رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

د.أحمد عواض

محمد الروبى

السنة الحادية عشرة
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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

مهرجان للمسرح
األسبانى فى
فرنسا

عن أصل ظاهرة
«وان مان شو»
فى المسرح
العربى

فعاليات
مسرحية
فى معرض
الكتاب

لجنة المسرح تصحح خطأ
«همزة وصل»
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وزير الثقافة تصدر قرارا بانشاء فرع ألكاديمية الفنون باالسكندرية

عبد الدايم :آفاق تعليمية جديدة
لخلق جيل من المبدعني األكاديميني

أصدرت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة قراراً بانشاء
فرعاً الكادميية الفنون مبحافظة االسكندرية يضم جميع
املعاهد والوحدات العلمية والتعليمية املتخصصة تقوم
بتدريس نفس املناهج بنظرياتها ىف القاهرة وذلك بقرص
األمرية فائقة أحمد فؤاد التابع مبلحقاته لوزارة الثقافة .
أكدت وزيرة الثقافة أن القرار يهدف إىل فتح آفاق تعليمية
جديدة واستيعاب الراغبني ىف دراسة الفنون بشكل علمى
متخصص مشرية ان اكادميية الفنون بالقاهرة تعد الوحيدة
من نوعها ىف مرص والرشق االوسط وتعمل مناهجها عىل
تخريج متخصصني اكادمييني يرثون ساحة االبداع باعتباره
الوسيلة املثىل لإلرتقاء باملجتمع وتنمية الوعى لبناء اإلنسان .
من جانبه قال الدكتور أرشف ذىك رئيس أكادميية الفنون إن
قرار وزير الثقافة بإنشاء فرع ملحافظة االسكندرية جاء بعد
االنتهاء من اعداد واستيفاء كافة مقومات بدء الدراسة به
والذى يستقبل ابناء مدينة الثغر ومحافظات الدلتا .
يذكر أن أكادميية الفنون تم تأسيسها عام  1969وتعد جامعة
لتعليم الفنون وتضم  7معاهد عالية هى الفنون املرسحية ،
الكونرسفتوار  ،الباليه  ،السينام  ،املوسيقى العربية  ،النقد
الفني والفنون الشعبية  ،اىل جانب مدارس ملراحل التعليم
املختلفة ( االبتدايئ – االعدادى – الثانوي – الفني )  ،كام

تم مؤخراً انشاء مجموعة معاهد فنية جديدة الستكامل
املرشوع العلمي والتعليم والفني هى وحده إصدارات
الفنون  ،املبنى املركزي لتعليم الفنون  ،املعهد العايل لفنون
الطفل  ،املعهد العايل لفنون العامرة البيئية  ،املعهد العايل
لفنون ودراسات الرتميم  ،املستشفى االكادميى واإلسكان
الطاليب  ،البالتوه السيناميئ واستديو الفيديو ومعمل التصوير
السيناميئ .

ثمانية عروض دولية
وتكريم ناجى شاكر

بمهرجان حكاوى الدولى لفنون األطفال

رنارأفت

«الديك الشركسى»

بمكتبة الشطب بأسوان

يقيم فرع بثقافة اسوان برئاسة محمد ادريس بروفات العرض
املرسحى «الديك الرشكىس» مبكتبة الشطب  ،تأليف نجالء
شاذىل بالل ،ديكور وإخراج محمد طار برعى.
قال املخرج محمد طاهر  :تدور قرص العرض حول فكرة
الوحدة والكاتف إلنجاح أى عمل يفيد املجتمع من خالل
النص الخاص بالطيور ومجتمعه ،فيتحدث عن العالقة بني عامل
الطيور الذى يتاالقى مع بعضه البعض وقوى الرش التى تحيط
به من كائنات رشسة مثل الثعلب وغريه من الحيوانات القاتلة
وانتصار املجتمع املتامسك ضد هذه القوى .

العرض تأليف نجالء شاذىل بالل ،إعدد موسيقى عىل عبد
الجواد ،إضاءة حسام الدين حسن ،ديكور وإخراج محمد طار
برعى ،متثيل أحمد رجب لطفى ،مؤمن صالح رمضان ،يوسف
رمضان صالح ،أمرية أحمد عبد الرحيم ،زينب عبد الرحمن
الحواىت ،مريم عىل الحسينى ،محمد فتوح أمني ،محمد رشيف
محمد ،بشري أحمد عىل ،أحمد عبد الحى جابر ،طه حمد
حسني .

حياة حسني

600
العدد 545
العدد

2018
 05فبراير 2019
25

جريدة كل المسرحيين

تنطلق الدورة التاسعة ملهرجان حكاوى
الدوىل لفنون األطفال ىف الفرتة  7اىل 15
مارس املقبل وذلك عىل خشبة مرسح
مركز الهناجر للفنون وعدة مسارح
تقام عليها فاعليات الدورة التاسعة
ومنها الفلىك والقاهرة التاريخية وعىل
خشبة مرسح مكتبة األسكندرية ومركز
الجيزويت الثقاىف باملنيا جمعية الصعيد
مهرجان حكاوى الدوىل للفنون األطفال
أسسته وتنظمه مؤسسة «أفكا» للفنون
والثقافة وبرعاية وزارة الثقافة قطاع
اإلنتاج الثقاىف وسفارات الدول املشاركة
قال محمد الغاوى املدير الفنى
للمهرجان يشارك ىف املهرجان ىف دورته
التاسعة  8عروض دولية حيث تشارك
هولندا بثالثة عروض وهناك عرض من
أمريكا وأملانيا ومن فرنسا وعرض من
الدمنارك ومن إنجلرتا والعروض هى من
أمريكا عرض «زوزو»  ,فرنسا عرض»
فو» ,من أملانيا عرض « أتش تو أو»  ,من
الدمنارك « سنوأيز»  ,ومن إنجلرتا عرض
« ستورم» ومن هولندا « عرض «هيها

عن باورز «
باإلضافة اىل مشاركة  9عروض مرصية
«الليلة الكبرية « « ,األوضة فيها فيل «« ,
بيت» « ,خياالت « , »7دى الحكاية» »,
نوسة»  »,إسمعنى» « ,التحطيب»
فأضاف الغاوى هناك مجموعة من
الورش الفنية ىف التمثيل والرقص والغناء
وهى تقام مع مجموعة من الفنانني
الدوليني املحرتفني فهناك ورشة للفنانني
الراقصني ىف األسكندرية وبالقاهرة ورشة
للتمثيل واملنيا ورشة للرقص والتمثيل
والغناء ,
وتابع قائال نحتفل بذكرى رحيل رائد فن
العرائس الفنان ناجى شاكر وسيقدم ىف
اإلفتتاح عرض «الليلة الكبرية»
وأضاف نحرص أن تكون التذاكر
منخفضة السعر وذلك ألن جمهور
من العائالت واملدارس
املهرجان
الحكومية والجمعيات وهم ال يتوفر لهم
بشكل دائم حضور فاعليات فنية وخاصة
لألطفال
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عمان تفوز بأفضل عرض

في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

اختتمت الثالثاء املايض فعاليات الدورة الثالثة
ملهرجان الشارقة للمرسح الخليجي والذى تأسس
يف عام  2015مبشاركة خمسة عروض مرسحية
بقرص الثقافة بالشارقة
ويف حفل بهيج أعلنت لجنة التحكيم املكونة
من املخرج عصام السيد رئيسا ،املخرج والباحث
العراقي رياض موىس ،ومصمم السينوغرافيا
اإلمارايت وليد الزعايب ،والكاتبة والباحثة الجزائرية
ليىل بن عائشة ،واملرسحى املغرىب محمد لعزيز.
وخالل كلمته أعلن الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمى ،عضو املجلس األعىل حاكم
الشارقة افتتاح أكادميية الفنون األدائية ل ١٠٠
طالب وطالبة يف املرسح مجهزة باحدث األجهزة
لدراسة املرسح عىل اعىل مستوى وتحظى
األكادميية بكادر تعليمي من بريطانيا وهي
مجانية يف التعليم واإلقامة لكل الراغبني يف دراسة
املرسح ،مشرياً إىل أهمية إنشاء جيل جديد يحمل
العلم واملعرفة يف مجال املرسح يف املستقبل.
وعرب عن سعادته مبا وصلت اليه الفرق املرسحية
الخليجية بقوله “ :يا أهل املرسح أظن أن الجميع
سعيد بهذه النتائج ألن املستوى الذي وصلت إليه
هذه الفرق يبرش بالخري يف هذه الفرتة الوجيزة
من التطور املرسحي”.
أعرب املخرج عصام السيد رئيس لجنة تحكيم
املهرجان عن شكر وتقدير أعضاء اللجنة للشيخ
الدكتور القاسمي حاكم الشارقة عىل دعمه
املتواصل للمرسح يف كل الوطن العريب.
وأعلنت اللجنة جوائز املهرجان والتى جاءت
كالتايل
أوال -جائزة أفضل مؤثرات صوتية وموسيقية
ورشح له مدق الحناء – مجاريح ،وفاز بها ابراهيم
األمريي عن عرض مجاريح لدولة االمارات
ثانياً جائزة أفضل إضاءة ورشح لها مدق الحناء -

القاسمي يعلن عن منح للدراسة والتأهيل العلمي
في أكاديمية الشارقة للفنون األدائية
مجاريح – الصبخة ،وفاز بها عبدالله الوهيبي عن
عرض مدق الحناء لسلطنة عامن
ثالثاً جائزة أفضل ديكور ،ورشح لها مدق الحناء
 مجاريح – الصبخة ،وفازت بها مرسحية الصبخة(الكويت)
رابعاً جائزة لجنة التحكيم الخاصة للممثل حبيب
غلوم عن عرض مجاريح
خامساً جائزة أفضل ممثلة دور ثان ،وفازت بها
كفاح الرشيد عن عرض الصبخة  -لدولة الكويت

سادساً جائزة أفضل ممثلة دور أول ،وفازت بها
بدور  -عن مرسحية مجاريح لفرقة مرسح الشارقة
الوطني (االمارات)
سابعاً جائزة أفضل ممثل دور ثان وفاز بها يوسف
البغيل عن عرض مرسحية الصبخة (الكويت)
ثامناً جائزة أفضل ممثل دور أول ،وفاز بها عيل
الحسيني وعبدالعزيز بهبهاين  -عن دورهام يف
مرسحية الصبخة لفرقة الخليج دولة (الكويت)
تاسعاً جائزة أفضل تأليف فاز بها الكاتب

للحقيقة وجوه كثرية

إسامعيل عبد الله عن مرسحية مجاريح لفرقة
مرسح الشارقة دولة االمارات .
عارشاً جائزة أفضل إخراج فاز بها املخرج عبدالله
العابر عن مرسحية الصبخة (الكويت)
الحادي عرش جائزة أفضل عرض مرسحي فاوز
بها العرض املرسحي «مدق الحناء» لفرقة  :مزون
املرسحية (سلطنة عامن) .

«البساتني» على خشبة مسرح تياترو آفاق

جريدة كل المسرحيين

يستعد فريق شمعه ومالحة للفنون والدراما لتقديم التجربة
املرسحية «البساتني» وذلك عىل مرسح تياترو آفاق ىف رمسيس أيام
الخميس و الجمعة و السبت  ٢٣ ٢٢ ٢١مارس ٢٠١٩
عرض « البساتني « سبق تقدميه بنجاح ىف  2015ىف ساحة روابط
للفنون و ىف ستوديو ناصبيان بالقاهرة قال مخرج العرض مايكل
تادرس عن أسباب تقديم العرض ىف هذا التوقيت بالتحديد فأوضح
قائال «مع تزايد جمهور الفريق خالل أربع سنوات من العرض
األول للبساتني و مطالبته مبشاهدة العروض القدمية للفريق وتابع
التشاحن الدائم بيننا ىف مجتمعنا املرصى و العرىب و التحزب الفكرى
العنيف الذى نعيشه ىف حياتنا اليومية كإننا إتفقنا ضمنيا أال نتفق
عنف دفاعا عن الرأى و الفكرة قد يصل لحد الرتهيب و الدم فقط
ألننى أحكم بأننى عىل صواب و أنت عىل خطأ كان البد من تقديم
البساتني كرصخة ىف وجه الجميع بأنك عىل صواب لكنه يحتمل الخطأ
العدد 600
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وأن رأيك هذا متأثرا مبكانك و نشأتك و بيئتك و أهواءك واجتهادك..
للحقيقة دامئا وجوه كثرية فأحداث العرض تدور حول جرمية قتل
إتفق الجميع عىل حدوثها و عىل تحديد هوية القتيل و لكن كلهم
إختلفوا عىل تحديد هوية القاتل يدافع كل متهم و شاهد عن وجهة
نظره و تغيب الحقيقة.
« البساتني» متثيل احمد عنتبىل  ،سامى سعد  ،مايكل تادرس  ،محمد
كامل  ،بوال ارساىن ،مارى جرجس ،سمر القاىض تنفيذ موسيقى
ومؤثرات صوتية ،ديفيد صالح ومحمد السمرىت إضاءة :رينا ماهر
مساعدين إخراج :جوفانا برشى ومريم املنىس دراماتورج :الفنان
إيهاب صبحى إعداد موسيقى و إخراج :مايكل تادرس

رنا رأفت

أحمد زيدان
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أجندة عروض وأحوال البيت الفين للمسرح

خطة املرسح القومي الحالية مستمرة ومل
تتغري وسيتم افتتاح العروض التي تجري
بروفاتها داخل املرسح يف مواعيدها املحددة
مسبقا ،موضحا أنه سيتم اإلعالن عن الخطة
الجديدة للمرسح بعد افتتاح اع��ريض
«متفائل» للمخرج إسالم امام ..و«كل ده
كان ليه» للمخرج عاصم نجايت ،ومقرر
افتتاحهام خالل مارس القادم عىل القومي
والجمهورية ،بعد أن تم التنسيق مع املخرج
خالد جالل رئيس قطاع اإلنتاج الثقايف .بينام
أعرب املخرج عاصم نجايت عن سعادته بانضامم
الفنانه مها أحمد لعرض “كل دة كان ليه” خلفا للفنانة رانيا
محمود ياسني التي اعتذرت الرتباطها بتصوير أعامل أخرى.
ويف املرسح الكوميدي جاء الفنان إيهاب فهمي مديرا للفرقة
خلفا للراحل أحمد السيد ،قال إيهاب فهمي إن الفرقة تعد خطة
جديدة ،سيتم البدء فيها قريبا جدا ،وأنه خالل الفرتة القادمة

سيتم افتتاح املرسح الكوميدي بشكل جديد مييل أكرث للمرسح
الكوميدي القديم يف شكل العروض التي سوف تقدم عىل خشبة
املرسح ،كام سيتم اإلعالن عن تفاصيل العروض الجديدة.
أما عن فرقة الشمس لدمج ذوي االحتياجات الخاصة يف الحديقة
الدولية ،فقالت الفنانه وفاء الحكيم ان الفرقة تستعد بالعرض
املرسحي الغنايئ الجديد «ست الدنيا» املقرر عرضة خالل
األسبوع القادم ،بطولة هيثم حسن .أحمد الدسوقي .نوران
عالء .إسالم حمدي .محمد عبد املنعم .محمد رزق .دسوقي
صالح .صايف محمد .حسن عيل .ريهام حلمي.مريم نرص .فؤاد
نبيل .ماري مجدي .مريم نعيم .جودة نبيل .شهد محمود .جهاد
أحمد .محمد أحمد .رحمة خالد .يوسف عالء الدين .معتصم
هاشم .مصعب ح�مادة .حبيبة ح�مادة .سمية ح�مادة .مهند
ارشف .تأليف واشعار :بالل امام ،الحان وتوزيع وغناء:أحمد
النارص ،تصميم ديكور ومالبس :هبة عبد الحميد ،مساعد مخرج
رويدا كامل .تصميم استعراضات وإخراج :ميدو آدم.

محمود عبد العزيز
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بعد نجاحها الكبري يف املواسم األوىل لها “قواعد العشق ”40
تعود من جديد عىل مرسح السالم بشارع القرص العيني
قال الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني للمرسح ،إنه
تزامنا مع عيد الحب تقرر إعادة قواعد العشق للموسم الثالث،
مضيفا أن املرسحية حققت يف املوسم األول والثاين يف ٢٠١٧
أعىل اإليرادات يف البيت الفني للمرسح بجانب نجاحها النقدي.
“قواعد العشق  ”40عن رواي��ة شهرية إلليف شافاق وعدة
مصادر أخرى ،دراماتورج وإرشاف عىل الكتابة رشا عبد املنعم،
شارك يف الكتابة ياسمني إمام وخريي الفخراين ،موسيقى وألحان
محمد حسني ،ديكور مصطفى حامد ،أزياء مها عبد الرحمن،
إضاءة إبراهيم الفرن ،بطولة بهاء ثروت ،عزت زين ،فوزية ،دينا
أحمد ،املنشد سمري عزمي مبشاركة فرقة املولوية العربية للرتاث
الصويف ،إخراج عادل حسان.
بينام يستعد املخرج محمود فؤاد صدقي بالعرض املرسحي
«إشاعة يف امليدان» من إنتاج فرقة امل�سرح الحديث ضمن
عروض شعبة املواجهة ،قال املخرج محمود فؤاد إن من املقرر
افتتاح العرض خالل شهر أبريل القادم مستهدفا عدة أماكن
داخل القاهرة ،بداية من الهناجر مرورا بجامعات القاهرة وعني
شمس وحلوان وحي االسمرات وغريها من األماكن الحيوية..
العرض بطولة زكريا معروف .أحمد مجدي .هشام عادل .جانا
صالح .مرتونا .أحمد طارق .أحمد ظريف .نهال القايض .هاين
سعد .سكر رشيف .أحمد نارص .محمد فرج .رشيهان شاذيل.
محمود ذاكو ،أشعار :صفاء البييل ،موسيقى وتوزيع :محمود
ذاكو ،استعراضات:هشام عيل ،مخرج مساعد :أحمد عجاج،
مخرج منفذ :محمد حسني .تأليف :متويل حامد ،ديكور وإخراج:
محمود فؤاد صدقي.
ت��دور الفكرة حول
خ��ط��ر اإلش��اع��ات
وتداولها بني الناس،
م���ن خ�ل�ال أزم���ة
مرورية عند متثال
النهضة بالجيزة.
تكريم مدير
القومي
السابق
ويف املرسح القومي
توىل الفنان أحمد
إيهاب فهمى
شاكر عبد اللطيف
إدارة امل��س�رح
القومي خلفا للفنان
ي��وس��ف إسامعيل
ال��ذي قدم اعتذارا
عن عدم استمراره
م���دي���ر ل��ل��ف��رق��ة
ألس��ب��اب شخصية،
وأق�������ام ال��ب��ي��ت
ال��ف��ن��ي للمرسح
أحمد شاكر عبد اللطيف
احتفالية تكريم
ل��ل��ف��ن��ان ي��وس��ف
إس�ماع��ي��ل ت��ق��دي�را ملا
قدمة من عطاء وتفاين يف العمل وذلك يف مقر املرسح القومي،
حرض الحفل باقة من فناين املرسح القومي .وجه الفنان يوسف
إسامعيل الشكر لوزيرة الثقافة د.ايناس عبد الدايم واملخرج
إسامعيل مختار رئيس البيت الفني للمرسح عيل هذه اللفته
الطيبة ،وأكد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف املدير الجديد أن
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انطالق الدورة التاسعة لمهرجان بال انتاج
الدولي دورة الفنان «محمد شرف»
تشهد ال��دورة التاسعة من مهرجان مرسح بال إنتاج الدويل
والتى تحمل اسم الفنان السكندري الراحل محمد رشف ،عددا
من الفعاليات الهامة التي تقام تحت رعاية أ.د .إيناس عبد
الدايم وزير الثقافة ،و د .أحمد عواض رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،و أحمد درويش رئيس اإلدارة
املركزية إلقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف ود.ج�مال ياقوت
مؤسس ورئيس املهرجان ،والفنان عمرو قابيل رئيس مجلس
أمناء مؤسسة فنانني مرصيني للثقافة والفنون ،و مسعود املرصي
مدير عام فرع ثقافة اإلسكندرية ،والفنان إبراهيم الفرن مدير
املهرجان ويشهدها لفيف من املرسحيني من مرص وعدد من
الدول املشاركة يف املهرجان ،وتحمل هذه الدورة ،عىل مسارح
مكتبة اإلسكندرية واألنفويش .
وشمل برنامج حفل االفتتاح باملرسح الكبري مبكتبة اإلسكندرية
كلامت الرتحيب ،وحفل فني مكون من فقرات مختلفة ،و
استعراض لجنة تحكيم املهرجان التي يرأسها الفنان اليوناين
إيفدوكيموس تسوالكيدس ،وبعضوية املخرج الكويتي عزيز
صفر ،والناشط املرسحي إبراهيم العسريي من اململكة العربية
السعودية ،واملخرج امل�صري محمد م��ريس ،وأخ�ي�راً ،مصمم
االستعراضات محمد ميزو.
ويعد املهرجان الدويل هذا العام هو املرحلة الرابعة واألخرية
يف الشكل الجديد الذي قررته اللجنة العليا ملهرجان مرسح بال
إنتاج الدويل.
ونظراً للنجاح الذي حققه املهرجان يف دوراته الدولية السادسة
والسابعة ،والثامنة ،والتي شاركت فيهام عروضاً من الكويت،
والسعودية ،والبحرين ،وتونس ،واملغرب ،ولبنان وفرنسا،
وأملانيا ،وبلغاريا ،وليبيا ،وأسبانيا ،واإلمارات العربية املتحدة.
فقد تقدم عدد كبري من العروض للمشاركة يف دورة هذا العام،
حيث تم تصفية الفرق املرصية من خالل املهرجان املحيل
املؤهل للمشاركة يف املهرجان الدويل ،كام تم اختيار العروض
العربية واألجنبية من بني العروض التي تقدمت للمشاركة من
خالل لجنة املشاهدة التي تشكلت من بني أعضاء اللجنة العليا
للمهرجان .وسيتم تقديم العروض يف األوقات واألماكن املحددة
يف الجدول املرفق.

جريدة كل المسرحيين

فلسفة المهرجان
تقوم فلسفة املهرجان عىل تعويض غياب التمويالت الضخمة
عن طريق إعامل خيال فريق العمل للوصول إىل حلول مبتكرة
للتعبري عن الفكرة التي يطرحها العرض .وال تعني الفلسفة
انعدام استخدام املادة بقدر ما تعني ترشيدها بالصورة التي
تتفق مع إعالء قيمة الفكر ،وإيجاد الحلول اإلخراجية الخالقة،
بحيث يبتعد فريق العمل بقدر اإلمكان عن االعتامد عىل
اإلنفاق املادي بوصفه وسيلة سهلة لصناعة مشهد مرسحي مبهر؛
فمن املمكن صناعة مشهد يتحقق فيه الرثاء البرصي والفكري
عن طريق إحدى الوسائل اآلتية:
إعادة استخدام أجزاء من العنارص املادية لعروض سابقة للفرقة
(ديكور ،مالبس .... ،إلخ).
تدوير مخلفات البيئة (علب فارغة ،قطع أخشاب ،قطع
صفيح....إلخ).
االعتامد عىل خامات فقرية (ورق ،أقمشة ،روالت البالستيك
واملشمع ...إلخ).
أيه أفكار أخرى من شأنها تحقيق جوهر الفلسفة.
العدد 600
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جامل ياقوت

محمد رشف

أهداف المهرجان
تنمية الخيال وتفعيل فلسفة املهرجان من خالل عقد مجموعة
من الورش التدريبية التي تحث عىل إعالء قيمة الخيال وتقليل
االعتامد عىل التمويل املادي  ،وهو ما يتجسد يف منح جائزة
كربى ألفضل الحلول الخالقة.
تشجيع الفنانني املرصيني عىل تقديم ع��روض ج��ادة تربز
إمكاناتهم الفنية وتعىل من قيم االنتامء للوطن ،وتنبذ كل
اشكال العنف واالره���اب ،وذل��ك عن طريق تقديم مرسح
يحمل رسالة تنويرية ،ويشارك يف صنع مستقبل أفضل للوطن
واملواطن.
زيادة اإلحتكاك والتنافس الفني الجاد بني مرص والدول العربية
واألجنبية املشاركة وتبادل الخربات املرسحية من خالل العروض
املرسحية والورش الفنية والندوات.
تشجيع السياحة الفنية ملرص عامة ،واإلسكندرية خاصة من
خالل الدول العربية واألجنبية التي تشارك باملهرجان.
تحفيز الفرق املرسحية عىل تطوير عروضها املرسحية ومسايرة
التيارات املرسحية املتجددة عىل مستوى الفكر واألداء والتقنية.
منح فرص غري محدوده لكتاب املرسح من الشباب ،بوضعهم

ىف بيئة تشجع عىل إخ�راج مواهبهم وإع��ادة مكانة الكاتب
املرسحى املرصى من خالل العروض املرسحية الفعلية.
منح الفرصة لحواىل  200فنان مرسحى شاب لتقديم  15عرضا
مرسحيا من مرص ودول العامل املختلفة ىف مدينة االسكندرية ىف
نوفمرب .2018
تنظيم ملتقى م��وازى للمهرجان لصناعة امل�سرح يستهدف
استدعاء مجموعة من خرباء املرسح األكادمييني الدوليني لعقد
مجموعة من الورش التدريبية ىف أحدث املناهج والتقنيات
الفنية ىف كافة عنارص العرض املرسحى .
منح فرصة املامرسة الفعلية ىف تنظيم املهرجانات ىف مجاالت
العالقات العامة واإلعالم وتخطيط الربامج الفنية ألكرث من 60
شاب سكندرى متطوع من خالل لجان املهرجان املختلفة.
بناء جمهور للمرسح من خالل تقديم العروض يف مناطق
سكنية مختلفة ،وهو ما يشجيع الجمهور عىل ارتياد املسارح
لحضور العروض والفاعليات األخرى املصاحبة للمهرجان ،مثل
الكرنفاالت الفلكلورية والندوات الفكرية واملوائد املستديرة.

