 

البيت الفني أسامء وقامات كبرية، الحظت أن ال يوجد من 

بشكل  يتعامل  ناقد  أو  فنان  اسم  أي  األسامء  هذه  ضمن 

الفني  البيت  الجامهريية، ال أعرف ملاذا  الثقافة  مبارش مع 

للمرسح لديه إرصار عىل انقسام الحركة املرسحية لجهتني؟، 

الثقافة  مرسح  أن  مراعاة  يتم  أن  يجب  كان  أن  واعتقد 

وجهة  من  اإلنتاج،  مستوى  عىل  أزمة  يف  أيًضا  الجامهريية 

نظري ال أرى أن مرسح الدولة  ُيعاين من ذلك مثلام ُيعاين 

انعقاده  تم  املؤمتر  هذا  الجامهريية،  الثقافة  مرسح  منه 

بسبب التطوير واإلصالح وأن املرسح يف أزمة، هل املرسح 

طرح  يتم  أن  أمتني  فقط؟،  للمرسح  الفني  البيت  هو 

الثقافة  مرسح  لدعم  للمرسح  الفني  البيت  من  مبادرة 

بشكل  مرص  يف  الفني  العمل  من  جزء  ألنه  الجامهرية 

لتطوير  الكافية  الثقافة ليس لديها اإلمكانيات  عام، قصور 

الفنانني بطرح الورش الكافية لتطويرهم بشكل احرتايف.

القراءة  لجنة  من  العظمي  الغالبية  الحميد«:  »عبد  وتابع 

من  كانت  سواء  جًدا،  كبرية  ومرسحية  فكرية  قامات  من 

الصحفيني  جًدا،  موفق  اختيار  الشباب،  أو  الكبرية  األسامء 

املختارين يف اللجنة لهم دور نقدي، ودورهم مهم وقوي، 

ولست مع أن تكون لجنة القراءة بها ُكّتاب فقط، أنا مؤيد 

مؤيد  هناك  يكون  أن  الطبيعي  ومن  اللجنة،  لهذه  جًدا 

أن  يجب  ما  واحد،  يشء  عىل  جميًعا  نتفق  لن  ومعارض، 

املرسح  إصالح  هو  له  ونسعى  حقيقي  بشكل  عليه  نتفق 

قمت  ما  مع  املطروحة  الخطة  يف  أراه  ما  وهذا  وتطويره، 

الجامهريية ضمن  الثقافة  إىل مرسح  النظر  يتم  أن  بذكره 

هذا التطوير وال يقترص عىل البيت الفني للمرسح فقط.

ُمنّظمة مسرحية  طفرة 
ال  كيف  مرسحية  بكوين  زين:  منار  املخرجة  قالت  فيام 

هم  من  عىل  مقترص  الحدث  يكون  أن  فكرة  دعويت؟  يتم 

أن  علمت  أنني  واملؤسف  صحيًحا،  أراه  ال  الخطة  داخل 

يتم  مل  فلامذا  دعوتهم  وتم  الخطة  خارج  هم  من  هناك 

ومهم  قوي  حدث  العام  املستوى  عىل  الجميع؟،  دعوة 

ولكننى  للمرسح،  الفني  البيت  خطة  لطرح  جديد  وشكل 

وخاصة  املرسحيني  كل  دعوة  يتم  أن  »عشامنة«  كنت 

طريقنا  يف  نحن  املرسح،  خريطة  عىل  املوجودين  الشباب 

خالد  املخرج  من  سليم  وتخطيط  منظمة  مرسحية  لطفرة 

جالل، فكرة أن نستعني باملدير الفني ملؤسسة ناجحة مثل 

يف  متخصص  اسم  وتواجد  جًدا،  مهم  للفنون« يشء  »أفكا 

األهمية، كل أسامء  العليا غاية يف  اللجنة  املدين يف  الدفاع 

اللجنة العليا تم اختيارها بحرفية وجميعهم أسامء وقامات 

االستعانة  يتم  ملاذا  القراءة  لجنة  يف  رأي  لدى  رمبا  كبرية، 

بصحفيني يف لجنة القراءة؟، هل هم خريجني املعهد العايل 

رمبا  التخصص؟،  هذا  بها  أخرى  جهة  أي  أو  الفني؟  للنقد 

للحركة  متابعني  بكونهم  تواجدهم  من  نظر  وجهة  هناك 

املرسحية، ورمبا يكون لديهم دور إيجايب سوف يظهر فيام 

بعد، علينا أن ننتظر نتائج التجربة ثم نحكم عليها.

مرسح الشباب يقدم خطوة عظيمة بـ«املخرج املحرتف«

تقديم  يتم  األوىل  للمرة  الفنان جورج أرشف:  قال  وختاًما 

كبرية  درجة  عىل  خطة  املوسع،  الشكل  بهذا  الحدث  هذا 

أن  وأمتني  جديد،  من  املرسح  شأن  ورفع  االحرتافية  من 

مهمة  وعروض  مبهجة  ببداية  عام مرسحي جديد  يستمر، 

والسعيد  حديني  جامل  محمود  منهم  مهمني  ومخرجني 

السيد،  عصام  املخرج  األستاذ  جميًعا  رأسهم  وعىل  منيس 

يقدم  الشباب  ومرسح  وبارزة،  مهمة  كثرية  أسامء  وهناك 

خطوة عظيمة مبادرة »املخرج املحرتف«، باقة متميزة من 

رمبا من  القراءة،  بلجنة  يتعلق  فيام  أما  الشباب،  املخرجني 

أعرفه جيًدا الكاتب الصحفي والناقد باسم صادق وأنا أثق 

جًدا يف فكره وقلمه، وبالتأكيد جميعهم عىل قدر كبري من 

املهنية والقدرة عىل إمتام ما تم إسناده لهم.
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فرج ألفريد  هو  من 
يف  املرسح  كتاب  أبرز  من  واحد   )٢٠٠٥  -١٩٢٩( فرج  ألفريد 

والنقد  والقصة  والرواية  الصحافة  مارس  املعارص  العريب  األدب 

يف  بالتفوق  أقرانه  عن  ومتيز  جميعا  فيها  ونجح  والرتجمة، 

استلهام الرتاث، وتوظيف الفولكلور بطريقة بسيطة ومبدعة.

محافظة  مركز)الزقازيق(،  الصيادين(،  )كفر  قرية  مواليد  من 

)الرشقية(. تخرج يف كلية )اآلداب( جامعة )اإلسكندرية( قسم 

اإلنجليزية  للغة  مدرساً  وعمل   ،١٩4٩ عام  اإلنجليزية(  )اللغة 

عمل  حيث  الصحافة  إىل  التدريس  ليرتك  سنوات،  ست  ملدة 

كتب  )الجمهورية(.  جريدة  ثم  اليوسف(  )روزا  مجلة  يف 

 ،١٩6٥ الحلبي(  )سليامن   ،١٩6٣ بغداد(  )حالق  مرسحيات 

)الزير سامل(١٩6٧، و)عىل جناح التربيزي وتابعه قفة( ١٩6٩. 

الجامهريية،  بالثقافة  املرسحية  الفرق  برامج  كمستشار  عمل 

مدير  ثم  واملوسيقى،  للمرسح  العامة  للهيئة  أديب  ومستشار 

عمل  حيث  الجزائر  إىل  سافر   ١٩٧٣ عام  الكوميدي.  للمرسح 

الثقافة بوزارة  الثقافة مبدينة )وهران( وإلدارة  مستشاراً إلدارة 

لندن  إىل  الجزائر  ترك   ١٩٧٩ عام  ويف  العايل.  والتعليم  الرتبية 

ألفريد  نال  هناك.  العربية  الصحف  يف  ثقايف  محرر  ليعمل 

التأليف  يف  التشجيعية  الدولة  )جائزة  مثل:  جوائز،  عدة  فرج 

املرسحي( ١٩6٥، )وسام العلوم والفنون من الدرجة األوىل(. 

»نال األستاذ ألفريد فرج منحة دراسية من اليونسكو ملدة ستة 

األملانية  األكادميية  من  أخري  منحة  نال  كام   ،)١٩٧6( شهور 

 ١٩8٣( الغربية  برلني  يف  سنة  ملدة  للتفرغ  الثقايف  للتبادل 

عن  بالكتابة  املهتمني  من  فرج  ألفريد  األستاذ  كان   ،)١٩84 ـ 

»دليل  الشهري  كتابه   ١٩66 يف  أصدر  وقد  نفسه،  املرسح  فن 

املتفرج الذيك إىل املرسح«، كام نرش )٢٠٠٥( كتابا عن ذكريات 

حكايات  الدين:  عامد  »شارع  بعنوان  املرصي  املرسح  كواليس 

 )١٩86( مرص  إىل  فرج  ألفريد  األستاذ  عاد  والنجوم«.  الفن 

أصبح  ثم  »املصور«،  مجلة  يف  وكتب  التكريم،  من  كثريا  ولقي 

ونرشت  ــرام«،  »األه يف  األسبوعية  األعمدة  كتاب  من  واحدا 

أعامله  الكاملة يف عرشة مجلدات ضمت  أعامله  الكتاب  هيئة 

فرج  ألفريد  األستاذ  رأس  وقد  ومقاالته،  وترجامته  املرسحية 

لجنة املرسح يف املجلس األعىل للثقافة حتى وفاته.«١

فرج  ألفريد  مسرح 
فرج  رصح  فقد  املــرصي،  الشعبي  ــرتاث  ال استلهام  يف  أبــدع 

عبلة  الصحفية  معه  أجرته  التي  الصحفية  الحوارات  أحد  يف 

الملحمي االتجاه 
فرج ألفريد  مسرح  في 

 محمد أحمد كامل  

.. لو  التربيزى وتابعه قفة(  أيضاً.. فمثال يف )عىل جناح  فكرية 

الواقعية،  الفنية  واملؤثرات  الواقعى  اإلطار  واستخدمت  حدث 

لكان ال بد أن تتحطم أجنحة املرسحية وتتحول هذه الخاطرة 

السحرية التي تستمد جاملها من طابع الحواديت الشعبية إىل 

مجرد قصة واقعية رخيصة«٢. 

يعد الرتاث عند ألفريد فرج هو أحد الركائز األساسية يف خلق 

الرسد  الكثري من مرسحياته من  واستلهم  العريب  املرسح  هوية 

الشهرزادي يف حكايات ألف ليلة وليلة كام ذكر ألفريد فرج يف 

يقول  قفه« حيث  وتابعه  التربيزى  تذيله ملرسحية »عىل جناح 

ألفريد فرج »استوحيت قصة التربيزي وقفة من ثالث حكايات 

يف ألف ليلة وليلة هي حكاية املائدة الوهمية وحكاية الجراب 

و حكاية معروف اإلسكايف«٣

الملحمى المسرح  سمات 
بهدف  الفعل  عيل  القائم  األرسطي  املرسح  عارض  بريخت  إن 

مطروحة  الهوية  قضية  كانت  الستينيات  يف  »أن  الرويني: 

يف  كل  وميض  والثقايف  واالقتصادي  السيايس  االستقالل  وقضية 

فكرة  طرحت  وقد   .. للمرسح  عريب  طابع  عن  يبحث  مجاله 

التاريخ  هل   - سؤال  عيل  مجيباً  فرج   وأضاف  الرتاث.  إحياء 

أن  مبعنى  هنا  والتاريخ  »نعم  إبداعك؟-:  رشوط  من  رشط 

عالقة  له  فاملرسح  تاريخية  لحظة  هي  أعيشها  التي  اللحظة 

بالتفاصيل  يهتم  الرواية  كفن  ليس  تجريد  فن  إلنه  بالتاريخ 

الصورة، ولكنه فن مقطر، مصفى. وهو يف  الحياتية وبتفاصيل 

ثم  ومن  الكلمة،  معاىن  من  مبعنى  تجريدي  فن  الناحية  هذه 

ناحية  ومن  تاريخية  بأنها  نصفها  أن  تستطيع  مرسحية  فكل 

مرسحيات  هي  التاريخى  اإلطار  ذات  املرسحيات  فان  أخرى 

عرصية لكن هذا اإلطار التاريخي هو مجرد تجريد وأبعاد من 

أجل التقريب .. وشخصيات مثل )الزير سامل وسليامن الطبي، 

وأبو الفضول، وقفة )هى شخصيات عرصية ومعارصة ولكن أنا 

ولدواع  فدية،  لدواع  التاريخى  اإلطار  هذا  يف  وضعهم  فصلت 
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إثارة عاطفة املتلقي،  وقد نقد بريشت هذا املرسح بقوله:

يحاول أن يغطى  إننا نرى عىل املرسح جوا فارغاً مصطنعاً   «

النادر  املمثل.  ومن  بانفعاالت  الشخصية املرسحية  انفعاالت 

يخرج  املشاهد  فان  ولذلك  حقيقيا،  إنسانيا  صوتا  نسمع  أن 

بدال  متاما  املرسح  مثل  تكون  أن  يجب  الحياة  بأن  باالنطباع 

املرسح  أن  للحياة.  مشابهة  صــورة  املــرسح  يكون  أن  من 

عقله.  استخدم  من  مينعه  وبذلك  املشاهد  انفعاالت  يستثري 

أن  عىل  ويجرب  ــداث  األح شبكة  إيل  يستدرج  املشاهد  إن 

الوسائل  أما  يراها.  التي  الشخصيات  ىف  نفسه  عىل  يتعرف 

وتجعل  الواقع  صورة  تزيف  فإنها  املرسح  يستخدمها  التي 

املشاهد يف حالة تنويم مغناطييس ال يستطيع معها أن يدرك 

هذا الزيف. ومهام يكن العرض ممتعا فان تأثريه، إن مل يكن 

هدفه، هو أن يضع عقلنا يف إطار غري نقدي«.4

حيث  »اليوم  قائاًل:  الجدلية  نظريته  عن  بريخت  عرب  كام 

تضم  القيم  من  مجموعة  اإلنساين  الجوهر  اعتبار  ينبغي 

امللحمي هو  الشكل  االجتامعية، حينئذ يصبح  العالقات  كافة 

الفن  تخدم  التي  القضايا  تلك  يضم  أن  بوسعه  الذي  الوحيد 

اإلنسان  كذلك  للعامل  شاملة  صورة  إلعطاء  كأداة  املرسحي 

الذي هو من دم ولحم ال ميكن فهمه إال يف القضايا التي يقف 

فيها ويعتمد عليها«٥.

