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رئيس مجلس اإلدارة
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د.أحمد عواض

محمد الروبى

السنة الثالثة عشرة
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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

وليد عوني يكتب:

تقليدي وتجرييب..
المسرح في ثبات

بيرت بروك يقول:
ليس هناك أسرار

المسرح ..إما أن يكون
أو ال يكون
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اإلدارة العامة للمسرح تعلن

ضوابط وخطوات موسم  2020لنوادي المسرح
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جريدة كل المسرحيين

أعلنت اإلدارة العامة للمرسح التابعة لإلدارة
املركزية للشؤن الفنية بالهيئة العامة لقصور
الثقافة ،عن ضوابط وخطوات املوسم الجديد
لنوادي املرسح  2020وذلك اهتامما منها
بالنشاط املرسحي،وتأكيدا عيل اهمية تجربة
نوادي املرسح باعتبارها النواة الرئيسية
يف دعم فرق االقاليم املرسحية بالعنارص
الجديدة يف مختلف عنارص العرض املرسحي،
ولكونها إنتاج قليل التكاليف يفجر املواهب
الشابة ويحفزها لتقديم عروض مرسحية
مختلفة تتسم بالجدة واالبتكار والجرأة يف
طرح رؤى جديدة .
وقد أفرد البيان الذي اصدرته اإلدارة العامة
للمرسح عن خطوات وضوابط خطة 2020
للنوادي كالتايل :
فتح باب تلقي مشاريع انتاج عروض نوادي
املرسح من  ١٥سبتمرب  ٢٠٢٠ملدة  ١٥يوم
عيل ان ترسل املرشوعات إيل االدارة العامة
للمرسح فور تلقيها أول بأول ويراعي ان
تتضمن سرية ذاتية للمخرج ،نبذة عن

النص ورؤية اخراجية ،وطريقة استخدام
وتوظيف العنارص املرسحية بالعرض ،كشف
بأسامء فريق العمل متضمنا جميع عنارص
العرض ،إرسال  4نسخ من النص املرسحي
تكون يف حافظة مكعبة إلرسالها للرقابة
عيل املصنفات الفنية ،إرسال لجان ملشاهدة
املرشوع كامال ثم مناقشته مع السادة
املخرجني باألفرع الثقافية اعتبارا من ١٥
اكتوبر  ،٢٠٢٠تقرر اللجان العروض التي
تنتج خالل يناير وفرباير .٢٠٢١
ويعقب قرار لجنة مناقشة املشاريع إرسال
املقايسة املالية للعرض العتامدها من اإلدارة
العامة للمرسح ،عىل ان تقدم العروض
مبواقعها ملدة ثالث ليايل لكل عمل وتحكيمها
من قبل اللجان ،كرشط ملشاركتها يف املرحلة
التالية بعد استيفاء رشوط االنتاج واملوافقات
الرقابية وتقدم العروض يف أماكن عرضها مع
تطبيق اإلجراءات االحرتازية مبشاركة جميع
عروض نوادي املرسح التي انتجت بالفعل
باإلقليم ،وذلك خالل يناير وفرباير / ٢٠٢٠

 ٢٠٢١بإرشاف االدارة العامة للمرسح التي
ستقوم بتشكيل لجان التحكيم ،وذلك الختيار
العروض املؤهلة للمشاركة يف املهرجان
الختامي لنوادي املرسح .
وتابع البيان بإعالن ضوابط خطة املوسم
املرسحي  ٢٠٢١ /٢٠٢٠والتي تضمنت ..
أال تزيد مدة العرض املقدم لنادي املرسح
عن  ٦٠دقيقة ،أال يزيد عدد األفراد املشاركني
بالعمل املرسحي عن  ١٥فرد مبا فيهم الفريق
الفني ،تبدأ ميزانية إنتاج عرض نادي املرسح
من  ١٥٠٠إىل  ٣٠٠٠جنية ،وال تزيد عن ذلك،
وتحدد متطلبات كل عرض انتاجيا بحسب
مالحظات لجنة املشاهدة األويل عيل أال
تشمل امليزانية أية أجور للمشاركني بالعمل،
عيل املخرج رضورة التفرغ لعرضه املرسحي،
وعدم املشاركة يف عروض اخري ضمن نادي
املرسح سواء ( متثيل  -ديكور  -موسيقي الخ
) ،يتم رفض اي مرشوع سبق للمخرج عرضه
من قبل أو انتاجه لصالح جهات اخري داخل
الهيئة أو خارجها ،ال يحق للمخرج تقديم

عرض نادي املرسح املنتج مبعرفة الهيئة
يف أي جهة اخري إال بإذن كتايب من اإلدارة
العامة للمرسح ،ويف حاله مخالفة ذلك تتخذ
اإلجراءات القانونية املتبعة يف هذا الشأن .
كام تضمنت الضوابط وجوب وضع اسم
( االدارة املركزية للشئون الفنية  /االدارة
العامة للمرسح  /نادي املرسح ) عيل كافة
مطبوعات العرض ( بوسرت  -بانر  -بانفلت)،
ويحظر وضع أسامء أشحاص أو توجيه
الشكر لقيادات تبتعد عن عنارص االبداع يف
العرض املرسحي،يراعي عدم مشاركة املمثلني
ألكرث من عرض مرسحي واحد داخل املوقع
الثقايف،لفتح الفرصة امام كل املوهوبني يف
املشاركة،وال يوجد حد اقيص لعدد العروض
املنتجة ( وفقا للمخصصات املالية املتاحة
يف كل موقع برشط جاهزية العرض بنسبة
 %١٠٠للعرض أمام لجان املشاهدة مع األخذ
يف االعتبار اإلجراءات االحرتازية ضد فريوس
كورونا .
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جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين تقدم