أحمد زيدان
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المسرح في معرض الكتاب

جريدة كل المسرحيين

تقدم مسرحنا لقراءها
في العدد  600ملفا
حول المسرح في
معرض الكتاب نقدم فيه
الندوات واللقاءات الىت
عقدت ضمن فعاليات
دورة اليوبيل الذهيب
الىت عقدت بمركز مصر
للمؤتمرات والمعارض
الدولية ،في الفرتة من
 23يناير إلى  5فرباير
.2019
ونقدم داخل الملف
حوارا مع الكاتب محمد
بغدادي الذى فاز
بجائزة النص المسرحي
والذي يتحدث فيه
االستسهال
عن
وغياب العمق كأحد
أسباب أزمة المسرح ،
ونستعرض الندوة الىت
عقدت للفنان محمد
صبحي والىت تحدث
فيها حول رفضه منصب
وزير الثقافة مرتني ،
وكذلك ندوة للفنان
عالء قوقه الىت يقوزل
فيها الدراسة تدفع من
يمتلكون نصف الموهبة
إلى مراحل متطورة
من اإلبداع ،والورش ال
تكفي  ،إضافة لندوة
الكتابات الجديدة والىت
حوت أراءا ثرية حول
المسرح وجمهوره وما
يحتاجه اآلن من تطوير
وحرية ،كما رصدنا بالملف
شباب المسرح المصري
والعربي الذين يتحدثون
عن تجاربهم على
مائدة المعرض الدولي
للكتاب ،كما نستعرض
أهم ما جاء بندوة حول
أعمال الكاتب عبد الرحمن
الشرقاوي تحت عنوان
«عالمات مضيئة»

إعداد أحمد زيدان
600
العدد 545
العدد

2018
 05فبراير 2019
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شباب المسرح المصري والعربي
يتحدثون عن تجاربهم على مائدة المعرض الدولي للكتاب

جريدة كل المسرحيين

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدويل للكتاب ،أقيمت ندوتان
تحت عنوان «مبادرات الشباب» حرضهام عدد من املرسحيني
املرصيني والعرب ،وأداره�ما املخرج مازن الغرباوي .شارك
من املرسحيني العرب املمثل واملخرج املرسحي الكويتي نصار
نصار ،راسم منصور من العراق ،واملمثل اإلم��ارايت إبراهيم
القحومي ،فيام شارك من شباب املرسحيني املرصيني يف ندوة
أخرى املخرج شادي الدايل .ما الذي قدمه أو أضافه الشباب
للمرسح ..ذلك هو السؤال الذي دارت حوله الندوتان.
الكويتي نصار نصار قدم نفسه بوصفه عضوا يف فرقة املرسح
الشعبي إحدى الفرق العريقة يف الكويت ،وقدم الكثري من
األعامل ممثال ومخرجا وحصل عىل الكثري من الجوائز سواء يف
املهرجانات املحلية ،أو الدولية ،وآخرها جائزة أحسن مخرج
وممثل يف مهرجان رشم الشيخ ال��دويل .أض��اف :مشاركتي
يف امل�سرح الكويتي ج��اءت بطريق الصدفة ،كنت أمارس
ألعاب القوى مع فريق الجامعة وأعزف مع إحدى الفرق
املوسيقية ،ويف أحد األيام ذهبنا ملشاهدة مرسحية فوجدنا
الجمهور يضحك بشدة ،مع أن العرض تدور أحداثه يف فرتة
الحرب ،وكان الضحك يرجع لسوء العرض املرسحي ،وقرر
املخرج آنذاك أن يقيم ورشة وأن أكون ضمن أعضائها .تابع:
كان أهم ما يشغلني وقتها هو :ملاذا تعارض األرس أبناءها
حينام يرغبون يف العمل بالفن ،وكان أهيل منهم؟ ولكنهم
وافقوا بعد فوزي بأول جائزة يف التمثيل وهي جائزة الدولة
التشجيعية ،وكان والدي حارضا معي .ومن ذلك الحني اختلف
األمر.
أشار نصار إىل أن املرسح يعكس صورة املجتمع أكرث من
املوسيقى ،فحينام أرغب يف التعرف عىل مجتمع ما أشاهد
مرسحه ،مؤكدا :أول مرسح تعلمنا منه هو املرسح املرصي،
يليه املرسح العراقي ،وهو األساس الذي بني عليه مرسح
العدد 600
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الجامعة يف الكويت ،ومع الوقت وقراءة النصوص وجدنا أن
الهم مشرتك ،فاألحداث التي مرت بالبلدين واحدة ،وأهم
يشء يف املرسح أن تهتم بالفن وليس ب��اإلي�رادات .تابع:
قدمت عروضا مرسحية تكلفتها تكاد تكون صفرا وما يهمني
هو تقديم عروض جيدة ،وحاليا أنا يف لجنة دعم املرسحيني
وهذا ما كنا نفتقده.
أما املمثل واملخرج العراقي راسم منصور فهو خريج كلية
الفنون قسم امل�سرح بجامعة بغداد ،حاصل عىل دبلوم
اإلخراج من املعهد العايل للفنون املرسحية مبرص ،وشارك يف
الكثري من األعامل السينامئية والتلفزيونية ومنها مسلسل
“ناجي عطا الله” .وقال راسم منصور :العراق هي البلد
العريب الوحيد ال��ذي له تجربة مرسحية ممتدة اعرتفت
بها اليونيسكو .أضاف :بدأت يف اتحاد الشباب يف العراق
باإلضافة إىل وزارة الشباب ،وأول عرض شاركت به كنت يف
الصف الثالث اإلع��دادي ،التحقت بكلية الفنون الجميلة،
ومن خالل مشاركتي يف أحد أهم املهرجانات يف العراق
استطعت أن أحصل عىل جائزة .تابع :تجربة العراق املرسحية
للشباب اآلن تحتاج إىل تطوير.
واختتمت هذه الندوة بحديث الفنان إبراهيم القحومي
الذي قال :حصلت عىل بكالوريوس قانون وكنت ألعب كرة
القدم ،ومل يكن يل عالقة باملرسح الذي دخلته بالصدفة،
ولوال حبي له مل أكن ألستمر فيه ،فلقد تعلمت من خالله
القراءة واملتابعة .تابع :بدايتي كانت التعلم يف الورش
املرسحية ،وأشار إىل التجربة املرسحية املرصية ،مؤكدا أن
طول مدة الربوفات هو ما يساهم يف جودة العمل املرسحي،

مضيفا أن قلة عدد الربوفات يؤدي إىل أن يكون العرض ليس
بالقوة املطلوبة.
أم��ا يف ن��دوة امل��ب��ادرات الشبابية املرصية والتي قدمها
الغرباوي أيضا فلم يشارك فيها غري املخرج شادي الدايل.
استهل مازن الغرباوي الندوة بشكر الشباب عىل الجهود
املبذولة خالل أيام املعرض ،مؤكدا أن نجاح املعرض اعتمد
بشكل كبري عىل جهود الشباب .أوضح الغرباوي الندوة
مخصصة للحديث عن واقع املرسح املرصي ومدى التطورات
التي أحدثها الشباب املرسحي ،خالل السنوات املاضية ،عىل
الصعيد املحيل والدويل.
الغرباوي قدم ضيف الندوة شادي الدايل قائال :هو من أهم
املخرجني الشباب يف املرسح املستقل ،قدم أعامال ونجاحات
داخل وخارج مرص ،وله أكرث من  30عمال مرسحيا ما بني
اإلخراج والتمثيل والدراما التلفزيونية.
أضاف :األهم يف مسرية الدايل بالنسبة يل وبالنسبة للكثري من
املرسحيني هو ما قدمه يف فرتة ما بعد ثورة  25يناير ،ويف
ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي كانت تشهدها البلد،
حيث استطاع هو ومجموعة من شباب املرسح تقديم حالة
متطورة يف شكل املنتج املرسحي بأقل اإلمكانيات املادية
وبجودة فنية متفردة تتوافق مع املقاييس الدولية والعاملية.
أضاف :منذ عام  2011بعد ثورة يناير ،كانت هناك تجارب
متعددة قادرة عىل ترجمة الواقع ومحاكاة الثورة ،سواء من
خاليل أو من خالل غريي من الزمالء ،وكذلك بعد  30يونيو،
اتسمت بالتنوع ،وكانت إسهاماتنا شهادات ميالد لنا مكنتنا
من املشاركة يف الفعاليات الفنية والحصول عىل جوائز قيمة.

نصار نصار :عرفت طريق المسرح بالصدفة
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شادي الدالي :البيئة المصرية صالحة لتقديم
أفكار مسرحية يقبل عليها الجمهور

رنا رأفت
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تابع الغرباوي :من هذه العروض عرض «حلم بالستيك»
لشادي الدايل فقد تحدث عن واقع الفرد منذ ثورة يناير ومثل
مرص يف مهرجان الهيئة العربية للمرسح ،وذلك بخالف إقامته
مجموعة من الورش يف مجموعة مختلفة من الدول.
وأعرب املخرج شادي الدايل عن سعادته بحضوره مع املخرج
مازن الغرباوي الذي وصفه بأنه مخرج متميز ،عندما يشاهد
أعامله يشعر أنهم جيل متفرد وباستطاعتهم أن يقدموا أعامال
يف أي ظروف وهو ما يعد ميزة كبرية.
وأض��اف :كان يل صديق من مدرسة امل�سرح يف أمسرتدام
التي كنت أدرس بها جاء يف زيارة إىل القاهرة ،وقال يل إننا
محظوظون ألننا نتمتع ببيئة خصبة بها الكثري من املوضوعات

إقامته مجموعة من الورش يف مجموعة مختلفة من الدول.
وأعرب املخرج شادي الدايل عن سعادته بحضوره مع املخرج
مازن الغرباوي الذي وصفه بأنه مخرج متميز ،عندما يشاهد
أعامله يشعر أنهم جيل متفرد وباستطاعتهم أن يقدموا أعامال
يف أي ظروف وهو ما يعد ميزة كبرية.
وأض��اف :كان يل صديق من مدرسة امل�سرح يف أمسرتدام
التي كنت أدرس بها جاء يف زيارة إىل القاهرة ،وقال يل إننا
محظوظون ألننا نتمتع ببيئة خصبة بها الكثري من املوضوعات
واملشكالت التي ميكن طرحها خالل أع�مال فنية ،مقارنة
بالبيئة عندهم .موضحا أن الفن ابن البيئة ،وأن البيئة
الخصبة التي تطرح أفكارا يف أعامل فنية هي ما تجعل هناك

واملشكالت التي ميكن طرحها خالل أعامل فنية ،مقارنة
بالبيئة عندهم .موضحا أن الفن ابن البيئة ،وأن البيئة
الخصبة التي تطرح أفكارا يف أعامل فنية هي ما تجعل هناك
إقباال جامهرييا ،وهي ما تجعل الفنان متحمسا .مؤكدا أن
املرسح ال يكتمل إال بالجمهور.
وعن بدايته يف املرسح قال :عشقته منذ املرحلة املدرسية
وأدركت أن املرسح سيصبح هديف ورسالتي لذلك التحقت
بكلية الفنون الجميلة ،ومن هنا كانت البداية يف فريق
املرسح لكلية الفنون الجميلة .أضاف :قدمنا أعامال مرسحية
متميزة منها أعامال قامئة عىل االرتجال .ثم حصلت عىل
دبلومة النقد الفني من أكادميية الفنون عام  2003والتحقت
مبدرسة امل�سرح بأمسرتدام وش��اه��دت ع��روض مرسحية
وتعرفت عىل ثقافات مختلفة وتجارب مرسحية مغايرة،
ومنها عىل سبيل املثال عرض مرسحي يقام يف مصعد يصعد
بالجامهري إىل طوابق مختلفة ،ويف كل طابق يشاهد الجمهور
مشهدا مرسحيا مختلفا.
وقال الدايل عن تجربته يف عرض «حلم بالستيك» الذي قدم
عىل خشبة مرسح الطليعة :كان نتاج ورشة ارتجال لعدد من
شباب فريق كلية الفنون الجميلة ،تدور أحداث العرض حول
التناقضات التي تحكمت يف حياة املواطن البائس عقب ثورة
يناير ،وقدم العرض يف مجموعة من املشاهد املنفصلة بشكل
فانتازي ساخر ،وقد شارك العرض يف الكثري من املهرجانات
املرسحية وحصل عىل جائزة مهرجان الهيئة العربية للمرسح.
مازن الغرباوي تحدث أيضا عن بدايته يف املرسح ،إذ إنه
بدأ مسريته الفنية يف املرسح امل��دريس وحصل من خالله
عىل الكثري من الجوائز ،وأشار إىل أنه مؤسس فريق التمثيل
بكلية اآلداب جامعة عني شمس ،وهي الكلية التي مل يكن
بها اهتامم كبري باملرسح ،كام استطاع توفري مكان مخصص
إلقامة الربوفات الخاصة بالفريق واستطاع الحصول عىل
الكثري من الجوائز للفريق .وقال أيضا إنه التحق باملعهد
العايل للفنون املرسحية وقدم الكثري من األدوار يف الدراما
والسينام واملرسح.
ثم تحدث عن تجربته “هنكتب دستور جديد” التي حصل
بها عىل جائزة الدولة التشجيعية يف مجال اإلبداع الفني،
التي كانت تدور فكرتها حول الدستور كموضوع للبحث
والدراسة ،وتحويل املواد الترشيعية القانونية ملواد حياتية.
أضاف :أغلب لوحات العرض كانت تقدم دستورا لتعامل بني
الناس مثل “عيش بكرامة ،للمرأة صوت” ،وغريها.
تحدث الغرباوي أيضا عن املشكالت التي تواجه املخرج
املرسحي ومنها تسويق العروض املرسحية .أض��اف :إننا
بحاجة إىل أن نفكر بطريقة جديدة ،البيت الفني للمرسح
ينتج  30عرضا سنويا ينفق عليها ميزانية كبرية ،لكنها ال تصل
للجمهور بالشكل املناسب.
وح��ول س��ؤال أح��د الحضور عن اعتامد الكثري من فرق
الجامعات عىل اللغة العربية يف تقديم عروضهم وما السبب
يف ذلك ،قال املخرج شادي الدايل :إن اللغة العربية مهمة
بالنسبة للممثل املرسحي ملا تساهم به يف تدريب املمثل
عىل مخارج الحروف بشكل دقيق واألداء بشكل جيد ،ولكن
عىل املخرجني الذين يقدمون عروضا باللغة العربية تدريب
املمثلني بشكل صحيح عىل النطق السليم.
وعن عزوف بعض الجامعات عن النشاط املرسحي وعدم
االهتامم به من قبل املسئولني ،أشار املخرج مازن الغرباوي
إىل رضورة أن يطالب الطالب بتقديم النشاط املرسحي،
مشريا إىل أن هناك بندا لألنشطة يتضمن النشاط املرسحي،
وهو أمر يجب أن يهتم به الطالب يف الجامعة وأن يطالبوا
به.

[

ملف

[

10

خالل لقائه بجمهور معرض الكتاب في دورة اليوبيل الفضي..

محمد صبحي :لو اشتغلت ماسح أحذية
سأكون األفضل ..أحلم أن أكون األول دائما

جريدة كل المسرحيين

أقام معرض القاهرة الدويل للكتاب يف دورته الـ 50دورة
اليوبيل الذهبي ،عددا من اللقاءات يف محاوره الفكرية،
استضاف خاللها عددا من املثقفني واملبدعني يف شتى املجاالت
الفنية والثقافية ،كان من بينها اللقاء الفكري الذي استضاف
الفنان محمد صبحي ،الذي يُعد أحد أبرز الفنانني املرصيني،
الذين أثروا الحياة الفنية واملرسحية بالكثري من األعامل التي
باتت عالمة فارقة يف املرسح والتلفزيون.
أدار اللقاء الناقد املرسحي د .عمرو دواره ،وبدأ اللقاء بفيلم
وثائقي عن الفنان بعنوان« :فارس الفن العريب» ،تحدث فيه
عدد من الفنانني عن شخصية «صبحي» وبراعته يف التمثيل،
واستعراض مجموعة من أملع مشاهد «صبحي» املرسحية
والدرامية.
تحدث صبحي عن حياته العملية والعلمية ومسريته الفنية
التي بدأت عام  1968بأدوار صغرية يف الكثري من املرسحيات
مع كبار فناين املرسح الكوميدي ،وأن بداياته الحقيقية كانت
عندما اعتذر الفنان الكبري محمد عوض عن بطولة مرسحية
«انتهى ال��درس يا غبي» ولعب هو ال��دور .قال إنه كون
فرقة «ستوديو  »80مع صديقه لينني الرميل ،ليشهد الوسط
املرسحي مولد ثنايئ شاب دارس للمرسح ،ولديه رغبة يف
العدد 600

 25فبراير 2019

أعتقد  -دون غرور  -أن السينما فشلت في
التعامل مع محمد صبحي وليس أنا من فشل
إثبات الذات ،وأن الثنايئ :لينني كاتبا وصبحي ممثال ومخرجا،
نجح يف يف تقديم مجموعة من أنجح مرسحيات هذه الفرتة،
مام جعل البعض يرى فيهام امتدادا للثنايئ نجيب الريحاين
وبديع خريي ،مشريا إىل أن من بني العروض التي قدماها يف
تلك الفرتة «الجوكر»« ،أنت حر»« ،الهمجي»« ،البغبغان»،
«تخاريف».
وقال صبحي ،إنه فخور للغاية بفكرة نقل معرض الكتاب إىل
القاهرة الجديدة ليظهر بذلك املظهر الحضاري الذي يواكب
ما يقام يف الخارج .أشار إىل أنه كان يف سن الـ 10سنوات
يذهب إىل دار الكتب لالطالع عىل الثقافات املختلفة ،وهذا
ما يتمناه أن يكون معرض الكتاب مناسبة ثقافية للقراءة
واالطالع وليس للرتفيه والتسلية.
وأضاف :أمتنى أن يساهم معرض القاهرة الدويل للكتاب يف

رفع معدالت القراءة يف مرص ،وإبعاد الشباب والكبار عن
التكنولوجيا التي ميكث عليها املرصيون ما يقرب من 16
ساعة يوميا ،وأعتقد أننا استخدمنا من التكنولوجيا أسوأ ما
فيها.
وأش��ار إىل أن مصطلح تجديد الخطاب الديني «مطاط»
للغاية ،مطالبا بتحديد معايري واضحة يشارك يف وضعها كل
مؤسسات الدولة.
وتابع صبحي :بداخيل عشق للمعلم يأيت يف املرتبة األوىل،
حيث يستطيع أن يقدم عرشات األعامل املفيدة للمجتمع،
ومن ثم أعشق املخرج ،ومن ثم أعشق املمثل .وأشار إىل أن
هناك «بوتيكات» يف مرص الستغالل املواهب التمثيلية مقابل
املال ،وهو ما دفعه إلنشاء مدرسة لتعليم العزف والتمثيل
باملجان يف أكتوبر ،تتيح الفرصة للموهوبني للظهور يف أعامل
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إسرائيل ستظل العدو األول للعرب ولن يستطيع
أحد إقناع األمة بأنها «دولة صديقة»
فنية كبرية.
وأك��د صبحي أنه ح��اول من خالل أعامله أن يصنع تيارا
مختلفا ،من خالل تقديم مرسح مختلف متاما عام قدمه
اآلخ��رون ،موضحا أن االختالف هو أسلوب حياته ،حيث
يعشق تقديم أعامل هادفة ومختلفة يف كل يشء ،مضيفا:
أحب البعد عن النمطية ،فلو اشتغلت أملع جزما سأكون
أفضل واحد يف هذه املهنة ،فأنا دامئا أحلم بأن أكون األول
فيام أعمل به..
مستطردا :الفن بال شاطئ ،وهذا مبدأ دامئا أضعه أمام عيني
يف كل يشء ،حتى أخرج أفضل ما لدي دامئا إىل آخر العمر،
فأنا مؤمن بأن اإلنسان إذا وضع شاطئا لنفسه يف املجال الذي

يعمل فيه ،سيقتل إبداعه.
وعن الحركة النقدية يف مرص ،قال :حزين لغياب النقد الفني
اآلن ،فإذا بحثت عن النقاد املرصيني لن تجد إال اثنني أو ثالثة
عىل أكرث تقدير ،وهذا يشء محزن للغاية ،وجييل عاش حالة
نقدية رائعة ،كانت مبثابة وسام عىل صدورنا ،ألن النقاد قدميا
كانوا يوجهونا إىل الطريق الصحيح ،ولكن اآلن نشهد حالة من
غياب النقد ،وما أكرث ما يقدم اليوم من مناذج فاسدة عىل
الشاشة يعتربهم أطفالنا أبطاال ونجوم شباك.
وأض��اف :كنت أخ��اف جدا من الفنانة زوزو نبيل بسبب
صوتها ،ويف أحد األع�مال كنت أوجه مالحظايت للممثلني،
فجاءت إىل ونطقت بنربة صوت مرتفعة« :ملاذا مل توجه يل

سمية أحمد
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مالحظتك؟!» ،فقلت لها برصاحة أنا بخاف منك .ورسد صبحي
مجموعة من املواقف الكوميدية التي جمعته بالفنانني :سناء
جميل ،وجميل راتب وغريهام من الفنانني الذين تفاعل معهم
الجمهور بشكل كبري.
وتابع :تعلمت من كل بني آدم خدم الوطن ،ومن أهمهم
السيناريست نريوز عبد امللك ،حيث تبنى موهبتي وكان سببا
كبريا فيام وصلت إليه اآلن ،وإىل اآلن ما زلت أتعلم من الكبار
والصغار ،مشريا إىل أن بدايته كانت موفقه للغاية يف السينام،
حيث قدم الكثري من األفالم السينامئية الجيدة ،ومل يفشل أي
فيلم فيها ..أضاف :أعتقد  -دون غرور  -أن السينام فشلت يف
محمد صبحي ومل أفشل أنا ،حيث وصلت ملرحلة ما رفضت
فيها السينام رغم عرض مبالغ كبرية عيل بسبب ضعف املادة
التي سأقدمها للجمهور.
وأكد صبحي أن التيار الجديد من الفنانني هو املسئول عن
فساد الدراما املرصية ،بعدما عانت السينام ،ذهبوا إىل الدراما
التلفزيونية وقاموا بإضفاء املشهد السيناميئ عىل األعامل
الدرامية ،وهو ما يُعد فشال ذريعا .وأضاف :ال يصح أن نقدم
دراما يف شكل سيناميئ ،ولذلك أنا أعترب أن التلفزيون «باظ»
بسبب لجوء السينامئيني إليه.
واعترب صبحي أن مسلسل «فارس بال جواد» أهم ما قدمه
خالل حياته الفنية ،ألنه ببساطة يفضح املرشوع الصهيوين،
مؤكدا أن إرسائيل ستظل العدو األول للعرب ،ولن يستطيع
أحد أن يقنع األمة بأنها «دولة صديقة» ،وأنها ستظل العدو
األزيل الذي يستغل غباءنا لتحقيق أهدافه .أضاف :فهي دولة
تخطط الرتكاب ما هو أبشع مام نتخيله ،وكل ما حدث يف
الوطن العريب من ثورات ليس ربيعا عربيا وإمنا هو يف األساس
مخطط الصهاينة لتقسيم املنطقة.
وأكد صبحي أنه يصعب عليه تقديم «فارس بال جواد» عىل
خشبة امل�سرح اآلن ،ألن اسمه وضع مع إبراهيم نافع –
بسبب قانون أخرجه بوش  -ضمن قامئة عريضة من األسامء
املعادية للسامية .وقال إن املشكلة الحقيقية التي يواجهها
املرسح هذه األيام هي «التسيب» ،مشريا إىل أن مرص هي
الدولة الوحيدة التي تصنع التمييز يف الفن من خالل إطالق
مصطلحات مثل الفيلم الشبايب ،واملرسح الشبايب ،واألغنية
الشبابية ،وهو ما يعتربه خطرا حقيقيا يواجه الفن يف مرص.
وانتقد صبحي املهرجانات السينامئية التي تقام يف مرص
بسبب تقليدها بعض الطقوس الغربية التي ال يحبها ،قال:
مل أحرض أي مهرجانات سينامئية ألن معنديش بيبيون ،وال
أستطيع السري عىل السجادة «الحمرا».
أكد أنه ال يحب أغاين املهرجانات ويعتربها «سفها» ،مشريا إىل
أن لإلسفاف جمهور عريض ،وأن للفن الجميل أيضا جمهوره
العريض مكتمل العدد.
وكشف صبحي عن رفضه منصب وزير الثقافة مرتني يف فرتة
املهندس إبراهيم محلب ،ألنه عىل قناعة بأن الفنان هو من
يصنع الثقافة ،ووزير الثقافة هو من يديرها ،وال بد أن تكون
الدولة عىل قناعة بها قبل أن ينفذها وزير الثقافة.
واختتم صبحي لقاءه مع الجمهور باإلجابة عىل بعض األسئلة
التي جاءت معظمها يف إطار أعامله الفنية ،كام قام بالتقاط
بعض الصور التذكارية مع مجموعة من ذوي اإلعاقة البرصية.
شارحا كيف جسد شخصية األعمى يف مرسحية «وجهة نظر»
قال صبحي :أنا تربيت وسط ثالثة من أعاممي الذين كانوا
من ذوي اإلعاقة البرصية ،واستطعت من خالل معرفتي بهم
أن أجسد تلك الشخصية.
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في ندوة معرض الكتاب

عالء قوقة :القيمة الفنية هي مرجعييت األولى
في قبول األدوار وال أسعى للشهرة والمال

جريدة كل المسرحيين

ضمن فعاليات معرض القاهرة ال��دويل للكتاب يف دورت��ه
الخمسني « دورة اليوبيل الذهبي استضافت قاعة « السينام «
ضمن محور» لقاء مع نجم « الدكتور والفنان « عالء قوقة
« تكرميا له واحتفاء به كقامة مميزة وفاعلة يف الحركة الفنية
واملرسحية املرصية والعربية أيضا ،وأدار اللقاء الفنان د .أمين
الشيوى .
استهل الشيوى حديثه قائال  :أننا عندما نتحدث عن عالء قوقة
فنحن نتحدث مبارشة عن فن املمثل واملرسح املرصي والعريب
يف نفس اللحظة ،أضاف :هو عالء الدين أحمد قوقة خريج كلية
الهندسة بشبني الكوم جامعة املنوفية ،التحق باملعهد العايل
للفنون املرسحية ،وحصل منه عىل درجة البكالوريوس بتقدير
امتياز مع مرتبة الرشف ،متيز قوقة أثناء دراسته و ظهرت مالمح
النبوغ عليه يف فن املمثل منذ كان طالبا ،فشكل عامال مشرتكا
يف غالبية العروض باملعهد العايل للفنون املرسحية ،وخاصة يف
مشاريع الدراسات العليا ،ورشفت مبشاركته يف بعضها وبكونه
مشاركا يف مشاريعي الخاصة مبرحلة الدراسات العليا  ،حصل
قوقة عىل دبلوم الدراسات العليا قسم اإلخراج املرسحي بتقدير
عام جيد جدا مع مرتبة الرشف ،ثم ماجستري الفنون املرسحية
بتقدير امتياز  ،ثم حصل عىل الدكتوراه يف فلسفة الفنون يف «
فن املمثل» عىل وجه الخصوص بنفس التقدير مع مرتبة الرشف.
وأض��اف الشيوى :حصد الفنان د .عالء قوقه جوائز كثرية
العدد 600
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دراسة الهندسة زودتين بمنهجية التفكري عند
تناول الشخصية الدرامية اليت ألعبها
أبرزها جائزة أفضل ممثل باملهرجان القومي للمرسح املرصي
ألربع مرات ،آخرها دورة املهرجان األخرية  ،وهو ما تفرد به
وحده عن كل الفنانني الذين شاركوا يف كل دورات املهرجان،
كام حصل عىل جائزة الدولة التشجيعية وأشاد الشيوي بتميز
قوقة يف الدراسة األكادميية و بعمله أستاذا لفن املمثل قسم
للتمثيل واإلخراج باألكادميية ،و خاصة فيام يتعلق بتدريس
قوقة ملادة حرفية املمثل .واقرتح الشيوى أن يكون اللقاء مع
عالء قوقة من خالل توجيه األسئلة له من الجمهور وإجابته
عليها.
وردا عىل سال أحد الحضور عن سبب قلة مشاركاته يف الدراما
التلفزيونية والسينامئية ،عدم مشاركته مبرسح القطاع الخاص
أجاب د  .عالء قوقة :العمل بالسينام والتلفزيون يحتاج جهد
خاص  ،وأنا ال أقبل املشاركة ملجرد االنتشار ،والقضية ليست
فقط السعي نحو الشهرة أو املال إمنا القيمة الفنية فهي
التي تبقي بعد رحيل الفنان  ،و أنا من هؤالء الذين يحبون

أن يبقى تاريخهم الفني بقيمته وليس بكميته  ،و أن أبقى
بتجارب قوية دون شوائب  ،خاصة لكوين أستاذا ومدربا
داخل مرص وخارجها ،وأعي أن لدي التزامات نحو طاليب ونحو
املكان الذي أنتمي له ،وكفنان ينتمي ملرص ،وأضع هذا نصب
عيناي دوما  ،لذا ال أرىض أن ينظر إيل أحد طاليب نظرة سيئة ،
فأنا قدوة ودامئا ما أراجع نفيس .
القيمة الفنية هي المرجعية األولى
أضاف قوقة :املرسح املرصي مر بكبوات كثرية  ،و قدم أعامال
ال ميكن أن نعدها أعامال فنية ،وأنا ال أجرؤ عىل املشاركة يف
أي عمل غري جيد ،قد يسهم يف زيادة انتكاسة املرسح ،غري
أننا نرى بأعيننا أن الفن بدأ ينهض يف اآلونة األخرية بأعامل
ذات قيمة ،و إذا غاب الوعي بالدور الحقيقي عن الفنان
نحو املجتمع فسنجده يقوم بأي عمل ليس له قيمة ،لذا
اتجه يف خيارايت ناحية القيمة ،وأنا كنت أشارك بثالث أعامل
مبرسح الدولة يف وقت واحد ،وفخور بكل هذه التجارب  ،و
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النقد الحقيقي يوجه الفنان ويكمل العملية
اإلبداعية ويطور مسريتها

حني يعرض عىل عمل جيد بالقطاع الخاص سأقبل املشاركة
فيه  ،وشدد قوقة عىل أن القيمة الفنية هي املحور األسايس
واملرجعية الختياره و كذلك احرتامه لثقافة املجتمع والجمهور .
المقياس الحقيقي للعرض المسرحي
و عن سبب عدم اهتامم مرسح الدولة وتقاعسه عن تصوير
عروضه تليفزيونيا وهو ما يؤدي لعدم شهرة فنانيه ،قال قوقة:
إن املرسح خلق لهذا اللقاء الحي بني املمثل والجمهور  ،أما
إذا شوهد العرض بالتليفزيون فإنه يفقد جوهره ،ونحن ال ميكننا
أن نقيس قيمة العرض إال بالحضور املبارش ،وهذا هو املقياس
الحقيقي .أضاف :املرسح يف احتياج للدعم بالذهاب ملشاهدته
.
فيام قال الشيوى  :هناك أحد اآلراء ترى أن تصوير العروض
وتقدميها بالتليفزيون ،خاصة بعض عروض القطاع الخاص ،أرض
باملرسح بشكل كبري ،السيام عروض الكوميدية ،حيث رسخت
لدى الكثريين أن هذا هو املرسح ..أضاف « :الواد سيد الشغال»
مثال جعل الجمهور يبحث عن شاكلة هذا النموذج ..يف حني أن
املرسح املرصي يزخر بعرشات النامذج املختلفة  ،ونحب أن نؤكد
دوما أن املرسح يجب أن يقدم كامئدة عامرة بكل األصناف،
فنقدم الرتاجيديا والكوميديا ،والفارس ،وامللحمي  ،وكل األشكال
.
وردا عىل سؤال :هل الدراسة األكادميية الزمة لتكوين املمثل
الجيد ،وهل تغني املوهبة عن الدراسة قال قوقة:
نحن النلغي قيمة املوهبة الفطرية ،وهناك كثري من الفنانني
الحقيقيني مل يدرسوا  ،وقد أهلتهم فطرتهم لهذه املكانة مثال
عيل الكسار ،ونجيب الريحاين ،رشدي أباظة وغريهم كثريون ،
بينام عندما ميتلك أحد املوهبة وي��درس فإن ذلك يحدث
فارقا كبريا ،مثال ذلك الراحل أحمد زيك ،ونور الرشيف وهام
منوذجان مهامن يف تاريخ الفن املرصي  ،أضاف :وهذا ال يعني