 هكذا حاول بريخت الثورة عيل كل ما هو تقليدي يف املرسح 

الدكتور  لكتاب  فوفقاً  واملكان  الزمان  إيل  اإلشارة  ناحية  من 

واملرسحية  الدرامية  املصطلحات  معجم  حــامدة  إبراهيم 

باملكان  للمتفرج  »يوحي  ما  يستخدم  امللحمي  املرسح  أن 

إعامل  عيل  يركز  حتي  التفاصيل  عيل  الرتكيز  دون  والزمان«6 

عقل املتفرج بدال من إدخاله يف حالة من اإليهام مع العرض 

املرسحي. 

أقرب  تكتب  النصوص  أن  امللحمي  املرسح  يف  نالحظ  لذلك 

إيل الرسد والحيك ودامئا ما تحاول الحفاظ عيل يقظة املتفرج 

تجاه األحداث دافعه إياه عيل دراستها وتحليلها بهدف التغري 

ما  كل  املرسحية  بريخت  موضوعات  شملت  فقد  والثورة، 

يشغل فكر اإلنسان بهدف تسليط الضوء عيل تلك املشكالت 

يناسبه. فقد رفض  املتلقي عيل فهم األمور وإدراك ما  وحث 

عىل  يعتمد  الذي  األرسطي  املرسح   )١٩٥6-١8٩8( بريخت 

املرسحي  العمل  يف  كليا  املشاهد  يندمج  أن  وهو  التطهري 

الخوف والشفقة ومن ثم يحدث  لديه عاطفتي  تثار  وبالتايل 

واعترب  قاطعا  رفضا  املفهوم  هذا  بريخت  رفض  فقد  التطهري، 

أن املرسحي األرسطي ما هو إال تنويم مغناطييس يعمل عىل 

العمل املرسحي  املشاهد وحرصه داخل أحداث  إذهاب عقل 

األحــداث  مناقشة  يف  دور  أي  لعقله  يكون  أن  دون  من 

كليا  اعتامدا  يعتمد  بريخت  عند  امللحمي  فاملرسح  وتحليلها، 

وبالتايل  يحدث  ما  بكل  توعيته  املشاهد من خالل  عىل عقل 

مناقشة مشاكله وتغريها بهدف إيجاد الحياة األفضل للناس . 

فرج  والفريد  بريخت  بني 
الربيختي  واملــرسح  فرج  ألفريد  مرسح  بني  التشابه  يعد 

من  استلهمت  قد  املرسحيات  أن  يعني  ال  وهذا  ملحوظاً، 

للنص من  العام  التوجه  مرسح بريخت بداعي االقتباس لكن 

حيث البناء واالعتامد عيل الرسد واستلهام الرتاث واستخدامه 

وقد  فرج،  مرسحيات  به  نادت  الذي  الحرية  مفهوم  لخدمة 

تعرض د. عيل الراعي لتأثر ألفريد فرج مبلحمية بريخت حني 

أثر  من  شيئاً  »أن  الحلبي:  سليامن  عن مرسحية  متحدثا  قال 

مام  بروزاً  أكرث  وهو  املرسحية  هذه  يف  يوجد  العاملية  الدراما 

ألفريد  أن  وواضح  ذاته،  املرسحي  البناء  يتناول  ألنه  تقدم، 

فرج كان يستحرض ما تخلص إيل نفسه جاءت نتيجة ملعاينته 

ملليامت  ثالث  أوبرا  مرسحيته  وبخاصة  بريخت  برتولد  فن 

واللصوصية  والعدل  القانون  بني  األملاين  الكاتب  يوازن  والتي 

وأن  والقهر،  للرسقة  املؤدبة  التسمية  القانون هو  أن  ويوضح 

الكبار.  لصوصه  ليحمي  الصغار  اللصوص  يطارد  املجتمع 

ما  حسب  متتاليه  لوحات  يف  هذه  أفكاره  بريشت  يصوغ 

فرج  وألفريد  املرسحي.  البناء  يف  امللحمية  طريقته  به  تقيض 

ينتهج النهج ذاته فيبني مرسحيته من مشاهد قصرية متتابعه 

ال تخضع لوحدة املكان وال لوحدة الزمان.«٧  

يتفق الباحث مع فكرة أن امللحمية قد أثرت يف ألفريد فرج 

املرسحية  أحد  كانت  ملليامت  ثالث  أوبرا  مرسحية  أن  حيث 

أضواء  كتابه-  خالل  عليها  الضوء  فرج  ألفريد  سلط  التي 

لعدد  والتحليل  بالنقد  خالله  تعرض  والذي  الغريب-  املرسح 

فرج  ألفريد  ذكر  الكتاب  ومن خالل  املرسحية،  النصوص  من 

نظرية بريخت من وجهة نظره حيث قال: »بريخت علم من 

أشهر  ليس  الفكري  وموقفه  العرشين  القرن  يف  املرسح  أعالم 

من موقفة الفني وأسلوبه الذي اشتهر باسم املرسح امللحمي 

نقيض  ليست  املرسحية  ونظريته  الدرامي.  املرسح  مقابل  يف 

نظرية مرسح ستانسالفسيك  نقيض  وإمنا هي  أرسطو،  نظرية 

إيهام  نظريته عيل رضورة  تقوم  الذي  الرويس  األخراج  أستاذ 

الجمهور وإندماج املمثل يف الشخصية«.8

بنظرية  فرج  ألفريد  اهتامم  دليل  هذا  أن  الباحث  ويري 

ليصل  وحللها  بدراستها  قام  أنه  حيث  بريخت  عند  امللحمية 

أن  ذلك  من  لنستنبط  لسانه،  عيل  ذكرها  السابق  النتائج  إيل 

فرج هي  ألفريد  عند  بريخت  مبلحمية  تأثرت  التي  النصوص 

تلقية  إيل  باإلضافة  الغريب.  املرسح  بدراسة  لتعمقه  نتيجة 

للتفرغ  الثقايف  للتبادل  األملانية  األكادميية  »منحة دراسية من 

دليل  وهذا   ،١٩(«٩84 ـ   ١٩8٣( الغربية  برلني  يف  سنة  ملدة 

عيل تعرضه بالدراسة للمرسح األملاين.

مقارن تحليل 
 مام سبق سنحاول أن نقوم بعمل تحليل مقارن بني نص عيل 

التربيزي وتابعه قفة أللفريد فرج والتى استفادت من  جناح 

مرسحية بريخت السيد يونتيال وتابعه مايت.

 أوال:ً صياغة العنوان 

لقد اعتمد بريخت ىف عنوانه عىل أسامء شخصيات مرسحيته 

فعنونها  بالسيد بونتيال وتابعه ماىت وهو ما فعله ألفريد فرج 
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التربيزى وتابعه قفه لقد  أيضا فعنون مرسحيته » عىل جناح 

اعتمد الكاتبني عىل ذكر البطل والتابع.

 ثانياً: الرسالة العامة التى يقدمها النص:

عيل  يتناوب  املرسحيتان.  تقدمها  التي  العامة  الرسالة  إن 

ويؤكد  هو  يتقمصها  مختلفة  شخصية  الرئيسة(  )الشخصية 

وجودها لألخرين تابعه قفة،  تظاهره بأنه أمري فاحش الرثاء، 

اما  مفلس.  كتاجر  الحقيقية  شخصيته  هو  له  األخر  والقطب 

أصبح  سابق  أحذية  صانع  مستمر:  واحد  وجود  فهو  تابعه 

الفقر،  به  حل  بلد  يف  مغامرتهام  املرسحية  تبني   . متسواًل 

هاتني  بني  املرسحيه  هذه  يف  يدور  ال  الحقيقي  الرصاع  لكن 

اختلف  األمر يف مرسحية بريخت حيث  الشخصيتني، كام هو 

األمر .

البلد  ذلك  يف  األغنياء  والحكام  التربيزي  عيل  بني  الرصاع  إن  

الفقري، فتنقل عيل بني القطبني عملية واعية متاما وتعد خداعاً 

إعتباره  ولكن ميكن  بريخت،   ملحمية  مع  يتفق  ال  أمر  وهو 

عندما  عيل  فأن  البرش  عند  النفس  خداع  من  سخرية  أيضا 

يقوم  الرثاء  فاحش  األموال  صاحب  أنه  منطلق  من  يتعامل 

الفقراء  عيل  التجار  أموال  من  عليه  يتحصل  ما  كل  بتوزيع 

نتاج  هو  الفعل  هذا  إعتبار  وميكن  قافلته،  يتنظر  أنه  مدعياً 

حفالت  عيل  ثروته  فقد  أن  بعد  التربيزي  جناح  عيل  لصدمة 

الوالئم التي أقامها من أجل أصدقائه، ليجد نفسه وحيد بعد 

فقد ثروته. 

العاملني  بني  ينتقل  والذي  بنتيال  مع  يحدث  ما  هذا  يناقض 

بشكل غري واعي نتيجة لرشب الخمر، حيث أن ظهور شخصية 

فالخمر هي  بنتيال  بحالة سكر  مرتبط  العطوفة  الطيبة  بنتيال 

الذي  عيل  مع  العكس  عيل  بنتيال  تقلبات  يف  تتحكم  التي 

ينتقل من حالة إيل إخري بوعي كامل.

من  الحدث  بصنع  تأثر  فرج  الفريد  أن  القول  ميكن  لهذا 

بريخت ولكن اختلف دافع كال من الكاتبني ىف صنع شخصيته 

فيه  الذى جعل  الوقت  ففى  منهام  كال  لثقافة  وفقاً  الرئيسية 

ألفريد فرج  بنتيال كان  بنتيال تسكر فيظهر  بريخت شخصيته 

يعتمد عىل حيلة الخداع والتنكر لتظهر الشخصية.

ثالثاً : توظيف شخصية التابع : 

اعتمد بريخت ىف مساعدة بطله عىل شخصية »التابع /املرىب 

» أو »التابع / الصديق » الذى يرافق سيده ىف رحلته ويعمل 

أغلبية الوقت عىل عدم وقوع سيده ىف مأزق إما مبساعدته أو 

دفع الرضر عنه دون علمه. 

حاول  حني  بنتيال  سيدة  عن  األذى  مينع  أن  مايت  حاول  فقد 

لديه  للعمل  إنتقائهم  تم  الذين  للعامل  السيد  وضع  توضيع 

لن  بنيتال  السيد  بأن  أخربهم  حيث  سكره،  أثناء  السوق  من 

يقوم بتوظيفهم حيث أن صفاتهم الجسدية ال تالئم الوظيفة. 

وحني حاول ان يساعد إبنة السيد بنتيال ايفا عيل الهروب من 

خطيبها اينوسيالكا حيث انها ال تحبه، هذا باألضافة إيل تحمل 

مايت إهانات سيدة له والشخصية األزدواجية التي ميتلكها بني 

السكري  شخصيتة  إستغالل  قط  يحاول  ومل  وعيه  وبني  سكره 

التي يكرث خاللها برصف األموال.  

اما ألفريد فرج فهو يرى أن الرثاء الحقيقي يف الصديق الويف 

الذي  ماله  تقاسم  الذي   « قفة   « توظيف  مثال يف  لنا  ورضب 

ضياع  من  بالرغم  و  عيل  شخصية  مع  بالغه  بصعوبة  جمعه 

يف  تسبب  أن  بعد  النهايه  يف  ساعده  قد  أنه  إأل  ــوال  األم

االيقاع به يف يد الرشطة، مشريأ إيل أن القيم النبيلة ال يرتبط 

املكانة  بل هي طبيعة برشية  أو  الوظيفة  او  باملال  وجودها 

النبيلة وجدت يف أشخاص مختلفني  فاألخالق  اإلنسان،  داخل 

ووظائف مختلفة وهو ما بينه  من خالل  عيل جناح التربيزي 

يف  واملفارقة  الجشع  امللك  إبنة  االمرية  وزوجته  تابعه  وقفة 

يهمه  ال  جشع  أب  من  النبيلة  الصفات  تحمل  إبنة  وجود 

البيئة  البرشي أن نفس  إبراز ذلك االختالف  غري مصلحته هو 

واملستوي قد يخرج منهام شخصان بصفات مختلفه متاماً بني 

الخري والرش.

رابعاً: السامت األسلوبية داخل النصني

إذ  مشهداً،  عرش  اثني  و  برولوج  يف  املرسحية  بريخت  كتب 

تبدأ املرسحية بالربولوج وال يعترب هنا مدخاًل لقصة املرسحية 

بقدر ما يوظفه بريخت يف تقنية املرسح امللحمي ليك يحقق 

أسلوب  تأثري  يف  ويستخدمه  الذهني  التباعد  اسلوب  به 

التغريب.

أكده د. أحمد سخسوخ حيث تحدث خالل تحليله  وهذا ما 

للنص:

لدى  امللحمية  عنارص  املرسحية  هذه  يف  اكتملت  »بالفعل   

املرسحى،  التعريب  وأساليب  الربولوج،  استخدم  إذ  بريشت 

من  مشهد  كل  يفصل  مشاهد  عــدة  يف  املرسحية  وكتبت 

الحدث ومفارقات  عن  املتفرج ذهبياً  إبعاد  األخراعية وطرق 

كوميدية وغري ذلك من تقنيات املرسح امللحمى«.١٠

التربيزي وتابعه قفه  »كتب ألفريد فرج مرسحيته عيل جناج 

ويفلص  املشاهد  من  عدد  عيل  منهام  كل  يحتوي  منفصلني 

أحداثها  متت  ال  »الجراب«  تسمى  صغرية  لوحة  الفصلني  بني 

للمرسحية بصلة.