«ورشة تطوير النصوص المسرحية
الرقمية» لمسرحيي محافظات الصعيد

دعت جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين املرسحيني من
جميع محافظات الصعيد للمشاركة يف «ورشة تطوير
النصوص املرسحية الرقمية» التي تنظمها الجمعية ضمن
برنامجها الثقايف لعام  ،2020لتقدم مرشوعاتهم التي
تتمثل يف أفكارهم لنصوصهم املرسحية وتكون بعد ذلك
ضمن عرشة مشاريع لنصوص مرسحية يتم تطويرها خالل
الورشة ،وقد دعت الجمعية للورشة بهدف تطوير مهارات
املشاركني املتدربني يف مجال الكتابة املرسحية ،أو ممن
لديهم أفكار درامية يحتاجون لتطويرها وتحويلها لنص
مرسحي ،أو فكرة عرض مرسحي يف طور التكوين.
التطبيق المباشر
«ورشة تطوير النصوص املرسحية الرقمية» تقدمها
الكاتبة والناقدة املرسحية رشا عبد املنعم التي أوضحت
لـ»مرسحنا» :أن الورشة موجهة لكل املؤلفني الذين لديهم
أفكار درامية يرغبون يف تطويرها لتصبح نصا مرسحيا
ويعملون عىل نحو منفرد ،وهي موجهة أيضا للمؤلفني
املصاحبني ملخرجني ويعملون ضمن فرقة مرسحية واحدة،
عرض مرسحي يف طور التكوين والتشكل
ولديهم فكرة
ٍ
الدرامي ،وتعتمد الورشة عىل التطبيق املبارش عىل نصوص
املشاركني وتطويرها عرب القراءة والتحليل وتبادل اآلراء
ومناقشتها ،ويتم تنفيذها عىل مرحلتني تتمثل املرحلة
األوىل حول عرض للمفاهيم التأسيسية للنصوص املرسحية
وتدريبات تطبيقية عىل املشاريع املقدمة ،وتتمثل املرحلة
الثانية يف قراءة وتحليل النصوص املرسحية املنجزة خالل
الورشة ،وكيفية صياغة رؤية إخراجية وتشكيلية وتصور
برصي لهذه النصوص.

جريدة كل المسرحيين

فارق مهم
كام أوضحت رشا عبد املنعم :قدمنا بالعام املايض ورشة
للمؤلفني وكتاب النص املرسحي أيضا من محافظات الصعيد
املتعددة واملنتوعة وهي ترتبط بورشة هذا العام ،وكانت
الورشة السابقة نظمت وأقيمت ضمن فعاليات أنشطة
جمعية أحمد بهاء الدين أيضا وتتابع برنامجها مع فعاليات
مهرجان الصعيد املرسحي للفرق الحرة بعام  2019مبدينة
أسيوط ،غري أن الورشة السابقة كانت تتمثل يف العمل
العدد 682
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رشا عبد المنعم :الورشة موجهة لكل المؤلفني الذين لديهم
أفكار درامية يرغبون في تطويرها لتصبح نصا مسرحيا
عىل مرشوعات املشاركني التي قد أخذوا فيها خطوات