أن الدراسة األكادميية هي املسار األوحد للتطور والنمو ،فهناك
أيضا املطالعة والقراءة والبحث الذايت وهي وسائل أخرى
للتثقف يف كنه الفن  ،وعىل هذا فإن الدراسة األكادميية هي
أحد املسارات فقط.
فيام قال الشيوى :لقد وصلنا إىل مرحلة من التقدم العلمي
يف العلوم و يف الدراسات اإلنسانية ما جعل كل شئ يدخل يف
نطاق العلم وكذلك الفن  ،وعىل ذلك فإن الدراسة تدفع من
ميتلكون نصف املوهبة أو حيز صغري منها إىل مراحل متطورة
من اإلبداع مثال ذلك نجده يف السينام األمريكية وفنانيها .
ورش العمل ال يمكن مقارنتها بالدراسة
ويف إجابة عن سؤال  :هل تغني ورش التمثيل عن الدراسة
املتخصصة للفنون  ،أجاب قوقة :إن الورش الفنية تعطي أحد
الجوانب وال ميكنها أن تغطي كل مناحي جوانب الدراسة،
عكس الدراسة األكادميية التي تشمل مناحي كثرية ميارسها
الطالب ويشارك فيها خالل أربع سنوات من مواد دراسية
نظرية وعملية متعددة تجعله أكرث علام ووعيا .
وعن سؤال :هل جاء قرار دراستك التمثيل منذ البداية يف
مقتبل عمرك ،أم كان بعد دراساتك للهندسة واكتشافك
ملوهبتك؟ أج��اب قوقة منذ طفولتي اكتشف بعض من
حويل أن لدي شغف بالتمثيل وموهبة  ،لكني أمتمت دراسايت
لتفوقي بالثانوية العامة شعبة رياضة  ،ولتفادي حدوث الصدام
مع عائلتي حصلت عىل بكالوريوس الهندسة قسم ميكانيكا
وتصميم  ،لكني خالل الدراسة بالهندسة كنت أمارس التمثيل
 ،ويرجع الفضل يف ذلك للفنان طلعت الدمرداش باملنوفية,
ومكتبتي التي كانت حينذاك زاخرة باملعارف املرسحية.أضاف
قوقة :لقد أفادتني الدراسة بالهندسة يف منهجية التفكري ،وخري
مثال لتطبيق ذلك دراسة الشخصية الدرامية والولوج إليها
والتفكري قي تقدميها من كل الجوانب ،وجدانيا وصوتيا وهو

الدراسة تدفع من يمتلكون نصف الموهبة إلى
مراحل متطورة من اإلبداع والورش ال تكفي
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ما يضيف لرصيدي الفني .
روشتة نمو وتطور مسرحنا المصري
وعن نقاط الضعف والقوة يف املرسح املرصي والعقبات
التي تقف يف طريق ازدهاره يف سنوات األخرية
قال قوقة :إن الجانب األول من أزمة املرسح تبدأ بالبنية
التحتية ،ولقرارات الدفاع امل��دين الكثرية حيث باتت دور
العرض غري مؤهلة لحامية املشاهد ،والكثري منها مغلق  ،أما
الجانب الثاين فهو املؤلف ،املبدع األول يف العملية الفنية.
موضحا أن املرسح يزدهر «عندما يوجد مؤلف قوي  ،مثل
مؤلفي مرسحنا الذي مازلنا نفتخر به يف حقبة الستينيات
وكذلك يف ظل وجود املخرج املبدع و كذلك املمثل ومهندس
الديكور وغريهام من العنارص الجيدة ،مشريا إىل أن أزمة
امل�سرح -إن وج��دت -فإنها تبدأ من اختفاء النص الجيد
الجديد  ،أما الجانب الثالث الذي ذكره قوقة فهو رضورة
االهتامم بالدعاية التسويق  ،مؤكدا أن روح العمل الفني هو
جمهوره « فكيف نبحث عن إحداث تأثري يف املجتمع وصاالت
العرض فارغة؟» أضاف :املشاهد يجب أال يغيب ،لذلك البد
من تسويق جيد للمرسح .أما الجانب الرابع – تابع قوقة -
فريجع إىل املبدع « املخرج أو املنتج ذاته» وهو من يأخذ
« النص»  ،ويصنع منه عمال فنيا قيام ،يعي الواقع املعاش
ويقدمه يف صورة فنية مبدعة  ،وهو ما يحدث سمعة جيدة
للعرض ،تابع قوقة :الجانب الخامس املهم الزدهاراملرسح
املرصي فهو الحركة النقدية القوية حيث أنه عندما ال تتوافر
حركة نقدية مواكبة لإلبداع املرسحي وتسرب غوره وتكشف
البواعث الكامنة يف العمل الفني يفقد الفنان بوصلته ،مشددا
عىل أن الناقد هو من يوجه الفنان من أجل اكتامل العملية
اإلبداعية وتطوير مسريته .
فيام قال الشيوى :مازالت مشكالت املرسح املرصي منذ حقبة
الستينات يف القرن املايض كام هي ،رغم الدراسات ،مشريا
إىل أن التطور يف املرسح يرتبط بالرغبة الجامحة يف أن يكون
لدينا مرسحا جيدا ،و بحركة املجتمع ،أضاف :و هناك عوامل
أخرى تؤدي إىل عدم االهتامم فجميعنا مشغولون دوما بوسائل
التواصل االجتامعي ،نعيش يف جزر منعزلة ،ومع ذلك فهناك
حركة مرسحية واع��دة يف الدولة والقطاع الخاص نتمنى أن
تكمل طريقها لتحدث التنشيط .
و تساءل الناقد وعضو هيئة التدريس باملعهد العايل للفنون
املرسحية محمد رفعت يونس عن متكن عالء قوقة يف أداء
وتجسيد الشخصيات الدرامية ،وهل يرجع ذلك إىل استقراره
عىل مناهج خاصة به يف التمثيل ..أم أنه مازال يتملكه القلق
واالضطراب عند تقديم شخصية جديدة للمرسح؟
أج��اب ع�لاء قوقة :إن املرحلة األوىل هي التعرض األويل
للشخصية ،حيث أتساءل يف نفيس :كيف سأصل إيل جوهر
الشخصية وما هو الجديد الذي سأقدمه من خاللها ،وهذه
املرحلة األكرث خطورة ،وبناءا عىل هذا التساؤل اتخذ القرار
بقبول تقدميه الشخصية أم رفضها  ،وأحيانا تقدم يل شخصية
مبساحتها الكبرية املمتلئة بالدراما ،لكن ما يقلقني منها هو
الجانب الفكري الذي سيقدمه العمل ذاته ،كذلك الجانب
الفني ووعي بالقدرة عىل تقديم الشخصية من كل الجوانب
 ،واستطرد عالء قوقة  :التمكن والقدرة عىل األداء القوي
والجيد يأيت دوما من التدريب املستمر و الدائم ،و نتاج خربات
مرتاكمة ،غري أنني أبقى دامئ��ا بشعور خ��اص حيال لحظة
املواجهة يف كل عرض  ،حريص عىل إدراك ماهية جمهور يف
كل ليلة.
عقب د .أمين الشيوى بأنه الحظ بقوة أن عالء قوقة قدم
أداء مختلفا ومميزا لشخصية « عامل التذاكر « خالل عرض
مسافر ليل « وأنه قدمها بشكل مختلف ثالث مرات.

[

ملف

[

14

«الكتابات الجديدة»

على مائدة حوار معرض الكتاب

جريدة كل المسرحيين

شهدت قاعة التجارب املرسحية يف معرض القاهرة الدويل
للكتاب يف دورة اليوبيل الذهبيً ،
نقاشا مفتوحً ا حول «الكتابة
املرسحية الجديدة» ،وتضمنت الندوة مناقشة عدة محاور هي
عرص نهضة املرسح ،ودور الرقابة مع النص املرسحي ،وبدايات
تفكري املرصيني يف تقديم نسيج مرسحي خاص ومختلف عن
النسيج األورويب ،حرض الندوة من النقاد املرسحيني :هشام
إبراهيم ،يارس عالم ،د .محمد سمري الخطيب ،ليليت فهمي،
باسم عادل ،وأدارها أحمد خميس.
قال الناقد أحمد خميس :كرم مطاوع هو رائد التغيري يف شكل
الكتابة للمرسح بعد يعقوب صنوع ومارون النقاش وسيد
درويش ،وأن هذه األسامء قدمت مناذج ناجحة للمرسح يف مرص
والوطن العريب.
وتابع خميس :بعد فرته اهتم املخرجون مبا يقدم يف «املهرجان
التجريبي» كام اهتم «منصور محمد» بدراما الجسد من خالل
النص املرسحي ،وأصبح هناك وعي واهتامم كبريان بالعرض
والخروج عن شكل النص التقليدي إىل الكتابات املرسحية
الخاصة بخشبة املرسح ،وظهر وقتها كتاب كبار راسخون يف
ذلك املجال .كام ظهرت عروض مرسحية مختلفة مثل «القطة
العمية» ،وهي عبارة عن تكوين مشاهد مختلفة عىل خشبة
املرسح ،كام أنشأ عمر معتز تجربة جديدة وناجحة بعنوان
«هدوء نسبي» قامئة عىل فكرة أن اإلنسان ال يشء.
وأبدى يارس عالم سعادته بوجوده يف معرض الكتاب ،وتساءل:
«ماذا يعني املرسح؟» ،مشريا إىل أن هناك نوعا من الناس يرى
أن املرسح له عالقة بالكاتب ،وآخر يرى أن املرسح عبارة عن
عمل فني أديب كتايب ،وهذا التفسري يُعد تفس ًريا تقليديًا.
وتابع عالم أن املرسح تجربة ،وله عالقة باملشاهد مثل أعامل

أحمد خميس :كرم مطاوع هو رائد التغيري في المسرح المصري
توفيق الحكيم ،حيث اتخذ االتجاه األديب ،ونحن هنا ال منلك
الحكم فيام هو الصواب وما هو الخطأ ،ألنه ليس هنا مرسح
بدون جمهور ،وال مرسح بدون مبدع.
وتطرق عالم إىل أول تجاربه املرسحية عام  2006من خالل
ورشة الشباب ،التي أقيمت تحت عنوان «ديفيد وجرجس
وحسني» ،وشارك فيها عدد من الشباب املسلمني واملسحيني،
مشريا إىل ظهور العنف اللغوي ،بعد فرتة ،وتغري أسلوب
التعامل بني أفراد الورشة ،وهو ما يخالف – يف رأيه عملية
إنشاء الفرق املستقلة ،حيث إن عملية إنتاج املرسح املستقل
تقوم عىل أعضاء متناغمني ،وأن املؤلف يف األساس عنرص من
عنارص العرض املرسحي.
ويف سياق متصل ،قالت الناقدة ليليت فهمي :ال يوجد جمهور
للمرسح ،وهذا يشء مفزع ج ًدا ،حيث إن املرسح يحتاج إىل
بعض من الحرية ،بعي ًدا عن الرقابة ،وإذ مل توجد الحرية فام
هي جدوى الفعل املرسحي يف ظل وجود الرقابة االجتامعية،
والذاتية ،التي ُتصدر نوعا من الخوف ،وتؤدي إىل توليد العزلة
يف النص املرسحي.
وتابعت فهمي أن القضية هي قضية تاريخية ،وهي خارج
القضايا النوعية ،وخارج اهتامم الجمهور.
وتحدث باسم عادل عن تجربته يف كتابة النص املرسحي حيث
قال إننا نقوم يف بعض األحيان بإحضار النصوص القدمية ،وعمل
تعديالت أو اإلعداد عليها ،مؤكدا أن أفضل منطقة يف اإلعداد
هي إعادة طرح النص من جديد ،مشريا إىل أن أوىل تجاربه
كانت مع «بيت الدمية» و«الرهان».

ياسر عالم :ال يوجد مسرح بدون جمهور وال مسرح بدون مبدع
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فيام تحدث د محمد الخطيب عن كتابة املرسحية الجديدة
حيث قال إن املرسح يجب أن ينفتح عىل الثقافة ،لذلك يجب
االعتامد عىل اللغة ،فعىل سبيل املثال شهدت كتابة النص
املرسحي تطو ًرا يف أشكاله ،وقد كان هناك النصوص القامئة عىل
املواعظ وغريها ،مشريا إىل أن حدوث مثل هذه التحوالت بدأت
يف الكتابات الصحفية .تابع :حدثت أزمة أيضا يف اللغة بعد
هزمية  ،67ومع ظهور اتجاه العوملة ،وأصبح هناك زعزعة للنص
املرسحي الخشبي.
وأكد الخطيب أنه يجب االعرتاف بأن املرسح ال يستطيع
مجاراة الواقع يف الوقت الحايل ،ولكن هناك بعض العروض
املرسحية حاولت توظيف ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا.
فيام أكد الناقد هشام إبراهيم رضورة التفاعل بني أعضاء
الفريق املرسحي والجمهور ،مؤكدا أن املرسح يجب أن يعترب
الجمهور فردا أصيال وعنرصا مهام من عنارص العرض املرسحي،
بحيث ال يكون الجمهور هو املتلقي فقط ،وأشار إىل أن
املرسح ال بد وأن يحمل صوت الجمهور ،وإىل أنه عندما يعرب
املرسح عن الناس وأفكارهم وطموحاتهم ومشكالتهم وآالمهم
ومخاوفهم ،وقتها يصبح املرسح مل ًكا للناس ،وساعتها سيقومون
باالحتفاظ به ،ولن يهجروه.
يذكر أن الدورة الذهبية ملعرض القاهرة الدويل للكتاب،
انطلقت الثالثاء  23يناير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح
السييس ،حيث يقام املعرض ألول مرة يف مركز مرص للمعارض
الدولية بالتجمع الخامس ،احتفا ًال مبرور خمسني عاما عىل
انطالقه.

سمية أحمد
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الشرقاوي..

في ندوة «عالمات مضيئة» بمعرض الكتاب

دوارة :دراسة الحقوق أهلته للدفاع عن الحرية والعدالة

متابعة محمد خضري
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ضمن فعاليات معرض القاهرة الدويل للكتاب ،أقيمت بقاعة
ذاكرة املعرض ندوة لالحتفال بالكاتب عبد الرحمن الرشقاوي
تحت عنوان «عالمات مضيئة» ،بحضور املؤرخ املرسحي د.
عمرو دوارة ،والكاتب والناقد مصطفى عبد الله ،والكاتب
الصحفي ماهر حسن ،والناقد محمد عبد العال.
أعرب الكاتب مصطفى عبد الله عن سعادته باالحتفاء بواحد
من أهم رواد املرسح الشعري يف الوطن العريب وهو الكاتب
عبد الرحمن الرشقاوي ،الذي وصفه بأنه يعد بالفعل ثائرا
أصيال.
وأشار عبد الله إىل أن الراحل كان من أصدقاء عدد من
الرواد الكبار من بينهم يوسف السباعي ،وثروت أباظة ،وإن
مل يعرتف أدباء الستينات برثوت أباظة ،كام كان صديقا أيضا
ملوىس صربي.
ومن جانبه ،أضاف الكاتب الصحفي ماهر حسن ،أن هناك
رموزا كثرية يف النقد املرسحي تعلم عىل أيديهم وعىل رأسهم
فؤاد دواره ،عيل الراعي ،رجايئ النقاش ،وغريهم ،موضحا أن
الرشقاوي كان متفردا يف الرواية واملرسح الشعري ،وأن أعامله
املرسحية تسودها الروح الثورية ،مؤكدا أن املرسح الشعري
صنع عىل يد أحمد شوقي ،ثم عزيز أباظة ،وعبد الرحمن
الرشقاوي الذي كتب املرسح الشعري املفعم بالدراما.
وأعرب املؤرخ املرسحي د .عمرو دوارة عن حزنه الشديد

لضعف عدد الحارضين الذي ال يتجاوز العرشة أفراد،
ولغياب أرسة الرشقاوي أيضا ،بعد مرور  32عاما عىل رحيل
رحيله!
وأشار دوارة إىل أن عبد الرحمن الرشقاوي يتميز بالصدق
يف كتاباته نتيجة نشأته الريفية ،وإىل أن دراسة الحقوق،
أضافت له الكثري من األدوات التي أهلته للدفاع عن الحرية
والعدالة ،وأنه كان يهتم بالبطل الرتاجيدي دامئا يف مرسحه،
وأن عمله الصحفي كان قامئا عىل دراسة النامذج الحقيقية
املعارصة ،وأنه تأثر باملد الثوري الذي عاشه..
أضاف دوارة :كل ذلك أثر عىل كتاباته التي تهتم بالرتاث
الرشقي والتاريخي يف القصيدة والرواية واملرسح.
وأكد دوارة أن فرتة عبد الرحمن الرشقاوي من أزهى فرتات
االنتعاش والنهضة املرسحية التي شهدت بزوغ نجم مجموعة
من كبار املخرجني ،مشريا إىل أن املرسح فن وليس أدبا فقط،
وأن تقديم النص املرسحي عىل خشبة املرسح أضاف له
الكثري ،وأن املخرج كرم مطاوع كان صاحب نصيب األسد من
أعامل عبد الرحمن الرشقاوي.
وأوضح دوارة أن عبد الرحمن الرشقاوي كتب العمل
املرسحي «األسري» يف  ،1953ولكنه مل ي َر النور حتى اآلن،
وأنه كتب رواية «األرض» يف  1954ونرشت مسلسلة يف
جريدة ،ويف عام  1962قدمتها فرقة املرسح الحديث مبرسح

التلفزيون ،كام قدمت مرسحية «الشيخ رجب» يف ،1963
وأنه كتبت «الشوارع الخلفية» يف  ،1958وقدمت يف ،1962
كام كتب «مأساة جميلة» يف  ،1964و«الفتى مهران» يف
 1966وأن هذه املرسحية استطاعت أن تحدث طفرة ونقلة
يف املرسح املرصي ،كام كتب «وطني عكا» يف .1968
كام أكد دوارة أن الرشقاوي نجح يف الوصول إىل خشبة
يأت بعده ما يضاهي
املرسح بالفصحى ،وأنه إىل اآلن مل ِ
قيمته ،مضيفا :هناك نصوص جيدة بعد الرشقاوي وصالح
عبد الصبور مثل نصوص محمد إبراهيم أبو سنة ،ومحمد
مهران ،وغريهام .تابع :اتهم الرشقاوي بالشيوعية عىل الرغم
من كونه رجال مسلام .ومن أبرز ما كتبه الرشقاوي «الفتى
مهران» .أشار دواره إىل أن «الحسني ثائرا» قدمها املخرج كرم
مطاوع يف  45ليلة عرض باملرسح القومي ،وإىل أنها ما زالت
تقدم يف العراق حتى اآلن ،وإن أفضل من قدمها هو كرم
مطاوع.
وختم دوارة بأن الرشقاوي قدم الكثري من الدراسات
اإلسالمية والروائية وأن مرسحه ال يزال باقيا حتى اآلن.
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بعد فوزه بجائزة معرض الكتاب

محمد بغدادي :الحرية هي الباب الذهيب لإلبداع
يعترب تخصيص معرض القاهرة الدولي للكتاب جوائز ألفضل كتاب صادر خالل عام في مختلف المجاالت ،إعالء لقيمة الكلمة ،وتأكيدا ألهمية دور
الكتاب في تنمية العقل وتغذية الروح وتفعيل دور الثقافة ،وترسيخ لمكانة المؤلفني واألدباء في المجتمع .وقد فازت مسرحية «يعيش أهل
بلدي» للكاتب محمد البغدادي ،اليت تقام بروفاتها حاليا بالمسرح القومي بجائزة فرع المسرح .محمد بغدادي شاعر وصحفي وفنان تشكيلي
وكاتب سيناريو ومسرح .حاصل على ماجستري الصحافة من كلية اإلعالم جامعة القاهرة وبكالوريوس فنون جميلة قسم تصوير ،تتلمذ على يد
الفنان حامد ندا .كما حصل على الكثري من الشهادات في مجاالت مختلفة ،وهو الرئيس السابق لقناة المحور .كاتب صحفي في مؤسسة روز
اليوسف والمدير الفين لها ولصباح الخري والمدير .ورئيس تحرير الجريدة الذهبية .أصدر مجلة ابن عروس في شعر العامية ورأس تحريرها .صدر
له  16كتابا في أدب األطفال تضمنت رسومات من تصميمه .وشارك في إعداد وكتابة أغاني مسرحيات سكة السالمة وأغاني مسرحية كارمن،
وأوبريت الفن أصل الحضارة تلحني ياسر عبد الرحمن وبطولة سيمون ومحمد صبحي ،كما قدم أوبريت قلب في الروبابيكيا من ألحان منري الوسيمي
عند إعادة افتتاح مسرح البالون عام .1999
أصدر عدة دواوين شعرية ،ومسرحيات كثرية ،منها مسرحية «عربة الزواج السريع» ،وكان آخرها مسرحية شعرية بعنوان «قمر على بغداد»،
باإلضافة لمسرحية «يعيش أهل بلدي» اليت فازت بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب .فصدر له ثالثة كتب عن فن الكاريكاتري أحدهم عن صالح
جاهني ،والثاني عن أحمد حجازي رسام الكاريكاتري بروز اليوسف ،واألخري عن جورج البهجوري.

حوار :أحمد محمد الرشيف
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أوال نهنئكم بالجائزة ،وهل توقعت الفوز بالجائزة؟
مل أتقدم ألي مسابقات من قبل ،وال أتوقع الفوز ألنني ال أعرف
املعايري التي تعتمد عليها لجان التحكيم ،لكن جاءت ظروف هذه
املرسحية أنها طبعت يف الهيئة ،وهذا العام مل تكن دور النرش هي
املنوطة وحدها بالتقديم بل املؤلفون أيضا ،فحدث التقديم لها بالحظ
ومل أعلق عىل الفوز أي آمال ،وكانت مفاجأة بالنسبة يل ،وخصوصا
بعدما علمت أن أعضاء لجنة التحكيم نقاد وأساتذة كبار ولديهم قدر
عال من الشفافية وهم د .أحمد مجاهد ود .محمود نسيم ود .سامح
مهران ،وهو ما أضاف لقيمة الجائزة.
هل الفوز بالجوائز يعطي دفعة معنوية للكاتب؟
هذا يعطي دفعة ألنه يشعرك أن إبداعك له تقديره ويؤكد أهمية
املوضوع املطروح يف املرسحية ،فاالنتصار هنا للموضوع وليس
لشخيص .وهذا أيضا رأي لجنة القراءة يف املرسح القومي – هذه
املرسحية قدمت منذ عامني للمرسح القومي  -وقد قالت إنها منذ
سنوات مل تصادف مثل هذا النص املكتوب .وتخصيص جوائز للكتاب
يعد بالطبع من املكافآت املعنوية قبل املادية ،ألن املادية قليلة
بالنسبة لغريها من املسابقات يف الدول األخرى كام يعد نوعا من رد
االعتبار للمبدع.
ع �م ��ا ي � ��دور ال� �ن ��ص ال �ف ��ائ ��ز ب ��ال �ج ��ائ ��زة «ي �ع �ي ��ش أه ��ل
بلدي»؟
املرسحية بدون زمان أو مكان معني ،لكن الحالة تنطبق علينا يف
عرص ما بعد ثورة يناير ،فقد كنا يف حالة سيولة سياسية واجتامعية
وأمنية ،وقد افرتضنا أن فردا من أبناء الثورة سيتوىل الحكم ،فيعمل
عىل التعرف عىل القوى االجتامعية والسياسية املوجودة يف البلد
التي سيحكمها ،فيقرتح إنشاء مجلس رئايس يضم فردا واحدا ممثال
عن كل القوى السياسية واالجتامعية وكل االتجاهات ،فيلتقي بكل
هذه القوى وكلام قابل أحدا يكتشف أن آخر يشء يفكرون فيه هو
مرص ،وأن كل شخص يفكر يف مصلحته ،ويف النهاية يكتشف أن الناس
الحقيقيني غري موجودين يف الصورة وهم املهمشون املهمومون بهموم
البلد ،من ميوتون يف الحروب ،وهم الطبقة املتوسطة ،فيعرف أن كل
من يريد دخول املجلس الرئايس قلبه ليس عىل مرص .وهنا أشتبك
مع الواقع من خالل هذه القوى التي تقابل الرئيس الذي يظل يف كل
مشهد يقابل قوى جديدة ،ومن خالل ذلك نطرح كل قضايا املجتمع
ومشكالته والواقع وخلفيات جامعات املصالح والنفوذ والجامعات
األصولية واملتطرفني ورجال األعامل والفاسدين وكل هذا ،بحيث إننا
يف النهاية نكتشف أن املرسحية تشتبك مع كل القضايا التي كانت
مطروحة يف هذا التوقيت ،حيث كان املجتمع يف حالة سيولة ومل يكن
العدد 600
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الجوائز رد اعتبار للمبدع ولقيمة الكلمة المكتوبة

قادرا عىل تحديد بوصلته.
االشتباك مع الواقع
ل �م ��اذا ي��دع��ي ال �ب �ع��ض أن ل��دي �ن��ا أزم� ��ة ف ��ي ال�ن��ص
المسرحي؟
ال توجد مشكلة تأليف مرسحي ولكن املسألة أن مرسح الدولة منوط
به تبني النصوص الجادة والقادرة عىل االشتباك مع الواقع والتعبري
عنه وطرح موضوعات طازجة تهم املشاهد وتصنع البهجة والفرجة
بخفة الظل والكوميديا ،وليست قامتة أو خطابية كام يُظن عن

مرسح الدولة ،ومرسح الدولة قادر عىل ذلك وقد لعب دورا مهام
يف الستينات ،لكننا مل نستطع أن نواصل يف اإلخراج وال الكتابة ،فلم
يحدث امتداد ملا سبق ،وما سبق ال يصلح أن نعيده مرة أخرى ،لكنه
يعترب تكأة أو منصة للتطوير .ثم جاء لنا مهرجان املرسح التجريبي
وافتتح لنا مجاالت مهمة لالحتكاك بتجارب وثقافات أخرى أدت
لظهور مجموعة كبرية من شباب املرسح سواء يف التمثيل أو اإلخراج
أو الديكور واإلض��اءة وكل عنارص العرض املرسحي ،كانوا واعدين،
لكن الحقيقة أن الجميع يستسهلون ،فيلجأون للنصوص األجنبية
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كفانا ترجمة وتمصري واستخدام تراث غربي في المسرح المصري

المسرح مرآة لواقع الناس
كيف يتفاعل المسرح مع الناس؟
عندما تكون عىل خط التامس مع مشكالتهم ،فالناس سوف تحرض
إليك يف املرسح وتشاهدك .عندما تكون أنت املرآة التي تعكس
واقعهم .ال بد أن يكون لك رؤية وتقدم حلوال ،ومعالجات للواقع
لتكون جاذبا ،وال نقدم الواقع كام هو وندعي الواقعية ،فالواقع هو
أن تشعر بالناس وقضاياهم وتشعر مبا يشغلهم وتطرحها للنقاش يف
عملك املرسحي.
ه��ل ن �ق�ت�رب ب �ه��ذا م��ن ال �م �س��رح ال �ش �ع�ب�ي؟ ول �م��اذا
اختفى؟

االستسهال وغياب العمق من أسباب أزمة المسرح
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وميرصونها لكن بطريقة بعيدة عن الحرفية ،فمثال يف أيام عىل الكسار
وإسامعيل يس ونجيب الريحاين ثم ف��ؤاد املهندس وعبد املنعم
مدبويل ثم سعيد صالح وعادل إمام ،توجد نصوص استمدت فكرتها
من نصوص أجنبية ،مثال مرسحية «مدرسة املشاغبني» مستمدة من
فيلم سيدين بواتيه (إىل أستاذي مع محبتي) الذي حصل عىل جائزة
األوسكار ،ولكن متت إعادة صياغته بشكل مرصي رصف ،لكن هذا
غري موجود اآلن ،وما يحدث حاليا هو نقل النصوص األجنبية بطريقة
النسخ واللصق ،ومجرد تغيري املالبس وتغيري اللغة وإج �راء بعض
تغيريات طفيفة ،لكن ال يوجد من يستطيع استلهام النص األجنبي
واالشتباك به مع الواقع وبالتايل يكون مؤثرا ،ناهيك بأننا مررنا بفرتة
انهيار يف املرسح وقدمنا تنازالت كثرية ملتفرج عريب قادم للسياحة
ليشاهد نجامت يف عرض أشبه بالكباريه ،وهذا أساء إلينا وأفسد
الذائقة الفنية للمرسح وللجمهور ،مثلام يحدث يف (مرسح مرص)
الذي ال تخرج من عروضه بأي نتيجة أو قضية أو رسالة ،وعندما
تفرض ذلك النوع عىل الناس كل يوم فأنت تؤدي إىل ترسيخه يف ذوق
املشاهد ،الذي يظن أن هذا هو املرسح وخصوصا األجيال الجديدة.
هل هذا تأكيد على فكرة أن المسرح في أزمة؟
نعم ،املرسح يف أزمة ،وهذه األزمة ال تحل إال إذا كان مرسح الدولة
يهتم اهتامما حقيقيا بقضية املرسح نفسها وليس فقط بالعروض
املرسحية ،فال بد من وجود ميزانيات ضخمة لتحقيق الفرجة والقضية
واإلضحاك معا .كل هذا هو ما يحتاجه العرض املرسحي .كام أننا
نحتاج لتشغيل أجيال جديدة ،فمعهد الفنون املرسحية يقوم سنويا
بتخريج دفعات جديدة لها أنها تأخذ فرصتها يف العمل والتجريب.
وعىل البيت الفني للمرسح أن يدعمها وكذلك قطاع الفنون الشعبية.
وحركة املرسح بحاجة إىل بعض املعالجات واإلمكانيات املادية لتنهض
الحركة املرسحية من جديد.
الرتاث ثروة لكتاب المسرح
ه��ل ن �ه��وض ال�م�س��رح ي�ع�ت�م��د ع�ل��ى ال�ك�ل�م��ة وع�م��ق

الفكرة؟
بالطبع ،يف البدء كانت الكلمة ،وال بد من وجود نصوص مرصية،
كفانا ترجمة نصوص وكفانا متصري وكفانا استخدام الرتاث األورويب يف
املرسح .فلو أتيحت الفرصة لخروج كل املكتوب واملخزون بداخل
أدراج املؤلفني للنور سنحصل عىل نتائج طيبة.
كيف يبدأ التجريب من الجذور؟
التجريب لدينا يحتاج إعادة نظر يف فكرة التجريب ومعناه ومفهومه.
فال بد أن يستوعبه املبدعون بشكل مغاير ،فالرتاث ثروة لكتاب
املرسح ،ميكن أن يؤخذ منه تيامت وأفكار وحواديت وحكايات زاخرة
باملتعة وبالرسائل اإليجابية التي توجه للمشاهد يف الوقت نفسه ،ألن
بها جزءا تراثيا وجزءا خرافيا وجزءا أسطوريا وجزء حكايات شعبية،
فمثال ألف ليلة وليلة ميكن أن تستخرج منها مائة نص مرسحي ،فبها
فانتازيا ،وهذا ميكن أن يخلق تجريبا ،واستعان بها من قبل ألفريد
فرج وسعد الله ونوس ،كثريون استخدموا هذا الجانب ومنهم كتاب
الستينات ،حيث قدموا عروضا متميزة جدا مع تكثيف العرض
وتقصري مدته واستخدام السينوغرافيا واإلضاءة واملالبس والديكور
وعنارص العرض املرسحي كافة.