من  الهدف  أن  حيث  امللحمي.  بريخت  نص  مع  تشابهأ  يعد 

نفس  هو  الفصلني  بني  ما  الواقعه  اللوحة  يف  املوجود  الفصل 

مشاهده  بني  فصلت  الذي  بريخت  نص  يف  الواقع  الهدف 

أغنية، ليكون الهدف هو تحقيق أحد مبادئ امللحمية يف فصل 

املشاهد عن الحدث منعاً لألندماج يف األحداث بهدف إعامل 

العقل عند املتلقي يف فهم األحداث والتفكري فيها.  

التربيزي يف مقابل إزدواجية   ويأيت الخيال يف نص عيل جناح 

فقد  الذي  املفلس  التربيزي  إن  حيث  بنتيال.  عند  الشخصية 

ثروته يعي أن لدي اإلنسان سالحا آخر، هو الخيال، وبه ميكن 

يشتهي،  كام  يراه  أن  األقل  عىل  أو  الواقع  يغري  أن  لإلنسان 

فيرتك لخياله العنان ليتصور مائدة عامرة بكل صنوف الطعام، 

تتبعه  أمري  أنه  يتخيل  فإنه  بعيدة،  وحني يشد رحاله إيل بالد 

املدينة، وتجري  أبواب  أمامه  قافلة محملة بكل شئ، فتنفتح 

يتمكن  وهكذا   . الفقراء  عىل  فيوزعها  يديه،  بني  أموالها 

التربيزي – بالخيال – من تغيري الواقع وإقرار العدل. 

التربيزي  جناح  عيل  خلقها  التي  الخيالية  الشخصية  وهذة 

هروباً من واقعه تقابلها شخصية بنتيال التي تخرج للنور حني 

يرشب الخمر.

ولكن ومع وجود هذا التشابه، ميكننا القول أن رسالة مرسحية 

رسالة  عن  بعيدة  ليست  قفة  وتابعه  التربيزي  جناح  عيل 

إقتباساً،  ليست  ولكنها  مايت   وتابعه  بنتيال  السيد  مرسحية 

النص  بنية  بأنها مرسحية ملحمية، جائت  ولكن ميكن وصفها 

فيه عيل شكل لوحات غري متصلة غابت عنها صفات املرسحية 

التقليدية. أي أنها تحمل مقومات مرسحية ملحمية وتضمنت 

بعض رسائل مرسحية بنتيال. 
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http://[ املعرفة  بنك  العرب،  الكتاب  إتحاد  األديب،  »،املوقف 

] ٢8٩6٥٧/search.mandumah.com/Record
الثالث.«  العامل  يف  واملرسح  بريخت  »برتولد  العامري،.  مليس   -
Record/com./4://search.٢٥٥١6[املــعــرفــة بنك  األدب  مجلة 

]]mandumah http
المصادر

التربيزي وتابعه قفة، املؤسسة املرصية  ألفريد فرج، عيل جناح   -
العامة للتأليف والنرش، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش،١٩68

- برتولد بريخت، السيد بونتيال وتابعه مايت، د.عبد الغفار مكاوي، 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، ٢٠١8

الهوامش
١- د. محمد الجوادي، »ألفريد فرج أعظم كتاب املرسح استلهاما 

للرتاث اإلسالمي«، مدونات الجزيرة، ٢٠١٩ 
الفريد  الكاتب  مع  »حــوار  الرويني.  عبلة  و  فرج،  ألفريد   -٢
http://search.[ املرصي  املعرفة  بنك  ونقد،  أدب  قسم  فرج.« 

] ٣٠68٩٩/mandumah.com/Record
٣- ألفريد فرج، عيل جناح التربيزي وتابعه قفة، املؤسسة املرصية 
العامة للتأليف والنرش، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش،١٩68، 

ص ١١٣
املعارص،  االملاين  املرسح  أعالم  من  إقالديوس،  فهمي  أنيس  د.   -4

املجلس االعيل للثقافة، ١٩٩٩، ص١٧٧:١٧8
٥- غازي رشيف »املرسح امللحمي والتغريب عند بريشت. »مجلة 
http://search.mandumah.com/[ املعرفة  بنك  اآلداب، 

]٢6448٥/Record
6- دكتور ابراهيم حامدة، معجم املصطلحات الدرامية واملرسحية، 

دار املعارف، ١٩8٥، ص ٢٢٥ املرسح امللحمي 
الوطني  املجلس  العريب،  الوطن  يف  املرسح  الراعي،  عيل  د.   -٧

للثقافة والفنون واألدب، الكويت، ١٩٧8، ص١٢٩ 
8- ألفريد فرج، أضواء املرسح الغريب، دار الهالل،١٩8٩، ص ١٣٢

املرسح  كتاب  أعظم  فرج  مقال)ألفريد  الجوادي،  محمد  د.   -٩
استلهاما للرتاث اإلسالمي(، مرجع سابق

١٠- د.أحمد سخسوخ، برت بريخت » النظرية والتطبيق .. مرسحاً 
وسينامئياً«، اكادميية الفنون، دراسات ومراجع، ٢٠٠6، ص١6٢

نوافذ
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يف  السيايس  للمرسح  حافظ  السيد  ــامل  أع تنوعت 

مرسحيا  مرشوعا  متثل  صارت  حتى  وأشكالها  موضوعاتها 

ومجاهدا  الوطن  رفعة  وعن  والحرية  العدل  عن  باحثا 

القضية  ولنرصة  العريب  القومي  الحلم  تحقيق  سبيل  يف 

يف  األعــامل  تلك  حافظ  السيد  كتب  وقد  الفلسطينية. 

ووضع  واحــد  سيايس  عرص  خالل  من  متتالية  سنوات 

حرب  ثم  نكسة  من  شمل  مبا  واحد،  وطني  اسرتاتيجي 

للم  محاوالت  من  تاله  وما  أكتوبر  نرص  حتى  استنزاف 

وقومية  وطنية  شعورية  دفقة  متثل  فهي  األمــة.  شمل 

حتى  واالنكسار  األمل  عرص  يف  والهزمية،  الحلم  زمن  يف 

معاين  من  شملت  عام  معربة  أيضا  أسامؤها  جــاءت 

األوطان.  وعشق  واالنتظار  الحلم  عىل  تبعث  ودالالت 

 )6(« مرسحيات:  حافظ  للسيد  السيايس  املرشع  فشمل 

يا  “الخالص   - حيفا”  شامل  ٥٠٠/ب  معتقل  يف  رجال 

الشاحبة  “الحانة   - الخوف”  الكلمة  الكذب  الكلمة  زمن 

العني تنتظر الطفل العجوز الغاضب “ - “  والله زمان يا 

يا مرص”  “أحبك   - يحرتق”  القدس  يف  “األقىص   - مرص” 

ولكن  حدث  كام  “حدث  الزعفران«-  مدينة  “حكاية   -

يف  “العزف   “ كامل-  “مصطفى  حدث”-  أي  يحدث  مل 

األطفال  ملرسح  وكتب   . النديم«  »عبدالله   - الظهرية« 

 – جحا.  “أوالد  “سندس”.-  الفلسطينية:  القضية  عن 

»”الشاطر حسن”. ومل تكن تلك املرسحيات وحدها هي 

الخوض  تضمنت  ما  فقط  هي  بل  السياسية  املرسحيات 

معظم  أن  الحقيقة  لكن  السياسية،  القضايا  يف  املبارش 

والكوميدية  منها  السياسية  سواء  حافظ  السيد  أعامل 

مرسحيات  وحتى  والنسوية  والتجريبية  والتاريخية 

األطفال كلها ذات مضامني سياسية بالدرجة األوىل.

مرسحيا  كاتبا  حافظ  السيد  املرسحي/  الكاتب  يعد   

ميلك  وهو  الدرامية  لغته  يف  كبري  بشكل  ناضجا  سياسيا 

والدراسة واملهارات  السيايس  الوعى  مهارات وخاصة من 

الفكري  املرسح  أن  ومبا  الدرامي.  السيايس  التحليل  يف 

أفضل.  حياة  أجل  من  للرصاع  وسيلة  يعترب  السيايس 

الرصاع  قضية  مرسحياته  يف  حافظ  السيد  تناول  فقد 

إىل  الدعوة  خاللها  من  وتبنى  والسلطة  املواطن  بني 

السياسية  والتعددية  الشعبية  الدميقراطية  إرساء  أهمية 

هو  السيايس  املرسحي  الخطاب  أن  باعتبار  واالقتصادية. 

التنوير وهو ميكن من خالله مساعدة  التبصري ولغة  لغة 

السياسي المسرح  ومالمح  سمات 
حافظ السيد  أعمال  في 

أحمد محمد الرشيف

السيد  عند  السيايس  املرسح  إليه  يدعو  ما  أهم  لكن 

دعوته  هي  املاحي«  »مــازيل  الناقد   يرى  كام  حافظ  

والتي  االجتامعي  التكامل  بعملية  للمجتمعات  الدامئة 

وبني  الشعب  وجامهري  الصفوة  بني  الثغرات  من  تجد 

حرموا  والذين  االمتيازات  أصحاب  وبني  والريف  املدينة 

مرسحه  يف  خالصة  دعوة  هناك  أن  كام  االمتيازات  من 

طبقات  بني  اقتصادي  تغلغل  عملية  وجــود  إىل  تدعو 

املجتمع وقطاعاته املختلفة .كام أننا ال نستطيع أيضاً أن 

الثقايف  االمتزاج  عملية  إىل  دعوته  يف  مهام  جانباً  نغفل 

الخري  تخفى  أمة  بناء  نضمن  أن  نستطيع  لىك  واملعياري 

والصالح ألبنائها )١(.

خالل  من  مبجتمعه  وعيه  عن  يعرب  حافظ  فالسيد 

الطبقات  ومعاناة  قضاياه  بكافة  واإلحساس  املعايشة 

الطبقة  مجابها سطوة  دامئا يف صفوفها  يقف  التي  الدنيا 

إبداعه  اتسم  ملا  املعايشة  تلك  ولوال  الغاشمة،  الحاكمة 

بالصدق الواقعي والوجداين يف آن واحد:

خدعتنا  الــنــاس..  كل  خدعوا  لقد  خــدعــوين..  مقبول: 

الترصيحات.. الكلامت الرباقة.

يخدعنا  يشء  كل  األســواق..  يف  التجار  خدعنا  الخداعة. 

ونحن ال ندرى.

نفسك  صــارت  عليك..  ــروا  اث لقد  ــزع(  ف )يف  الشاب: 

مريضة..

من  نهرب  املجتمع  هذا  يف  مريضة  انفسنا  كلنا  مقبول: 

واقعنا يف نكتة، يف كأس،

السياسية  بالعملية  إسهامه  ومدى  دوره  فهم  عىل  الفرد 

ومناداته من خالل فكره باملجتمع السيايس.

مسائل  السيايس  مرسحه  يف  حافظ  السيد  تناول  كام 

الذين  بهؤالء  عالقاتها  ناحية  من  والقيادة  السلطة 

يتبعونها واألوامر املوجهة من ناحية عالقتها بهؤالء الذين 

يقومون بتنفيذها. موضحا كيف أن السلطة تفسد الفرد 

العالقة  قضية  الزعفران  مدينة  يطرح يف مرسحية حكاية 

وفكرة  واملحكومني  الحاكم  بني  أو  والرعية،  الراعي  بني 

من خالل  الدميقراطية.  مكتسبات  عن  والبحث  االختيار، 

الشايف« كرمز مجسد لألمل  البطل »مقبول عبد  شخصية 

الغاشمة  السلطة  رمز  ــوايل«  »ال مواجهة  يف  والخالص، 

املتسلطة املستبدة ىف حكمها وىف رأيها. حيث تشبه تلك 

الشخصية شخصية »أيب ذر« يف مرسحية »ظهور واختفاء 

للفقراء  والخالص  األمل  ميثل  حيث  الغفاري«  ذر  أيب 

والبسطاء:

وأجوع وأعرى

وأرصخ، وأنادى :

يا فقراء،

يا مظلومني،

يا جائعني،

ارضبوا بسيف الجوع

هذه  ىف  اآلن..  إال  نصيحتك  نسمع  مل   .. ذر”  أبا   “ يا 

اللحظة؟ هل تقبل هذا العذر؟؟

لقد أصمنا الجوع، وأخرسنا الفقر

)مرسحية ظهور واختفاء ايب ذر الغفاري ص11،12(
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 يف امرأة .. يف ثرثرة.. لقد حرضت وال داع للجدل.

حبيبتك..  أنا  زوجتك..  أنا  صارحني..  )متسه(  املــرأة: 

لحمك.. ودمك.. حلمك ماذا

حدث لك يا مقبول.

قلبي  هاجر  يشء..  بكل  يشء..  بكل  صارحتك  مقبول: 

منى وذهب الوعى إىل الساحات

حوار  عقيل  من  أستعري  وحاولت  واألكــواخ  والطرقات 

الناس.. حب الناس..

صداقة الناس.. لكنني مل أجد إال الصمت.. هبط وجهى 

إىل السوق وغنت

األناشيد  تنشد  أن  البالبل  وعلمت  الفقراء  أغاين  عيون 

البيضاء آه. يف

من  احميهم  جلدي..  تحت  الفقراء  يدخل  الشتاء  ليايل 

الربد والحراس.. مزق

وحــارصين  دمــى..  يف  الناس  فجرى  جسدي  الجنود 

السكوت.