الفرق .وتابعت عبد املنعم :وقد شارك بهذه الورشة العديد

قبل بدء برنامج الورشة ،التي كانت تستهدف استكامل

من شباب محافظات الصعيد ،بينام ورشة هذا العام تبدأ

ما بدأوه من أفكار ببعض املشاهد أو نصوص مرسحية

من الفكرة لدى املؤلف ومن ثم العمل عليها ويعني

لهم مل تكتمل أو مرشوع عرض مرسحية يف طور تطويره

ذلك أننا مبرحلة متقدمة من الورشة السابقة وعىل تأليف

واستكامله ،فمثلت ورشة عام  2019خطوة الحقة عىل

النص املرسحي ،وهذا فارق مهم .وتختلف ورشة هذا

إنتاجهم ولتطوير مؤلفاتهم وكذلك تطوير عروض بعض

العام يف أنها ليست موجهة للعروض املرسحية أو تطويرها

[

متابعات
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بينام تتوجه فقط للكتاب ،فقد وعينا وانتبهنا ألهمية أن
نحفز مواهب جديدة يف مجال الكتابة نحو تواجدهم
ومشاركاتهم وظهورهم بوضوح يف الحركة املرسحية
املرصية .ولذا ،فإن الورشة تقصد املؤلف املشارك الذي
سيقوم بتأليف نصه تبعا لفكرته املقدمة بالورشة دون
اشرتاط ومتابعة تقديم نصه وإنتاجه عرضا مرسحيا بعد
ذلك.
مواهب جديدة
وكنوز بالصعيد
كام أكدت عبد املنعم :نحاول أن ندعم ظهور مؤلفني جدد
يف مجال النص املرسحي ،ونعي يف كل املراحل والعصور
أن الصعيد املرصي يزخر باملبدعني يف مختلف املجاالت
العلمية والثقافية والفنية ويحظى بكنوز برشية يف كل
املجاالت األدبية منها القصة والرواية والشعر والتأليف
املرسحي وغري ذلك ،لكنا يف العقود األخرية نعاين من
مشكلة التواصل وعدم الوعي باملواهب العديدة بالصعيد
وغريه ،ومل يعد يتوافر باملرسح املرصي آليات واضحة،
ومستمرة الستكشاف مواهب وأصوات جديدة مثلام كان
يحدث يف السابق بالحركة املرسحية من اعتناء باملؤلف
املرسحي والبحث عنه بجد ودأب كبري يف كل مكان مبرص
عن الكتاب واملؤلفني واملتميزين منهم ،وكذلك االهتامم مبا
يقدمونه مثال ما كان يحدث مع الكاتب الكبري ألفريد فرج
نحو التعاقد معه وإنتاج أعامله من قبل املرسح املرصي،
ومل نعد نحظى مبرسحيني مسئولني أو مديري مسارح

05

يسعون نحو البحث عن النصوص املرسحية الجديدة
ملتابعتها وملطالعتها ومن ثم يختار مدير املرسح مام قرأ
لتقرير ما يقدمه وينتجه املرسح الذي يرأسه.
كام أبدت رشا عبد املنعم ضيقها من مبادرة «املؤلف
املرصي» التي ترى أنها مل تستهدف املؤلف املرسحي
بوضوح كمسامها والفلسفة التي تقصدها ،وقالت:
يُقدم ويشارك العدد األكرب من العروض املرسحية مببادرة
«املرسح املرصي» للمخرجني الذين قاموا بتأليف نصوص
مرسحية ليقدموها هم باملرسح ،وليس املؤلف املرسحي،
وقد قامت دعايا املبادرة عىل أسامء مخرجي العروض
املشاركة باملبادرة وهي يف دعوتها من املفرتض أن تقصد
املؤلف املرسحي املرصي واالهتامم به ،وهذا ما كنا نتمنى
أن يتحقق من خالل املبادرة.
قيد التطوير
ورصحت «نوران فايد» مدير عام جمعية أحمد بهاء الدين:
تم فتح باب التقديم للورشة يف األسبوع األخري من شهر
أغسطس السابق واستمر حتى نهاية  14سبتمرب الجاري،
ويتمثل برنامج الورشة يف املرحلة األوىل :من يوم 19
حتى  25سبتمرب  ،2020ثالث ساعات يوميا من الساعة 6
 9 :مساء ،واملرحلة الثانية :خالل شهر أكتوبر القادم ،عىل
أن يتم اإلعالن عن جدول املواعيد بنهاية املرحلة األوىل.
وأوضحت نوران فايد :تقدم الورشة “ Onlineأون الين”
عرب تطبيق “ ،”Zoomوتتمثل رشوط املشاركة يف أن
يكون املشارك من إحدى محافظات الصعيد (الفيوم ،بني

همت مصطفى
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جريدة كل المسرحيين

من شروط الورشة :أن تكون لدى المشارك فكرة
درامية قيد التطوير ،أو في طور الكتابة األولى

سويف ،املنيا ،أسيوط ،سوهاج ،قنا ،الوادي الجديد ،البحر
األحمر ،األقرص ،أسوان) وأن تكون لدى املشارك فكرة
درامية قيد التطوير ،أو يف طور الكتابة األوىل ،بحد أدىن
تم كتابة مشهد .وتابعت فايد :من رشوط املسابقة أيضا يف
حالة املؤلف منفردا ،أن يكون له كتابات إبداعية سابقة وال
يشرتط أن تكون مرسحية ،ويف حالة الفرقة املؤلف واملخرج
مجتمعني ،أن يكونا قدما عروضا مرسحية سابقة (بحد
أدىن عرضني) ،ويجب االلتزام بحضور الورشة “أون الين”
يف املوعد املحدد عىل مدار أيامها ،ويجب االلتزام بالخطة
الزمنية املقررة لتطوير النص حتى يصل إىل صياغة درامية
شبه نهائية ،التي تأيت مرحلتها النهائية عقب انتهاء الجزء
األول من الورشة ،وااللتزام بحضور الندوات واللقاءات
التثقيفية املصاحبة للورشة التي يتم تنفيذها “أون الين”،
بالتوازي مع الورشة.
واختتمت نوران فايد :يجب عىل املتقدمني للمشاركة
بالورشة استيفاء استامرة املشاركة مع إرفاق املستندات
املطلوبة ومن ثم استيفاء االستامرة التالية:
https://forms.gle/fuXB6m9RUer2QLdB6
ويرفق مع استامرة املشاركة عرب الربيد اإللكرتوين:
 khussein@abfassociation.orgتصور تفصييل للفكرة
والشخصيات واملشاهد التي تم إنجازها من النص ،أو مناذج
من أعامل سابقة (عروض مصورة يف حالة الفرق ،وكتابات
إبداعية يف حالة املؤلفني ُ
والكتاب) ،كام يجب إرسال السرية
الذاتية للكاتب واملخرج والفرق (يف حالة التقدم مبرشوع
عرض للفرقة) ،وملف صحفي إن وجد ،ولن يتم االلتفات
إىل االستامرات غري املستوفاة للرشوط السابقة ،وسيتم
التواصل مع املقبولني عرب الربيد اإللكرتوين أو الهاتف
املوضحني باستامرة املشاركة.
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ضمن مبادرة «أبطال من بلدنا»