املرسح الشعبي ميكن أن ينتج لنا رؤى وروافد جديدة يف املرسح.
ونالحظ أنه يوجد فارق بني املرسح الشعبي االرتجايل وبني املرسح
الشعبي الذي يعتمد عىل الحكايات الشعبية ويعيد إنتاجها يف
شكل عرض أو نص مرسحي .وامل�سرح الشعبي االرتجايل يشبه
الشعر الشفاهي ،له مخرج محرك ثقايف ومخرج يناقش ويطرح
قضية للجمهور ،فمثال يقول لهم ،افرضوا أنه جاءكم عمدة واتضح
أنه ال يساوي بني الناس يف املعاملة وأن مثة فسادا يف إدارته ملوارد
القرية وأنه يحايب بعض أهل القرية وهكذا ..فامذا ت��رون؟ هل
نقدمه للمحاكمة؟ أم نشكوه للحكم املحيل ليتم عزله؟ ما رأيكم
ولنناقش هذا املوضوع؟ ..هنا يتم طرح املوضوع ويتحدث الناس
عىل سجيتهم ،ولكن يكون هذا من خالل فنانني مدربني عىل مامرسة
االرتجال مع الناس ،وستحصل يف النهاية عىل نص ،لو صورت أو
سجلت هذا النص ستكتشف أن لديك عرضا ،ميكنك عمل دراماتورج
له ومعالجة لتحصل عىل نص يعيش ألزمان طويلة ،فلن يتمكن
الناس من استعادة ما قالوه من قبل لكن عليك التسجيل والتوثيق
واملعالجة ليتحول إىل نص دائم .كام ميكنك طرح قضية جديدة كل
ليلة ليناقشها الناس وهذا هو املرسح الشعبي يف مفهومي أنا .لكن
املرسح املتعارف عليه ويسمونه شعبيا إمنا هو يعيد حكايات تراثية
يف قالب شعبي وندعي أنه مرسح شعبي .الحقيقة ،إنه ليس كذلك،
إمنا نحن هكذا نعيد الرتاث الشعبي ونعيد إنتاجه مرة أخرى.
استسهال وغياب العمق
هل انعزل المسرح عن الجمهور؟
بالتأكيد نحن انعزلنا عن الجمهور .أنا كنت رئيس لجنة مشاهدة
وتحكيم عروض مرصية يف مهرجان املرسح التجريبي يف الدورة قبل
السابقة لعام  ،2017وكان معي كرم النجار ويرسي حسان وباسم
صادق ورانيا عبد القوي ومنى شديد ،وشاهدنا  72عرضا مرسحيا
يك نختار منها  12عرضا لدخول املهرجان ،فاكتشفنا أن  75يف املائة
منها مأخوذة عن نصوص أجنبية ،والعروض املرصية التي تشتبك مع
الواقع وتطرح قضاياه قليلة .نحن فعال لدينا أزمة.
لماذا انحصر تفكري المخرجني في النص األجنيب؟
يوجد استسهال وغياب للعمق .فأي مخرج أو كاتب مرسحي ال بد أن
يكون مشاهدا جيدا للسينام وقارئا جيدا للشعر والنصوص املرسحية
والروايات والقصص القصرية ومتابعا جيدا لألحداث الحالية يف
املجتمع يك تصبح يده دامئا (يف الطحني) .أي مبدع يف أي مجال سواء
مخرج أو كاتب أو فنان تشكييل أو مهندس ديكور أو غريه ،ال بد أن
يكون لديه من كل يشء يشء ،أي لديه اطالع عىل أشياء كثرية ليصبح
هذا كله يف خلفيته الفكرية والثقافية ،ويقبل عىل تخصصه بعمق،
فيستطيع كل ما يف خلفيته أن ميزجه بالروح القادرة عىل تقديم
منتج مثري للدهشة ،فإن مل تدهشني كمشاهد فلن أكمل املشاهدة،
لن أذهب إىل املرسح ،ولو جئت فسأخرج أقول لغريي ال تذهب
لهذا املرسح .فام الذي يجذب الناس أساسا للمرسح؟ اليوم الذهاب
للمرسح مشقة ومعاناة يف الذهاب والعودة ،إن مل يكن هناك حافز
يدفعني فلن أحرض إىل املرسح ،وخصوصا أن لدي يف املنزل رميوت
كونرتول صغريا يف يدي يعرض يل آالف القنوات الفضائية .املرسح
مغامرة ال بد أن تكون محسوبة جيدا يك أجرب املشاهد للحضور ،وليك
أكسب هذا الرهان ال بد أن يكون لدي أدوات لهذا املكسب.
ضد السياسة المباشرة
كيف ترى مسالة حرية الفن واإلبداع؟
أي إبداع لو حورص أو قيدت حريته فإن هذا ينتقص منه ويقلل من
اإلبداع ،حتى لو كان يف شكل قيود داخلية عند الكاتب أو املخرج
أو الفنان ،أحيانا ال توجد قوانني مكتوبة ،لكنك تدرك أن هذا يجوز
فتشعر بالقيد الداخيل وتفقد حريتك أثناء الكتابة ،فال بد أن تكون
الحرية هي الباب الذهبي لإلبداع ،إذا وجدت الحرية وجد اإلبداع،
وإذا اختفت الحرية اختفى اإلبداع ،قد يتم اللجوء للتحايل والحيل
والرمز لتوصيل الكلمة ،أو أن يتم االبتعاد متاما عن تلك املوضوعات.
وأنا عموما ضد الطرح السيايس الفج يف العمل املرسحي ،لكن األساس
أن العمل يتم كله عىل خلفية سياسية ،ال بد أن تكون مظلتها متسعة
جدا يك تستطيع أن تناقش فيها كل يشء.
وأنا ضد السياسة املبارشة وضد التوعية ،أنا أناقش قضايا عىل خلفية
سياسية وال أتكلم يف السياسة بشكل مبارش وال أعطي درسا بشكل
خطايب للتوعية ،لكنني أدخل يف لب مشكلة تهم الناس.
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جريدة كل المسرحيين

مل يعتد املرء يف بلدنا عىل لغة العنف واملشاحنات الناتجة عن
الرصاعات العرقية والدينية والسياسية ..إلخ التي قد تصل حد
القتل يف أغلب األحيان ،سوى يف اآلون��ة األخ�يرة تحديدًا منذ
نشبت ثورة الخامس والعرشين من يناير وكأننا أمام بركان ظل
خامدًا لسنوات كثرية تحت مظلة الشعارات الخاوية مثل تقبل
اآلخر وكون االختالف ال يعني الخالف ...وغريها من الشعارات
التي أدرك املجتمع مؤخ ًرا أنها مل تكن سوى شعارات زائفة مزقها
الشعب حني أعلن الحرب عىل كل مختلف وانقسم إىل طريف نزاع
أحدهام مسلم واآلخر مسيحي ،إخواين وثوري ،مع النظام وضده،
وكثري من االنقسامات التي جعلت منا شعب ممزق بني هذا
وذاك ،شعبا استباح دماء املختلف دون أن تطرف له عني ،رمبا هذا
ال ينفي أن تلك املشادات العنيفة كانت تحدث قدميًا ولكنها كانت
بتخف ،تحدث عىل استحياء يخيش أن يُرصح به عىل املأل مرددين
أنها مجرد فنت تهدف إىل تدنيس استقرار أرضنا ،أما اآلن فحوادث
القتل التي كانت تؤرقنا قدميًا تحولت إىل أمر معتاد ،وكأن الالصقة
السوداء ومالبس الحداد قطعتا األحجية التي لزم وجودها لتكتمل
صورة حياتنا القامتة بني جنود سقطوا ضحايا لإلرهاب وقتل أبرياء
بدور العبادة أو حتى أثناء متابعتهم ملباراة كرة قدم ،بينام ينتظر
الجميع أن ترشق شمس أرضنا من جديد.
وبدورها تأيت الفنون لتتطرق إىل تناول تلك األوضاع السائدة كونها
مواضيع ساخنة ميكن أن تتيح لصناع األعامل الفنية مقاربة الواقع
برؤى وطرق مختلفة ،فال ريب أن اللعب عىل استثاره املتلقي من
خالل أحداث الواقع العامل األكرث ربحً ا ،فالجمهور يلهث للنظر
يف تلك املرآه التي تعكس واقعه املعيش بشكل أو بآخر وتتحدث
بلسان حاله .ولذلك جاءت أحداث العرض املرسحي “أيام صفراء”
ليست غريبة أو بعيدة عىل املشاهد فاملتلقي املرصي يعي ويدرك
جيدًا كيف أن األحداث تلمس واقعه بشكل أو بآخر بل إنها أيضا
لسان حال الكثري.
حيث إن العرض املرسحي “أيام صفراء” الذي يُعرض حال ًيا عىل
خشبة مرسح الهناجر بدار األوبرا املرصية املأخوذ عن نص “أيام
صفراء” للكاتبة السويرسية دانيال يانيتش ترجمة نفني فايق
وإعداد درامي عمر توفيق وإخراج أرشف سند ،أحدث التناوالت
التي تطرق إىل االختالفات العرقية والدينية والسياسية والفكرية..
إلخ ،فنحن أمام أرسة واح��دة تكشف مكنونات أفرادها أثناء
الحرب عن الرفض التام لتقبل اآلخر بسبب االختالفات الفكرية
وبراثن التطرف واألفكار املوروثة التي تتحول إىل عقائد ومن ثم
تؤدي إىل عنف رافعني الفتة البقاء لألقوى دا ًمئا.
يطرح العرض الكثري من التساؤالت دون أن يُجيب عىل أي
منها حول االضطرابات التي تؤرق حياة األرسة الواحدة وكذلك
نظرتهم إىل ماضيهم وذاكرتهم املشرتكة ،ولعل أبرز تلك األسئلة
وأهمها عىل اإلطالق هو سبب تلك الحرب فال يدرك املشاهد ما
إذا كان سبب تلك الحرب هو اختالف الدين أم الطائفة أم أنه
اختالف طبقي أو بسبب مباراة أو غريها ،وتبقى عالمة االستفهام
حائرة دون إجابة طوال أحداث العرض حتى يُسدل ستاره دون
إجابة ،فتلك هي غاية العرض الرئيسية التي تدور من خاللها
بنية العرض الدرامية ،فام دامت النتيجة واحدة يف كل األحوال
العدد 600
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فلامذا نكرتث للسبب!! فقصدية صُ ناع العرض يف عدم اإلفصاح
عن سبب الحرب بشكل مبارش أعلنت عن فكرة أنه قد تتعدد
أسباب الحرب ولكن تبعيتها ونتائجها واحدة ،ولذا جاء عدم
وضع أحداث العرض يف إطار زمني أو مكاين محدد مكم ًال للفكرة
التي األشمل التي بحث صُ ناع العرض عىل ترسيخها بذهن املتلقي
فكام ذكرت سل ًفا أنه قد يختلف املكان والزمان ورمبا األشخاص
والتفاصيل ولكن ستبقى سطور النهاية واح��دة هي التدمري
وسقوط األبرياء.
وعن سينوغرافيا العرض ،فنجد أن كث ًريا ما تعرقل خطط تنفيذ
اإلضاءة عىل خشبة املرسح اكتامل سري العرض املرسحي بشكل
فني متقن حيث إن سقطات سينوغرافيا العروض املرسحية تكمن
أغلب األحيان بعدم جدية تنفيذ اإلضاءة التي رمبا ال تكن مناسبة
للحدث أحيانا أو حتى ألسباب تقنيه خاصة بقاعة العرض أو غري
ذلك ولكن يكفي أن نذكر أن خطأ واحد يف تنفيذ إضاءة أي عرض
مرسحي كفيل بأن يقلل من قيمته الفنية ويلقيه أرضا ولكن
عىل عكس ذلك متا ًما فنجد اهتامم صُ ناع العرض املرسحي “أيام
صفراء” بعنرص اإلضاءة للحد الذي جعله العنرص األقوى واألدق
يف العرض املرسحي ،حيث لعب محمد عبد املحسن مصمم
إضاءة العرض عىل خلق صورة برصية تدعم الحدث الدرامي
فداللة اللون األصفر الذي استخدمه عبد املحسن بأغلب مشاهد
العرض مل تكن اعتباطا بل كانت مناسبة متا ًما للحالة الباهتة
التي يعيشها شخصيات العرض والبنية الدرامية التي تدور من
خاللها أح��داث العرض ،واستكام ًال لخلق حالة من التشتت
الفكري والرتقب جاء أداء كل من عابد عناين ،رباب طارق ،رامي
الطمباري بصورة احرتافية حيث خلق كل منهم صبغة خاصة
للدور الذي يؤديه ليصبحوا كأضالع مثلث لكل منه أبعاد نفسية
واجتامعية وموروثات فكرية ساهمت يف تشكيل آيديولوجيات

هؤالء الثالثة ومن ثم انعكس ذلك عىل أفعالهم وانفعاالتهم وهو
ما يحتم علينا أن ُنثني عىل أدائهم املتقن.
ولكن تأيت الرياح دا ًمئا مبا ال تشتهي السفن ففي حني بحث صناع
عرض “أيام صفراء” عىل تقديم دراما تلمس واقع املجتمع بصورة
ضمنيى بحتى وأن يظهر العرض يف صورته الفنية األقرب للمثالية،
كان إغفال صناع العرض لكثري من العنارص سقطة أطاحت به
بعيدًا عن هذا الكامل الفني ،فقد بدت مشاهد العرض كشذرات
مشتتة فعىل الرغم من استناد بنية العرض إىل خط درامي واحد
إىل أنه بدا كحبات عقد يفتقد سلسلة تجمع مشاهد لتصبح
متصلة بصورة منطقية قامئة عىل فكرة السبب والنتيجة وليست
مشاهد مجمعة كام حدث ،كام نجد أنه عىل الرغم من أداء
املمثلني البارع فإن ذلك مل يوجد ببعض األحيان ،حيث تسبب
التمثيل الرتيب والحركات البطيئة االنفعاالت الهادئة يف إصابة
املتلقي بالرتابة وامللل يف أغلب مشاهد العرض وال أقصد هنا
إيقاع النص الذي كان من املنطقي أن يكون رصينًا بسبب طبيعة
األحداث الرتيبة ولكن ما أعنيه هو إيقاع الحدث الدرامي عىل
خشبة املرسح.
أما عن االستعراضات فقد ظهرت بصورة دخيلة عىل الفعل
الدرامي دون مربر فقد بحثت كث ًريا عن وج��ود مربر درامي
الستخدام تلك االستعراضات لكن دون جدوى فلم يتمكن املتلقي
من إدراك ماهيتها داخل العرض كام كان األمر كذلك باستخدام
شخصية مالك املوت فقد ظل ظهور تلك األخ�يرة عبثيا دون
جدوى فقد بدت كشخصية مبهمة دون مربر ،سوى باملشهد
األخري من الفعل الدرامي ،ومن ثم فام ميكن االستغناء عنه يجب
االستغناء عنه طاملا ذلك مل يحدث خلال يف بنية العرض املرسحي.
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جريدة كل المسرحيين

منذ خلق اإلنسان ووعى بوجوده تخلقت داخله الرصاعات وأصبح
مج ًربا عىل مصارعة العامل خارجه عىل حد سواء ،ولكن يف عرصنا
الحديث اختلفت الرصاعات ف �زادت حدة وعنفا وزادت عددا
وأصبحت أكرث مادية فالجميع سلع والجميع يباع ويشرتى الكل
عبد للسيد األوحد وهو املال فالفقري عبد الحتياجه للامل والغني
عبد لرثوته ،فاملال هنا هو السيد الحقيقي فهو يستعبد الغني قبل
الفقري« .امل�زاد» عرض مرسحي نتاج ورشة مرسحية تدور أحداثه
خالل خمسة وأربعني دقيقة تدور داخلها الكثري من اإلشكاليات
بشكل مدموج ومخترص وتدور أحداث العرض يف مساحة مرسحية
مختلفة ومميزة وهي «م�سرح الغرفة» وهو نوع من املسارح
مختلف عن خشبة املرسح اإليطالية املعتادة بشكل كبري حيث
يكون املمثلون يف نفس املستوى مع الجهور عىل عكس خشبة
املرسح اإليطايل مام يزيد من حالة االلتحام بني املمثلني والجمهور
وقد خدم هذا عرضنا اليوم «املزاد» بشكل خاص حيث إن التحام
املمثلني مع الجمهور جعل اإلشكاليات املعروضة أقرب للجمهور
وجعلهم أكرث تفاعال معها.
العرض نتاج ورشة مرسحية تأليف الفنان خالد الصاوي إخراج هشام
طارق.

يبدأ العرض عىل املزاد الذي يبيع فيه شاب صغري عدة أشياء وهو
يعلن عن سلعته األغىل يف النهاية ،يعلن عن تلك السلعة التي
تكون ذاته ليتكشف الرصاع األول الذي يجسده العرض وهو رصاع
اإلنسان الحديث وخصوصا املنتمي للجيل الشاب مع الرأساملية
التي حولت البرش إىل سلع يتم تداولها فتسعر ويبخس بثمنها أيضا.
ويبدأ العرض عىل مشهد ثنايئ بني البائع والشاري ويتابع البائع
عرض مميزات نفسه كبضاعة يتم املحاولة لبيعها بأعىل مثن ويجد
الشاري الذي يحاول أخذه بأبخس مثن ويحاول استغالله أسوأ
استغالل ليجد البائع نفسه يتحول إىل عبد يف يد املشرتي.
ينتقل العرض بعد ذلك إىل مناقشة املشكالت األرسي��ة بشكل
رسيع بنفس الشخصيات فنجد البائع هو االبن واملشرتي هو األب
ليستعرض لنا العرض العالقة غري الصحية بني اآلباء واألبناء فهي
املشكلة األكرث تأثريا عىل نسبة كبرية من الشباب يف الوقت الحايل،
فرنى أن العرض يشري إىل عدة مشكالت يف عرصنا الحايل يف وقت
واحد.
ويتبلور هذا االتجاه يف مشهد تلو اآلخر حيث نرى محاولة عرض
املشكالت النفسية وانتشارها بني الشباب واملشكالت األرسية
وانتشارها والسلطة األبوية ومحاولة امتالك األبناء وكل هذا يحدث
داخل نفس اإلط��ار وهو إطار الشخصيات النمطية حيث نجد
شخصيات العرض عبارة عن أمناط متغرية فهي ال تحمل أسامء
أو سامت شخصية بل كل شخصية هي عبارة عن منط ،منط أبوي
منط استغاليل منط الضحية وغريها من األمناط لتنكشف مستويات
العرض مستوى تلو اآلخر من خالل تلك األمناط ،اعتمد العرض
عىل املالبس االعتيادية املألوفة يف الحياة اليومية للقرن الحادي
والعرشين بشكل عام حيث ت��دور أح��داث العرض يف الالزمان

والالمكان فلم يتم اإلش��ارة إىل مكان بعينه وال املالبس متيزت
بخصائص زمنية معينة ،وكذلك الحال الخاص بزمن العرض.
شاب العرض بعض املشكالت التقنية حيث ظهرت مشكالت دمج
اإلضاءة جلية للجمهور ،وكذلك بعض املشكالت الصوتية وذلك
بسبب بساطة اإلمكانيات املستخدمة إلنتاج العرض ،ولكن عوض
تلك املشكالت األداء املتميز للممثلني حيث اعتمد معظم املمثلني
عىل األداء الحريك ووجدت االستعراضات الخلفية للداللة عىل أن
اإلشكاليات املوجودة داخل العرض هي إشكاليات عامة وليست
مجرد مشكالت شخصية مير بها أبطال العرض ،وميكننا أن نرى
التشتت يف العرض اإلشكاليات يصيب الجمهور بربكة مقصودة
ففي النهاية ال يستطيع الجمهور أن يدرك بشكل كامل أي املستوى
هو املستوى الحقيقي وأي املستويات هو االنعكاس له ،ويف النهاية
نستطيع أن نرى أن العرض قد حقق أقىص ما ميكن تحقيقه من
خالل مرشوع تخرج ورشة إخراجية حيث أظهر مواهب القامئني
عليه سواء من املمثلني أو القامئني عىل اإلخراج واملالبس والديكور
واملكياج ،وقد ازدهر املكياج واإلكسسوار داخل العرض ليكون
األكرث ظهورا واألكرث إظهارا لحالة األبطال الداخلية والخارجية
وتعبريا عن انفعاالتهم ومشاعرهم فيظهر العكاز يف يد األخ ليدل
عىل العجز وقلة الحيلة سواء يف املايض أو املستقبل والدماء عىل
يد االبن تدل عىل االنهيار والغرق يف املشكالت املتعددة ،أما جمود
وتسطح مالمح األب فيشري إىل شخصيتة السلطوية وعالقتة غري
السوية مع أبنائه.
ويف النهاية نستطيع أن نرى رغم بساطة اإلمكانيات ،أن العرض
استطاع أن يصل إىل جمهوره وأن يدمج الكثري من اإلشكاليات يف
وقت قيايس وشكل مميز.
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سما تحت الحصار..

طموح مسرحي فلسطيين وإنساني

تحسني يقني

جريدة كل المسرحيين

ما بني التفسري النفيس واإلبداعي ألدب وفن الحصار ،هكذا تبدو
غزة من خالل الفن!
مل يكن وصف الحال هنا لذاته بل ليشء آخر ،فثمة رسالة هنا:
ما الذي تفعله الذات اإلنسانية املبدعة املحارصة يف انتظارها
العجيب؟ وما املسافة بني ما هو ذايت شخيص هنا وبني ما هو
عام وموضوعي؟! وهل من فعل غري تربية األمل كام قال محمود
درويش:
«هنا،
عند مُ نْحَ دَرات التالل،
أمام الغروب و ُف َّوهَ ة الوقت،
ُق ْر َب بسات َ
ني مقطوع ِة الظلِ ،
ُ
ُ
يفعل السجنا ُء،
نفعل ما
وما يفعل العاطلون عن العمل:
ُن َر يِّب األمل»
من قصيدة حالة حصار لدرويش ،إىل املرسحية التي بني أيدينا
وأعيننا التي قدمها مرسح الحارة من إعداد وإخراج :مرينا سخلة
ومتثيل منذر بنورة ،ورزق إبراهيم ،ومريم الباشا ،يتم تستفز
حواسنا وتفكرينا يف النص والتمثيل والسنوجرافيا والديكور
واإلخراج.
انسجمت الرؤية اإلخراجية مع حال الحصار نفسه؛ ففي املكان
املحدد ،الذي يصري كالسجن ،املقيد لحركة األطراف ،فام الذي
سيتحرك عوضا عن الحركة الجسدية غري حركة الذهن مبا فيه من
ذكريات ،تصبح زاد وزواد اإلنسان املحدد باملكان الضيق ،وسط
استالب الفضاء الطبيعي.
نفيس ،ملن يجد نفسه مقيدا ،فتنشط حواسه
لعل ذلك تفسري
ّ
وأفكاره وذكرياته وخططه للخالص وما بعده ،ولعل محمود
درويش الذي عاش حصار رام الله تحت االجتياح اإلرسائييل أيضا
قد فسرّ الحالة ولكن إبداعيا حني قال:
«أفكر من دون جدوى:
مباذا يفكر من هو مثيل ،هناك
عىل قمة التل ،منذ ثالثة آالف عام،
ويف هذه اللحظة العابرة؟
فتوجعني الخاطرة
وتنتعش الذاكرة».
بطلة العرض كاتبة ،وهي املؤلفة ،وقد وجدت نفسها حبيسة
البيت ،والحي ،يف ظل حصار قطاع غزة ،فهي أسرية الخوف
والرتقب وحاالت الرحيل وما يصاحب ذلك من ضغوطات نفسية
واجتامعية واقتصادية ،وهي أسرية الكهرباء أيضا والتي تأيت فقط
لوقت محدد ،مام يعني العرضة للظالم .وهي سجينة الحالة
الفلسطينية املتشظية ،فام الذي ستصنعه كاتبة غري أن تكتب.
لكن ما مجال الكتابة هنا يف ظل الجمود وقلة األحداث سوى
من قصف االحتالل؟
الكتابة هنا هي وسيلة انعتاق ،كام الذهن ،ولو ذهبنا مذهبا
سيكولوجيا ،لرمبا نستطيع أن نفسرّ املواضيع التي احتواها نص
يوميات الكاتبة سام حسن من غزة التي تم مرسحتها.
إن حرش الجسد يف ح ّيز صغري ،يف ظل أحداث تبدو كالصورة
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بطاقة العرض
اسم العرض:
سام تحت
الحصار
جهة اإلنتاج:
مرسح الحارة -
بيت جاال
عام اإلنتاج:
2019
إعداد وإخراج:
مرينا سخلة

الثابتة ،تثري حالة داخلية ،حيث ما يلبث املسجون أن يحاول
االنعتاق ،وملا ال تسعفه أطرافه وجسده للخروج ،فإن شيئا آخر
يبدأ بالحيوية والنشاط ،أال وهو الشعور والفكر ،خصوصا يف
استعراض ما كان من ذكريات.
لذلك ،نستطيع تفسري وجود الذكريات لسببني ،األول وهو
السبب الذي ذكرت ،أما الثاين ،وهو مرتبط عضويا باألول ،فهو
أن تأمل الحال اآلن يقود نفسيا وفكريا وإنسانيا إىل ما كان من
ماض أسس للحارض وما زال ميده بأسباب الحصار.
تبدأ األح��داث من اآلن ،ثم رسعان ما تعود الكاتبة  -بطلة
النص ،إىل طفولتها يف البيت ومدرسة وكالة غوث الالجئني
الفلسطييني األن��روا ،وطقوس تعليم الالجئني وإغاثتهم ،وقد
نحت الكاتبة منحة نقديا ساخرا ،مصورة لهذا األىس املتوارث.
ثم يقطع القصف حديث الذكريات ،فتعود إىل اآلن ،وما تعانيه
أرستها من حياة ،خصوصا مسألة الكهرباء وسيلة االتصال بعاملها
كصحافية وبالنور بشكل عام وما فيه من دالالت تنوير وحياة.
لقد تم متثيل الذكريات ،بأسلوب متتابع باستخدام ما تيرس من
ديكور ،دخوال يف الشخصة وخروجا منها.
حالة الحنني  -النوستالوجيا هنا ،كانت متكئا دراميا قويا،
لتعميق حالة الحصار اآلن ،بر مقاربتها مبا كان ،عىل الرغم
أن الحصار كان موجودا يف الحالتني ،لكن الحصار األخري كان
محكام!
أما حركة املمثلني عىل الخشبة ،فقد كانت مشتبكة مع الفضاء
املرسحي الذي تم تقسيمه أفقيا وعموديا من خالل خيوط
مبستويات متعددة االرتفاع ،مام يصعب إيجاد مكان يقف فيه
املمثل.
لقد تم إنشاء ما يشبه السجن ،سجن الجسد ،يف الفضاء املقزم
طوال وعرضا وارتفاعا ،والذي مل يفلح يف سجن الروح والفكر
والشعور والصوت والحروف (التعبري) .ومرة أخرى ،ومن خالل

تأمل أدبل السجون يف فلسطني ،فإن معظم الكتاب يف هذا
الشأن نشطت حواسهم فرسدوا عام كان من ماض ،فظهر الحنني
يف سياق العمل الوطني الذي قاد لالعتقال.
عكس النص ح��االت املعاناة اليومية ،مفرسها بقليل من
الذكريات والتاريخ ،لكن مل نجد العمق الدرامي املكتمل ،رمبا
بسبب ان النص املمرسح قد اعتمد اليوميات.
يف أحد املشاهد ،يستشهد فتى ،وقد ابدع العرض يف تصوير
حركته وقت االستشهاد ،كذلك يف حديثه األخري حول ارتباطه
بإغاثة أرسته وإسعادها .ولعل هذا املقطع  -املشهد كان من
أهم املشاهد وأكرثها تأثريا ،حيث أزعم أن االبداع هنا اكتمل
فنيا وإنسانيا؛ حيث نجد ان حايل الفتى الشعورية كانت عميقة
وجوديا ،من خالل االلتزام الذايت تجاه األرسة حتى الرمق األخري.
لعل محمود درويش أيضا يسعفنا هنا:
«هنا ،عند مُ ْر َت َفعات الدُ خان ،عيل َد َرج البيت
ال َو ْق َت للوقت
ُ
ُ
يفعل الصاعدون إىل الله:
نفعل ما
َ
ننيس األ ْمل».
عىل الرغم من الوجع يف العرض  -النص ،إال أنه مل يكن هناك
رضورة لبعض جرعات الخطاب املبارش ،خصوصا أن املرسحية
نحن منحى تجريبيا ومعارصا .يف املجمل نزعم أنه عرض
طموح ،احتاج لروافع يف النص كانت محدودة بسبب شكل
اليوميات.
دوما سيكون للذات اإلنسانية املبدعة املحارصة دورها حتى
ولو طال االنتظار؛ فقد زالت املسافة بني ما هو ذايت شخيص
هنا وبني ما هو عام وموضوعي ،ومثة ما ميكن فعله غري تربية
«األمل» كام قال محمود درويش ،أال وهو إبقاء الشعور والفكر
حيويني ،باتجاه الخالص ،فال خالص ذايت بدون الخالص الجمعي.
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كارمن  -أدرنالني..