)حكاية مدينة الزعفران، ص١١(

والنقد  الدراما  أستاذ  خلوف  مفتاح  د.  يذهب  وكام   

بجامعة بوضياف بالجزائر حيث يرى أنه ال ميكن لكاتبنا 

اإلبداعي  املعنى  ينفصل عن عامل منح  أن  السيد حافظ 

لوجوده، كام ال ميكن أن يحيد عن مجتمع يحيا يف كنفه 

وتبعا  االجتامعية،  ومشاكله  قضاياه  مجمل  ويعايش 

لذلك فإنه يعرب عن وعي مجتمعه ويجسد رؤاه الكائنة 

وظيفته  تتجىل  ثم  محددين،  ومكاين  زماين  سياق  يف 

ملا  رؤية شمولية  تقديم  إبداعيا، يف  التجديدية  الخلقية 

سيكون عليه الواقع ضمن اإلطار الجمعي )٢(.

إىل  تنتمي  نصوص  عــدة  حافظ  السيد  كتب  ــد  وق

»املرسح  كتابه  مقدمة  يف  عنها  يقول  املقاومة،  مرسح 

النكسة.  حدثت  حزيران(   ٥(  ١٩6٧ عام  يف  السيايس«: 

معتقل  يف  رجــال   6 مرسحية  كتبت   ١٩68 يناير  وىف 

٥٠٠/ب شامل حيفا. وىف 6 أكتوبر ١٩٧٣ حدث انتصار 

مرسحية  كتبت  الشهر  نفس  وىف  املجيد  أكتوبر  حرب 

عن  مرسحيتني  للقارئ  أقــدم  مــرص(.  يا  زمــان  )والله 

عنا  الغائب  النبيل  الجميل  للوطن  حباً  والنرص  الهزمية 

فالسيد  إذن  نحيا.  وبه  يحيا  نفوسنا  يف  مازال  والذى 

ورصاعاته  الخارجية  الوطن  هموم  مع  مندمج  حافظ 

مع أعداءه، يبحث عن االنتامء ومعنى الكرامة الوطنية 

سيايس  واقع  نحو  املرسحية  الدراما  خالل  من  منطلقا 

الجامهري  صيحات  إليه  ويرد  منه  يستخرج  وعسكري 

دفاعا عن األرض وتحقيق القومية العربية وعزة الوطن، 

مؤمنا برسالته اإلنسانية والفنية وواجبه الوطني. 

تفاصيل  علينا  تعرض  معتقل«  يف  رجــال   6« فمرسحية 

العالقات بني ستة جنود مرصيني )ثالثة ضباط وثالثة عساكر( 

من  يحمل  مبا  إرسائييل  معسكر  يف  األرس  ظروف  يف  وقعوا 

معاناة التعذيب ثم املالطفة أحيانا الستدراجهم واستيعابهم 

من قبل العدو. وذلك يف أعقاب نكسة 1967. وهم ينتمون 

يف  حافظ  السيد  وظف  حيث  مختلفة،  اجتامعية  رشائح  إىل 

تحليل  عىل  خالله  من  يعمل  طبقي  ترشيح  لعمل  محالة 

بني  العالقات  يستعرض  كام  بينهم.  املجتمعي  التدرج  ونقد 

اإلرسائيليني واألرسى وكذلك بني اإلرسائيليني وبعضهم البعض. 

حالة  وبيان  ونقدها  الهزمية  أسباب  لتفسري  محاولة  يف 

ووصلت  املرصيني  الجنود  أصابت  التي  واالنكسار  االحباط 

الحياة يف مقابل  األمل يف  التشاؤم وفقدان  إىل حد  ببعضهم 

تفاؤل البعض وأملهم يف عودة الحياة باالنتصار القريب:

أطمنها  تعبانة الزم  أمي  بيتك  يعمر  ربنا  الهى   : محمد 

عىل.

يوسف: )يدفعه إىل األرض( أنت مجنون أكيد.

محمد : )وهو منهك القوى( أمي عيانة الهى ربنا يعمى 

ويذلها  أبداً  بيتها  الدوسنتاريا وال يخدش  أمك ويجيبلها 

ذل العبيد.. يا فحل يا جبان.. )يخرج يوسف أثناء ذلك(

يده  )ميد  ايــدك  هات  محمد..  يا  قوم   : القوى  عبد 

وميسكه( تعاىل يا محمد تعاىل.

محمد : ادينى جايم.. جايم يا عم عبد الجوى.

عبد القوى : بكره الصليب األحمر يجى و...

وقولنا  أحمر  وال  أبيض  شفنا  هو  )مقاطعاً(   : محمد 

هذه  )ىف  الجواب  يبعتلها  بس  مستنيني  وادينا  حاجة.. 

األثناء يصل حسني إىل السلم مع الجندى(

بالزمن  السلم يعود  أثناء صعود حسني عىل  حسني: )ىف 

إىل ما كان عليه منذ أول دخوله أو بأول نشأته.. عودة 

للزمن لبدء حياته(

علشان  أسافر  يابه  الزم  لكن  تعبان  أنك  عارف  يابه  أنا 

كلها  يابه  يابه معلش  الجيش ىف دمى  الحربية  أقدم ىف 

يومني وتهون معلش يابه والنبى )يتحايل عليه( والنبى 

يابه  حبيبى  يا  خالص  يابه..  والنى  يخليك  ربنا  يابه 

ىف  نسكن  الزم  مش  احنا  بابا  يا  أخرى(  خطوة  )يصعد 

أن  عارف  أنت  ما  معلش  والدوشة  الحارة  ده..  الحى 

وكامن  إيه؟  قلت  هنا  أسكن  إىن  يسمحش  ما  مركزى 

باملرة ما فيش داعى تروح الدكان بتاعك ده خليك قاعد 

أمسك  حر  إنت  توصلنى  داعى  مفيش  البيت  ىف  هنا 

الشنطة زى ما أنت عايز )يصعد خطوة أخرى( أهاًل يا 

)يصعد  املحطة  يوصلنى  راح  بتاعنا..  البواب  ده  كابنت.. 

أنا  أمى  مش  دى..  الولية  عنى  “ابعدوا  أخرى(  خطوة 

مجنونة..  دى  كدابة..  دى  متصدقهاش..  اعرفهاش  ما 

النقيب  أنا  أخرى(  )يصعد خطوة  شفتها”  معمريش  أنا 

حسني سالم.. أنا من عيلة سالم أحسن العائالت )يصعد 

خطوة أخرى( أنا الزم أترقى.. الزم أعمل عمل كبري.. يا 

حسنني يا حسنني.

)مرسحية ستة رجال يف معتقل، ص4١(

الهزمية  مرارة  عن  مرص  يا  زمان  والله  يف  تحدث  كام   

والبحث عن أمل االنتصار القريب:

فايد: )مقاطعاً( فدايئ يعنى إيه؟ يعنى تخطف النرص.. 

يعنى تهزم العدو.. مستحيل الكالم ده.

رياض : ال.. فدايئ يعنى مقاومة.. يعنى ال.. فدايئ يعنى 

ملا  التاسع  لويس  تفتكر  للنهار..  بيه  تعدى  الروح جرس 

ألنه  من غري مثن  كلب  كان  املنصورة..  انهزم يف حوارى 

من غري حق أى مهزوم يبقى كلب.

فايد : يعنى إحنا كالب.

رياض : ال.

يبقاش  ما  مهزوم  وهو  الظلم  عن  بيدافع  الىل   : أمل 

هم  املنصورة  ىف  لويس  هزموا  الىل  الفالحني  أل..  كلب 

هم الفالحني الىل هزموا فريزر ىف رشيد.

والرصاص  املقاومة  طعم  دقتش  ما  أنت   : مصطفى 

والحرب؟

واتدربت  واتنني  مرة  جندت  أنا  دقــت..  أنا  ال   : فايد 

انسحب..  انسحب..  ىل  قالوا  أرضب  علشان  ووقفت 

لنا..  النرص  استعد..  استعد..  األوامــر..  دامياً  انسحب.. 

انسحب وهكذا هزمية وراء هزمية.

مصطفى : ما واجهتش عدوك؟

فايد : املواجهة يعنى إيه؟

مش  ال  اتهزمتش..  ما  ال  تقول  تنهزم  ملا  يعنى   : رياض 

بره  تقف  يعنى  الهزمية..  تهزم  يعنى  بالعمل..  بالكالم 

والعلم..  ومراتك  والدك  تحمى  سالح  أيدك  وىف  بيتك 

تبقى  يعنى  الراحة..  طعم  جتتك  وىف  تنامىش  ما  يعنى 

والقلق  استعامر..  البلد  فيه عىل صدرك  ما  قلقان طول 

وتقتل  سالح  متسك  يعنى  تعرف..  يعنى  تفكر  يعنى 

العدو بره وجوه.

) مرسحية والله زمان يا مرص ص292(

   يكتب املخرج سعد أردش عن رؤية األمل وتحقيقه 

فمرسحية  قائال:  حافظ  للسيد  السياسية  املرسحيات  يف 

»6 رجال يف معتقل ٥٠٠/ شامل حيفا« تحاكم  املؤسسة 

العسكرية، ومرسحية »مدينة الزعفران« تحاكم املؤسسة 

اليأس،  كل  اليأس  تعكس  ال  املحاكمة  أن  عىل  املدنية. 

 - تحقق  لو   - ميكن  األمل  من  دقيقاً  خيطاً  تحمل  وإمنا 

والعتق  التحرير،  برشى  واألحفاد  األبناء  إىل  يحمل  أن 

أن  ميكن  حال  أية  عىل  ــل  واألم االجتامعي.  والعدل 

يتحقق إذا عولجت السيئات التي يشري إليها الكاتب يف 

أحداثه وىف شخصياته املرسحية، وىف كلامته. 

والخداع  التزييف  لفكرة  حافظ  السيد  تصدر  كام 

واملهادنة  االنفتاح  ودعاوى  الوطن،  مصري  يف  واملساومة 

املعارص  اإلنسان  مشكلة  عىل  وركز  والتخاذل.  واملساملة 

بحثا  عليه  امللقاة  واالقتصادية  االجتامعية  والضغوط 

التقويم  املؤثرة والفعالة يف عملية  املبارشة  الوسيلة  عن 

والتغيري يف املجتمعات.

زیكم..  شامى  أنا  أندال..  یا  منكم  وأنا  بعتوىن   : قسام 

منكم.. رحتم للعزیز

باملال  البالد  ىف  ثغرة  وفتحتوا  وبعتوىن..  الفاطمى 

والرشوة وبعتوا دمشق الحزینة

وبعتوىن.. آه یا دمشق باعوىك الكبار والزبالین حموىك.

)مرسحية ملك الزبالة، ص٥6(

أساسية  كقضية  بالحرية  والحلم  العدل  قضية  وتربز   

بالذات  االرتقاء  نحو  رحلته  يف  اإلنسان  هموم  متثل 

حشيش  مصطفى  د.  ــك  ذل عــىل  مــؤكــدا  اإلنسانية 

قضية  بأن  أكتوبر  من  السادس  بجامعة  اإلعالم  أستاذ 

بالحرية  وحلمه  باإلنسان  االهتامم  هي  حافظ  السيد 

والظلم  فالعدل  واقعه،  يف  اغرتابه  تجاوز  ومحاولة 

وشحذت  أهمته  وقيم  معاىن  كلها  والحرية،  واملــوت 

عوامل  كل  ضد  اإلنسان  لهذا  ينترص  أن  ليحاول  هممه 

حتى  أو  اجتامعية  أو  اقتصادية  أم  سياسية  قهره 

أعامله   قارئ  أو  حافظ  السيد  فُمحاور  الداخلية.  ذاته 

يسترشف يف حلقه وقلمه مرارة مصدرها هموم اإلنسان 
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حافظ  السيد  له  يبغى  الذى  واقعه  عىل  وحرسته  العريب 

توصله  التي  والطرق  السبل  كل  باحثا عن  دوما،  األفضل 

إىل مبتغاه سواء برتويض الرتاث، وركوب بساطه السحري 

استرشافا للواقع وطريانا عىل الواقع املعاش )٣(. 

رشطي ١ : تعرتفون مبروقكم.. وخروجكم عىل اإلجامع؟؟

- نعم .. ولن نغنى

رشطي ٢ : سينالكم عقاب شديد؟؟

- نحن مل نخطئ

-  أتريدنا أن نبايع؟؟

رشطي ١: نعم

- وأن نغنى

رشطي ٢ : نعم

- وأن تثبت والءنا؟؟

رشطي ٣: نعم

- ومباذا تعدوننا؟؟

رشطي ١ : باألمان،

رشطي ١ : والعفو،

رشطي ٣ : وعدم مساسكم بأى سوء

- وهل هنا تهمة قد تثبت ضدنا؟؟

رشطي ١ : نعم

- ما هى ؟

رشطي ٢ : عدم الغناء؟؟

-  وهل هذه تهمة؟؟

رشطي ٣ : نعم

-  ملاذا؟؟

رشطي ١ : ألنها تعنى عدم الوالء

- ملن؟؟
رشطي ٢ : للسلطان طبعاً

- وإذا غنينا؟؟
رشطي ٣ : نطلق رساحكم فوراً

- هل نحن اآلن ىف حوزة القبض؟؟

رشطي ١: ال تسأل

رشطي ٢: ليس هذا من شأنك

رشطي ٣ : ال تتكلموا حتى ال تعكروا صفو األمن العام

- قلنا لكم أن أصواتنا قبيحة

رشطي ١: ال يهم

- رمبا يعرتضون اآلخرون عىل أصواتنا؟؟

- أو غنائنا؟؟
-  ورمبا تسول لهم أنفسهم أمراً

إننا مثاًل.. نزاحمهم يف الغناء لنقاسمهم الغنيمة

)مرسحية ظهور واختفاء أيب ذر الغفاري، ص32،33(

إثارة  هي  إمنا  السياسية  الدراما  أن  حافظ  السيد  ويرى 

يف  يذكر  حيث  لإلدراك  وتنشيط  للفكر  وتحريك  للوعي 

قائال:  السيايس  املرسح  كتاب  من  الثاين  للجزء  مقدمته 

االندفاع والحامس  الصادقة من خالل  أشيائنا  ُذبحت كل 

للخطة  صناعي  إجهاض  خالل  من  الناتج  املشوه  والفن 

غري العادية يف حياتنا، وألننا أيها العرب نعى كل األشياء 

بعمقها ولكن نيسء إىل أنفسنا بتقديم صورة باهتة ذات 

قاع  إىل  الهبوط  كيفية  نعرف  وال  املنطق،  تفقد  رصاخ 

الصدق لرنتقي بكل األشياء من خالل فن حقيقي صادق، 

يا جائعني،

ارضبوا بسيف الجوع

صوت )4( : يا “ أبا ذر” .. مل نسمع نصيحتك إال اآلن.. ىف 

هذه اللحظة؟ هل تقبل هذا العذر؟؟

صوت )٥( : لقد أصمنا الجوع، وأخرسنا الفقر

ابو ذر : ال.. ال.. مل يكن الجوع ومل يكن الفقر )يحدق ىف 

وجوههم، ثم تتغري نربة صوته(

ال.. ال يا أصحايب

الخوف.. الخوف هو الذى اصمكم وأخرسكم

لقد رأيته بعيني يدخل بيوتكم يف الليل

مدعياً أنه من رجال الرشطة الرسية

مدعياً أنه من رجال العيون الرسية..