«عريس الجنة» يتناول حياة الشهيد مصطفى خضر

جريدة كل المسرحيين

يجرى املخرج محمد العرشي بروفات العرض املرسحى «عريس
الجنة « عن الشهيد مصطفى خرض سليم ابن بورسعيد ،وذلك
ضمن مبادرة « أبطال من بلدنا « التي أطلقتها د.إيناس عبد
الدايم وزيرة الثقافة ،وتنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة
تحت قيادة د .أحمد عواض  .مرسحية «عريس الجنة « إعداد
وأشعار أحمد شلبي ،موسيقى وألحان د .احمد العرباىن ،ديكور
د.عمرو األطروش بطولة حنان خرض ،خالد جمعه ،أسامة
مسلم ،أحمد سعد ،خالد السيىس ،سيد الدين سامح ،نسمة
الخياط ،فارس وائل ،سام السيد ،ندى أسامة ،أمنية مرىس،
همسة محمد ،منى رضوان ،جنة رفعت ،ريتاج عباس ،أحمد
حجازى ،مرفت جابر ،محمد حجازى ،محمد رمزى ،نادين
فايد ،يوسف املرصى ،سيف الدين محمود ،فارس الجيار،
إسالم الكفراوى ،واألطفال يوسف أسامة ،ياسني محمد ،مهند
مصطفى ،ريتاج معتز ،حنان الزامك ،آدم مختار ،محمد مختار،
مخرج منفذ أحمد آدم.
قال املخرج محمد العرشي إن العرض تدور أحداثه حول حياة
الشهيد مصطفى خرض سليم اأبن بورسعيد الذي استشهد يف
إحدى العمليات التي نفذها هشام عشاموي يف الصالحية يف
 7أكتوبر  ،2013ويتناول العرض حياة الشهيد من الجانب
اإلنساين ،فهو إنسان من طراز فريد ،ضحى بكل غاىل من أجل
أهله وأحبابه ،و ميلك من الصفات اإلنسانية ما يجعله يستحق
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أن توثق حياته ،ليكون مثال يحتذى به ورمزا يجب أن نقدمه
لكل الشعب املرصي.
وعن رؤيته قال «يتم تناول العرض بشكل موسيقى غنايئ
إستعراىض وسأحاول تقديم رؤية مختلفة عام قدم ىف مثل
هذه العروض.
وعن مبادرة أبطال من بلدنا قال « تعد هذه املبادرة من أهم
املبادرات التى تقدم وذلك لتوثيق قصص األبطال وشهداء
التضحية ألجل الوطن ،وهو ما يجب تقدميه للجميع ىف
محافظات و قري مرص ،و هو ما تقوم به الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،و يعد العرض املرسحي «عريس الجنة» ضمن عروض
املرحلة األويل للمبادرة التي تضم  6عروض متثل أقاليم مرص.
املؤلف والشاعر أحمد شلبي قال « أبرز صعوبات التجربة
تتمثل ىف أنها معالجة لبطولة حقيقية و قد اجتهدت كثريا
حتى أستطيع إظهارها ىف الدراما ،والصعوبة الثانية متثلت ىف
أن بورسعيد مدينة حرب ومقاومة وبطوالت وقد تم تناول
ذلك دراميا بكل األشكال ،وكان من الهام اختالف املعالجة
عىل مستوى الشكل واملضمون ،لتوضيح الرثاء اإلنساين للحالة،
غري أن قصة حياة وموت الشهيد مصطفى خرض ومواقفه
واختياراته ىف الحياة تعد بطولة يف حد ذاتها ،ورحلة إنسانية ىف
غاية النبل والوطنية واإلنسانية.
وأضاف :من الهام توضيح البطوالت دراميا لألجيال الجديدة

ألن التيارات املتطرفة تستخدم كل قوتها ىف تزييف الحقائق
ونرش ثقافة الظالم والكره والتمييز والرش ومهاجمة كل
جميل ودور الفن هو الرتسيخ ملعاين الوطن والهوية واألرض
واإلنسانية والخري
أم الشهيد
تجسد الفنانة حنان خرض شخصية والدة الشهيد مصطفى
خرض ،وقد أعربت عن سعادتها بتجسيد هذه الشخصية ملا
تحويه من مشاعر إنسانية عميقة ،حيث تربط األم بابنها
عالقة حب من نوع خاص ،و قالت :أعشق تقديم األعامل
البطولية وقصص الشهداء وكان يل تجربة سابقة قدمتها يف يوم
الشهيد ،وأداء هذه األدوار يعد متعة ال يضاهيها متعة أخرى
نظرا ملا تحمله من مشاعر إنسانية ،ومن الهام أن تتعرف
األجيال الجديدة عىل دور جيشنا الباسل و نبذ كل األفكار
املتطرفة والظالمية.
نجسد الحالة اإلنسانية
الفنان خالد جمعة قال « أجسد دور والد الشهيد مصطفى
خرض ومعاناته لفقدان أبنه ،ونظهر الجانب اإلنساين من حياة
الشهيد ،وكيف كانت عالقته بوالدة ووالدته و موقفه عندما
خضع والده لعملية بالقلب وكان اليزال صغريا وتحمل كل
املسئولية وقام مبامرسة أكرث من عمل ليتحمل أعباء أرسته،
كام كان شابا محبوبا و إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