سامية حبيب

ذيك .والقديرة نعيمة وصفي يف مرسحية “عديلة” للكاتبة الراحلة نهاد
جاد ومرسحية “مقالب عطيات” متثيل وإخراج القديرة سميحة أيوب
وهناك أيضا أداءات ملمثالت أخريات من أجيال تالية لنفس تلك النصوص
ولغريها .وهناك ممثالت وتجارب عاملية إلعداد نصوص كبرية مل تكتب
كمونودراما مثل “بيت الدمية” و”مس جوليا” وغريها.
والحقيقة ،إن االهتامم بفن املونودراما يف املرسح العريب زاد من سنوات
قليلة فشاهدنا إقامة مهرجان الفجرية الدويل للمونودراما ،الذي يستقطب
فنانني من العامل رشقا وغربا .وهناك يف تونس واملغرب والعراق تقام أيضا
مهرجانات لنفس الفن .ومنذ العام املايض بدأ مهرجان “أيام القاهرة
للمونودراما” كمهرجان تخصيص لهذا النوع الفني وهو أمر محمود ويجب
العناية باملهرجان ليتطور هذا الفن ويساعد الفنانني املهتمني به عىل
تطوير عملهم .عن نفيس أحب هذا النوع املرسحي وأراه فريدا وميكن
تطوره آلفاق رحبة هائلة بجهد ودأب اإلبداع.
يف دورة مهرجان أيام القاهرة للمونودراما الثانية التي انتهت منذ أيام،
شاهدت مرسحيتني تبرشان بهذا الجهد وإمكانيات تطوره ،األوىل “أنا
كارمن” للفنانة سام إبراهيم والثانية “أدرنالني” للفنانة أسام مصطفى.
فام يجمع بني العرضني كثري فكالهام قامت بهام فنانة واحدة هي املمثلة
والكاتبة واملخرجة والكوريوجرافر ،أي أنهام سيداتا مرسح بكل معنى
الكلمة.
مل تكن املرة األوىل التي أشاهد فيها مونودراما “أنا كارمن” ،فقد شاهدت
العرض سابقا عىل املرسح وعرب اإلنرتنت ثم شاهدته مؤخرا فوق املرسح
مرة ثالثة يف مرسح الهناجر الودود الذي تشعر بالحميمية مع كل عرض
تشاهده به وتلك مشاعر غري خاصة يب ..أكيد.
وعرب تجربة مشاهديت تلك ،يتأكد دأب الفنانة سام إبراهيم يف تقديم
العرض /الحالة اإلنسانية لسيدة يف منتصف العمر تعمل عاملة نظافة
بسيطة يف مرسح ما ،تتفاعل مع بطالت املرسحيات وخصوصا شخصية
كارمن وهي كام يعلم بعض املتفرجني الفتاة الجميلة الغجرية األصل التي
متارس الرقص والغناء يف الساحات الشعبية مع عشريتها ثم تقابل الضابط
الوسيم وتقع يف حبه بينام يرفض الجميع هذا الحب بحجج اجتامعية
طبقية .حني تسحب العاملة البسيطة هذا عىل نفسها فموقفها مختلف
فليس األمر لديها مشاعر الحب بني حبيب ما ،لكن هناك نقاط اتفاق
بينها وكارمن ،منها النظرة الدونية لها ولعملها فاالضطهاد عامل مشرتك،
منها التفرقة بينها وزمالئها الرجال وغريها من مواقف اجتامعية متثلها
السلطة بكل صورها بالنسبة لها املدير املتحكم يف مصريها بالخصم من

املرتب ورمبا بالفصل من العمل نهائيا .ومن ذكاء كتابة النص هذا الربط
بني شخصيات النساء منذ زمن وإىل اليوم ،ثم متد البطلة رابط املشاركة
بني نساء البالد املحاربة من أعداء صالف مثل املرأة الفلسطينية والعراقية
والسورية وغريهن ممن يقع عليهن مأيس بالدهن وهن يقاومن بالعمل
املضني ومواجهة الصعاب مثل فقد الزوج واالبن وحقيقة أن هذا الربط
بينهن جميعا العاملة البسيطة واملرأة البسيطة يف كل بقعة حرب ،وإن بدا
مفاجئا للمتفرج لكنه كان صادقا يف أداء “سام” صدقا وصل إىل حد الوجع.
يف حني انتقلت بنا الفنانة األردنية أسام إبراهيم إىل حالة إنسانية أخرى
لكنها قدمت لنا نفس الوجع ولكن يف حالة إنسانية أخرى ملرأة مريضة
مبرض الرسطان لكنه رسطان نسايئ حيث أصابها يف الثدي وتلك خصوصية
نسائية أكدت عليها املمثلة مبالبسها ،حيث شفت املالبس البسيطة البيضاء
مثل  -مالبس املرىض وأرسة املستشفيات  -عن صدر ربط بالضامدات
وساقني وذراعني نحيلتني تعانيان املرض ،ليس هذا فحسب بل مواقف
املقربني ما بني نكران الحبيب وتشفي املحيطني وتخفي من يجب عليهم
التضامن واملساعدة .كل ذلك يرسم صورة ملحيط اجتامعي جاف إنسانيا
تجاه عذابات امرأة مريضة نفسيا أكرث منها عضويا.
ورمبا كان هذا بحدود علمي أول عرض مرسحي يقدم أزمة هذا املرض
الخبيث بتلك الحساسية بل والشاعرية التي تنفذ لروح املتفرج وتجعل
منه هذا السند اإلنساين الذي بحثت عنه املمثلة /الشخصية عىل املرسح
ومل تجده يف الواقع .يف “أنا كارمن” إنك ال تشاهد متثيال للتمثيل ،إنك
تتفاعل مع إنسانة بسيطة تسخر من ذاتها ومن واقعها املرير وتهرب من
قهر اآلخرين حولها لعامل الحلم وحديث ذايت عن أحالم الحب والحنان
التي ال تتحقق بالفعل لكنها تحقق لها توازن نفيس يحميها من مشاعر
الخوف التي تحيط بها وبغريها من نساء العامل .من متع العرض السخرية
والنكات البسيطة انسيابية األداء رغم صعوبة الدور وانتقاالته بني ما هو
ذايت وما هو عام.
يف “أدرنالني” تقل الكلامت لكن كل همسة ولفتة تجسد أمل املرأة التي
فقدت جزءا من جسدها لكن أملها الحقيقي جاء من اآلخرين ،لقد قاومت
أمل املرض وأفرز جسمها هرمون األدرنالني الذي يقاوم املرض لكن أمل
النكران والهجر والنفي مل يخرتع هرمون إنساين يهزمه.
حقيقي من يشاهد املرسحيتني يقف أمام تساؤلهام الذي ال إجابة له:
متى تنتهي معاناة املرأة بكونها إنسانة يف عامل يفتقد كثريا لكل مالمح
اإلنسانية؟
شكرا لفنانتني صادقتني سام إبراهيم وأسامء مصطفى.
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أعرف ممثالت كثريات يرفضن متثيل مرسحية من نوع املونودراما ،أي
مرسحية املمثل الواحد ،ألسباب كثرية جدا أهمها الوجود الفردي يف مواجهة
الجمهور لوحدها فوق خشبة املرسح .والبعض يقلن سببا مهام وهو أن
املرسح عمل جامعي تتضافر فيه جهود فنية متعددة منها مبارة التمثيل
ألكرث من شخصية درامية عىل املرسح.
يف املقابل هناك فنانات وفنانون يجدون يف أداء املونودراما متعة تكمن
يف املواجة الفردية للجمهور ،ومتعة عرض حالة إنسانية تستنفر قدراتهم
يف التنقل بني حاالت ومشاعر إنسانية متسقة أو متنافرة .والحقيقة أن كال
املوقفني من الصعب رفضه أو قبوله فلكل فنان رؤية وموقف يحدد من
خالله اختياراته.
وفن املونودراما أحد أشكال الدراما الذي تطور حديثا من قرن مىض ،يعد
أحد تجليات الدراما الحديثة حيث تبلور منذ القرن التاسع عرش ،لكنه وال
شك فن تعود جذوره كام تعلمنا إىل بداية املرسح اإلغريقي حني انفصل
أحد رجال الكورس اإلغريقي عن املجموع ليقف ويردد غري ما يرددون،
ثم انضم للواحد آخر ثم ثالث ..إلخ ،حتى تبلورت الشخصيات الدرامية
بسامت مختلفة عن مجموع الكورس ذي الصوت الواحد .وما كان خروج
الفرد عن جامعة الكورس لتحقق تطور أداء الصوت الفردي فقط ولكن
إليضاح وتأجيج الرصاع الدرامي يف القصة أو امللحمة أو األسطورة املؤداة.
وإنني حني أنظر لفن املونوداما يف وقتنا يصل يب التحليل إىل التأكيد عىل
احتفاظ املونودراما بنفس فلسفة بدايتها ،فهي تتضمن نقل فكر ومشاعر
صوت متفرد له حساسيته وفكره الخاص املختلف عن املجموع واملصطدم
به أحيانا أو غالبا ،ومن هنا يف تقديري يكون النظر لفن املونودراما كتابة
وأداء .ولست أدري هل لهذا السبب ارتبط هذا النوع الدرامي يف املرسح
املرصي باملرأة كمؤدية وكاتبة؟ أم هناك أسباب أخرى؟ فذاكرة مرسحنا
تحتفظ بصورة القديرة سناء جميل يف مونودراما “الحصان” إخراج أحمد
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كيف يمكن اخرتاع النفس؟
تحدثت املخرجة «ج��ويل ب�يرس» والكاتب املرسحي «كيفن كيس»
إىل شابات من خلفيات مهاجرة ،وقاما بإجراء مقابالت مع مختلف
الجمعيات االجتامعية يف ضاحية أوبرفيلييه الباريسية .ومن خالل هذه
اإلج�راء استطاعا أن يقدما باشتغالهام مع الروائية «أليس زينيت»،
تصوروا دراميا ملرسحية «مترد» ،أضافوا إليه قصصا خاصة ألربع ممثالت:
لو أدريانا بوزيان ،شارمني فاريبورزي ،هاتيس أوزار ،سيفورا بوندي.
وقد كان نتيجة هذا اإلتالف الدراماتورجي ،إن صح التعبري ،مرسحية
تتحدث دون محرمات عن الجنس ،الدين ،العالقة بني الرجل واملرأة،
والعالقات األرسية.
كيف ميكن اخرتاع النفس؟ هذا هو السؤال الذي كان يهيمن عىل تفكري
املخرجة الفرنسية «جويل برييس» ،عندما ذهبت للقاء الشابات من
فتيات الجيل األول والثاين والثالث للهجرة ،يف منطقة أوبريفيلية .فمن
خالل ذكرياتهن األكرث حميمية ،رسمت املخرجة يف هذا العرض ،صورة
رائعة لشباب غال ًبا ما يكون غائ ًبا عن عروض وخشبات املرسح الفرنيس.
وكثريا ما نذكر يف هذه األيام حقيقة مفادها أن املرسح اليوم ال ميثل
أو يقدم دامئا املجتمع الفرنيس بكل تنوعاته وسياقاته الثقافية واإلثنية.
ولكن من خالل رؤيتنا لردود فعل الجمهور املوجود بالصالة الذي كان
عمره يناهز سن املراهقة ،ميكننا القول إن مرسحية «مترد» قد المست
قلب الوردة املنشودة وهدفها املبارش.
تبدأ املرسحية مبونولوج مؤثر لشخصية «نور» ،وهي فتاة محجبة ،لعبت
دورها بحساسية عالية املمثلة «هاتيس أوزر» .تتقدم «نور» خشبة
املرسح لرتوي لنا كيف لجأت إىل الدين من خالل لقائها عىل الفيسبوك
بشخصية «حسن» الذي يجر خطاها نحو منحدر التطرف الخطري للدفاع
عن «األخوة واملظلومني» ،بعد والدة الحب االفرتايض ،والوعد بالزواج،
وامتناعها عن لبس التنانري القصرية والتخيل عن الرشاقة ،تستلم رسالة
يف وقت الحق عىل الفيسبوك ،تخربها بأن «حسن» قد ذهب إىل سوريا،
وأنه متزوج .وهنا تكتشف «نور» بذاءة الخيانة والحب ،فتقوم بتحطم
جسور التواصل معه ،تاركة إياه يقوم بحربه الجائرة مبفرده .ومع ذلك،
فإن «نور» ال تعرب أو تتخطى الخط األصفر ،ولكنها ،مع ذلك ،تحافظ
عىل تحجبها .فاإلسالم بالنسبة لها «أكرب بكثري من أخطايئ وغضبي».
ويف نهاية هذا املونولوج املؤثر ،تقتلع املمثلة «هاتيس أوزر» سجادة
الخشبة بعصبية ،لتشكيل أو تنحت هوة يف وسط الفضاء املرسحي.
إن املشهد األول هذا ،أكرث إف��ادة وإض��اءة من أي شهادة أو تقرير
عن اآلثار الضارة للتطرف الديني ..فالعصيان أو التمرد هو أن ترصخ
بغضبك عاليا ،وهذا ما تفعله املمثالت األخريات خالل العرض .فهن
جميعا متمردات عىل حد س��واء ،مضحكات ،مؤثرات ومتفردات يف
شهادتهن التي تتقاطع وتجيب يف آن واحد عىل بعضهن البعض ،تاركات
لنا يف النهاية نظرة تأملية بعيدة من خلف الكواليس.
«شارمني فاريبورزي» راقصة هيب هوب ،متخصصة يف رقص البوبينغ،
وهو رقص شائع يف فرنسا ،ويتمثل املبدأ األسايس له يف تقلص واسرتخاء
العضالت التي ترافقها اإليقاعات ،وتؤديها املمثلة يف حركات بطيئة
بكل جامل ،ترشح من خاللها كيف متكنت من التعامل ومواجهة عنف
والدها املفرط .شخصية «لو أدريانا بوزيان» ،ترشح بحس فكاهي
كيف أن «القرآن ليس بقصة هاري بوتر» .أما بالنسبة للممثلة «سيفورا
بوندي» ،التي تنحدر من أصل كامريوين ،مل تعد تتحمل قلق اإليجارات
غري املدفوعة ألبيها اإلنجييل الذي كان يوقظ األرسة ليال للصالة ونقلها
من مكان إىل أخر ،بسبب الديون املرتاكمة عليه« ،فالناس يخافون
الفقراء أكرث من األجانب» ،كام تقول .إنها ترضم النار يف املرسح ،عندما
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تجر خطى الجمهور إىل رقصة من األحاسيس السعيدة والبهيجة ،وتثلج
قلبه أكرث عندما تؤدي يف اللغة اإلنجليزية خطاب داكار الشهري للرئيس
الفرنيس السابق «نيكوال ساركوزي» الذي كتبه «هرني غانو»« :الرجل
األفريقي مل يذهب بعيدا يف التاريخ [ ]...مشكلة أفريقيا أنها تعيش
الحارض كثريا من خالل الحنني إىل الجنة املفقودة منذ الطفولة [ ]...يف
هذه الصورة الخيالية حيث يبدأ كل يشء من جديد ،ال يوجد مكان
للمغامرة البرشية وال لفكرة التقدم» .وإنها تثري موجة من الضحك
عندما تطلب من أحد املشاهدين أن يؤدي دور «أرنولف» يف مرسحية
مدرسة النساء ملوليري ،يف الوقت الذي تلعب هي دور «أنييس» التي
تسأل «أرنولف» يف عبارة تردت صدائها يف كل فرنسا «هل يولد
األطفال من اآلذان»؟ ،الذي وعدها به مخرجً ا شه ًريا ،قبل إعادة النظر
فيها أو التدريب عليها ،خو ًفا من ردود الفعل من رؤية الدور ،وقد
أسند إىل ممثلة سوداء.
يتناول عرض «مت��رد» ،مسألة ثقل امل�يراث الثقايف ،الديني ،العائيل
واالجتامعية من خالل اإلدالء بشهادات أربعة فتيات يرشحن من
خاللها األسباب التي تجعل من عصيانهن ومتردهن عىل هذا املرياث
رضورة لتحريرهن .لكل واحدة من هذه الشابات األربع مسارات
صنعها خليط من التقاليد ،التأثريات ،والثقافات املختلفة ،التي
تعترب ث��روة حقيقية بالنسبة لهن ،ولكنها ،يف نفس الوقت ،ميكن
أن تكون أيضا عبئا ثقيال ،من وجهة نظر العقاب املزدوج للعنرصية
واآليديولوجية القامئة عىل سيادة الذكر واملهمة التي ميكن أن تؤدي إىل
والدة ذلك .وبالتايل ،فإن «التمرد أو العصيان» يف هذا العرض ،يعني
«االختيار» ،أو االبتعاد عن ،أو عدم االتفاق ،أو الخروج عن الحتمية
االجتامعية أو الثقافية أو العائلية ،ويعني أيضا ،تعبري املرء عام يريد
أن يكون عليه ،وعن أي جزء من مرياثه الشخيص سيكون مناسبا أو
كريها له .ومع ذلك مل يكتف العرض باملعنى االصطالحي لكلمة عصيان
وإمن��ا ح��اول أيضا ان يعيص قوانني العرض نفسه بتمكني املمثالت
من تحطيم جزء من جدار الصالة ،بحيث مل نعد نعرف إىل أي مدى
أصبحت الخشبة فضاء رمزيا لكلمتهن.
إن تداخل القصص والشهادات قد رسم خريطة للعنف ،بني الواقع

والخيال .فالعنرصية ،سيادة الذكر ،الدين ،التقاليد ،الحياة الجنسية،
واألح�لام ...مضحكة وموضع سخرية إىل حد ما ،وال تدعو إىل اليأس
أب��دا ،وبدت يف قصصهن مثل ابتهاج بالثورة والتمرد ،ال سيام إن
العصيان نفسه يف هذا العرض كان مبثابة صورة فنية هجينة أيضا.
عرضت املخرجة «ج��ويل برييز» يف هذا العمل ما تسميه «مبرسح
القدرات» :تبادل الخربات ،استيعاب املرياث ،واختيار ما نريد أن نكون
ونصبح .فمرسحية «مترد» تحيك لنا قصة فرنسا الهجينة ،واملتعددة
اليوم من خالل عمل يعتمد بالدرجة األساس عىل عمل وثائقي قد
تم قطفه أو حصاده من خالل شهادة أربعة فتيات يسكننّ ضاحية
باريسية؛ إنه عمل ينتمي يف شكله ومضمونه إىل الكتابة الركحية
اليومية الذي استعادته املخرجة عىل الخشبة بشكل رائع .وقد اعتمد
منذ البداية عىل فكرة الحفاظ عىل الجانب «الخام» لكالم هؤالء
الفتيات األربعة ،وعفويتهن األوىل غري امللوثة يف تحديات فن العرض،
واالهتامم باملحتوى أو الشكل األديب له .وبالطبع ،كام تقول املخرجة،
اضطررنا إىل إعادة ترتيب الكالم ،ومنتجته ،ومتفصله ،مع املؤلفني
(أليس زينيت وكيفن كيس) ،لكن مزاحهن ،كلامتهن ،وقصصهن ظلت
موجودة كهيكل أسايس ،من غريه ال ميكن أن يتفجر الفعل املرسحي.
لعبت الكوريغرافيا دورا رئيسيا يف إنشاء العرض ،وكان واحدا من
األعمدة األساسية املساوية للنص .بحيث يعترب ما أنجزته الكوريغراف
«جيسيكا نويتا» يف الحقيقة نقطة تحول فارقة يف العرض ،ساعد
املخرجة كثريا يف ربط الشهادات الرسدية  -التي كانت عىل هيئة كالم
كالسييك وخطي ،وتجسيدها عىل الخشبة بكيفية راقصة الفتة للنظر.
طرحت الشخصيات األربع سؤال :كيف ميكن اخرتاع الذات؟ من خالل
تلفظهن معا بكلمة «ال» أمام رغبات األب ،وأوامر املجتمع ،والتقاليد.
إنهن متردن عىل كل هذا ،من أجل التمتع بحرية الرقص ،الكتابة،
اللعب والصالة .وناقشن عىل خشبة املرسح عملية ارتداء الحجاب،
واالستسالم ،وجراحاتهن التي مل تندمل بسهولة .التصقن ببعضهن
البعض من خالل الرقص ،بحيث شكلن يف بعض األحيان كيانا واحدا
بعدة أصوات .إن مرسحية “مترد” أو “عصيان” ،مبثابة قصيدة تنترص
لشجاعة الذات اإلنسانية.
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(ت��وري) باهتدائه إىل ٍّ
حل با ِل ِغ الغرابة لهذه األزم��ة ،يَع ِر ُضه عىل
(إيلونا) و(أملادي) الذي يستدعيه (توري) مهددًا إياه بإرسال برقي ٍة
ُ
يكشف لها فيها ما ّاط َلع عليه من مسلك الزوج الخائن.
إىل زوج ِته
يها ِتف (توري) ( ِمل) كبري ترشيفات ّية الكونت
ومنسق الحفل ليغيرّ
َ
برنامج الحفل ،فبد ًال من أن تغنّي (إيلونا) ،ستمثل مع (أملادي)
مرسحي ًة قصري ًة من تألي ِفه ،حيث يأيت ما سمعَه (آدم) من حوا ٍر ب َ
ني
إيلونا وأملادي ضمن حوار املرسحية ،وبالتايل يقتنع (آدم) ّ
بأن ما
سمعه بأذنيه كان مجرد پروڤة يف غرفة إيلونا لهذه املرسحية .يعكف
أملادي وإيلونا عىل حفظ دو َريهام وتنجح ّ
خطة (توري) العبقري،
وتنتهي املرسحية و(أمل��ادي) قد انسحب من حياة إيلونا ،وتزول
زوبعة الفنجان التي ع ّك َرت صفو عالق ِتها بآدم.
تجسد الحكاية التي أبدعَها (مُلنار) ذلك التو ُّتر الحتمي
يف تقديريّ ،
بني كاتب النص ّاملرسحي من ِجه ٍة ،واملمثلني من جه ٍة أخرى .طبيع ُة
األمور تقتيض ّأن املمثلني حني يقومون بأدوا ِرهم يف مرسحي ٍة ما،
ُ
َ
ويكون هذا
اإلفالت من قبض ِة الن ّّص،
يحاولون  -بوعي أو دون وعي -
النص ،وي َِص ُل يف أقىص مدا ُه إىل َكرس الحائط
باالرتجال والخروج عن ّ
الخامس ،مبعنى إحالة الجمهور إىل األعامل التمثيل ّية السابقة للممثلني
إن كانوا ي َ
َحظون بشعبي ٍة جارف ٍة أو عىل األقل معروفني لدى جمهورهم
الترصف يف املرسح والسينام ،وك ُّلنا
هذا
عىل
أمثلة
نعدم
ج ّيدا .لن
ُّ
ُ
يتذ ّك ُر الفنان (عادل إمام) يف (الواد سيد الشغال) وهو يُحيل الجمهو َر
إىل فوازير ألف ليلة وليلة التي اش�ترك يف بطولتها الفنان (عمر
الحريري)! املهمُّ ّأن هذا التو ُّتر ُيعَبرِّ ُ يف جوه ِره عن رص ٍاع بني حُ ّر ّيتَني:
حريّة الكاتب من جهة ،وحرية املمثل من األخرى ،ومن وجهة نظ ٍر
ُ
يحاول ٌّ
َ
بفرض كلم ِته – و ِمن
كل من الطر َفني
وجوديّة،
تحقيق وجو ِده ِ
َثمَّ حُ ّريّته عىل أرض الواقع ،وعىل حساب َ
اآلخر بالرضورة .ما يفع ُله
البطل (ت��وري) بالضبط هو أنه يستعيدُ زما َم األمور من املمثلني،
فهو ال يُد ِرج ما ارتجلوه عىل خشبة املرسح يف َن ّصه املرسحي ،وإمنا
يتعدى ذلك إىل مُصا َد َرة ما ِق َ
يل داخل غرفة نوم املمثلة ،يف قلب
نص مرسحي يُب ِدعه ،وكأن ما
صوص َّي ِتها الشخص ّية ،ل ُيص ِبحَ جز ًءا من ٍّ
ُخ ِ
تف ّوه به أملادي وإيلونا إن هُ و إ ّال جز ٌء من ِحوا ٍر كت َبه هو أ َزال! أال
يُحي ُلنا هذا إىل إشارة قرآني ٍة طاملا أثارت الجَ دَل بني منتقدي اإلسالم
وا ُملدافعني عنه ،وهي اآلية  52من سورة الحَ ّج وما يرتبط بها من
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جريدة كل المسرحيين

مانسيك :ولكنّ الحياة ليست كلها مرسحا
َ
تكتب للمرسح! هل
 ت��وري :بل هي كذلك يا عزيزي إذا كنتُ
تعرف ما يقول ألفونس دوديه يف مذكرا ِته؟ عندما وقف ذلك الكاتب
الفرنيس إىل جوار أبيه وهو عىل ِفراش املوت ،مل َيدُ ر َ
بخ َل ِده سوى
فكر ٍة واحد ٍة ليس َغري ،وهي أن ذلك املوقف يَص ُلحُ مشهدًا رائعًا
للمرسح”.
حني ب��دأ برتولد بريخت ي��ك� ّر ُس فكرة التغريب ويدعو إليها
 - Verfremdungeffektوالتي ي ُ
ُقال إنه استقاها من الشكل ِّيني
وڤسكيِ  ،Shklovskyكان رائ��دُ ُه يف هذه
ال��روس وتحديدًا ْش ْك ُل ْ
ُ
إحداث انفصالٍ عاطفي بني الجمهور وما يشاهدُ ه عىل
الدعوة هو
امل�سرح ،فيصبح الحُ كم النقدي الذي يُص ِد ُره املتل ّقي عىل أفعال
أشخاص املرسحية صاد ًرا عن العقل الواعي للمتل ّقي ،ال عن عاطف ِته
وتوح ِده االنفعايل مع هؤالء األشخاص .وكانت اآللية التي اعتمدَها
ُّ
�داث هذا األ َثر التغريبي /التحييدي هي تجاهُ ل ما ي َُس َّمى يف
إلح� ِ
َ
(الحائط الرابعَ ) - ،وهو الحائط االف�ترايض الذي
العُ رف املرسحي
يفصل املمثلني عن الجمهور ،ف َيسمح للجمهور مبشاهدة املمثلني
ُ
ويكون ذلك مبخاطبة
ومينع املمثلني من التفاعل مع الجمهور -
الجمهور مبارش ًة أو لفت َ
ُ
َّ
نظ ِره إىل الطبيعة التخييلية ملا يمُ ثل أما َمه،
ُ
يكون بتذكري الجمهور طيل َة الوقت َّأن ما يشاهدونه
أو باختصا ٍر،
ٌ
مرسحية ،ال حقيقة .و َلماّ كانت النقطة األبرز يف مقارنة الرتاجيديا
ُ
ّ
املشاهد ،بينام
بالكوميديا هي أن األوىل تعمل عىل تجنيد عاطفة
ِ
تتسلل الكوميديا إىل عق ِله الواعي عاريًا من العواطفّ ،
فإن الكوميديا
التغريبي ،هذا
ومكان تنطوي بالرضورة عىل َقد ٍر من األ َثر
زمان
ٍ
يف أي ٍ
ّ
بصحة تلك النقطة يف مقارنة املأساة بامللهاة.
إذا س َّلمنا ّ
النص املرسحي الذي أبدعَه الكاتب املجري مُلنار Ferenc
يف هذا ّ
 )Molnár (1878 – 1952وترج َمه (محمد فتحي) إىل العربية عام
 ،1961يع َمد املؤ ّلف إىل َكرس إيها ِمنا وتغري ِبنا منذ السطور األوىل
الحوار .الحكاية باختصا ٍر ت��دو ُر حول كات َبني مرسحيني رشيكني
يف ِ
قرص عىل شاطئ
يف الكتابة (شاندور توري ومانسيك) يذهبان إىل ٍ
الريفيريا اإليطالية بعد االنتهاء من تأليف مرسحيتهام الغنائية،
بصحبة موسيقار فرقتهام املرسحية (ألربت آدم) خطيب املمثلة األوىل
للفرقة (إيلونا سابو) التي نزلت إحدى غرف القرص قبلهم .وبطريق ٍة
ما ،يعرف املمثل الكبري (أملادي) بوجود (إيلونا) فينجح يف الحصول
صاحب القرص
عىل دعوة لحضور الحفل الكبري الذي يعتزم الكونت
ُ
ُ
ونعرف ّأن (أملادي)
إقامتَه وتشرتك (إيلونا) يف إحيائه بغناء أغنيتني.
دروسا يف اإللقاء يف بداية مشوارها املرسحيّ ،
وأن
كان يُعطي (إيلونا)
ً
السنّ بينهام ،ورغم أنه
عالق ًة حميم ًة كانت تجمعُ هام ،رغم فارق ّ
وأب ألربعة أطفال .يتط ّفل (أملادي) عىل (إيلونا) التي تصُ دُّ ه
متزوّجٌ ٌ
يف البداية ألنها أصبحت خطيبة املوسيقي الشاب (آدم) ،لكنها رسعان
ما تنصاعُ جزئ ًّيا لرغب ِته يف إعادة عالقتهام القدمية ،ولسوء ّ
الحظ يسمعُ
ما يدو ُر بغرف ِة (إيلونا) من حوا ٍر غ َزليِ ٌّ
كل من توري ومانسيك وآدم،
ُ
حيث يكتئب هذا األخري ويسه ُر ليلتَه مفك ًرا فيام عىس أن يكون
َ
حدث
الترصف األمثل تجاه خطيب ِته الخائنة( .توري) يعتقد ّأن ما
يش ّكل أزمة كبري ًة للفرقة ،ف(آدم) املح إىل تفك ِريه يف متزيق املدونة
املوسيقية التي أنجزَها لألوپريت ،كام أن حالتَه النفسية املحطمة
تهدد بنضوب َم ِعني إلها ِمه ،وهو ما يعني عُ ط ًال يف ال ِفرقة .يفاجئنا