)مرسحية ظهور واختفاء أيب ذر الغفاري(

النظام  إلدانة  موجهة  السياسية  حافظ  السيد  أعامل  إن 

بأهدافه  تتعلق  التي  الفاسدة  الرشائع  كل  مع  الفاسد 

بلهجة تحذيرية غاضبة ومن علو صوتها الغاضب تتدفق 

حركتها االنسيابية يف تصعيد القيمة الفكرية.

المراجع  
مرسح  يف  السيايس  )الوعي  مقال  املاحي،  مــازيل   -١

أحيانا(،  تنحني  )األشجار  حافظ،  السيد  حافظ(،  السيد 

اإلسكندرية، مركز الوطن العريب )رؤيا(.

٢ - مفتاح خلوف، دراسة )أعامل السيد حافظ  املرسحية 

صادق،  نجاة  د.  وإعــداد  جمع  والتفسري(،  الفهم  من 

التجريب واملرسح يف الوطن العريب، القاهرة، مركز الوطن 

العريب )رؤيا(، ٢٠١8.

اإلنسان  وهموم  حافظ  السيد  حشيش،  مصطفى   -٣

لقضايا  والتزامه  السيد حافظ  العريب دراسة حول مرسح 

الوطن واملواطن كهم أثري لديه، دراسة، جمع وإعداد د. 

واضطراب  املراوغة  بني  التجريبي  املرسح  صادق،  نجاة 

واإلعالم  للنرش  العريب  الوطن  مركز  القاهرة،  املعرفة، 

)رؤيا(، ٢٠١8.

السيد  الرتاثية يف مرسح  )الشخصيات  أوبلهي،  4- سمرية 

نجاة  د.  وإعداد  والفنية(، جمع  الفكرية  حافظ وظيفتها 

مرسح  يف  النقدية  ــرؤى  وال الحداثة  إشكالية   صــادق، 

السيد حافظ، القاهرة، مركز الوطن العريب )رؤيا( ٢٠١8.

٥- السيد حافظ، مرسحية ظهور واختفاء ايب ذر الغفاري.

6- السيد حافظ، مرسحية حكاية مدينة الزعفران.

٧- السيد حافظ، مرسحية ستة رجال يف معتقل.

8- السيد حافظ، مرسحية والله زمان يا مرص.

٩- السيد حافظ، مرسحية ملك الزبالة.

وعامل  املجحفة،  الرمزية  ىف  سقط  منا  البعض  حاول  وإذا 

أن  رأيي  وىف  رؤية  هو  الفن  كان  وملا  حياة،  بال  مشوه 

الرؤية تجمع ما بني وجهات النظر السياسية واالقتصادية 

والتاريخية والنفسية، وميكنها أن تثقب الوعى من خالل 

صدق بال توظيف وبال بالهة.

الفنان  خالل  من  املدرك  الواعي  اإلنسان  نقدم  أن  ميكن 

كافة  من  نقدم  أن  ميكن  الحقيقية،  ملشكلته  الصادق 

وجهات النظر إىل اإلنسانية جمعاء من خالل دراما فنية 

الشكل  يف  جديداً  عماًل  نقدم  أن  ميكن  جديدة،  تجريبية 

يعي  الذى  املعارص  العريب  اإلنسان  ألشياء  واملضمون 

وبإقناع  بهدوء  نقدمه  أن  ميكن  كله.  العامل  ويعي  نفسه 

منها  يعاىن  التي  الحقيقية  أشيائه  وترسيب  قوى،  بسيط 

ميلك  ما  بكل  يسانده  وأن  يراها  أن  للعامل  ميكن  والتي 

أعمى.  وانفعال  افتعال  أو  هتاف  وبال  صدق  خالل  من 

حد  أي  إىل  أوبلهي  سمرية  د.  املغربية  الناقدة  وتتساءل 

ميثله  الذى  الثقايف  الحقل  االجتامعية  املامرسات  وجهت 

السيد حافظ؟ مبعنى آخر إىل أي  حد استطاع أن يكثف 

اللحظة االجتامعية من خالل معالجته الفنية؟

السيد حافظ مبا له من خصوصيات  ثم تجيب قائلة: إن 

مفاهيمياً  جهازاً  لنا  يبسط  أن  استطاع  مميزة  وتلوينات 

القمعية  العامل  ألساليب  إدانته  خالله  من  تربز  جديداً 

فلك  يف  تــدور  كتاباته  جل  يجعل  ما  وهــذا  واملزيفة. 

تأكيدي عىل  الدورانية والتكرارية هي طابع  واحد، هذه 

يبصم جميع  الذى  اإلنساين  الطابع  رئيسية هي  منظومة 

إنتاجاته دون استثناء )4(.

املرأة: قل يل يا حبيبي.. ماذا حدث .. ماذا فعلوا بك.؟

مقبول: تركوين ىف جب يوم.. يومني.. شري.. شريين.. عام.. 

عامني.

الشاب: والتيمة!

مقبول: ال يشء.

الشاب: والقايض !

مقبول: تزوجت العدالة بأفكار السلطان فأنجبت املهزلة 

.

املرأة: ماذا قالوا لك؟

رحلة  ىف  كنت  بأنني  أخربك  أن  عىل  يشء..  ال  مقبول: 

خارج البالد وأن تخربي

الجريان بذلك.

أفكار  تسمم  ال  حتى  عزلوك  أنهم  علمت  لقد  الشاب: 

الغري.

مقبول: عزلوين.. فتعلمت التأمل.

)مرسحية حكاية مدينة الزعفران، ص١١(، 

الدامئة  دعوته   حافظ  السيد  كتابات  يف  نلحظ  كام 

تحد  والتي  االجتامعي  التكامل  لعملية  للمجتمعات 

املدينة  وبني  الشعب  وجامهري  الصفوة  بني  الثغرات  من 

من  حرموا  والذين  االمتيازات  أصحاب  وبني  والريف 

االمتيازات.

ابو ذر : وأجوع وأعرى

وأرصخ، وأنادى :

يا فقراء،

يا مظلومني،
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للدراماتورجيا الحالية  المقاربات 
ليك  الدراماتورجيا  مفهوم  نوسع  الحالية  السنوات  يف   

تهتم  ما  نادرا  جديدة  ملجاالت  واسعة  مجموعة  يتضمن 

بالعمليات  باألحرى  تهتم  بل  نفسه،  النص  دراما  بتحليل 

 . التدريبات  أو  الكتابة  عمليات  تتضمن  التي  اإلبداعية 

أصبحت  ولكن  رنانة،  كلمة  الدراماتورجيا  أصبحت  وقد 

 . املــرسح  مجال  من  االختفاء  خطر  من  تعاين  الدراما 

كمامرسة  الدراماتورجيا  بحث  إىل  املقالة  هذه  وتسعى 

يرتبط  كيف  بحث  يف  نرغب  أننا  والسيام   . تحليلية 

. أي  تاريخي، مبفهوم املرسح  الدراما، من منظور  تحليل 

أن  نظرنا  وجهة  ومن   . واألدائية  باملرسحانية  يرتبط  أنه 

النص الدرامي يتضمن عنرص أدايئ تأسييس يتعلق باألداء 

املشرتك من خالل املمثلني واملتفرجني . 

الكتب  عدد  يف  تصاعد  هناك  كان  السابقة،  العقود  ويف   

كتاب  املثال،  سبيل  عيل  الدراماتورجيا.  عن  الجديدة 

 Dramaturgy :ـــــرسح ــورة يف امل »الــدرامــاتــورجــيــا: ث

ماري  تأليف   ٢٠٠6  »A revolution in Theater

 Dramaturgy لوكهرست، وكتاب »الدراماتورجيا واألداء

سني  و  ترينر  كايث  تأليف   ٢٠٠8  »and Performance

والدراماتورجيا  املرسحي  »االخراج  وكتاب  بريانديت،  ك 

تأليف يوجينو   ٢٠١٠ »Directing and Dramaturgy

منظورات  الجديدة:  »الدراماتورجيا  وكتاب  باربا. 

 New Dramaturgy والتطبيق  النظرية  حول  عاملية 

 :international perspectives on theory and

وبرناديت  تريانسيني  كاتالني  تأليف   ٢٠١4  »practice

دليل  املعالجة:  يف  »دراماتورجيا  وكتاب  كوشارين، 

 Dramaturgy in ـــرسح  امل ـــامريس  مل املــســتــخــدم 

 the making :A User’s Guide for Theater

وبينام  تريانسيني.  كاتالني  تأليف   ٢٠١٥  ”Practioners

الدراماتورج  مهنة  يف  جديدة  رؤية  الكتب  هذه  تقدم 

فان  والرقص،  األدايئ  الجامل  علم  يف  أو  الدرامي(  )املعد 

بالنص  معنية  تحليلية  كمامرسة  الدراماتورجيا  اهامل 

الدراماتورجيا ليك  . وقد جاء مفهوم  أمر صارخ  الدرامي 

فيام  الدرامي(  )املعد  الدراماتورج  مامرسة  عيل  يؤكد 

يتعلق بالعمليات اإلبداعية . 

الفرجة.. مقاربات 
)1( الدراما  تحليل  في 

تأليف: أوال كالينبـاش

           أنيليز كوملان 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح  

التحليلية  القراءة  مامرسة  أصبحت  ورمبا   . قرون  عدة 

جانبا  لخصائصها،  تقويم  إعادة  بدون  إرادي،  ال  بشكل 

هامشيا من الدراماتورجيا، بينام مجاالت التوجه األحدث 

الجوانب  بتجاوز  يخاطر  أديب  كمجال  معتمدة  أصبحت 

األدائية والسياق املادي واملشهدي للدراما . واالنتباه إىل 

الرتكيز األديب كان له تأثري األدوات التحليلية التي تتعلق، 

جوانب  أو  األدائية،  املكانية  بالجوانب  املثال،  سبيل  عيل 

الفرجة يف املرسح التي أصبحت غري مرئية أو مختزلة من 

منظور القارئ . 

 هذا امليل األديب له جذور يف دراما البورجوازية يف القرن 

حول  الحديثة  الكتب  فان  االسكندنايف،  املنظور  ومن   

»قــراءة  كتاب  مثل  الــدرامــا،  تحليل   / الدراماتورجيا 

فرود  تأليف  والتحليل«  النظرية  يف  مقدمة  الدراما: 

يف  »مقدمة  وكتاب   ،٢٠١١ بيرتسن   وليزابث  هيالند 

 ٢٠٠6 والتليفزيون«  والسينام  املرسح  الدراماتورجيا: 

الغالب  يف  أدبيا  منظورا  فضلوا  قد  ايفانز،  مايكل  تأليف 

يتجاهل الجوانب األدائية للنص، أو قدموا مسحا لتاريخ 

البالغة كام هو الحال يف كتاب »مفاهيم املرسح« تأليف 

سفني جالدسو وآخرين ٢٠٠٥، ٢٠١٥. 

منذ  تحلييل  ومجال  كمامرسة  الدراماتورجيا  كانت  وقد   
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ألرسطو  الشعر  كتاب  يف  أبعد  حتى  )أو  عرش  التاسع 

املريئ  التقديم  امليالد(، حيث تم تصنيف  )عام ٣٣٠ قبل 

عيل  فعال  بشكل  قضت  التي  الرتاجيديا  من  أهمية  أقل 

والدراماتورجيا  الشخصية  لصالح  منظورها  من  املتفرج 

نبدأ  سوف  الحايل،  املقال  ويف   . الحبكة  حول  املتمركزة 

يف استكشاف كيف أن أدائية النص، مع منظور املتفرج، 

هي  وما  التحليلية،  الدراماتورجية  الرؤية  من  اختفيا  قد 

الدراما  تحليل  مجال  بها  نتأمل  أن  يجب  التي  الطريقة 

واألدائية  واملكانية  البدنية  الجوانب  دمج  عيل  باإلرصار 

السياق  نؤكد  مازلنا  بينام  الدرامي،  للنص  واإلدراكية 

الدراماتورجيا،  تتأمل  أن  ويجب   . واملشهدي  التاريخي 

النص  والتفسري،  للقراءة  تحليلية  مامرسة  باعتبارها 

داخليا.  مرتابطني  باعتبارها  املرسحي  واألداء  الدرامي 

متعددة  أبعاد  بل  واحد،  ببعد  يتعلق  ال  الدرامي  فالنص 

يقدم كل منها نقطة انطالقه لتناول النص .