[
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رمز المقاومة الشعبية
الفنان أسامة مسلم قال « أقدم شخصية خال الشهيد مصطفى
خرض الذي تربطه به عالقة صداقة قوية وهو يعد حلقة الوصل
بني والده ووالدته ورمز للمقاومة الشعبية لشعب بورسعيد،
فالخال يعرب عن تاريخ املقاومة الشعبية ومن خالله نرى هذا
التاريخ الحافل وهذا الرمزية أكرث ما مييز دور الخال كام أن
الشهيد مصطفى خرض يعد حلمه الذي مل يستطيع تحقيقه
وأضاف :سعدت باملشاركة ىف هذا العمل العظيم و تعد
املشاركة األوىل يل مع املخرج محمد العرشي وهو مخرج متميز
ومالك ألدواته وله رؤية مختلفة.
أفضل ما لديه
أما املمثل سيف الدين سامح فيجسد شخصيتي البطل جواد
حسنى ،وخالد صديق الشهيد وقد قال« :سعيد بتجربتي ىف

07

تجسيد شخصيات بطولية نفتخر بها ألنهم ضحوا بحياتهم
من أجل الشعب املرصي ،واليشء األكرث أهمية بالنسبة يل
هو تعاوين مع املخرج محمد العرشي وفريق العمل ،ونبذل
قصارى جهدنا حتى نخرج بعمل مميز .
وتجسد ندى أسامة شخصية فتحية األخرس وهي بطلة من
أبطال املقاومة الشعبية ،قالت ندى« :فخورة بتجسيد هذه
الشخصية ضمن قصة حياة الشهيد مصطفى خرض ،فبورسعيد
هى بلد األبطال ،وأفتخر بأن الشهيد أبن من أبناء بلدي،
ومن الجيد تجسيد بطوالته وما قدم للوطن و أمتنى أن تنال
التجربة إعجاب الجامهري.
الموسيقى
املؤلف املوسيقي د .أحمد العرباىن قال « دعاين مخرج
العرض لعمل املوسيقى التصورية واأللحان ملرسحية «عريس
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الجنة» وذلك بعد اشرتاىك مبرسحية «نواة الحنني « التي
حققت نجاحا كبري مع املؤلف أحمد شلبي ومهندس الديكور
د  .عمرو األطروش ،فكان يل الرشف تكرار التجربة مع نفس
فريق العمل ،والعرض له طابع مختلف ،فاملوسيقى مواكبة
ألحداث وبطوالت ،فهناك مناطق موسيقية تعبريية عن منو
البطل من طفولته حتى التحاقه بالجيش ،وهو مشهد يحتاج
تصورا مختلفا حتى يستطيع أن يتفهمه املشاهد وتابع قائال
« و بخالف أغاين املرسحية للشاعر واملؤلف أحمد شلبي التى
تعرب عن األحداث فهناك مناطق معارك وتدريبات عسكرية
ولحظات فخر واستشهاد وجميعها لحظات تحتاج إىل رؤية
موسيقية مختلفة .
الديكور
مصمم الديكور د.عمرو االطروش قال  « :الديكور يف هذه
املرسحية سوف أتناوله بشكل مختلف ،حيث أقوم بتجسيد
األبعاد املكانية والروحية واالجتامعية للشهيد واملناطق التي
عاش فيها وعمل بها وتنزه بها أيضا ببورسعيد ،فهناك مشهد
ملساكن العرب القدمية ومصانع االستثامر ومشهد التجنيد
والحرب وغريها من مشاهد ،كل هذا بطريقة مجردة ومجمعة
بشكل تجريدي ،للسامح للمشاهد مبساحة من التخيل
واستكامل املشهد برصيا باستغالل عنرص اإلضاءة داخليا
وخارجيا وانبعاثها من داخل الكتل الديكورية.
وعن أبرز الصعوبات قال :هي تعدد املشاهد وتنوعها باإلضافة
إىل ان بورسعيد لها طابع مميز وشكل خاص يجب االلتزام
به ،كذلك تعدد الشخصيات وكرثتها مام يحتاج إىل تنظيم جيد
عىل خشبة املرسح ومراعاة املساحات بني الكتل الديكورية،
كذلك هناك الجانب املادي الذي ال يسمح مبساحة من اإلبداع
والخروج بالديكور يف أحسن صورة يتخيلها املصمم .
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«سالم سالح»..