حادث الغرانيق« :وما أرسلنا من َقب ِلك من رسولٍ وال نبي إ ّال إذا متنَّى
نس ُخ الل ُه ما يُل ِقي َّ
الش ُ
ُ
يطان ُثمَّ يُحكِمُ الل ُه
ألقى
الشيطان يف ُأم ِن َّي ِته ف َي َ
ُ
آيا ِته ،والله عليمٌ حَ كيمٌ »؟! تبعًا لوجهة نظ ِر قراءتنا يف أحداث هذه
ُ
َ
املخلوق  -سوا ٌء أكان النبي أم
املرسحية ،يبدو
الشيطان  -مم ّث ًال ال
يدري من أمر نفسه إال قلي ًال ،قاصرِ َ العلم متا ًما وال يرى أبع َد من أن ِفه،
بينام األمر ك ُّله ب َيد الله .ول َنعُ ْد رسيعًا من استطراد ِتنا!
َ
ثمََّة إشار ٌ
ات يف حوار (توري) مع املم ِّث َلني إىل هذا القهر الذي يمُ ا ِر ُسه
ُ
كاتب النص املن ِقذ لسمع ِتهام ولعالقة الخطي َبني،
عليهام بصف ِته
َ
النص ُ
تقول فيه ألملاديّ :
«إن ُقبلتَك
فإيلونا م َث ًال ُتش ُري إىل سط ٍر يف ّ
تدعو إىل االشمئزاز» بينام الحقيق ُة أنها قالت يف غرفة نومها« :إنها
تذ ّك ُرين بقبال ِتك األوىلٌ ،
حلوة حا ّر ٌة كالنبيذ الساخن» ،ويع ّق ُب أملادي:
أحب أن َ
«أنت ُ
أعرف ملاذا»،
تصف ُقب َلتي بأنها تدعو إىل االشمئزازُّ .
ف ُري ّد (توري)« :هكذا أراها ،فأنا مؤ ّلف املرسحية ،وهذا هو رأيي يف
َنسخ ما ِق َ
ُقبل ِتك» .هو ي ُ
يل داخل غرفة النوم ل ُيحكِمَ َن َّصه كام ُ
يليق
بإرادة الكاتب!
كذلك هناك ت ُّربم (أملادي) أثناء الپروڤة ُ
بطول األسامء الفرنسية يف
الن ّّص الذي ميثال ِنه ،والذي َنحَ َله (توري) للكاتب الفرنيس (ساردو
منسق الحفلة بأعامل
 )Victorien Sardouمست ِغ ًال عدم إملام ( ِمل) ّ
نفسه أما َم (مانسيك) و(آدم) ُشبه َة تلفيق
هذا األخري ،ول ُيب ِعد عن ِ
ّ
َ
السوط
ويضع
يه
ز
ا
ف
وق
َه
ت
قبع
أملادي
الن ّّص إلنقاذ املوقف .يَخلع
َّ
ُخجل .أن اضطر إىل
(وك ُّلها من لوازم الدور) ويقول« :هذا يش ٌء م ِ
أن أردد هذه األسامء اللعينة من البداية للنهاية ،بينام هي ال تقولُ
إال (اسمك)» ،مُش ًريا إىل أسامء مثل (املركيز چان فرنسوا جيليت
دي التور دارج��ان ،س ّيد برييچود دي شابينيون وسانت سوبليس
الكاتب مم ِّث َله يف أَ ُتون التجربة
دي الجراند بارمنتيري)! هكذا يُل ِقي
ُ
اف يف التمثيل إذا جاز
تتسم به من مبا َل َغ ٍة وإرس ٍ
املرسحية بكل ما ِ
أقرب إىل الدُّ مية
التعبري ،فيتقزّم وجودُه الحقيقي ويتحول إىل يش ٍء َ
َ
الخيوط ُك َّلها .ا ُملالحَ ظ ّأن (توري) يش ُري يف
يف يد الكاتب الذي ميلك
لغرض غري
يكتب
موضع من حدي ِثه إىل أنه للمرة األوىل يف حيا ِته
ُ
ٍ
ٍ
وسمعة (إيلونا) ُوأرسة
أنا ٍّين ،فهو يبتغي إنقاذ قلب املوسيقي (آدم) ُ
ُ
نعرف أنه إن مل ُيكن ذهنه قد تفتّق عن هذا ّ
(أملادي) ،لكنّا
الحل
العبقري لكان مجهو ُد األيام الفائتة عىل زمن املرسحية  -والذي َب َذلهَ
مع رشيكه (مانسيك) و(آدم)  -قد ضاع ُسدى ،فهو يف التحليل األخري
مُخ ِل ٌص للحالة املرسحية إجام ًال ،ومُخ ِل ٌص ملكانته
ككاتب مرسحي
ٍ
بالتحديد.
ٌ
إشارة أخرى
لطيفة إىل هذا اإلخالص للحالة املرسحية تأيت مع تكرار
نسيان (توري) اسمَ خادم القرص (يوهان ْد ُفو ِرنت ِْش ْك) .هنا الكاتب
الحوا َر الذي سمعَه عرب حوائط
املرسحي الذي تذ َّك َر بالحَ رف الواح ِد ِ
ُّ
ُ
اسم الخادم.
الغرفة الرقيقة ملمثل ِته
يفشل أو يتظاه ُر بالفشل يف تذكر ِ
يف رأيي َّأن هذه إشارة إىل أن وع َيه مُنصَ ٌّب بالكاملِ عىل ما َيخدُ مُ
َن َّصهُّ ،
وكل ما عدا ذلك ال يَعنيه ،ونتفهّم صنع َة اللطافة التي خلق
َ
َّ
بها (مُلنار) هذا األثر حني نعرف أن أسامء أبطال هذه املرسحية كلها
أسامء مجَ ٌ
رية خالصة (شاندور  -إيلونا سابو  -ألربت آدم  -أملادي)،
إال يف ما يتعلق ب(مانسيك) ا ُملوحي بأصلٍ س�لا ٍّيف ،واسم الخادم
الغريب ( ْد ُفو ِرنت ِْش ْك) اآليت من إقليم السالف الشاميل (التشيك
ٌ
ٌ
معادل سيا ِقي
وپولندا تحديدا) ،فكأن ُغرب َة االس َمني
لطيف لغربة
ُ
الشخصَ ني عن الحالة املرسحية ،ال سيام ّأن (مُلنار)
يجعل (مانسيك)
َأخ� َّ
�ف وزن��ا وأم َي َل إىل الكسل العقيل من رشي ِكه بطل املرسحية
(شاندور توري).
ً
ُ
نص مرسحي كوميدي ُي َعدُّ مثا ًال
صارخا عىل امليتا -
نحن يف حرضة ٍّ
مرسح ،ويطرح ما يطرحُ ه امليتا  -مرسح من أسئلة حول الحقيقة
وأصال ِة اإلبداع وطبيعة الحُ ّر ّي ِة والوجود .باختصا ٍر ،هو َن ٌّص مُن َفتحٌ
مستويات مختلف ٍة للتَّل ِّقي ،جدي ٌر بالبقاء والتم ُّثل وإعادة القراءة
عىل
ٍ
ما َب ِق َيت اإلنسانية بأسئل ِتها األبدي ِة الشائكة.

[

نوافذ

[

24

الدراما النسوية وكوميديا القرون الوسطى
في حفل توقيع كتابني جديدين لسيد اإلمام بجريدة مسرحنا

جريدة كل المسرحيين

أقيم األسبوع املايض مبقر جريدة “مرسحنا” حفل توقيع
كتابني جديدين للدكتور سيد اإلمام ،هام :امللكية وعفاريت
النسوية ،والنبش يف أوراق قدمية ،تحدث فيه من النقاد
مجدي الحمزاوي وليليت فهمي ،ود .مصطفى سليم ،وأدارها
الناقد محمد ال��رويب رئيس تحرير جريدة مرسحنا ،وذلك
بحضور الكثري من املرسحيني ،من بينهم الناقد أحمد خميس
ود .سامية حبيب د .محمد أمني عبد الصمد ،والكاتب رامي
البكري واملخرج أحمد عبد الجليل ،بالل الجمل ،باسم عادل،
محمد مسعد.
استهل الناقد محمد الرويب الندوة بالتذكري بأنه وصف الدكتور
سيد اإلم��ام يف مقال سابق بأنه «صياد اللؤلؤ» ،وأضاف
أن الدكتور اإلم��ام ميثل قيمة علمية كبرية يف املرسح ويف
الدراسات األكادميية وأن كتاباته سوف تؤثر أيضا يف األجيال
القادمة ،تابع :اعتقد أن هذان اإلصداران «امللكية وعفاريت
النسوية» ،و”النبش يف أوراق قدمية” سوف يثريان جد ًال كبريا
خالل الفرتة القادمة وسوف يفتحان مسارات نقدية جديدة.
وعن كتابيه قال د .سيد اإلمام :إن كتاب «النبش يف أوراق
قدمية» يعد جزءا من مرشوع رئيس بقوم به يف الفرتة الراهنة
وهو دراسة تطورات بعض نظريات الدراما ف أوروبا ،من
خالل تتبع سياقها التاريخي ،وأنه يناقش املرسح يف العصور
الوسطى من خالل الواقع الذي يقع فريسة أمام سيطرة
السياسية والكنيسة (الكتاب املقدس) ويناقش كيفية نشأة
املرسح يف ظل هذه السيطرة السياسية والدينية ،وصو ًال إىل
لجوء رجال الكنيسة إلنشاء املرسح باعتباره احتياجا اجتامعيا،
العدد 600
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أضاف اإلمام :ومن أهم املباحث التي يضمها هذا الكتاب
«جامليات مسنية يف الدولة الرخوة» موضحا أن أهميته تنبع
من اعتباره أهم ما توصل إليه يف دراسته للعصور الوسطى
رغم تداخل دراسات أخرى يف هذا املبحث ،وأشار إىل أنه
يقوم بدراسة جامليات الحداثة يف الفنون واألدب واملرسح
من خالل إرجاعها إىل تاريخها ،وتابع اإلمام :ثاين أهم القضايا
التي يدرسها هذا الكتاب فهي “الكوميديا” التي ترجع إىل
مفهوم «الفارس» يف العصور الوسطى ،وكيف أطلق رجال
الكنيسة هذا التعبري عىل كل ما هو مضحك ،بحيث نقول
إن كل كوميديا هي إحياء للشيطان ،فالشيطان هو مفتاح
التحوالت يف املرسح الكنيس خالل العصور الوسطى ،وأن
سالحا ذو حدين حينئذ حيث تجد بجوار
الكوميديا كانت
ً
كل شخص ضاحك شخص آخر غاضب وصاخب ،وأشار إىل أن
الكوميديا ليست من فعل أناس ُسكارى ،بل إنها فعل محرتم
ميكن من خاللها صنع ما يضحك الجمهور ويحارب الفاسد،
ولذلك كان أول أعداء الضحك هم «رجال الكنيسة» ليس
بصفتهم الدينية بل بصفتهم ممثىل الثقافة يف هذا الوقت..
أضاف اإلم��ام :أول إص��دار للكوميديا يف هذه الفرتة كان
(الديتورو) السخرية من كل ما يدعى الثقافة أو املثقفني؛
وذل��ك «الدتيورو» يف امل�سرح ك��ان يقوم ب��دور الطبيب
واملحارب ورجل الدين.
أما عن الكتاب الثاين “امللكية وعفاريت النسوية” فأشار
اإلمام إىل أنه يتكون من ثالث مباحث ،األول عن ما هي
املداخل التي ال بد للناقد أو الباحث التعرف عليها وهو

يقرتب من الدراما النسوية ..وتابع :تلك القراءات الدراما
النسوية التي تجعلنا بصدد مشكلة كبرية مل تستغرق عاما
وال عامني ،بل استغرقت النصف الثاين من القرن العرشون،
وهى «كيف نفهم الدراما النسوية» التي ظهرت كموضة يف
الحداثة وما بعد الحداثة ،أضاف اإلمام :اآلن عندما نحتاج
إىل اكتشاف املرسح النسوي أكرث نذهب ونبحث يف األساطري
اإلغريقية ونتجاهل متا ًما الحضارة الفرعونية التي بدأت قبل
الحضارة اإلغريقية ،وعندما ننظر يف الكثري من القراءات حول
هذه الفرتة نجد أن الحضارة الفرعونية كانت تضم الكثري من
اإللهات النسويات.
الناقد مجدي الحمزاوى استهل حديثه باقتباس جملة مام
كتبه دكتور سيد اإلمام وهي« :إن إثارة العقل واستفزازه
أهون بكثري من استفزاز القلب مبا يجرحه أو الجيب مبا
يفلسه» .وأضاف الحمزاوي :تلك الجملة ستكون هي نقطة
انطالقنا لكل ما يتعلق بالنسوية وعالقة الرأساملية باملجتمع،
و سوف نضعها أمام أعيننا ،وسوف نرجع للدكتور سيد اإلمام
الذي أرجع كل الكتابات املتطورة ،خصيصً ا ما بعد الذكورية
واستغالل منط اإلنتاج إىل أن هناك صفة مالكة وحاكمة
تحاول دا ًمئا أن تجعل كل التغريات التي طرأت عىل الجموع
يف صالحها .تابع الحمزاوى :النسوية ليست ما كتبته املرأة
قدميًا وال حدي ًثا إمنا هي نتاج فكر معني ظهر خالل الثورة
الصناعية والحرب العاملية ،وهو ما يجعلنا نتساءل :إذا
مل تشغل املرأة حيزًا يف املجتمع كم من رشكة مستحرضات
تجميل وأزي��اء سوف تفلس؟ أض��اف :إن الحركة النسوية

[
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ليست حركة مستقلة بل هي حركة مدفوعة يك تأىت بنمط
آخر ،وقد تحدث دكتور سيد اإلمام عن النسوية كاتجاه فكري
وعن ارتباطها بالحداثة وما بعد الحداثة وكذلك ارتباطها
بالفكر الثوري.
مجدي الحمزاوى قال أيضا :أما عن املبحث الثاين عن اآللهة
النسوية فهو مثري للتساؤالت ،حيث ال توجد آلهة نسويه
خالصة ،بل هي آلهة قادرة عىل التوالد من نفسها ،مشريا
إىل أن كل الرسائل اإلبراهيمية قالت أن يف البدء كان آدم
ثم خلقت منه حواء (األنثى) مؤكدا أن اإلبراهيمية ليست
مقترصة فقط عىل سيدنا إبراهيم وأن نوح كان إبراهيميا
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أيضا ،تابع :وهنا وضع دكتور سيد سؤا ًال ومل يجب عليه
ولكن ترك اإلجابة لنا ،وهو :ملاذا مل نخلق مرسحا يتم االتجاه
إلية؟ هل ألن اآللهة الفرعونية مل تحتوى عىل أي رصاع
برشي؟
أما الناقدة ليليت فهمي فأشارت إىل أنه كانت هناك
مجتمعات أمومية فقط ،كام أوضحت بعض االتجاهات
األنرثبولوجية ،وتساءلت :هل حدث بالفعل تحول من
مجتمع أمومى إىل مجتمع أبوي؟ أضافت ليليت :انقسمت
ربات أو اإللهات املرصيات إىل «حتحور» اإللهة األم املركزية
التي نجد لها ترديدات مختلفة يف األقاليم ،كذلك هناك

شيامء سعيد
600
العدد 545
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تحوالت «أتم» الذي يذكرنا بأسطورة زيوس ،وقد كان «أتم»
ينجب عرب االستمناء ،وقد ذكر د .سيد اإلمام إن هذا له
عالقة بالدور الرئييس للرجل يف عملية اإلنجاب ،وقبل هذه
املرحلة مل يكن الرجل يدرك أن له دور يف عملية اإلنجاب؛
تابعت :تنتقل الحركات النسوية يف أوروب��ا مع الحركات
الشيوعية كام ذكر د .سيد ،وهذا يقع يف إطار بحث املرأة
عن وجودها ،ماذا تفعل املرأة؟وما مهامها يف املجتمع؟ وهي
األسئلة التي وجدت إجاباتها عند «ماركس» ويقول إنه كانت
توجد مجتمعات مثالية يف املايض ،حيث تعد املجتمعات
النسوية عند ماركس عبارة عن خلية نحل تسودها املساواة.
ليليت تابعت :إن املجتمع األورويب يقول للمرأة أنها يك تأخذ
سلطتها يف املجتمع ،فال بد لها من التحرر من قيود الرجل
ويسمح لها بتعدد األزواج.
فيام أشار د .مصطفى سليم إىل أن كتاب «امللكية وعفاريت
النسوية» يحتوى عىل كم كبري من الحوار ،رغم أنه خاليف
ويحتوى عىل الكثري من األسئلة التي ال ميكن حرصها ،تابع:
أما كتاب «نبش يف أوراق قدمية» فسوف يصبح مرجعًا
للطالب بقسم النقد املرسحى باملعهد العايل لفنون املرسحية،
مؤكدا أن الكتاب ميأل فجوات خطرية وكثرية ج ًدا عن مرسح
أو دراما العصور الوسطى ،بحيث يغني عن جهد كبري جدًا
يقوم به الطالب ملعرفة تاريخ املرسح يف العصور الوسطى.
أضاف :وهذا يجعلنا نقدم كتاب «نبش يف أوراق قدمية»
للطالب بقسم النقد يف املعهد العايل لفنون مرسحية ونحن
مطمئنني إىل أن هذا الكتاب سوف ميد الطالب بالكثري
من املعلومات ،خاصة وأن د .سيد اإلمام بدأ هذا الكتاب
بالعصور الوسطى أي ما قبل سقط اإلمرباطورية الرومانية
وقبل ظهور املسيحية ،ثم بدأ دراسة التاريخ بعد ذلك خطوة
تلو األخرى إىل أن وصل إىل القرن العارش وتجربة الراهبة
وصو ًال إىل «الفارس».
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جولة في مسارح العالم

مهرجان
المسرح اإلسبانى
في فرنسا

ن �ت��وج��ه ال �ي ��وم إل ��ى م��دي �ن��ة ري �م �ي��ه ال�ف��رن�س�ي��ة ال�ت�ي تقع
شرقي فرنسا وتبعد  130كيلومرتا عن باريس لنلتقي
م� ��ع ع � ��رض م� �س ��رح ��ي ي� �ق ��دم ع� �ل ��ى م� �س ��رح ك ��وم �ي ��دي
دي ري �م �ي��ه وي �ل �ق��ى إق� �ب ��اال واس� �ع ��ا وه �ج��وم��ا واس �ع��ا
ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،وه ��ذه ال�م��دي�ن��ة ت�ع��د م��ن م��راك��ز
ال �ن �ش��اط ال �م �س��رح��ي ف ��ي ف��رن �س��ا ع �ل��ى غ� ��رار ب � ��رودواي
ف��ي ن �ي��وي��ورك ،م�م��ا ج�ع�ل�ه��ا وج �ه��ة رئ�ي�س�ي��ة للسياحة
الثقافية ،خصوصا أنها ترحب بالعروض المسرحية من
كل أنحاء أوروب��ا ،وع��ادة ما تقام بها مهرجانات كثرية
يخصص ك��ل منها ل��دول��ة على ح��دة وت�ق��دم ال�ع��روض
مصحوبة برتجمة فرنسية،

هشام عبد الرءوف

جريدة كل المسرحيين

العرض إسباين وليس فرنسيا وله اسم إسباين يعتمد عىل السجع وهو
« »Rebota Rebota y en Tu Cara Explotaويرتجم إىل العربية
«ترتد وترتد ثم تنفجر يف وجهك» ،وهو يأيت يف إطار مهرجان املرسح
اإلسباين الذي أقيم باملدينة،
تعالج املرسحية ثالثة موضوعات أساسية وهي العنف ،والتغيري
االجتامعي ،والجنس ال��ذي يسبب الهجوم عليها ،وقد تضمنت
العدد 600
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املرسحية بعض العبارات والحركات غري الالئقة وبعض العبارات
التي تحقر شأن املرأة التي قامت بها البطلة نفسها للتعبري عن بني
جنسها ،هذا فضال عن عدة نكات بذيئة وردت عىل لسانها ،وكانت
تردد النكات بالفرنسية ،وكان الهدف من وراء ذلك التأكيد عىل
الظلم الذي تعانيه املرأة اإلسبانية واألوروبية وحاجتها إىل املساواة،
ووصل بها األمر يف النهاية إىل تعريض نفسها للخطر يف املشاهد
النهائية حيث تلقى عليها السكاكني التي أرصت أن تكون حقيقية
للتأكيد عىل ظلم املرأة عىل طريقة روبن هود،
الطريق إلى جهنم
ويبدو أن الطريق إىل جهنم مفروش بالنيات الحسنة كام يقول املثل
الشهري ،وكام قال النقاد ،حيث رأوا أنه كان من املمكن التعبري عن
القضية بطريقة أفضل تتفق مع طبيعة املرسح كاداة تفاعل مبارش
مع الجامهري اليصلح لها ما يصلح مع أدوات تواصل أخرى ،وكان
العرض يقدم بعض املشاهد القصرية بالفيديو الستحالة تقدميها
مبارشة لجرأتها البالغة،
واملرسحية بطولة النجمة اإلسبانية أخنيس ماتيس ( 52سنة) التي
تشارك أيضا يف إخراجها مع املخرج املرسحي اإلسباين كويم تاريدا،
عرضت املرسحية يف إطار مهرجان املرسح اإلسباين الذي استضافته
املدينة ،وكان هذا العرض من أكرث العروض التي القت إقباال بسبب

جرأة املوضوعات الذي تناولها ،رغم أنه مل يكن العرض الوحيد
الذي تناول تلك املوضوعات وبدرجة أقل من الجرأة ،ورمبا كانت
البطلة وراء هذا اإلقبال حيث إنها تتمتع بشعبية يف فرنسا ،ويف
ترصيح للصحافة الفرنسية ذكرت أخنيس التي كانت البطلة الوحيدة
للمرسحية أن كل ما جاء يف املرسحية من عبارات وحركات أمر
مألوف يف إسبانيا،
وهناك مرسحية أخرى لفتت األنظار يف املهرجان وهي «هذا ليس
بيت برناردا ألبا» املأخوذة عن مرسحية لألديب اإلسباين فيديريكو
لوركا كتبها عام  1945باسم «دراما املرأة» ،تعالج املرسحية ما تقول
إنه الظلم الذي تتعرض له املرأة اإلسبانية يف إسبانيا الكاثوليكية،
وتتناول األمر من زاوية مختلفة وهي أن املرأة ميكن أن تتحول إىل
ظلم املرأة يف هذه الحالة ،وهي تتناول قصة أم تتعامل مع بناتها
الخمس بقسوة ورصام��ة ،والجديد يف هذا األمر أن شخصية األم
وشخصيات بناتها الخمس يجسدها عىل املرسح رجال،
شارك يف إخراج املرسحية كارلوتا فرير وخوسيه مورا ،وقالت فرير
إنها كانت صاحبة فكرة إسناد الشخصيات النسائية إىل رجال ألنها
شخصيات مركبة ولتؤكد عىل أن ما يلحق باملرأة من ظلم ميكن أن
يلحق بالرجل ،وقالت إن قيام الرجال بأدوار النساء والعكس أمر
ليس جديدا ويحدث يف مرسحيات شكسبري عىل وجه الخصوص،
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مسرحيات عن حقوق المرأة وأشياء أخرى

أخنيس :أمر طبيعى في إسبانيا
وقام بدور البطولة املمثل اإلسباين إيزيبيو بونسيال،
وشهد املهرجان مرسحيات أخرى عزفت عىل نفس الوتر مثل «زوجة
شربد املطيعة» و»تحرر من رغبايت» ،وتم تقديم املرسحيتني باللغة
الفرنسية بدال من اإلسبانية وتضمنتا مشاهد صارخة،
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مسرح الكبار بعد الصغار
«مسرح  »55معادلة صعبة في منيسوتا
هكلر ..علمتين أكرث مما تعلمته في حياتي
نلتقي اليوم مع تجربة جديدة يف املرسح األمرييك تستحق التعرف
عليها ،وهي تجربة «مرسح  ،»55تجرى التجربة يف والية منيسوتا
املعروفة باسم والية العرشة آالف بحرية بسبب البحريات الجميلة
التي تحفل بها تلك الوالية الشاملية املتاخمة لكندا ،و»مرسح »55
هي فرقة مرسحية تم تأسيسها يف مينة مينيابوليس كربى مدن
الوالية العام املايض فقط ،وهي تقدم حاليا عرضها األول عىل مرسح
جامعة منيسوتا يف قاعة بسيطة ال يزيد عدد مقاعدها عن 140
مقعدا ،أسس الفرقة ريتشارد هيكلر وهو متخصص أصال يف مرسح
األطفال عىل مدى عرشين عاما سابقة وقرر أن يقتحم مرسح الكبار.
وك��ان عىل مؤسس الفرقة تحقيق معادلة صعبة للغاية ،متثلت
املعادلة يف فرقة جديدة تحتاج عمال جيدا تقدم به نفسها إىل

الجمهور ،وتم اختيار عرض مرسحي موسيقي باسم «شعر» ،HAIR
وتم اختيار هذا العرض بالذات ألنه ليس جديدا بل تم تقدميه
ألول مرة عام  1967عىل مسارح ب��رودواي ،وهي مرسحية تدور
حول حركة الهيبز التي برزت عىل الساحة يف الواليات املتحدة
خالل تلك الفرتة التي قام بها مجموعة من الشباب املتمردين عىل
قيم املجتمع األمرييك وكانوا يدعون إىل الفوىض وارتكبوا عددا من
الجرائم التي هزت املجتمع األمرييك يف حينها ،ومنها اغتيال املمثلة
الشابة الشهرية وقتها شارون تيت ( )1969 - 1943و 4من ضيوفها،
وهي مأخوذة عن قصة لجريوم راجاين وجيمس رادو وهام أيضا
مؤلفا أغاين املرسحية التي لحن رادو أغانيها ،وقد حققت املرسحية
نجاحا كبريا عند عرضها األول ،وأعيدت بعد ذلك عدة مرات يف مدن
مختلفة يف عدة دول كان آخرها عام  2010يف لندن ،وحصلت بعض
عروضها عىل جائزة توين ،واكتشف هيكلر أن هناك فرقة متلك امتياز
عرض املرسحية حيث ال يزال أحد مؤلفيها عىل قيد الحياة وهو رادو
( 87سنة حاليا) واآلخر (راجاين) رحل منذ  ،1991ووافقت الفرقة
صاحبة االمتياز عىل التنازل عن حقها لتشجيع فرقة مرسحية ناشئة.
تحديات أخرى
وانتهى بذلك التحدي األول وبقيت التحديات األخرى ،فميزانية
العمل محدودة تبلغ  46ألف دوالر فقط ،ومل يكن من املمكن

البحث عن تربعات ألن أح��دا ال ميكن أن يقدم تربعات لفرقة
مرسحية مل تقدم شيئا بعد وال بد أن تقدم عمال جيدا يشجعهم
عىل التربع لها ،وهذا املبلغ البسيط يجب أن يكفي لدفع إيجار
املرسح الذي تقدم عليه املرسحية وأجور أفراد الفرقة املرسحية
الذين تحتاجهم املرسحية وهم ستة وعرشون ممثال ،هذا باإلضافة
إىل تكلفة الديكورات ،ومل تكن هناك مشكلة يف املخرج ألن هكلر
قام بإخراج املرسحية ،وعىل مدى شهرين قام مؤسس الفرقة
ومخرج املرسحية باختيار هواة قبلوا العمر بأجور رمزية أو بدون
أجر لعشقهم للمرسح ،وكان منهم عازف يبلغ من العمر  71عاما
رفض تقايض أي أجر ،وكان من بني املتطوعني املمثل الهاوي برنت
برهايم الذي جسد شخصية كلود زعيم الهيبز والبالغ من العمر 53
سنة وهو نفس سن هكلر ،وكان ذلك رغم أن املفروض أن يكون
من يجسد هذه الشخصية شاب ،بل إن املرسحية كلها شبابية ،لكن
املخرج وجده قادرا عىل تجسيد الشخصية كام أن شكله يوحي بعمر
يقل بشكل ملحوظ عن سنه الحقيقية ويقوم املاكياج بالباقي ،كام
يتمتع برهايم الذي يعمل موظفا بأحد البنوك بلياقة بدنية وحيوية
تناسب الشخصية التي يجسدها ،وكان بعضهم مل يقف عىل خشبة
املرسح من قبل لكن هكلر أرشكهم يف العرض بعد أن استشعر
قدرتهم عىل تجسيد شخصيات العرض وقدرتهم عىل أداء املشاهد
الراقصة ،وكانت هناك ميلبا هنسيل البالغة من العمر  73سنة وهي
ممثلة معتزلة منذ  38سنة.
ذكريات
وبالنسبة للديكورات قام املخرج بإعداد ديكور بسيط مبكونات
بسيطة استوحاه من الديكور األصيل للعمل الذي ظهر يف أول عرض
للمرسحية عام  ،1967وتم حل مشكلة املرسح باستئجار مرسح
جامعة منيسوتا بإيجار رمزي كام أسلفنا.
ويقول هيكلر إن العمل املرسحي علمه الكثري عرب سنواته العرشين
مع مرسح الطفل ،لكن تجربته مع «مرسح  »55علمته أكرث مام
تعلم يف سنواته العرشين السابقة ألنها كانت مبثابة مغامرة قام بها
وال يزال يقوم.
وبقي عليه انتظار حكم الجامهري والنقاد وإن كانت النتائج املبدئية
ال بأس بها خاصة بعد أن أبدى الناقد املرسحي للواشنطن بوست
إعجابه مبشهد إق��دام بطلة املرسحية عىل حرق بطاقة الخدمة
العسكرية الخاصة بأبيها بعد أن عاد من فيتنام ووصفته بأنه قاتل
األطفال.
وكان من الالفت للنظر بعض كبار السن الذين حرصوا عىل حضور
العرض ألنه ذكرهم بهذه الفرتة املضطربة من التاريخ األمرييك
وحرب فيتنام.