الدراماتورجيا:  هي  ما 
 التاريخ األورويب للداماتورجيا كان موجودا منذ معرفتنا 

الدراما  املتغري لوظيفة  الفهم  . وقد أكد  للدراما املكتوبة 

بشكل  الدراماتورجيا  مفهوم  عيل  املختلفة  والبالغة 

أو  تعريفات  أربعة  متييز  ميكن  ذلــك،  ومع   . مختلف 

جوانب أساسية للدراماتورجيا . 

١( دراسة تركيب وبنية وتأثري الدراما . 

العنارص  من  كل  ذلك  يف  مبا  األداء،  تكوين  دراســة   )٢

الصوت  مثل  النصية  غري  والعنارص  النصية/األدبية 

واإلضاءة والحركة .. الخ . 

٣( عملية التشكيل التي تحدث أثناء إبداع العمل األدايئ. 

4( الدور املهني، وتحديدا دور الدراماتورج ومجال عمله، 

الكاتب  مع  والتعاون  للربرتوار  التخطيط  ذلك  يف  مبا 

أثناء  اآلخرين(  املرسح  مامريس  )أو  واملخرج  املرسحي 

)الذي  األداء  أجل  األعامل من  لتطوير  اإلبداعية  العملية 

ميكن أن يتضمن أيضا ترجمة األعامل وإعدادها( . 

اآلثار  هو  األربعة  الفهم  عنارص  لكل  املشرتك  والقاسم   

هذه  تهتم  وال   . النقدي  التحليل  عمليات  عىل  املرتتبة 

أيضا  ولكن  وحدهام،  األداء  أو  بالنص  فقط  العمليات 

تهتم بالسياق والتأطري وتأثري وردود أفعال املشاهدين . 

مصطلحا  الدراماتورجيا  أصبحت  أوســع،  سياق  ويف   

الثقافية  االجتامعية  األحداث  تنظيم  أو  لرتميز  تحليليا 

قد  والدراماتورجيا   . الفن  أو  املرسح  مثل  املؤطرة  غري 

التفاعل  أشكال  تنظيم  أو  لتحليل  منظورا  هنا  أصبحت 

والحادي  العرشين  القرنني  وخالل   . الثقافية  االجتامعية 

مجازي،  بشكل  تطبيقا  أكرث  استخدام  ظهر  والعرشين، 

النفس  وعلم  االجتامع  علم  مثل  مختلفة  مجاالت  يف 

واألنرثوبولوجيا وأيضا يف املجال النظري لإلدارة والتنظيم  

 ومصطلح دراماتورجيا dramaturgy مشتق من الكلمة 

الكلمتني  من  واملأخوذة   Dramatourgia اليونانية 

وتبعا   .»Ergon و»عمل   »Drama »فعل  اليونانيتني 

والطبقات«.  األعضاء  مختلف  أيضا عيل  ولكن  مجموعه، 

ويسمي باربا اسرتاتيجياته الرتكيبية املتعددة دراماتورجيا 

العضوية،  الدراماتورجيا  تتضمن  والتي  الدراماتورجيا«، 

والدراماتورجيا الرسدية، والدراماتورجيا املثرية للذكريات. 

وهذا ملحوظ يف األداء، ولكن ميكن تتبعه أيضا يف مونتاج 

أجزاء النص، التي تشكل جزء من التنظيم ككل . 

 وتؤكد ماري لوكهرست أن الدراماتورجيا أيضا لها عالقة 

بالنص والكتابة : »يف املعجم اليوناين ليدل وسكوت، فان 

الفعل«  تحت  فرعي  مدخل  هو   dramaturgia االسم 

 ،»Dramatourg-eo الدرامي  الشكل  يف  نصا  يكتب 

الدرامي  و»والشاعر  dramatopoia؛  الدراما  »تكوين 

الدراماتورج  أن  dramato-poios«. ورغم ذلك، يف حني 

)املعد الدرامي( قد يكون وفقا لذلك »قارئ للمرسحيات 

مع  يف رشاكة  يعمل  وناقد  النصوص  يف  وخبري  ومستشار 

صناعة  من  يتجزأ  ال  كجزء  ومقبول   ... واملؤلف  املخرج 

يف  أفعال   « باعتبارها  الدراماتورجيا  تفسري  ميكن  لذلك، 

يتضمن  وكلام  األفعال«،  خالل  من  »العمل  أو  العمل« 

األجسام والحركات والتفاعالت يف اطار مكاين . 

يظل  فانه  الدراماتورجيا،  ملفهوم  املعارص  االستخدام  يف   

ذا دالالت مختلفة يف الثقافات الناطقة باالنجليزية عالوة 

يوجينو  املخرج  استخدم  فقد  األورويب.  املــرسح  عيل 

املخرج  من  باستلهام  بكثافة  الدراماتورجيا  مفهوم  باربا 

املونتاج  فكرة  طبق  الذي  ايزنشتاين،  سريجي  السيناميئ 

من  الدراماتورجيا  باربا  عرّف  وقد   . السجل  مفهوم  عيل 

مادية  إىل  يشري  الذي  املامرسة،  عيل  يقوم  الذي  املوقف 

بالنسبة  األداء  »كان   : األداء  لألفعال يف  الدراما كطبقات 

يل أيضا كائنا حيا وكان ال بد أال أميز أجزائه فقط ولكن 

املتبادلة.  عالقاتها  بعد  فيام  ثم  أيضا،  تنظيمه  مستويات 

للترشيح.  مشابها  مصطلحا  كانت  إذن،  الدراماتورجيا 

وقد كان طريقة عملية ليس فقط للعمل عيل الكائن يف 
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2727 نوافذ

األبعاد  تدمج  درامية  تحليلية  مامرسة  وهي  املــرسح، 

قيد  تزال  وال  النص  تحليل  يف  العاملة   لألفعال  الثالثة 

التطور . وتتضح الهوة بني النص واألداء يف املعنيني اللذان 

قدمهام ملخص هريست للدراما . األول، كام تقول، يرتبط 

العنارص  الداخلية لنص املرسحية ويختص برتتيب  بالبنية 

وبناء  الحبكة،   – املرسحي  الكاتب  بواسطة  الشكلية 

 . املرسح  الزمن، وفعل خشبة  والشخصية، وإطار  الرسد، 

بالتقديم عيل  املرتبطة  الخارجية  بالعنارص  اآلخر  ويرتبط 

التقديم  وراء  فيام  الكيل  الفني  واملفهوم  املرسح،  خشبة 

عيل خشبة املرسح، وسياسات األداء، واملراوغة املحسوبة 

 .  ) بالخداع  االرتباط  ثم  ومن   ( املشاهدين  استجابة  يف 

وتالحظ بأن هذا املعنى الثاين مييز تفسري النص من خالل 

األشخاص املعروفني بأنهم مخرجني، بأنه القراءة األساسية 

بوضوح،   . األبعاد  متعدد  مرسح  يف  به  والتالعب  للنص 

إبداع جامليات األداء وعيل  التفسريي  الفعل  يشمل هذا 

هذا النحو يدعم اإلطار النظري ألي عدد من املرسحيات 

بأن  السائدة  الفكرة  عيل  لوكهرست  مالحظات  وتدل   .

بعضهام  مع  خالف  عيل  املرسحي  واألداء  الدراما  نص 

بقوله  ليامن  . كام عرب عنه هانز سيز  بطبيعتهام  البعض 

موجودين،  يظال  وسوف  موجودان  والدراما  املرسح   «  :

يف عالقة تناقض ميزقها التوتر » . وهذا التناقض مصطنع 

هذا  حل  اىل  ليامن  يسعى  إذ   . ذلك  رغم  منظورنا  من 

يصف  ليامن،  اىل  فبالنسبة   . األداء  منظور  من  التناقض 

التقديم،  يصف  مام  أكرث  الحضور  الدرامي  بعد  املرسح 

شتاين  جرترود  أعامل  يف  الستينيات  منذ  حدث  الذي 

باعتبارها أحد أسالف هذا النوع من الكتابة . ونزعم بأن 

إمكانات وظروف األداء موجودة يف نص الدراما، وكذلك 

فيام يسمى املرسح املرتكز عيل النص . ويجب أن يسعى 

تحليلية  مامرسة  باعتبارها  للدراماتورجيا  الجديد  التوجه 

دراسته  يف  بريخت  أكــد  وقــد   . بريخت  برتولت  هو 

مدينة  يف  األوبــرا  وهبوط  صعود  حــول  مالحظات   «

املضاد،  واألرسطي  األرسطي  االنقسام  عيل   « ماهوجني 

باعتباره مساويا للدرامي يف مقابل شكل املرسح امللحمي 

الشكل  بني  تناقض  هناك  يعد  مل  لربيخت،  وبالنسبة   .

العمل  )هدف  الوظيفة  بريخت  فضل  وقد   . واملضمون 

ما  أكمل  وقد   . املحاكاة  مفهوم  وتحدى  الشكل  عيل   )

أن  النهاية  يف  يعني  وهذا  ككل،  العمل  االغرتاب  يسمى 

أو  أشكال درامية  تكن مسألة  الربيختية مل  الدراماتورجيا 

ملحمية . 

تجاه  حساسني  وبريخت  أرسطو  من  كل  كان  وقد       

مبفهومهام  املتلقي  عيل  وتأثريه  للنص  األدايئ  السياق 

للتطهري واالغرتاب عيل التوايل . ولذلك فان تكامل النص 

 . األساسية  الدراماتورجية  النظريات  أســايس  واألداء 

 ) الدرامي  ااملعد   ( الدراماتورج  عمل  رائد  فان  وباملثل، 

النقدية  املامرسة  قد وصف  ليسينج،  افرايم  جوتولد  هو 

أدبية  نظر  وجهة  تتضمن  باعتبارها  للدراماتورجيا 

الطريق  بأنه يف منتصف  وعملية، كام عرّف مهنة املمثل 

الدرامي  الفن   « كتابه  والشعر، يف  التشكيلية  الفنون  بني 

يف هامبورج  Hamburg Dramaturgy » . ويشري ترينر 

ليامن،  ثيز  وهانز  باربا  يوجينو  اىل  باالشارة  وبهرانت، 

أنها  باعتبار  الدرامية  بعد  ما  أو  األدائية  الدراماتورجيا 

التحول من منطق تركيبي يقوم عىل أولوية  تنطوي عيل 

األولوية مبوجبه،  افرتاض هذه  إىل منطق ال ميكن  النص، 

والصوتية  البرصية   ( ــرى  األخ العنارص  تكون  بحيث 

والجسدية ( متساوية يف األهمية أو مهيمنة . وميكن أن 

يشري تفسري ترينر وبهرانت اىل تحول مستمد من تخصيص 

مالمح  تعريف  من  مستمد  أنه  عن  فضال  الدراماتورجيا 

الدراماتورجيا . 

تقنية   « كتابه  يف  فريتاج  جوستاف  مع  يكون  وقد       

املتفرج  أن   )١86٣(  ”Technique of Drama الدراما 

ومن  الدراما  تحليل  من  التعبري،  جاز  إن  يختفي،  بدأ 

الدرامي  فرايتاج  منوذج  ويوضح   . الدراماتورجي  املنظور 

بني  والرصاع  الفعل  وهبوط  سعود  تفاصيل  جدا  املؤثر 

منوذجه  استجاب   عرصه،  ففي   . املضاد  والبطل  البطل 

أيضا  واستجاب  للتصنيع  االقتصادية  الفعالية  اىل  الهرمي 

عرش  التاسع  القرن  يف  الواقعية  التكوينية  الرواية  اىل 

اختفاء  يتزامن  أن  واملفارقة،  السخرية  قبيل  وعيل   .

وظهور  املحرتف  املرسحي  املخرج  اختفاء  مع  املتفرج 

مفهوم امليزانسني . ومن املفارقات أيضا أن حضور القارئ 

ومنذ   . الدراما  يف  مرئيا  كان  الوقت  فيذلك  كمتفرج 

التاسع عرش، كان  القرن  التنوير، الذي استمر حتى  عرص 

األداء  تقديم  قبل  شائعة  مامرسة  الدرامي  النص  نرش 

املتفرج  القارئ  كان  لذلك  ونتيجة   . املرسح  خشبة  عيل 

يكن  مل  املرسح،  خشبة  إرشــادات  تقوده  الذي  املتخيل 

حارضا يف املرسح ليك يكتشف الحبكة، بل الختبار كيفية 

تحقيق الدراما من خالل االتصال املبارش مع الجمهور . 

التنافر بني النص واألداء خشية أن يصبح  إىل تجاوز هذا 

ولكن  الدراما،  تفسري  طريقة  بسبب  فقط  ليس  مقيدا، 

أيضا بسبب طريقة كتابة الدراما . ولكن ملاذا أصبح هذا 

التنافر مسيطرا ؟ 

منظور   – واألداء  النص  بني  الدراماتورجيا 
 : تعاقيب 

) عام ٣٣٥   «  poetics الشعر  أرسطو » فن  يعد كتاب   

يف  الدراماتورجيا  أصــول  أشهر  هو  امليالد(  بعد   ٣٢٣-

املكتوبة  الدراما  بنية  عىل  تركيزه  بؤرة  وتكمن   . العامل 

الرتاجيديا  عيل  تحديدا،  أكرث  وبشكل  األداء،  عن  فضال 

نهج  هو  علميا  الكتاب  هذا  يف  أرسطو  ونهج   . املثالية 

تتابعية  مرسحية  عن  يدافع  فالكتاب   . ومعياري  وصفي 

عرّضية، بدون أي حبكة فرعية غري رضورية، تتقدم نحو 

التي   ) توحيدها  أو  العقدة  حل   ( العقدة  أو  اللغز  حل 

الدراماتورجيا  عدل  وقد   . الحبكة  بداية  يف  اعداها  تم 

) مثل  النهضة  االنسانية يف عرص  النزعة  أنصار  األرسطية 

والكالسيكيني    )١٥٠٥-١٥٧١ كاستيلفيرتو  لودوفيكو 

أوبيناك  دا  وآبيه  هيدلن،  فرانسوا  مثل   ( الفرنسيني 

عالوة   )١-١٧١١6٠٣ بويو   ونيكوالس   ،١6٧6-١6٠6

عرش،  الثامن  القرن  يف  البورجوازية  دراماتورجيا  عيل 

وضع  وقد   . الواقعي  واملرسح  الصنع  جيدة  واملرسحية 

أرسطيا،  مبدأ  يكن  مل  الذي   ،« الثالثة  الوحدات   « مبدأ 

بل بل تفسري تاريخي يف السياق املطلق، األساس ملا ُسمي 

فيام بعد الدراماتورجيا التتابعية . 