أول عروض مشروع وزيرة الثقافة د .إيناس عبد الدايم

جريدة كل المسرحيين

ضمن عروض مرشوع «أبطال من بلدنا» الذى أطلقته وزيرة
الثقافة املرصية «د .إيناس عبد الدايم» يوم الخامس وعرشين
من شهر يوليو املاىض؛ بدأ املخرج خالد أبو الضيف بروفات
عرض «سالم سالح» ،عىل خشبة مرسح قرص ثقافة أسيوط،
واملقرر عرضه قريبا عىل مرسح قرص ثقافة أسيوط« .سالم
سالح» تأليف محمد نبيل وإخراج خالد أبو الضيف.
قال املخرج خالد أبو الضيف« :سالم سالح» عن رواية
(حكايات الوالد واألرض) للكاتب محمد نبيل ،وعرض «سالم
سالح» يحيك عن قصة (ابن قرية بني قرة) التابعة ملركز
القوصية مبحافظة أسيوط للشهيد مقاتل مجند «أبانوب
ناجح مرزق» .تابع :كام أعاد صياغتها الكاتب «د .سيد عبد
الرازق» ،املوسيقى واأللحان حسام حسني ،تعبري حريك مارك
صفوت ،ديكور ومالبس حمدي قطب ،تصميم إضاءة مايكل
يعقوب ،مخرج منفذ أحمد عبد العظيم ،مدير القرص د.
صفاء حمدي ،مدير عام الفرع ضياء مكاوي ،رئيس إقليم
وسط الصعيد محمد نبيل .العرض بطولة مجموعة من
الشباب :محمد يرسى ،مادونا هاين ،مصطفى غانم ،دميانة
سمري ،كريلس ممدوح ،إميان نبيل ،محمد لطفي ،لؤا الصباغ،
محمود بحر ،عبد الهادي نايل ،محمود مجدي ،إبراهيم
فاروق.
كام أضاف د .سيد عبد الرازق :لقد جاء اختيار النص بعد
إصدار «حكايات الوالد واألرض» للكاتب محمد نبيل ،الذي
يتناول فيه حكايات بعض شهداء الوطن الذين استشهدوا
نتيجة ألداء واجبهم الواطني يف جميع بقاع مرص ،وتم اختيار
قصة الشهيد «أبانوب ناجح مرزق» تخليدا لذكراه وتعزيزا
من قصته ،كبطل من أبطال مدينة أسيوط ،فأتاح له الكاتب
مساحة كبرية لنتناول فيها جوانب شخصيته وبعض الجوانب
اإلجتامعية واألخالقية والعملية ،وركزت عىل قيمه الوطنية
النبيلة من خالل تجسيده قصة الشهيد عىل املرسح.
تابع عبد الرازق :أما عن صعاب النص ،فهي تتمثل يف رسد
دقيق للتفاصيل يف حياة البطل الشهيد «أبانوب ناجح مرزق»
وصلته مع أرسته وأفراد عائلته وجريانه ،أصدقائه وتدوين
لحظاتهم معه ،ثم محاولة تجسيد تلك املشاهد يف صورة
وثائق مرئية ومسموعة.
كام أشار أحمد عبد العظيم :إىل أن عرض «سالم سالح « من
أول تجاربه الوطنية لتقديم قصة حياة شهداء الوطن .تابع
عبد العظيم :إنني متحمس لهذا العرض وأتوقع أنه سوف
ينال إعجاب الجمهور ،كام أنني متفائل ألول تجربة كمخرج
املشاهد التوثيقية بالعرض ،نقوم بتجميع كافة املعلومات
التوثيقية لقصة الشهيد «أبانوب ناجح مرزق» بجانب
بروفات مخرج العرض «خالد أبو الضيف».
ويضيف مايكل يعقوب :نحن يف تجهيزات والتصور الخيايل
الذي يطمح له مخرج العرض «خالد أبو الضيف» ونفكر يف
العدد 682
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تصور لديكور ومالبس وإضاءة يليق بقصة البطل «أبانوب
ناجح مرزق» ،كام نتمنى أن ينال العرض إعجاب جمهور
أهايل أسيوط.
وقالت الفنانة دميانة سمري عبده :أقوم بدور أم الشهيد
(أم أبانوب) ،األم التي مل تستلم بعد وفاة زوجها ،فتقوم
باحتواء أبنائها وتعلمهم جيدا وتنمي عندهم روح الوفاء
لوطنهم ،ولكن تأيت القشة التي كرسة ظهرها ،هو خرب
استشهاد ابنها (أبانوب) يف شبابه ،فدور األم من نوع أدوار
السهل املمتنع ،برغم من كونها سيدة مثل بقية النساء إال
أن تركيبة مشاعرها وحبها وحنانها وقوتها يصعب عىل متثيل
هذا الدور.
يشري الفنان محمد لطفي :بقدم دور شنودة صديق أبانوب
يف الجيش ،يتخلص دور شنودة يف الفرتة التي عاشها أبانوب
يف الكتيبة يف الجيش وتعامالته مع أصداقائه يف الجيش ،قبل
أن يقوم بآخر مأمورياته مع زمالئه قبل استشهاده ،وكانت
شخصية شنودة من الشخصيات الواضحة يف النص ومل يكن
بها أي تعقيدات.
وأوضح مصطفى غانم :أقوم بدور البطل الشهيد «أبانوب»
الذي تدور كافة أحداث العرض عنه ،وهو شاب من أرسة
بسيطة وتعليمه بسيط أيضا ،التحق بالجيش وتعلم منه
املسئولية والكرامة ،وكان محبوبا من زمالئه ألنه كان شابا