[

[

نوافذ

28

أصول ظاهرة «ون مان شو»
في تاريخ المسرح العربي
سيد عيل إسامعيل

هذا الموضوع ،هو في األصل بحث علمي
اشرتكت به في الملتقى الدولي األول لقسم
الفنون بكلية اآلداب واللغات والفنون بجامعة
الدكتور موالي الطاهر سعيدة بالجزائر ،والذي عقد
يومي  26و 27أبريل  2016تحت عنوان “الوان
مان شو  ..ظاهرة فنية عابرة أم لون مسرحي
جديد؟”  ..ومن خالل هذا العنوان العام – أو
السؤال – كتبت بحيث تحت عنوان “أصول ظاهرة
ون مان شو  One Man Showفي تاريخ
المسرح العربي)!! وألنه بحث لم ُينشر حىت اآلن،
فضلت نشره في جريدة مسرحنا إلفادة الجميع بما
فيه من معلومات وآراء.

جريدة كل المسرحيين

تمهيد
بناء عىل إشكالية امللتقى ،واملنشورة يف موقعه ،ونصها يقول“ :إن
املتتبع للساحة الفنية واملرسحية منها عىل وجه الخصوص ،يلمس
بوضوح مدى انتشار ظاهرة (ون مان شو) التي اكتسحت يف الفرتات
األخرية الفضاء املرسحي ،واستطاعت أن تزاحم األجناس املرسحية
األخرى لتستقطب الجامهري بقوة ،ولتحقيق ذلك اقرتح (ون مان شو)
نفسه للجامهري العريضة عىل أنه عرض ذو طابع كوميدي ،وقد تكرس
هذا االنطباع نتيجة تكرارية مركزة لعروض ساخرة ،بحيث نلمس أن
مجمل عروض ما يسمى بـ(ون مان شو) كانت يف غالبيتها كوميدية،
سواء من حيث املضامني التي تناولتها ،أو حتى عىل مستوى أسلوب
شكل تقدميها ،وال��ذي وظف الحركة واإلش��ارة ،لدعم هذا الطابع
الفكاهي للعرض”.
بنا ًء عىل ذلك – وعىل بعض املعارف والقراءات  -ميكن تحديد تعريف
عام لظاهرة “ون مان شو “ One Man Show؛ بأنها :عرض ذو طابع
كوميدي – يف األغلب األعم  -يقوم به شخص واحد بصورة ارتجالية
يف بادئ األمر .وهذا العرض يتكرر تقدميه بصورة مركزة ساخرة ،مع
توظيفه للحركة واإلشارة واملوسيقى دع ً
ام لطابعه الساخر من أجل
تحقيق هدفه الرئييس ،وهو البوح عىل خشبة املرسح  -عن أحداث
يومية اجتامعية أو سياسية – بصورة ساخرة تهكمية فنية.
وهذه الظاهرة – بهذا املفهوم – لها إرهاصات أجنبية ظهرت يف مرص،
وتحديداً عند افتتاح السريك ،الذي كان يقع خلف األوبرا الخديوية
بقبته الضخمة السوداء! فقط نرشت جريدة (الوقائع املرصية) يوم
 31/3/1869إعالناً ضخ ً
ام ،تحت عنوان (ألعاب سريك املسيو رانيس)،
ومن خالل الفقرات األجنبية لهذا السريك ،نقرأ عن مدام برتبيولد،
اآليت “ :تركب الحصان ،وفوقها جملة مالبس ،وكل ملبس منها
مخصوص بفصل من الفصول األربعة .مث ًال تكون يف أول األمر البسة
ملبس فصل الربيع ،ثم تقلعه وهي فوق الحصان فيرتاءى عليها لبس
فصل الصيف ،ثم تقلعه وهي فوق الحصان فيرتاءى عليها لبس فصل
الخريف ،ثم فصل الشتاء” .ونقرأ كذلك عن مدام بوين ،اآليت “ :تركب
الحصان وهي متشكلة يف شكل عجوز البسة مالبس الفقر واملسكنة،
وترمح فوق الحصان رماحة خفيفة يف أول األمر ،ثم تقلع مالبس الفقر
شيئاً فشيئاً حالة الرماحة حتى تظهر عليها مالبس الغنى والسعد وعند
ذلك ترمح رماحة جميلة”.
والشاهد يف هذا اإلع�لان ،أن شخصاً واح��داً يقوم بالفقرة الفنية
بصورة كاملة ،من خالل الحركة واإلشارة بقصد إضحاك الجمهور ،مام
يعني وجود بعض مالمح عرض (ون مان شو) يف فقرات السريك! تلك
الفقرات األجنبية انتقلت من السريك إىل املرسح يف مرص بعد سبع
العدد 600
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سنوات! فقد نرشت جريدة (األهرام) يف  16/12/1876اإلعالن اآليت:
“ يوم الخميس القادم الساعة  8أفرنجي لي ًال يصري ألعاب سياموية
وسحرية وروحانية املعروفة (بالسبرييتزمو) ومغناطيسية (أي التنويم
الكهربايئ) وذلك يف تياترو زيزينيا من القومبانية السحرية امللوكية
وهي بوسكو ورومية .أما مواضيع األلعاب فخمسة فصول :الفصل
األول يحتوي عىل معجزات فوق الطبيعة ومحاربة عنارصها .الفصل
الثاين يف عجائب السحر للمعلمة مدام تريزينيا .الفصل الثالث رسد
قصة الكونت كاليوسرتو ويلعبها الشيطان الصغري الذي عمره ست
سنني .الفصل الرابع إتقان فن التنويم وفيه ثالثة فصول .الفصل
الخامس قرار مجلس الربملنتو وأرسار ال��وزارة .فمن يرغب مشرتى
األوراق فليطلبها من محل الخواجا مازيتي تاجر البيانو بشارع رشيف
باشا[ .توقيع] سزار جرياردو”.
وهذا اإلع�لان يقول :إن فنوناً متنوعة أجنبية ،يتم عرضها عىل
املرسح يف مرص من أجل اإلضحاك والسخرية ،يقوم بها مجموعة من
الفنانني .وبعض الفقرات يقدمها سخص واحد ،كام جاء يف اإلعالن
عن الفصل الثالث “حيث قام طفل عمره ست سنوات بتمثيل قصة
كاملة مبفرده” ،مام يعني توفر أهم عنرص من عنارص عروض (ون
مان شو) ،وهو قيام ممثل واحد بأداء فصل متثييل مبفرده .كام أن
اإلعالن املنشور يتحدث يف الفصل الخامس عن عرض لقرار الربملان
وأرسار الوزارة ،وهذه األمور السياسية سيتم عرضها بصورة فنية ،مام
يعني عرضها بصورة ساخرة ،أي أن العرض ينتقد األحوال السياسية
واالجتامعية بصورة فنية! وهذا هو هدف عروض (ون مان شو) ،كام
سيتبني لنا يف نهاية البحث!!
الفصل المضحك
الفقرات الفنية السابقة  -بوصفها أحد أشكال أصول عروض (ون
مان شو)  -تشرتك مع ما يُعرف بالفصل املضحك ،الذي كان يُعرض
يف ختام املرسحيات؛ بوصفه أهم أصل خرج منه عرض (ون مان
شو) .وأقدم إشارة وجدناها لتمثيل الفصل املضحك يف مرص ،كانت يف
أوائل عام  ،1869وذكرها لنا (نوبار باشا) يف مذكراته – املنشورة بدار
الرشوق  -عندما زار مرسح (الكوميدي الفرنيس) بالعتبة يف القاهرة –
ومكانه اآلن مبنى بريد العتبة  -قائ ًال:
“ اصطحبني الوايل [ -يقصد الخديوي إسامعيل]  -إىل املرسح وكانوا
يعرضون مرسحية من فصل واحد باللغة الفرنسية ،وكانت القصة
عبارة عن أن أناساً من بيت كريم وحسن السمعة ،يستغلون غياب
سيدهم عن املنزل ،ويدعون أصدقاءهم لقضاء سهرة عندهم؛ حيث
استعاروا أسامء سادتهم وقلدوهم يف كل حركاتهم وترصفاتهم .....
وتنتهي املرسحية بفاصل هزيل ضاحك عند حضور أصحاب املنزل

بغتة .ميكن أن نقول إنها مرسحية تعرض فكرة الصدفة ”...
عروض الفصول املضحكة األجنبية يف مرص؛ أصبحت عربية عام
 ،1878عندما نرشت جريدة (األهرام) إعالناً بتاريخ 25/10/1878
تحت عنوان (التشخيص العريب يف تياترو زيزينيا) ،ونعلم منه
أن فرقة يوسف الخياط ،ستعرض مرسحية (األخوين املتحاربني)
عىل مرسح زيزينيا باإلسكندرية ،وهي من تأليف راسني .وقالت
الجريدة “ :ويتبعها رواية مضحكة ذات فصل واحد “ .وهذا الفصل
املضحك ،تكرر ذكره يف إعالنات الجريدة ،حتى أسهبت يف توضيحه
بتاريخ  ،7/4/1881عندما أعلنت الجريدة نفسها عن قيام فرقة
يوسف الخياط بعرض مرسحية (حفظ العهود) .ويف نهاية اإلعالن
قالت الجريدة .... “ :و ُتشفع برواية مضحكة ذات فصل واحد يقال
لها (ال تنىس أن تقفل الباب) .وأقل ما يف هذا الفصل الوحيد أنه
يتكفل بإضحاك الفيلسوف الرزين ،فض ًال عن العامة؛ ملا يتضمنه من
املضحكات والنكات اللطيفة واألساليب الغريبة”.
إذن الفصل املضحك (ال تنىس أن تقفل الباب) عام  ،1881هو أول
عنوان ألول متثيل ،يتمتع ببعض مالمح عروض (ون مان شو) –
رغم عدم تأكدنا بأن ممث ًال واحداً قام به  -حيث إنه فصل متثييل
مضحك ،يشتمل عىل نكات وأساليب غريبة مضحكة .ومن خالل
تتبعي للفصول املضحكة ،التي كانت ُتعرض يف هذه الفرتة ،أستطيع
أن أقول :إنها فصول مضحكة ارتجالية ،يتم عرضها بعد انتهاء عروض
املرسحيات الكالسيكية املأسوية من أجل إضحاك الجمهور ،وترك األثر
الفكاهي عليهم ،بد ًال من أثر الحزن الناجم عن مشاهدة املرسحيات
املأسوية!! ومثال عىل ذلك ،ما أخربتنا به جريدة (املقطم) بتاريخ
 ،13/9/1892عندما قالت“ :مثل جوق إسكندر أفندي فرح مساء أول
أمس رواية (أوتلو) الشهرية  ........وقد ختم التمثيل بفصل مضحك
أذهب ما تركته الرواية من أثر الحزن والكآبة؛ إذ هي من الروايات
املشهورة بتأثريها املحزن يف النفوس بني تآليف شكسبري”.
وكانت جريدة (األهرام) تتفنن يف وصف هذه الفصول يف إعالناتها؛
جذباً لجمهور املشاهدين .وهذه بعض أقوالها املنشورة يف أعداد
كثرية من عام  1884إىل  “ :1886وتعقب الرواية متثيل فصل مضحك
راق للجلوس ما تخلله من اإلشارات والحركات” .وقولها أيضاً...“ :
وقد تالها متثيل فصل مضحك رشيق الحركات لطيف اإلشارة” .وقولها
كذلك ...“ :وسيتبع تشخيص هذه الرواية متثيل فصل مضحك لطيف
األسلوب” .وقولها أخرياً ... “ :وقد تالها فصل مضحك كان له بهجة
لدى الناس”.
محيي الدين الدمشقي
ومام سبق نستنتج أن بعض مالمح عروض (ون مان شو)؛ متوفرة
يف الفصل املضحك ،الذي كان يُعرض بعد انتهاء عرض املرسحية
العربية؛ ومل يبق لنا سوى التأكد من وجود أهم عنرص ،وهو أن
الفصل املضحك – أحياناً  -يؤديه ممثل واحد!! وكان هذا العنرص
كثرياً ما يتحقق ،وتتحدث عنه بعض الصحف يف إعالناتها ،مثل جريدة
(األهرام) ،عندما قالت يف عددها املؤرخ يف َ “ :22/1/1886ش ّخص
أمس جوق قرداحي أفندي ورومانو أفندي رواية (تليامك) ............
وقد أعقب التمثيل فصل مضحك قام بإدارته محيي الدين أفندي،
الذي اشتهر بهذا الفن ،فرس العموم ما شهدوه”.
وعندما تتبعت أخبار فرقة سليامن القرداحي ،وما قدمته من عروض
وفصول مضحكة – خالل عدة أشهر  -وج��دت أن بطل الفصول
املضحكة ،هو محيي الدين الدمشقي ،وكانت أغلب فصوله املضحكة
عبارة عن متثيل بانتومايم! وكانت اإلعالنات الصحفية ال تذكر اس ً
ام
غري اسمه ،ويف بعض األحيان تذكر اسمه منفرداً بجانب عنوان الفصل
املضحك ،ومن أهم عناوين فصوله املضحكة ،التي ذكرتها جريدة
األهرام يف شهر يناير  :1886فصل الصيديل ،وفصل السكران ،وفصل
البخيل ،وفصل النسيم.
وخالل عدة أشهر ،بلغ محيي الدين الدمشقي شهرة كبرية لدرجة
أنه قام مبفرده بإحياء ستة فصول بانتومايم مضحكة ،وعرضها يف ليلة
فنية واحدة باألوبرا الخديوية ،مساعدة منه إلحدى املدارس .ومن
يقرأ اإلعالن الذي نرشه محيي الدين الدمشقي – بخصوص هذه
الحفلة  -سيقرأ إعالناً عن عرض تتوفر فيه أغلب عنارص عروض (ون
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مان شو)!! وهذا اإلعالن تمّ نرشه يف جريدة (القاهرة) تحت عنوان
(تياترو األوبرا الخديوي) بتاريخ  ،11/4/1886وهذا نصه:
“ إنه يف مساء األربع املوافق  14إبريل سنة  ،1886ستقدم ستة فصول
بانطوميم مضحكة جداً للغاية ،ويتخلل كل فصل تخت آالت عليه
أعظم مغنني مرص وأشهرهم .وذلك تربعاً منّا إعانة للمدرسة الخريية
املؤسسة برمل اإلسكندرية ،وذلك إجابة لطلب العموم تشخيص هذه
الفصول .وقد جعلنا أجرة الدخول زهيدة جداً بالنسبة لتيسري األمور،
وعىل الله اإلتكال .فرنجو من أويل الفضل واإلحسان بترشيفهم يف هذه
الليلة املبهجة املنظهر ،املرسة للخواطر .ولهم جزيل الشكر واملنة .......
وألجل اعتامد تربعي بذلك قد حرر منّا هذا اإلعالن .ومبيع التذاكر
يكون يوم األربعاء املذكور عىل شباك التياترو من الساعة  9أفرنيك
صباحاً لحد الظهر ،ومن الساعة  3بعد الظهر لحني انتهاء التشخيص.
[توقيع] مدير البانطوميم محيي الدين الدمشقي”.
ومع مرور الوقت ،أصبح الفصل املضحك عنرصاً أساسياً وختامياً
ألغلب ع��روض الفرق املرسحية يف مرص ،وأصبح لكل فرقة بطلها
املختص بالفصول املضحكة ،وتحديداً يف عام  !!1894فكام كان محيي
الدين الدمشقي هو بطل الفصول املضحكة لفرقة سليامن القرداحي،
كان الفنان عيل عبد الله بطل الفصول املضحكة لجوق الرسور ،ومن
أشهر فصوله (القرعة العسكرية) ،و(لفايف السجائر) كام ذكرت لنا
جؤيدة األهرام طوال شهر مارس  .1894أما الفنان حسني األنبايب فكان
بطل الفصول املضحكة لجوق االتحاد الوطني ،ومن أشهر فصوله (من
جاءين بالليل) ،كام قالت جريدة (الرسور) يف أبريل .1894
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الجوق الشامي
هذا االهتامم بالفصول املضحكة  -وما تقدمه من فقرات كوميدية –
نتج عنه ظهور أول فرقة متخصصة يف الفصول املضحكة ،وهي (الجوق
الشامي) لصاحبه نقوال مصابني ،وبطله (جورج دخول) – املشهور فنياً
بكامل األصيل أو كامل األوصاف – وهذه الفرقة جاءت إىل مرص يف
مارس  ،1896وبدأت تعرض فصولها يف برنامج شامل ،وهذا ما نقرأه يف
أول خرب نرشته جريدة (املقطم) عنها يف  ،30/3/1896قائلة:
“مثل البارحة الجوق الشامي الجديد بإدارة نقوال أفندي مصابنى
فصو ًال مضحكة يف مرسح مرص العريب بشارع عبد العزيز ،منها فصل
(األخ الخائن) ،وفصل (ال��دب) .ودار الرقص الدمشقي األديب عىل
غص املرسح باملشاهدين ورسوا كثرياً.
نغامت العود والدبكة .وقد ّ
وسيمثل هذا املساء فصل (القهوجي) ،وفصل بانطوميم وغريها من
الفصول املضحكة ،فنحث محبي املالهي األدبية عىل الحضور ترويحاً
للنفس”.
وظلت هذه الفرقة يف مرص خمسة أعوام ( ،)1901 – 1896توىل
رئاستها وإدارتها نقوال مصابني ثالث سنوات ،ثم أصبحت الفرقة
برئاسة وإدارة وبطولة كامل األصيل – أي جورج دخول – يف آخر
سنتني .وهذا منوذج من إعالنات الفرقة تحت إدارة كامل ،نرشته
جريدة (األخبار) يوم  ،6/12/1899تحت عنوان (كامل أفندي):
“ إذا أردت أن تزيل همك ،وترشح صدرك ،وتضحك كثرياً ،وتدفع
دراهم قليلة؛ فأذهب إىل مرسح كامل أفندي .وهناك تشاهد الرقص
املتقن ،والتمثيل الهزيل املضحك ،ولعب الدربك املشهور .وأجرة
الدخول هي غرشني ال غري”.
وإذا أردنا أن نلخص نشاط هذه الفرقة؛ بوصفها أول فرقة فنية

لعروض الفصول املضحكة ،وبعض الفقرات الفنية ،التي تعكس
بعض مالمح ظاهرة (ون مان شو) ،سنقول :إن أهم أعضائها :نقوال
مصابني ،كامل األصيل ،منر شيحة ،جورجي مصابني ،السيدة نظرية.
وهذه الفرقة ،قدمت فصو ًال مضحكة كثرية ،من أهمها :الوزير الخائن،
الجزائر ،أصالن بك ،اللوكاندة ،الدب ،القهوجي ،الطبيب ،الخاطبني،
الوابور ،الطبيب واملريضة ،وذلك بناء عىل إعالنات الصحف املرصية
من عام  1896إىل .1899
أما الفقرات الفنية ،التي كانت تقدمها الفرقة بجانب الفصول
املضحكة – أو من خاللها – فهي :الرقصات الرشقية ،والرقصات
الشامية (الدبكة) ،وألعاب السيف ،وبعض األغاين مبصاحبة اآلالت
املوسيقية ،وذلك بناء عىل ما نرشته جريدة املقطم يف شهري مارس
وأبريل  .1896أما املسارح التي عملت عليها هذه الفرقة ،فهي:
مرسح شارع عبد العزيز بالعتبة ،ومرسح القباين بالعتبة ،وتياترو
ألف ليلة وليلة ،وتياترو السكاتنج رنج باألزبكية ،وتياترو االبتهاج
بشارع كلوت بك ،ومرسح الدانوب باإلسكندرية ،ومرسح الرباديزو
باإلسكندرية أيضاً.
نصان منشوران
من الواضح أن الجوق الشامي ،نجح نجاحاً كبرياً يف عروضه املضحكة،
وأصبح الفصل املضحك فقرة رئيسية ضمن العروض املرسحية.
والالفت للنظر أننا مل نقرأ ملخصاً ألي فصل مضحك تمّ متثيله ،أو
تمّ اإلعالن عنه يف الصحافة ،التي مل تذكر مضمونه أو فكرته ،رغم
تأكيدها عىل إظهار هدفه ،وهو اإلضحاك والتسلية ،ورمبا السخرية يف
بعض األحيان!! كام أننا حتى اآلن مل نجد قو ًال قاطعاً؛ يقول إن الفصل
املضحك ،يقوم به ممثل واحد!
هذا األمر ،رمبا يكون الفيصل فيه هو اطالعنا عىل نص كامل ألي
فصل مضحك!! والحمد لله إنني نجحت يف الحصول عىل نصني

لفصلني مضحكني منشورين :األول بعنوان (العفريت) ومنشور عام
 ،1893واآلخر بعنوان (ال أتزوج ولو شنقوين) ومنشور عام .1903
فصل (العفريت) ،منشور يف نهاية مرسحية (امللكة بلقيس) ،التي
ألفتها السيدة لطيفة عبد الله – بوصفها أول مؤلفة مرسحية عربية
عام  - 1893وهذا النص أعدت نرشه مع دراسة له عام  - 2001يف
سلسلة نصوص مرسحية التي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة
– ورغم ذلك مل أتحدث عن فصل (العفريت)؛ بوصفه فص ًال مضحكاً
وقتذاك!
ٌ
وبناء عليه ،اق��ول :إن فصل العفريت يقع يف عرش صفحات من
القطع الصغري ،وأبطاله أربعة :الصعيدي ،والخواجة ،والست،
والعفريت .ويدور حول الصعيدي الذي يعمل خادماً يف بيت الخواجة
وزوجته ،وهذا البيت به عفريت .وحوار الفصل بأكمله ،يجري بني
الجميع بصورة مضحكة من خالل اختالف اللهجة بني الصعيدي،
وبني الخواجة الذي يتحدث العامية املرصية ،مع تبديل الحروف
ومخارجها ،مام يتسبب يف الفهم الخاطئ عند الصعيدي ،والعكس
صحيح .هذا بجانب مواقف اإلضحاك والكوميديا ،عندما يظهر
العفريت يف بعض املواقف  ..إلخ.
أما فصل (ال أتزوج ولو شنقوين) ،فقد عُ رض ألول مرة عام ،1899
وأخربتنا بذلك جريدة (مرص) يوم  ،18/2/1899قائلة“ :عزم حرضة
األديب سليم أفندي رسكيس محرر جريدة املشري الغراء عىل إحياء
ليلة خصوصية للعائالت مساء  26فرباير الجاري يف التياترو املرصي
الكائن بشارع عبد العزيز مبرص ،ميثل فيها جوق حرضة إسكندر
أفندي فرح رواية (الغرية الوطنية) ،ويختمها بفصل يضحك الثكىل
موضوعه (ال أتزوج ولو شنقوين)”.
ومع البحث يف فهارس دار الكتب ،وجدت يف امللحق الثاين لقسم
الروايات والقصص الواردة يف الجزء الرابع لفهرس آداب اللغة العربية
بدار الكتب املرصية املطبوع عام  1938ص ،317اآليت( “ :ال أتزوج
ولو شنقوين) :رواية مضحكة فكاهية مل يعلم مؤلفها .نسخة يف مجلد
طبع مطبعة التمدن بالقاهرة سنة  ،1903بها نوادر مضحكة هزلية يف
 32صفحة يف حجم الثمن” .ومن خالل هذا الوصف ،حصلت من دار
الكتب املرصية عىل صورة من نص هذا الفصل املنشور عام ،1903
ومكتوب عىل غالفه – رغم وجود قطع يف أسفله – اآليت“ :رواية  -ال
أتزوج ولو شنقوين – مضحكة جداً فكاهية – ويليها – جملة نوادر
مضحكة هزلية – حقوق الطبع محفوظة – طبعت عىل نفقة السيد
محمود شبانة [قطع] – مثنها  2صاغ – طبع مبطبعة التمدن [قطع]”.
وموضوعها يتلخص يف أن الخواجة (نسيم) بخيل ج��داً ،لدرجة
أنه ال يريد أن يتزوج حتى ال ينفق عىل زوجته .فيتآمر عليه أحد
األصدقاء ويتنكر يف هيئة جرنال قائد الجيوش ،الذي يقتحم بيته بحثاً
عن شقيقته (ملكة) فلم يجدها .وعندما ينرصف الجرنال ،يكتشف
نسيم أن (ملكة) شقيقة الجرنال مختبئة يف بيته دون علمه .ومع
توايل املواقف الكوميدية ،نعلم أن ملكة لها ابن ،وزوج ،ومربية ..
أي أرسة كاملة هاربة من بطش شقيقها الجرنال ،لذلك تأيت بهم إىل
بيت نسيم .وبعد ساعات يقتحم الجرنال بيت نسيم مرة ثانية ،وثالثة
 ..إلخ .فيقرر نسيم طرد ملكة وأرستها من بيته ،فيطلبون منه أموا ًال
حتى يهربون ويرتكون بيته ،فيوافق مرغ ً
ام خوفاً من بطش الجرنال.
وبالفعل تأخذ ملكة مبلغاً كبرياً من نسيم البخيل ،وينتهي الفصل
بهذه الخديعة ،التي جعلت البخيل مفلساً ،ألنه ال يريد أن يتزوج.
من خالل هذين النصني ،يتضح لنا أن الفصول املضحكة – يف القرن
التاسع عرش  -ال يؤديها ممثل واحد ،بل مجموعة من املمثلني .ورمبا
وجود هذين النصني املنشورين – ورمبا غريهام – هام نتيجة طبيعية
النتشار الفصول املضحكة ،ووجود فرقة مختصة بتقدميها ،مثل الجوق
الشامي ،الذي سجل نجاحاً كبرياً.
أعقب هذا النجاح الكبري للجوق الشامي – بوصفه أول فرقة
متخصصة يف الفصول املضحكة – اختفاء دام أكرث من اثنتي عرشة
سنة – رمبا بسبب عودة جورج دخول إىل الشام ،أو بسبب عروضه
يف أقاليم مرص – حتى نقرأ يف جريدة الشعب يوم  :16/5/1913إن
كامل األصيل يقدم فص ًال مضحكاً يف تياترو برنتانيا .وبعد عامني نقرأ
إنه يقدم فصو ًال هزلية يف (بار العائالت) مبنطقة الظاهر ،كام أخربتنا
جريدة مرص يف يونية  !!1915ثم تختفي أخباره عدة سنوات ،لتظهر
يف عرشينيات القرن املنرصم ،ونعلم أن جورج دخول أو كامل األصيل،
أصبح صاحب كازينو مونت كارلو بروض الفرج ،كام ذكرت مجلة
ألف صنف يف أغسطس .1926
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وداعا نادية فهمي
الرقيقة

عمرو دوارة

الفنانة القديرة نادية فهمي (واسمها الرسمي نادية أحمد فهمي) اليت
رحلت عن عالمنا يوم الخميس الموافق  14فرباير  2019ممثلة موهوبة
ومتمزية ،وهي من مواليد مدينة «القاهرة» في  27يوليو عام .1948
وقد أصقلت موهبتها المؤكدة بالدراسة في «المعهد العالي للفنون
المسرحية» بأكاديمية الفنون ،وحصلت على درجة بكالوريوس التمثيل واإلخراج
عام  ،1970ضمن دفعة ضمت عددا من الموهوبني الذين نجحوا في
تحقيق نجوميتهم وشهرتهم بعد ذلك ،ومن بينهم الفنانني :محمد صبحي،
لطفي لبيب ،نبيل الحلفاوي ،شعبان حسني ،هادي الجيار ،عفاف حمدي،
عثمان عبد المعطي ،زينب شميس.