     عيل عكس هذه التقاليد نجد ما ُيسمى الدراماتورجيا 

الدائرية أو الرتابطية والتي كانت موجودة طوال التاريخ 

القرن  ومنذ   . التتابعية  الرسديات  مع  ملموس  بشكل 

األرسطية  للدراماتورجيا  الرئييس  املقاوم  كان  العرشين، 
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     وبعد بضعة عقود، تأثر تأسيس الدراسات املرسحية 

من قبل ماكس هريمان بانقطاع دراسات الدراما واملرسح 

. فأصبحت الدراما واملرسح مجاال تاريخيا . ويف املامرسة 

اتبع  قد  الــدرامــا  تحليل  أن  يبدو  الالحقة،  العلمية 

املدرستني الشكلية والنقد الجديد، بينام توىل مجال األداء 

مقاليد األمور من السيميوطيقا والفينومينولوجيا . 

     وقد كانت أطروحة الدكتوراه التي حصل عليها عامل 

بعنوان  كانت  والتي  سوندي،  بيرت  األملاين  املجري  األدب 

املرجع  هي   )١٩٥6 عام   ( الحديثة  الدراما  نظرية   «

والدراماتورجية  األدبية  النظرية  يف  للمتخصصني  الرئييس 

بني  العالقة  من  هيجل  موقف  يف  التدقيق  خالل  ومن   .

الحديثة  الدراما  أن  اىل  الشكل واملضمون، خلص سوندي 

من حيث التكوين والرسد قد انهارات ووجدت نفسها يف 

العالقات  يف  لسوندي،  وفقا  األزمة،  وتركزت هذه   . أزمة 

بنقيضها  استُبدلت  والتي  الدراما،  داخل  الشخصية  بني 

كام نراه من خارج الدراما . وتحولت طبيعة املواجهة يف 

النظرة  ومن خالل  الدراما  من خالل  مواجهة  اىل  الدراما 

خالل  من  األزمة  لهذه  حلوال  سوندي  واقرتح   . امللحمية 

التي  الشكلية  الدراماتورجية  املقاربات  من  عدد  تقديم 

بالدراماتورجيا  املتعلق  سرتيندبرج  تراث  عيل   ركزت 

 Dream الحلم  »لعبة  مرسحيته  يف  املبتكرة  الرمزية 

املعارصين  املرسح  كتاب  مؤلفات  عليها  وطبق   ،»Play

النهاية  يف  سوندي  محاولة  أدت  وقد   . أسايس  بشكل 

هذه  لنا  أتاحت  وقد  مفاهيمية،  قراءة  اسرتاتيجيات  اىل 

يف  منفصلني  أصبحا  والدراما  املرسح  أن  حجة  الفهمني 

النصف الثاين من القرن العرشين . وحجتنا أننا ميكن أن 

االنفصال،  لتجاوز هذا  نستخدم منوذجي سوندي وليامن 

األداء  بأنهام  مستقل  بشكل  فهمهام  خالل  من  وتحديدا 

األرسطية،  الدراماتورجيا  سيادة  أدت  فقد   . الدراما  يف 

كنقطة  لها،  املعياري  التعديل  تحديدا،  أكرث  بشكل  أو 

املبتكر  الدراماتورجي  التناول  إعاقة  اىل  رئيسية،  مرجعية 

للنص الدرامي . اذ يبدو األمر وكأن كل ما ييل الرتاجيديا 

القدر  وبنفس   .  ) س   – )أرسطو  هو  القدمية  اليونان  يف 

بريخت  مفهوم  متاما، هناك  سائد  التثبيط، وكام هو  من 

الدراما  بعد  ما  وفكرة  امللحمية،  الدراما  أبا  باعتباره 

الدراماتورجيا  تتضمن  التي  الدراما  من  وحيد  كشكل 

متعددة الوسائط . 

................................................................................
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دراسات  في  أستاذا  تعمل  كالينباش  أوال   •
الرنويج  في  بريجن  بجامعة  المسرح 
للمسرح  أستاذا  تعمل  كولمان  أنيلزي   •
. بالرنويج  أرهاوس  بجامعة  واألداء  والدراماتورجيا 

يف  جديدا  خطابا  نبدأ  أن  األول،  املقام  يف  االسرتاتيجية، 

تحليل الدراما . 

التطبيق  يف  الشارحة  التحليلية  ســونــدي  طريقة   

للدراما  كــأدوات  الدرامية  األشكال  عيل  الدراماتورجي 

مثل  التتابعية  غري  الدراماتورجيا  أمام  مفتوحة  التحليلية 

دراما العبث . ومع ذلك، تعد الدراما، يف هذه املقاربات 

قراءة  وتدين   . للمتفرج  بالنسبة  مطلقة  نظريا،  املطلقة 

النقدية لسوندي قرص بعد مشاركة املتفرج  ستيف جيلز 

يف  الكلامت   : للدراما  سوندي  مفهوم  من  جزء  باعتباره 

الدراما ليست موجهة للمتفرج . فاملتفرج يشاهد العرض 

ومع   . الثاين  العامل  بانطباع  مشلول  صمت،  يف  الدرامي 

ذلك قد سوندي مسارا ملقاربات من أجل ابتكار املرسح 

الستينيات وحتى  منذ  البرصي  واملرسح  الدرامي  بعد  ما 

للعنارص  البرصية  الدراماتورجيا  يسمى  مبا  املرتبطة  اآلن 

املرسحية . 

» املرسح  ليامن، يستمر  اىل       وبعدة طرق، وللعودة 

بعد الدرامي » حيث انتهى سوندي . وبالنسبة إىل ليامن، 

الالأرسطي  مقابل  األرسطي  لالنقسام  سوندي  دعم  فان 

. وبدال من ذلك  أدبا  باعتبارها  الدراما  يحافظ عيل فهم 

العكس  عيل   «  : أداء  باعتباره  املرسح  عل  ليامن  يرص 

تعبري  حد  عيل  الذي،  املرسح  ان  القول  ميكن  ذلك،  من 

والذي  الرابع،  الحائط  خلف  متاما  انسحب  سوندي، 

يعمل بسالسة هناك، ميكن  اتصال حواري  بإجراء  يسمح 

القول انه مينع االتصال يف املرسح » . ومييز التناقض بني 
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ويف أغسطس ١٩٢٩ كتب الرقيب تقريراً حول مرسحية »موىس 

يف  منيب  فوزي  سيمثلها  التي   - لبخة«  »أما  أو  الخرضي« 

معلم  سليامن  أن  أحداثها  تتلخص  فيه:  قال   - ليالس  كازينو 

تنغص عليه عيشته، وهو  أمها  الرقص متزوج من روز، ولكن 

بحجة  سوزان  ابنته  ومعه  عثامن  فيدخل  بيته  يبيع  أن  يريد 

من  لالحتامء  االسرتاحة  يريدان  إنهام  والحقيقة  البيت.  رشاء 

من  ويتخلص  زوجته  ويطلق  سوزان  سليامن  فيحب  املطر 

بروز  ويتعرف  اإلسكندرية  إىل  يسافر  عثامن  ولكن  حامته، 

ويتزوجها وبذلك يعود مع الحام إىل منزل سليامن صهره مرة 

يلبث عثامن  ولكن ال  العائلة،  استياء يف  ذلك  فيحدث  أخرى، 

الحال  وينتهي  حامته،  من  تخلصاً  امرأته  يطلق  أن  اآلخر  هو 

أواًل وتذهب  يحبها  كان  الذي  بيه  تتزوج من رشدي  أن  بروز 

أمها مع أبيها بعيداً عنها.

حاميت«  من  »بريه  مرسحية  عن  كان  وجدناه  تقرير  وآخر 

تأليف فوزي منيب لفرقته بكازينو ليالس بروض الفرج، كتبه 

صهره  من  موعود  عثامن  فيه:  قال   ،١٩٢٩ سبتمرب  يف  الرقيب 

مببلغ من املال يأخذه بعد ستة أشهر من زواجه إذا استقام يف 

)12( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

األخرية منيب  فوزي  مواسم 

نوافذ

حياته الزوجية. وحدث أن زوجته سافرت ملدة أسبوعني فكان 

الليل، وملا عادت زوجته  أوقات متأخرة من  إىل  عثامن يسهر 

وعرفت األمر أخربها بأنه كان عضواً يف جمعية املاسون، ولكن 

صهره كذب هذه الكذبة أيضاً ليربر سهره يف الخارج. فظل كل 

منهام يظن أن اآلخر ماسوين ويخاف افتضاح أمره، ثم حرضت 

الجمعية،  أنها عضوة يف  فقدمها عىل  البيت  إىل  خليلة عثامن 

فأخذت  بالجمعية،  االلتحاق  وحامته  زوجته  من  كل  فطلبت 

أن  ذلك  بعد  حدث  كاذبة.  حركات  بتعلمهم  »ليىل«  الخليلة 

ليعطي  حرض  عثامن  مييض  كان  وحيث  التياترو  ألواج  خادم 

عثامن محفظة ضاعت منه، وملا مل يعط عثامن مكافأة له باح 

انتشلها منه  برسه إىل كركور بك الصهر فوقع عثامن يف ورطة 

اسم خليلة  لصهره  يذكر  أنه  إليه  أوعز  بأنه  صديقه »هيبت« 

مع  الصهر  إىل  يرسلون  ثم  أيضاً  الصهر  يرتبك  وهنا  له  قدمية 

ليىل خطاباً إىل كركور بك عىل لسان الخليلة القدمية بأنها ابنته 

ثم يحرض أحد أفراد جمعية املاسون بإيعاز الخادم الذي شك 

يف أمر سيدين وهنا ينكشف أمرهام ثم يصطلحا.

باقي املواسم

ليالس  كازينو  في  قدمها  اليت  منيب  فوزي  مسرحيات  مواضيع  ذكر  في  مستمرين  زلنا  ما 
مسرحية  موضوع  ومنها  الرقباء!  تقارير  في  جاءت  واليت   ،١9٢9 عام  الفرج  بروض 
متصاًل  ظل  بك  محسن  أن  في  المسرحية  تتلخص  الرقيب:  عنه  قال  الذي  ليتجوز«،  »وراه 
عليه  هانم  جميلة  تفسد  أن  خشى  ولكنه  الزواج  أراد  ثم  سنوات،  أربع  مدة  هانم  بجميلة 
هو  دخل  بيتها  من  خرجت  ولما  األوبرا.  مدخل  في  ينتظرها  أن  إليها  فأرسل  األمر، 
ولكن  العالقات،  لقطع  إليه  يستندان  ما  يجدان  علهما  أوراقها  في  يبحثان  له  وصديق 
أفندي  عثمان  الصديق  فيختئب  جميلة  ترجع  األثناء  هذه  وفي  المحاولة.  كانت  عبثًا 
ويؤكد  اإلخالص  بعدم  محسن  ويتهمها  ومحسن  جميلة  بني  عتاب  ويحصل  غرفة.  في 
منها  تخلص  أنه  محسن  ويظن  عثمان  يخرج  ثم  عندها،  مختئب  أجنيب  رجل  وجود  لها 
محسن  وتؤنب  الحيلة  وتفهم  جميلة  فتلتقطها  تقع  عثمان  بطاقة  ولكن  الحيلة،  بهذه 
الغرفة  تغلق  ثم  ومسكنه  صهره  اسم  منه  وتعرف  الزواج،  على  عزمه  فيخربها  عليها 
لتحضر  هي  وتسعى  المرض  محسن  فيتصنع  النافذة،  إلى  بالمفتاح  وترمي  عليهما 
ويهرب  مكانه  محسن  فريقده  عثمان  يدخل  اللحظة  هذه  وفي  اإلسعافات  بعض  له 
وعثمان  محسن  ويذهب  عثمان  فتطرد  األمر  فتكتشف  جميلة  وتأتي  الخطوبة.  لعقد 
ورم  وهو  أصابه،  بمرض  صديقه  تأخري  عن  عثمان  ويعتذر  بك  رضوان  الصهر  بيت  إلى 
فيضع  محسن  يحضر  ثم  روماتزيم  عنده  إن  يقول  أن  أخربه  محسن  بينما  األسنان  في 
العريس  أخت  أنها  مدعية  تحضر  جميلة  ولكن  الخطوبة،  بعقد  يبدأ  ثم  فمه  في  ليمونة 
مستشفى  في  ويدخلها  بك  محسن  فيأخذها  الزواج  تفرق  وبذلك  الجنون  تدعي  ثم 
جميلة  ولكن  الزواج  ليتمم  طنطا  في  صهره  إلى  يرجع  ثم  إسكندرية،  في  المجاذيب 
زواجه  وبني  بينه  وتحول  بالقتل  محسن  وتتهم  طنطا  إلى  الصدفة  وتسوقها  أيضًا  تهرب 
محسن. خطيبته  نعمات  من  عثمان  ويزتوج  جميل  يزتوجها  وأخريًا  أخرى.  مرة 