جميال محبوبا .تابع غانم :وقد أمدين املخرج بتسجيالت
وفيديوهات تحيك عن الشهيد (أبانوب) ليك أتعلم منها
وأتدخل يف تفاصيل شخصيته.
ويشري الفنان محمد يرسي :أقدم دور روماين صديق
(أبانوب) منذ الصغر مرورا مبراحله التعليمية (الدبلوم
واملعهد) وصوال إىل الجيش ،أنا ال أحب تسميتها بتعقيدات
الدور بل هي التحديات ،وتحديات هذا الدور كلها تتمثل
يف شخصية (روماين) ألنها شخصية حية حقيقية وموجودة
يف الحياة ،بل من املتوقع أن يحرض روماين الحقيقي بني
الجمهور .والسؤال الذي يدور يف عقيل ،ماذا لو شاهد روماين
الحقيقي روماين عىل املرسح؟ هل سيشعر ُ
بـغربة عنه أم
سيشعر بأنه يشاهد نفسه عىل الخشبة؟
أوضحت الفنانة مادونا هاين :أقدم دور السيدة العجوز،
فهي ليست شخصية واقعية بل شخصية خيالية ،هي سيدة
تسري يف الطريق تحطم قارورات زجاجية تظهر للناس بأنها
مجنونة ولكن يف الحقيقة هي شخصية مهمة جدا يف قصة
الشهيد ،وتعرف عليها أبانوب يف أحد الشوارع التي تسري
فيها تلك السيدة العجوز ،كانت الشخصية معقدة يف كونها
شابة تحاول متثيل شخصية المرأة عجوز ،كيف تسري السيدة
العجوز ،كيف تتكلم مع الناس.

شيامء سعيد
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دورة التجرييب في المزيان

مسرحيون اتفقوا على أنها «دورة استثنائية» واختلفوا في التفاصيل
اختتمت فعاليات الدورة
ال 27لمهرجان القاهرة
الدولي للمسرح التجرييب،
اليت كان لها طابع
استثنائي ،حيث أقيمت
في ظل أزمة فريوس
كورونا .وقد شهدت
هذه الدورة جدال واسعا
منذ التفكري في إقامتها
وحىت الختام.
عقب نهاية الفعاليات
حرصنا على التعرف على
آراء عدد من المسرحيني
حول هذه الدورة.

رنا رأفت
قال املخرج طارق الدويري « عىل الرغم من إقامة املهرجان يف
ظرف إستثناىئ بجهد محمود من إدارة املهرجان ،إال أن النتائج مل
تأت بالفائدة املرجوة دون تجهيز كاف وتفكري عميق .وأستطيع ان
أقول أن مسابقة العروض الحية أنقدت املهرجان ،حيث مل نشاهد
أى عرض دوىل سوى ىف مسابقتي العروض املصورة ومرسح الحظر،
كام مل يأخد املهرجان بعني االعتبار حركة املرسح املستقل التي
بدأت يف تسعينيات القرن املايض وتجاوزها عىل الرغم من دورها
املهم ىف عمل نقلة نوعية للمرسح ،حيث قدمت أشكاال مختلفة
من التجريب ،واملثال واضح ىف عرض «كارمن « الذى قدمته
املخرجة ريم حجاب ،وىف الدورات املقبلة أمتنى زيادة مساحة
املشاركة للفرق املستقلة.
دورة استثنائية
وقال الفنان حاتم الجيار أحد أبطال عرض «العمى» أن الدورة
تعد استثنائية حيث تقام يف توقيت صعب ،وقد استطاعت إدارة
املهرجان بقيادة د.عالء عبد العزيز تحمل عبء اقامة الدورة،
وقدمت مجموعة من األفكار املستحدثة حتى تستطيع التعاطي
مع التجربة فقدمت أفكارا فعالة وراقية .وقد متثل ذلك ىف تقسيم

رشا عبد المنعم :االفتتاح والختام اقل من
المستوى وكان يمكن االستغناء عنها
املهرجان ألكرث من مسار ،عروض مرسح الحظر والعروض املصورة
والعروض الحية وعروض ذاكرة املهرجان ،وبذلك أتيحت الفرص
لتقديم عروض مرسحية بأشكال مختلفة ،كام أتاحت لكثري من
الفرق املشاركة عىل اختالف ظروفها.
وتابع «هناك رضورة لتسليط الضوء بشكل أكرب عىل املهرجان،
نحتاج إىل تكاتف أجهزة الدولة اإلعالمية ألنه مهرجان عريق
وله دوره وتأثريه الدويل ،كام نحتاج إىل دعاية خارجية عىل نفس
املستوى ،كام «أمتنى زيادة عدد الورش ،ألن التجريب ىف املرسح
له عنارص كثرية ،وقد كانت محدودة ىف هذه الدورة نتيجة
اإلجراءات االحرتازية كذلك الندوات ملا متثله من أهمية بالغة
لتوثيق التجربة املرسحية بحثيا.
زوال الظروف
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طارق الدويري :مسابقة العروض الحية أنقذت المهرجان
وغياب العروض الدولية أفقد المهرجان معناه