جريدة كل المسرحيين

متيزت الفنانة نادية فهمي مبالمحها الرشقية ووجهها املرصي األصيل
ذي السامحة وبابتسامتها الجميلة الصافية وتقاطيعها الطيبة التي
يشعر الجميع معها بألفة ،لذا فقد تألقت يف تجسيد أدوار الفتاة
املرصية مبختلف طبقاتها االجتامعية سواء الطبقات الشعبية املعدمة
أو الفتاة العرصية املتعلمة ابنة الطبقات املتوسطة .كذلك متيزت
بأدائها السلس البسيط الذي يتسم بالطبيعية والتلقائية ،وأيضا بخفة
ظلها وقدرتها عىل تقديم الكوميديا الراقية التي تعتمد عىل املوقف
الدرامي وليس عىل مجرد إلقاء بعض النكات والقفشات اللفظية أو
القيام بالحركات املفتعلة املبتذلة ،هذا عىل الرغم من متيزها برسعة
البديهة والقدرة عىل االرتجال املنهجي لصالح العروض املرسحية.
وميكن من خالل رصد مشاركاتها الفنية املتعددة بجميع القنوات
الفنية عىل مدار مسريتها الفنية  -التي قاربت من نصف قرن  -أن
نرصد ونسجل حقيقة مهمة ،وهي :أن أغلب نشاطها كان مرتكزا
بالدرجة األوىل عىل األعامل اإلذاعية ثم بعد ذلك عىل الدراما
التلفزيونية ،حيث تتضمن قامئة مشاركاتها بالدراما التلفزيونية عددا
كبريا من املسلسالت املهمة ،ومن بينها عىل سبيل املثال فقط :برج
الحظ ،ضمري أبلة حكمت ،أرابيسك ،ساكن قصادي ،نصف ربيع
اآلخر ،شارع املواردي ،الرحايا.
جدير بالذكر أن الفنانة نادية فهمي تزوجت من الفنان سامح
الرصيطي بعد قصة حب قوي ربطت بينهام ،وقد استمر زواجهام
لقرابة ربع قرن أمثر عن ابنتني هام «آية» ،والفنانة ابتهال الرصيطي،
ثم انفصال بعد تلك السنوات يف هدوء شديد ،وظلت تربطهام روابط
قوية  -باإلضافة إىل االبنتني  -وهي الزمالة والصداقة.
ويالحظ عند رصد قامئة إسهاماتها الفنية أنها قد اعتزلت الفن فيام
يقرب من تسعة سنوات ثم عادت عام  2009لتشارك الفنان القدير
نور الرشيف مسلسل الرحايا ،وهو املسلسل الذي يعد أيضا من
العالمات البارزة يف مشورها الفني ،حيث وفقت يف توظيف خربات
السنني ألداء دورها بتمكن شديد ونضج فني واضح.
وعىل املستوى الشخيص متيزت الفنانة نادية فهمي بدماثة خلقها
ورقي سلوكياتها الراقية املحرتمة ،وبتواضعها الجم وكرمها الشديد،
وبالتزامها الكبري دون تشدد ،كام متيزت أيضا بحرصها عىل إثارة جو
من األلفة والبهجة يف جميع لقاءاتها وكواليس أعاملها .ورغم عدم
اختالطها الكبري بالوسط الفني وعدم حضورها للحفالت والسهرات
الفنية أو املهرجانات الفنية الكثرية  -وتركيز جميع جهودها وكل
وقتها من أجل فنها وأرستها  -إال أنها قد نجحت يف االحتفاظ بعالقات
شخصية قوية مع بعض زميالتها .ولألسف الشديد فقد أصيبت يف
السنوات اﻷخرية من حياتها بتصلب الرشايني وألزهامير ،مام اضطرها
إىل دخول قسم العناية املركزة بإحدى دور املسنني (مصحة عالجية
ملرض ألزهامير) ،وقد أرجع البعض أسباب مرضها إىل حساسيتها
املفرطة وعدم قدرتها عىل التواؤم مع الواقع بسلبياته املتزايدة.
هذا وميكن تصنيف مجموعة مشاركاتها الفنية طبقا الختالف القنوات
الفنية كام ييل:
أوال :المشاركات المسرحية
عىل الرغم من أن موهبة الفنانة نادية فهمي قد تفجرت من خالل
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تمزيت بالتلقائية واألداء
الطبيعي وبخفة الظل دون
تكلف وال افتعال
عشقها للمرسح ومشاركتها بعروضه ،وهي املوهبة التي نجحت أيضا
بصقلها من خالل الدراسة األكادميية باملعهد العايل للفنون املرسحية
الذي أهلها للتعيني بفرقة «املرسح الكوميدي» ،فإن رصيدها
املرسحي يعد قليال جدا سواء مقارنة بالرصيد املرسحي لبنات جيلها
من الفنانات أو مقارنة برصيد مشاركاتها ببعض القنوات األخرى
وبالتحديد بكل من املسلسالت اإلذعية والدراما التلفزيونية.
هذا وميكن تصنيف مجموعة مشاركاتها املرسحية طبقا للتسلسل
التاريخي مع مراعاة اختالف الفرق كام ييل:
 - 1بفرق مسارح الدولة:
 «املرسح الكوميدي» :الحب يف حارتنا ،إليل رقصوا عىل السلم( ،)1972عامل كورة كورة ( ،)1987مولد سيدي املرعب (.)1998
« -املرسح القومي» :بعد أن ميوت امللك (.)1974

[

نوافذ

[

31

فنانة أكاديمية متمزية تنوعت أدوارها بني
الكوميديا الراقية والدراما االجتماعية

«برتيتا» من إخراج رشيف مندور ،وبطولة عمرو يوسف وكندة
علوش .ورغم متيز أدائها باألدوار التي جسدتها إال أنها ظلت لسنوات
طويلة تنتظر أن تنصفها السينام كام أنصفتها الدراما التلفزيونية،
ولكن لألسف مل تتحقق طموحاتها السينامئية حتى تاريخ رحيلها.
هذا وتضم قامئة أعاملها والتي تصل إىل اثنى عرش فيلام تقريبا األفالم
التالية:
الشك يا حبيبي ،ميهل وال يهمل ( ،)1979مرزوقة ( ،)1983الليلة
املوعودة ( ،)1984فوزية الربجوازية ( ،)1985الحدق يفهم ،السفلة
( ،)1986أسعد الله مساءك ( ،)1987املرشد ( ،)1989زوجة محرمة
( ،)1991الخروج من القاهرة ،برتيتا ( ،)2011وذلك باإلضافة إىل
فيلم القصري« :أم حسن» ( .)2003وميكن من خالل مجموعة األفالم
السابقة اإلشارة إىل متيزها يف أداء الشخصيات الدرامية :سنية بائعة
الربميو بفيلم «فوزية الربجوازية» ،سعاد عبد الظاهر قورة بفيلم
«الليلة املوعودة» ،وسعدية بفيلم «زوجة محرمة».
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جريدة كل المسرحيين

 «املرسح الحديث» :ست البنات ( ،)1974الزفاف (.)1975 - 2بفرق القطاع الخاص:
 «جمعية فناين وإعالمي الجيزة» :بداية ونهاية (.)1986وذلك بخالف بعض املرسحيات املصورة (التي أنتجت للعرض
التلفزيوين) :درويش يتألق فرحا ( ،)1981جواز مع االشرتاك يف
األرباح (.)1984
وبخالف ما سبق من مشاركات نجحت الفنانة نادية فهمي يف توظيف
قدراتها ومهاراتها يف األداء الصويت باملشاركة يف بطولة بعض عروض
مسارح األطفال ،فشاركت عىل سبيل املثال باألداء الصويت مبرسحيتي:
«الرحلة العجيبة» (القاهرة للعرائس  -عام « ،)1999فرفور املفرفر»
(باكورة إنتاج فرقة إسامعيل املوجي  -عام .)1999
وميكن من خالل اسرتجاع تفاصيل املرسحيات بالقامئة السابقة تسجيل
حقيقة مهمة وهي أن الفنانة نادية فهمي قد استطاعت ومبهارة
إثبات وجودها الفني رغم مشاركتها لعدد كبري من كبار النجوم يف
بطولة تلك األعامل ومن بينهم عىل سبيل املثال :نور الرشيف ،كرم
مطاوع ،عبد الرحمن أبو زهرة ،فريد شوقي ،محمود ياسني ،فاروق
الفيشاوي ،ممدوح عبد العليم ،عمر الحريري ،حسني الرشبيني ،نبيل
بدر ،بدر الدين جمجوم ،نبيل الدسوقي ،صالح قابيل ،يحيى الفخراين،
حمدي أحمد ،أحمد مرعي ،محمد أحمد املرصي (أبو ملعة) ،جورج
سيدهم ،عبد الحفيظ التطاوي ،حسن حسني ،نجاح املوجي ،سامح
الرسيطي ،فاروق يوسف ،ومن النجامت :برلنتي عبد الحميد ،ناهد
سمري ،سهري املرشدي ،سمرية عبد العزيز ،عزيزة راشد ،يرسا ،شهرية،
ليىل طاهر ،نهلة سالمة ،رانيا فريد شوقي.
ويذكر أنها قد تعاونت من خالل تلك العروض املرسحية السابق
ذكرها مع نخبة من املخرجني املتميزين الذين ميثلون أكرث من جيل
ومن بينهم األساتذة :نبيل األلفي ،محمود عزمي ،كرم مطاوع ،السيد
رايض ،حسن عبد السالم ،محمد مرجان ،سناء شافع ،مجدي مجاهد،
محمد أبو داود ،عصام السيد ،محمد كشك ،إسامعيل املوجي.
ثانيا :األفالم السينمائية
ساهمت الفنانة نادية فهمي بأداء بعض األدوار الثانوية املؤثرة يف
عدد أقل من خمسة عرش فيلام خالل أكرث من ثالثني عاما (الفرتة من
عام  1979إىل عام  ،)2011حيث بدأت أوىل مشاركاتها عام 1979
بفيلم «ميهل وال يهمل» من إخراج حسن حافظ ،وبطولة فريد شوقي
ونور الرشيف ومريفت أمني ،يف حني كانت آخر مشاركاتها بفيلم

وجدير بالذكر أنها قد تعاونت من خالل تلك العروض املرسحية
السابق ذكرها مع نخبة من كبار املخرجني املتميزين الذين ميثلون
أكرث من جيل ومن بينهم األساتذة :هرني بركات ،سعد عرفة ،حسن
حافظ ،أحمد فؤاد ،إبراهيم الصحن ،يحيى العلمي ،رشيف حمودة،
إبراهيم املوجي ،أحمد السبعاوي ،هشام عيسوي.
ثالثا :الدراما التلفزيونية
شاركت بأداء بعض األدوار الرئيسة بعدد كبري من املسلسالت وذلك
بدءا مبسلسل القضبان ،بطولة عبد الله غيث ومحمود املليجي
حسن عابدين عام  ،1974وحتى آخر أعاملها مسلسل «الخواجة عبد
القادر» مع النجم يحيى الفخراين ومها أبو عوف عام  .2012وخالل
مسريتها الفنية بالدراما التلفزيونية نجحت وبرعت يف تجسيد عدة
شخصيات درامية بصورة الفتة للنظر حتى أنها ظلت باقية يف ذاكرة
الجمهمور ومن بينها :مريفت (برج الحظ) ،هنية (شارع املواردي)،
نعامت (هي واملستحيل) ،سلمى (ضمري أبلة حكمت) ،عطيات
(مغامرات زكية هانم) ،سعاد (أرابيسك) ،عدالت (بوابة الحلواين)،
حياة (نصف ربيع اآلخر) ،زعقوقة (ألف ليلة وليلة  -ذات املال).
هذا وتضم قامئة أعاملها التلفزيونية املسلسالت التالية :القضبان،
أصيل يف السريك الكبري ،أصيل يف أرض النخيل ،البحريات املرة ،أدركني
يا دكتور ،زهور تتفتح ،العودة للحياة ،بعد العاصفة ،الطوفان ،جرمية
عىل الشاطئ الهادئ ،هذا املصري ،قلعة الشطار (مسلسل قطري)،
الفدان األخري ،الجنة العذراء ،مصيدة الدكتور غراب ،القاهرة والناس،
شهادة ميالد ،البوسطجي ،لقيطة ،الهاربان ،املرشبية ،برج الحظ ،هي
واملستحيل ،األيام ،الشوارع الخلفية ،الباحثة ،معروف اإلسكايف ،رداء
لرجل آخر ،أصابع الزمن ،حتى ال يختنق الحب ،عامل عم أمني ،وأدرك
شهريار الصباح ،هذا الرجل ،أشواقي بال حدود ،شارع املواردي (ج،1
 ،)2ضمري أبلة حكمت ،حصاد الحب ،مغامرات زكية هانم ،أرابيسك،
بوابة الحلواين (ج ،)4 ،3 ،2رس األرض ،حتى ال يغيب القمر ،أوالد
األصول ،ساكن قصادي (ج ،)2 ،1نصف ربيع اآلخر ،عدل األيام ،أنا
وزوجتي والنصاب ،حكايات مسرت أيوب ومسز عنايات ،أهالينا،
الحاوي ،لعبة الحياة (وداعا أيها األمل) ،املفتاح الضائع ،الجذور،
أوقات خادعة ،ألف ليلة وليلة (ذات املال) ،الغروب ال يأيت رسا،
بنات أفكاري ،يا رجال العامل إتحدوا ،شمس يوم جديد ،يا ورد مني
يشرتيك ،الجانب اآلخر من الشاطئ ،شجرة الود ،دوائر الشك ،أسلحة
دمار شامل ،حق مرشوع ،خليها عىل الله ،تامر وشوقية (ست كوم)،
ساعة عصاري ،نافذة عىل العامل ،حنان وحنني ،ثورة وحكاية ،الوتر
املشدود ،الرحايا حجر القلوب ،بابا نور ،مذكرات سيئة السمعة،
الخواجة عبد القادر ،وأيضا بعض املسلسالت الدينية ومن بينها:
نوادر العرب ،فتى األندلس ،نجوم يف سامء الحضارة اإلسالمية ،املرأة
يف اإلسالم ،عىل هامش السرية ،األنصار ،وكذلك :حكايات العاملقة
(رسوم متحركة) ،فوازير األدباء ،وذلك بخالف مشاركاتها ببعض
التمثيليات والسهرات التلفزيونية ومن بينها :وتبقى الذكريات ،دعوة
أم ،بيت األصول ،ألنها تحب ،الرحلة ،عناق املوت والحياة ،قطعوا
التوتة ،كفر الجنون ،نوارة ،عيد ميالد سعيد ،قضية طفل بريء ،نصف
شقة ،الخروج من الرشنقة ،دولت فهمي التي مل يعرفها أحد ،باإلضافة
إىل برنامج «حيايت».
رابعا :األعمال اإلذاعية
لألسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة
لألعامل اإلذاعية ،وبالتايل يصعب حرص جميع املشاركات اإلذاعية
الكثرية واملتنوعة لهذه الفنانة القديرة ،التي ساهمت يف إثراء
اإلذاعة املرصية بكثري من برامج املنوعات واألعامل الدرامية ومن
بينها املسلسالت التالية :ينابيع الحب ،كريم وغشيم ،حكاية بنات،
عصفور بنص أرنب ،أغرب القضايا ،خطة مل تكتمل ،درس خصويص
جدا ،والحب دامئا ،القسمة والنصيب ،ممنوع الدخول ،زمن العطش،
سواق التاكيس ،أحالم بالتقسيط املريح ،أوراق ضاحكة ،أوعى لعقلك،
وصية عمتي ،رجل لكل األمور ،عفريت الهانم ،مني وال مني؟ ،وبكرة
يا ما نشوف ،الخط معاك عالخط ،فراولة ،يا خميس يا جمعة ،سهم
الزيتون طلع ،قلقان يف مرص.
وأخريا ال يسعني سوى التوجه لله العيل العظيم بالدعاء ليشمل
برحمته وكرمه وغفرانه هذه الفنانة القديرة ويدخلها فسيح جناته
جزاء ما أخلصت يف أداء رسالتها بكل حب وإخالص وتفاين ،سواء
رسالتها العائلية والتي تطلبت أحيانا تفرغها شبه الكامل لرعاية
زوجها وابنتيها ،وأيضا رسالتها الفنية وسعيها الدائم إلسعادنا
بأدوارها املتنوعة وأيضا حرصها عىل املشاركة بالتمثيل املرشف للفنانة
املرصية امللتزمة واملحبة لجميع زمالئها سواء من وراء الكامريا أو
أمامها.
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لجنة المسرح تصحح خطأ «همزة وصل»
علميا وقع فيه مؤتمر “همزة وصل” الذي عقد ضمن فعاليات
خطئا
أصدرت لجنة المسرح بالمجلس األعلى للثقافة بيانا تفصيليا ترد فيه على ما رأته
ً
ً
مهرجان المسرح العربي في دورته الحادية عشرة ،وهو المؤتمر الذي أثار كثريا من الجدل بني الباحثني المصريني المهمومني بتاريخ المسرح المصري.
وقد جاء البيان كالتالي

بيان لجنة المسرح بالمجلس األعلى
للثقافة حول المؤتمر الفكري
لمهرجان الهيئة العربية للمسرح
المنعقد في القاهرة
خالل الفرتة ما بني  10ـ  16يناير 2019
ابتدا ًء ،تقدر لجنة املرسح باملجلس األعىل للثقافة
وتثمن عاليا أي أنشطة أو فعاليات أو برامج تستهدف
تفعيل التعاون الثقايف بني مرص ومحيطها العريب
واإلقليمي  ،وتسعى إىل تحاور األشكال والتجارب
والتصورات ،وإىل لقاء املبدعني والباحثني والنقاد
وخاصة يف مجال املرسح باعتباره تجربة مركزية يف
الثقافة العربية عل مدار تاريخها املمتد واملركب  ،ومن
هنا تود اللجنة أن تعرب عن تقديرها ملا تقوم به الهيئة
العربية للمرسح من فعل وجهد متميزين يف املشهد
املرسحي الراهن  ،غري أن اللجنة مع تقديرها الذي أرشنا
إليه  ،تود التوقف أمام ما تراه ابتسارا لتاريخ املرسح
املرصي واختزاال لحركته وامتداده الزمني وإرثه اإلبداعي
والنقدي املتعدد  ،وهو ما دفع اللجنة إىل وضع هذا
املوضوع بندا أول يف جدول أعاملها  ،وإصدار هذا
البيان لتوضيح موقفها للرأي العام الثقايف وليس فقط
املرسحى  ،وإعالن رفضها واعرتاضها القاطعني عىل وضع
تاريخ زائف وترسيخه يف الوعي النقدي العام.
لقد أقامت الهيئة مؤمترها الفكري تحت عنوان
“نقد التجربة  ،همزة وصل  ،املرسح املرصي 1905
–  ، ”1952وشكلت لجنة علمية وضعت الربنامج
وتابعت تفاصيله  ،وحرصا من لجنة املرسح عىل
استجالء املوضوع من جوانبه املتعددة  ،فقد استدعت
إىل جلستها املنعقدة بتاريخ  12/2/2019مقرر اللجنة
العلمية للمؤمتر الدكتور /سيد عىل إسامعيل  ،الذي
تفضل متكرما بالحضور  ،وقدم تفسريات متعددة
لألسباب التي جعلت اللجنة العلمية تختار هذا اإلطار
التاريخي ليكون محورا لألبحاث واألوراق املقدمة  ،وقد
جرت بني مقرر اللجنة العلمية وأعضاء لجنة املرسح
حوارات متسعة ومستفيضة تبني من خاللها بجالء
االختالف الجذري بني لجنة املرسح وما قدمه الدكتور
من تفسريات وأسباب.
وميكن بشكل مجمل تلخيص ما أورده مقرر اللجنة

العلمية من توضيحات يف نقطتني  ،األوىل  :هى أن
املؤمتر الفكري مل يستهدف التأريخ للمرسح املرصي ،
وأن اختيار املرحلة الزمنية املنحرصة ما بني  1905ــ
 ، 1952جاء ألنها وفق تعبريه مرحلة معتمة مل تشهد
استقصاءات نقدية أو بحثية لتجاربها وتحوالتها
ومساراتها  ،وإنها وفق تعبريه أيضا املرحلة التي
شهدت التجارب الراسخة يف املرسح املرصي ”.ىف تلك
النقطة تناقض منهجى واضح ،وذلك ألن احتواء الفرتة
عىل تجارب راسخة هو حكم قيمة يرتتب عىل وجود
الدراسات واألبحاث وليس غيابها ،فضال عن أن ثنائية
الراسخ واملهمش تجاوزتها املناهج النقدية الحديثة،
كام أن الباحث هو من يحدد الراسخ واملهمش ىف
التجارب وفق منهجه ورؤيته”
النقطة الثانية يف إيضاحاته هي أن املؤمتر الفكري
الذي أقيم يف إطار املهرجان يشكل حلقة أوىل تتلوها
حلقتان أخريان  ،وأن تلك الحلقة األويل ذاتها ليست
مغلقة عىل ما ُقدم بها من أبحاث وإمنا مفتوحة لتلقي
أبحاث أخرى ممن يريد من الباحثني حتى ولو كانوا غري
مشاركني يف املؤمتر الفكري ،رغم أن ذلك مل يرد مطلقا
يف التقرير الختامي الذي أعدته الهيئة عن مهرجانها
يف القاهرة ونرشته عىل موقعها الرسمي ،حيث اكتفى
التقرير باإلشارة إىل إعطاء مهلة قدرها شهران لكافة
املشاركني لضبط وتنقيح أوراقهم قبل النرش.
يف هذا السياق  ،تود اللجنة أن ترصد عددا من النقاط
املجملة ،تتمثل األوىل منها فيام أرشنا إليه سابقا من
خطأ اختزال املرسح املرصي يف مرحلة  ،واختيار نقطة
بدء زمنية قاطعة وفاصلة واعتبارها قوس البداية
الفعيل مع ما يرتتب عىل ذلك بالرضورة مع اقتطاع
املرسح من حركته الزمنية وابتساره يف مرحلة  ،مام
يكون يف مجملة تزييفا للتاريخ واجتزاء له ،وذلك ألن
املرسح املرصي ميتد طويال وعميقا  ،متفاعال ومتشابكا
 ،إىل ما قبل تلك املرحلة بعقود متصلة  ،وهذا ال يعني
مصادرة عىل أى باحث يتوصل عرب دراسات منهجية
واستدالالت علمية موثقة إىل تواريخ أخرى سابقة أو
الحقة.غريأن ذلك يظل اجتهادا علميا فرديا قابال للحوار
واالختالف دون أن يشكل إطارا ملزما ملؤمتر فكري ،
مبعني أن التواريخ املرتبطة بتأسيس الظواهر الثقافية
وتطورها قابلة قطعا ملراجعات ومساءالت دامئة ،
ولكنها ال تشكل حقائق ملزمة تبدو – وقد غدت عنوانا

كليا للمؤمتر – وكأنها واقع ينضوى الباحثون يف إطاره
،هذا هو الخطأ الذي يكاد أن يكون خطيئة  ،اجتهاد
لدى باحث او لجنة ُقدم وكأنه حقيقة علمية  ،وافرتاض
نقدي صار عنوانا كليا للمؤمتر  ،وهذا خلط فكري
واضطراب علمي والتباس يف الرؤية.
ال يغري من ذلك ما أوضحه مقرر اللجنة العلمية من
أن تلك حلقة أوىل تعقبها حلقتان  ،وأنها غري منتهية
أو مغلقة وإمنا مفتوحة ألبحاث أخرى  ،وذلك ألن أي
مؤمتر هو عنوانه العام وما ُقدم به من أبحاث ال ما
سوف يُضاف إليه من أبحاث أو أوراق وحلقات.
هنا  ،وبشكل مجمل  ،ويف سياق التأريخ للمرسح ،
تكتفى اللجنة باإلشارة إىل اتجاهني أساسيني  ،األول
يرى املرسح نتاجا لالتصال مع الغرب  ،أي من خالل
الحوار مع اآلخر  ،وذلك انطالقا من اعتقاده أن املرسح
جنس فني مل يعرفه العرب قبل االحتكاك بالغرب
يف القرن التاسع عرش  ،بينام االتجاه الثاين يري تاريخ
املرسح مرتبطا بإشكالية الهوية  ،أي من خالل الحوار
مع الذات أو الرتاث انطالقا من تصور يرى وجود
مظاهر مرسحية وشبه مرسحية عربية قدمية  ،استنادا
إىل االتجاه األول  ،فإن تاريخ املرسح املرصي ميتد إىل
القرن التاسع عرش  ،متصال بتجارب فاعلة ومتعددة
ليس املجال هنا قابال الستعراضها بالقطع ،بينام االتجاه
الثاين ميتد بتاريخ املرسح إىل أبعد من ذلك كثريا وعميقا
 ،ويراه متناسجا ومتشابكا مع بنية الثقافة املرصية
وجزءا أساسيا من عالماتها املتحولة  ،وميكن هنا إضافة
تيار ثالث يتنامى اآلن عرب اكتشافات ودراسات الفتة
 ،يرى أن املرسح يف مرص القدمية هو الذي يشكل
الجذوراألوىل واملمتدة لتجربة املرسح املرصي وتاريخه.
وهكذا ـ وفق تلك التيارات الثالثة  ،ال ميكن بأى
منهجية علمية اعتبار عام  1905نقطة ابتداء  ،وإمنا هي
جزء من سياق يشمل الظواهر واألنساق والتحوالت.
النقطة الثانية واملجملة التي ترصدها لجنة املرسح
متعلقة بتلك الثنائية الشائهة التي جاءت تربيرا الختيار
تلك املرحلة  1905ــ  1952لتكون محوراملؤمتر  ،ونعني
ما أطلق عليه مقرر اللجنة العلمية املرسح املرصي
متييزا له عام اعتربه املرسح يف مرص  ،استنادا إىل أن
عام  1905هو الذي شهد تأسيس سالمة حجازى لفرقته
املرسحية.
وهنا تالحظ اللجنة – أوال – أن مهرجانات الهيئة

السابقة يف البالد العربية مل يرد فيها مطلقا أى تحديد
زمنى أو إطار تاريخي ملزم  ،بل اكتفت بعنوان عام
هو التجارب الراسخة تاركة للباحثني والنقاد اختيار ما
يرونه راسخا وفاعال لديهم  ،وفقط ال غري هذه الدورة
املنعقدة يف القاهرة هي ما التزمت بتاريخ فاصل
وقاطع  ،وهو ما يثري سؤاال شائكا ومؤجال.
ثانيا  ،ترى اللجنة أن هذه الثنائية  :املرسح يف مرص
واملرسح املرصي  ،ال ميكن وصفها أو التعامل معها إال
باعتبارها خفة نقدية وتبسيطا فكريا ال يرقى إىل أي
مستوى من الحوار الجاد  ،وذلك ألن تأسيس الظواهر
الفنية والتجارب الثقافية ال ميكن أن يُرد إىل جنسية
صانعيها  ،وإمنا هو – أى تأسيس الظواهر – سياق
ثقايف مركب وجدل اجتامعي ومعريف وحركة متداخلة
ومتشابكة  ،ولعل املرسح  ،تأسيسا وحراكا وتفاعال  ،هو
من أكرث الظواهر داللة عىل ذلك.
فاملرسح املرصي ،ونقصد هنا املرسح املتصل بالقوالب
الغربية ومناذجها وأشكالها  ،هو نتاج الجدل االجتامعي
والفكري مع الغرب والرتاث معا  ،هذه املنهجية يف
تأريخ الظواهر والتحوالت أصبحت اآلن من املسلامت
أو البديهيات العلمية التي مل نكن نتصور أننا بحاجة إىل
توضيحها أو تأكيدها.
إن منظمي املؤمتر استندوا يف تلك الثنائية عىل جنسية
صانعي املرسح  ،واعتربوا أن مرسح القرن التاسع عرش
كان يف مجمله نتاجا ملبدعني غري مرصيني  ،وقاموا بالتايل
باستبعاد تجارب يعقوب صنوع وعبد الله النديم
وغريهام ،تأكيدا ملا يريدون إقراره وإثباته  ،فضال عن أن
ثنائية “ مرصى وغري مرصى” مل تشكل أبدا مدخال لرؤية
الظواهر الثقافية  ،تاريخا وحركة وتفاعال 0
لقد متيزالنسيج االجتامعي والثقايف ملرص عىل مدار
تاريخها بتعدد األصول وتداخل الجنسيات واألعراق
ومتازجها يف بنية كلية متصلة  ،وهو ما أعطى ملرص
تفردها التاريخي وتنوعها الخالق  ،وإذا اتخذنا من
تلك الثنائية الشائهة مدخال لرؤية الفنون والنتاجات
اإلبداعية ،فسوف نقيص جزءا أساسيا وكبريا من تاريخ
السينام والصحافة والشعر والنقد من التاريخ الثقايف
املرصي  ،ولهذا ترى لجنة املرسح أن املؤمتر الفكري
ملهرجان الهيئة العربية للمرسح بثنائياته وعنوانه الكيل
واجتزائه للتجارب وابتساره للتاريخ ومنهجه اإلقصايئ
ميكن أن يشكل خطيئة معرفية وإجرائية معا.