منيب وفوزي  محمود  فتحية  إعالن 
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أسامء  منها  عرفنا  التي  الرقابة،  تقارير  من  الكبري  الكم  هذا 
مرسحيات فرقة فوزي منيب ومواضيعها التي عرضها يف كازينو 
يف  ُنرشت  التي  لإلعالنات  مناسبة  كانت  الفرج،  بروض  ليالس 
سيقدم  منيب  فوزي  أن  عىل  تؤكد  والتي  ذلك،  بعد  الصحف 
الرببري عثامن،  بدور  فيها  ليلة مرسحية جديدة، وسيقوم  كل 
وهي الشخصية األساسية يف جميع موضوعات املرسحيات التي 
قرأنا عنها يف التقارير السابقة! ومثال عىل ذلك ما أعلنت عنه 
»جريدة األفكار« يف مارس ١٩٣٠ تحت عنوان »»كازينو ليالس 
جديدة،  رواية  يوم  كل  منيب«:  فوزي  فرقة  الفرج  بروض 
باالشرتاك مع مجموعة ممثلني وممثالت. يقوم بدور »الرببري« 

املمثل النابغ األستاذ فوزي منيب«.
وأعلنت »املجلة الفنية« يف إبريل ١٩٣٠ عن »كازينو ليالس«، 
»الرببري  منيب  أفندي  فوزي  األستاذ  فيه  »ميثل  قائلة: 
شكري  أفندي  محمد  األستاذ  يديرها  التي  بفرقته  املحبوب« 
ومطربة الفرقة هي السيدة نرجس شوقي، فقد مثلت الفرقة 
الجميع يف  فأجاد  الدنيا«  »غرايب  رواية  املايض  األحد  يوم  يف 
املحبوب محمد  املطرب  تامة، وقد طربنا من  إجادة  أدوارهم 
أفندي إدريس، وأعجبنا مبا رأيناه من اهتامم حرضات املمثلني 

واملمثالت يف إخراج أدوارهم جميعاً«.
السابقة،  التقارير  يف  علينا  مرّت  الدنيا«  »غرائب  ومرسحية 
متثل  الفرقة  نجد  أن  املتوقع  غري  أما  متوقع!  أمر  وهذا 
مرسحيات مل ترد يف التقارير – رغم كرثتها – وأظن أنها وردت 
 – منيب  فوزي  يفعله  كان  ما  وهذا  آخر!!  باسم  التقارير  يف 
وغريه – بأن يأخذ الترصيح باسم املرسحية، ثم يغرّي اسمها، ال 
سيام لو كانت ُمثلت من قبل أو أن تكون بقلم آخر غري فوزي 
مل  التي  األمن«  »مجلس  مرسحية  ذلك  عىل  ومثال  منيب!! 
ُتذكر يف التقارير، وقالت عنها »املجلة الفنية« يف مايو ١٩٣٠: 
»مثلت فرقة األستاذ فوزي منيب يف يوم األحد املذكور رواية 
البطل،  دور  متثيل  يف  فوزي  األستاذ  فأبدع  األمن«،  »مجلس 
قامت  فقد  شوقي.  نرجس  السيدة  الشهرية  املطربة  وكذلك 
فأجاد،  الباشا  بدور  العراقي  الشيخ  وقام  قيام،  خري  بدورها 

وأخرج املمثلون أدوارهم بهمتهم املعهودة«.

جريدة تناقض 
 ،١٩٣٠ صيف  يف  كبرياً  تألقاً  تألق  منيب  فوزي  أن  واضح 
إشادة  فيها  كلمة  تكتب  الريايض«  »املضامر  جريدة  جعل 
أيضاً  وأشادت  بداياته،  عن  مهمة  مبعلومات  وتأيت  بفوزي 
باملدرسة  كان طالباً  األستاذ فوزي منيب  قائلة:  فرقته  بأعضاء 
الخديوية وتركها سنة ١٩١6، ألنه كان غاوياً فن التمثيل. وقد 
نال شهرة واسعة.  الذي  له وهو »تم تم«،  أول منولوج  ألقى 
عطا  أمني  مع  اشتغل  ثم  الريحاين،  لفرقة  انضم  ذلك  وبعد 
رواية  ومّثل  باسمه،  باإلسكندرية  فرقة  ألف  ذلك  وبعد  الله، 
ظل  وله  اإلجادة،  حق  الرببري  شخصية  يجيد  وهو  سينامئية. 
»نرجس  السيدة  فهي  الفرقة  ومطربة  املرسح.  عىل  خفيف 
ولها  الغناء،  تجيد  عذب  صوت  ذات  مطربة  وهي  شوقي« 
شغف كثري باملوسيقى. وقد تقدمت كثرياً وذلك بفضل األستاذ 
فوزي منيب. وال يفوتنا أن نذكر صديقنا األستاذ محمد أفندي 
التياترو.  مجلة  لتحرير  رئيساً  كان  فقد  اإلدارة،  مدير  شكري 
التأليف  يف  وله  واملاجسيتك.  اإلجبسيانة  ملرسح  مديراً  واآلن 

آثار قلمية عظيمة، نالت نجاحاً باهراً.
 - النقيض  إىل  واحد  شهر  بعد  انقلب  أو   – قّل  املديح  هذا 
حول  مقالة   ١٩٣٠ يونية  يف  نفسها  الجريدة  نرشت  عندما 
تفصياًل  عنها  قال  منيب،  لفوزي  مرسحية  أحدهم  مشاهدة 
وقذفني  اإلعالنات  موزع  فابتدرين  الرتام  من  نزلت  اآليت: 
والنساء،  الرجال  من  بإعالن طويل عريض حوى وجوه خليط 

ُيركب  وممثالت،  ممثلون  وإنهن  إنهم  وعنهن  عنهم  قيل 

منهم ومنهن فرقة األستاذ فوزي منيب. أستاذ نعم ألن كلمة 

أصبحت  وبذلك  اسم،  كل  بجانب  »تتلطع«  أصبحت  أستاذ 

أن  بعد  إال  اإلنسان  إليها  يصل  ال  التي  العلمية  الدرجة  هذه 

يقيض الشطر األكرب من حياته يف الدراسة والتحبري مباحاً لكل 

بالرغم من كل األساتذة وبالرغم  إنسان. ففوزي منيب أستاذ 

مرسحه  وولجنا  وتقبلناه،  للقب  خضعنا  املعارف.  وزارة  من 

رأينا؟!  فامذا  الفن  يف  وبراعته  املرسح  عىل  أستاذيته  لرنى 

األستاذ  تأليف  البخيل«  »الباشا  رواية  أن  معي  وابتسم  رأينا 

تأليف  القفص«  يف  »عصفور  رواية  إال  هي  ما  منيب،  فوزي 

فيها  ُحرش  ما  استثنينا  إذا  اللهم  تيمور«  »محمد  حقاً  األستاذ 

أضاع  الذي  اليشء  السخافة،  يف  غاية  منولوجات  من  حرشاً 

أو  النقل  موضوع  يف  لنا  وليس  بك.  تيمور  األستاذ  قلم  بهجة 

املؤلف  األستاذ  من حق  هذا  ألن  دخل  أي  والتزييف  التقليد 

األصيل. ولكنا نريد أن نعرف هل هذه الرواية مرت عىل إدارة 

فكيف  ُروقبت  قد  كانت  وإذا  ال؟  أم  بها  ورصح  املطبوعات 

1931 سنة  ليالس  كازينو  في  منيب  فوزي  إعالن 

ديانا تياترو  في  منيب  قوزي  إعالن 
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رصح بها مع علم اإلدارة بالطبع أنها تأليف تيمور بك وليس 

مناظر  يقول  اإلعالن  منيب.  فوزي  زمانه  أستاذ  تأليف  من 

رائعة ومالبس مثينة باهرة وأثاث فاخر ومتثيل راق. أما أنا كام 

اإلعالن شيئاً،  الذي ذكر يف  أر من كل  رأيت وكام شاهدت مل 

الجمهور.  لتغرير  إال  هي  ما  اإلعالنات  هذه  أن  أيقنت  كام 

واإلنسان بعد أن »يكع« األجر يصيح ال حيلة له إال أن يرغم 

عىل أن يرصف وقته بأي شكل. وإين أرى أن من واجب األستاذ 

عىل  ويدأب  فرقته،  حال  إصالح  عىل  يعمل  أن  منيب  فوزي 

رواياته  اختيار  يف  نفسه  يجهد  وأن  الالزمة  اإلصالحات  إدخال 

الليل أن أسمع جلبة ونواح من  خدمة للفن. ويضحكني آخر 

وراء الستارة. سمعت عبد العزيز املمثل ينادي »منديل حرير 

يا  الحالوة  له  اليل أله  الحالل  يا والد  تايه!  أبيض  بكنار  أحمر 

بدورها »شنطة  املرسح  عدوي«! وسمعت سيدة من سيدات 

زايغة!  كاملة  التوالت  وأدوات  ونصف  قروش  تسعة  بها  يد! 

يا  الحالوة  له  اليل ألها  الحالل! من ممثلني وممثالت!  يا والد 

إذا كان األمر كذلك فاألبحث جيداً  َعَدوي!«. فقلت يف نفيس 

منفض  كنت  ألين  شيئاً  مني  يضع  مل  لله  والحمد  »جيويب« 

عىل  محافظة  رأيي  ومن  غسيله.  بعد  الصيني  من  وأنظف 

فوزي  يستأجر  أن  الخاصة  وأدواتهم  واملمثالت  املمثلني  ثياب 

منيب أحد العساكر ليكون ديدبانه يف املرسح.

األخرية السنوات 
عام  بعد  الفرج  روض  يف  منيب  فوزي  فرقة  تاريخ  يتتبع  من 

١٩٣٠ وحتى عام ١٩٣٧ لن يجد له أخباراً تتناسب مع األخبار 

السابقة!! فعىل سبيل املثال نجد مجلة »الصباح« تنرش إعالناً 

بعنوان »افتتاح املوسم التمثييل الصيفي بكازينو ليالس بروض 

 ٩ الخميس  يوم  وتحدد  منيب«،  فوزي  األستاذ  فرقة  الفرج 

يوم  كل  الفرقة  تقدم  حيث  التالية  واأليام   ١٩٣١ سنة  إبريل 

رواية جديدة مل يسبق متثيلها، حيث إن الفرقة استعدت هذا 

بالكازينو  جديدة  تصليحات  وأجرت  عظياًم،  استعداداً  العام 

تضمن راحة املرشفني كذلك أنشأت ألواجاً للعائالت: مرشوبات 

نقية، هواء عليل، مناظر جميلة .. إلخ! وبعد ذلك ال نجد أية 

أخبار عن هذا املوسم!!

مجلة  نرشته  إعالناً  نقرأ   ،١٩٣٢ عام  التايل  املوسم  ويف 

العظيم بكازينو سان  الهائل  »الصباح« تحت عنوان »االفتتاح 

قالت  منيب«،  فوزي  األستاذ  فرقة   .. الفرج  بروض  أستفانو 
ونصف   6 الساعة  أغسطس   4 الخميس  يوم  من  ابتداء  فيه: 
التالية رواية »لص بغداد« فوزي منيب، نرجس  مساء واأليام 
فرقة  رشقيات،  راقصات  فرقة  إدريس،  محمد  املطرب  شوقي، 
من  شيقة  منولوجات  عظيم،  موزيكهول  أفرنجيات،  راقصات 
مكان  أحسن  هو  أستفانو  سان  كازينو  املنولوجست،  كبار 
ممتاز ملصيف العائالت يف روض الفرج«. وغري هذا اإلعالن مل 

نجد!!
يف  للفرقة  نشاط  أي  نجد  مل   ١٩٣6 إىل   ١٩٣٣ من  واملواسم 
حتى   – ومقاالت  وثائق  من  أيدينا  بني  فيام   – الفرج  روض 
»الصباح«  مجلة  فيه  قالت   ،١٩٣٧ عام  منشوراً  خرباً  وجدنا 
منيب  فوزي  فرقة  »بدأت  منيب«:  فوزي  »فرقة  عنوان  تحت 
تم  وقد  املايض،  األحد  يوم  من  الفرج  روض  مبصيف  عملها 
األول. كام  بالدور  لتقوم  السيدة »لطفية نظمي«  االتفاق مع 
عودته  أثر  سالمة  أفندي  حسن  املطرب  مع  أيضاً  االتفاق  تم 
ومن  برميييه«!  »الجان  بأدوار  ليقوم  الشقيقة  األقطار  من 
سليامن  سيد  املعروف  املنولوجست  أيضاً  الفرقة  أفراد  بني 
وبعد  الراقصات«.  وبعض  وزوجها  ولعة  نعيمة  واملنولوجست 
تسع سنوات نقرأ إعالناً يف مجلة الصباح عام ١٩46 عن فرقة 

فوزي منيب مع فتحية محمود وأحمد صربة يف كازينو ليالس!
روض  يف  منيب  فوزي  لفرقة  النشاط  قلة  أو  االختفاء  وهذا 
بل   .. نهايتها  بدأت  أو  الفرقة ضعفت  أن  معناه  ليس  الفرج 
روض  يف  تظهر  مل  منيب  فوزي  ففرقة  صحيحاً!!  كان  العكس 
العديدة  أماكنها  ولها  ومتجولة  متألقة  كانت  ألنها  الفرج، 
»تياترو  يف  تعرض  كانت  فالفرقة  مرص!!  وأقاليم  القاهرة  يف 
ديانا« مبحطة الرمل باإلسكندرية، أو مشرتكة مع فرقة »فتحية 
يف  تعرض  كانت  أو  باإلسكندرية،  نريفانا  كازينو  يف  محمود« 
كازينو »كوت دازور« بكامب شيزار، أو أن فوزي منيب أصبح 
هوليود  مرسح  يف  تعرض  التي  الفن«  »دنيا  فرقة  يف  عضواً 

بشارع عامد الدين عام ١٩46.
ويف يناير ١٩48 قرأت آخر خرب عن فوزي منيب، نرشته مجلة 
والسينام مبلغ  نقابة ممثيل املرسح  قائلة: »قدمت  »الصباح« 
منيب«  »فوزي  األستاذ  املرحوم  لزوجة  كإعانة  عرشة جنيهات 

عقب وفاته«!!

نوافذ

ليتجوز وراه  لمسرحية  الرقيب  تقرير 

شكري محمد 