فيام وصف د .محمود سعيد املهرجان التجريبي بأنه البيت
ونقطه انطالق للعديد من األجيال املرسحية منذ تسعينيات
القرن املايض ،حيث اصدر الكثري من النرشات واإلصدارات شديدة
االهميه والندوات التي احتوت عظامء املرسح يف مرص والعامل
العريب والعامل ،وأتاح مشاهدة عروض مرسحيه كانت مبثابة باب
الدخول أمامنا ألفق مختلف .. .أضاف :ويف الدورة الحالية « مجرب
أخاك ال بطل» ففي ظل وباء الكورونا كان البد من تقديم الحلول
البديلة ومجرد إقامتها يعد نرصا ملرص ،وأمتني زوال كل الظروف
االستثنائية واالهتامم باإلصدارات.
إيجابيات وتحفظات
وذكرت املؤلفة املرسحية رشا عبد املنعم أن من أبرز النقاط
اإليجابية لهذه الدورة النرشة ،وحضور الفرق املرصية بكثافة وهو
ما نشط املرسح املرصي وكان قد توقف بسبب الحظر ،كذلك
إقامة ندوة لعدد كبري من املرسحيني من دول مختلفة باإلضافة
إىل عروض ذاكرة املهرجان التي كانت من أهم مميزات الدورة
باإلضافة إىل مسابقة العروض الحية التي ضمت عددا متنوعا من

[

متابعات
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هدى وصفي :إقامة الدورة في مثل هذه
الظروف إنجاز كبري على الرغم من النواقص
العروض املرسحية  .استدركت عبد املنعم :ومع ذلك فهناك عدة
تحفظات ،األول هو االفتتاح والختام اللذان كانا دون املستوى
املطلوب وكان من املمكن االكتفاء بعمل احتفال «اون الين»
صغري أو إقامة حفل واحد يف االفتتاح أو الختام ،خاصة أن هذه
االحتفاليات مل يكن لها أي عائد فني أو ثقايف فضال عن إن الحفلني
من الرضوري أن يقاما وفقا لرؤية املهرجان وأن يبعثا برسالة
واضحة عن هوية املهرجان ،أما التحفظ األخري فهو عن عروض
األون الين التي أتفهم كثريا أهميتها وال أختلف عىل وجودها،
ولكن ليس يف إطار التسابق ،فهي هنا ليس لها معنى ،وقد أعدت
خصيصا فقط كحل لالحتفاظ بالجمهور واستمرارية صلته باملرسح،
كذلك كنا نحتاج إىل تدقيق مصطلح مرسح الحظر وأن يتم تطبيقه
عىل تجارب وعروض منتقاة ،فعىل سبيل املثال هناك فنانة عرائسية
أقامت مرسحا لخيال الظل من خالل البلكون وشاهدها الكثري من
الجامهري وهو ما ميثل شكال من أشكال املقاومة ،فمرسح الحظر من
املمكن أن نستلهم منه تجارب جديدة .وأخريا نحن يف ظرف تفرض
علينا أال نحاكم ،ولكن علينا أن نبعث بتحفظاتنا لزمالئنا .
معطيات جديدة
وقال املخرج محمد عبد الفتاح عن إقامة عروض األون الين انها
شكل جديد فرضته الظروف املحيطة ويعد طريقة جديدة لعرض
املنتج املرسحى ،ولكن علينا ان ندرس جيدا كيفية تقديم العروض
أون الين ونعى كيفية تحويل عرض مرسحي حي إىل وسيط آخر،
وهى نقطة ىف غاية األهمية ،فعروض األون الين خطوة جيدة
ومساحة جديدة وعىل من يخوضها ان يطور من تجربته ويدرس
األخطاء التجارب السابقة .
وتابع « كل ظرف يفرض رشوطه ومعطياته بالتأكيد ،لذا فهناك
رضورة ألن نستوعب الظرف الراهن ونتعامل مع معطياته
الجديدة ،وأمتنى ىف الدورات املقبلة أن تتطور األفكار الخاصة
بالعروض االون الين وأن نتفادى األخطاء السابقة.
ثالثة أبعاد
أما د .محمد سمري الخطيب فقال «ملا مر به العامل من ظرف
إستثاىن علينا أن نعى جيدا أنها دورة استثنائية ،ومع ذلك يجب أن
نتفهم أن ألي مهرجان أبعاد منها السيايس والثقايف والفني ،فالبعد
السيايس هدفه اإلعالء من مرص كدولة مهمة لها دورها البارز ،أما
البعد الثقايف فيتمثل يف تالقى الثقافات املختلفة والتعرف عليها،
أما البعد الجاميل فيتمثل يف تجارب مرسحية مختلفة نشاهدها،
وبانتفاء اى من األبعاد الثالثة ال يحقق املهرجان غرضه.
وقال مصمم اإلضاءة عز حلمي كانت هناك رضورة إلقامة املهرجان
ملا له من تأثري عىل األبعاد السياسية والفنية والثقافية ،وعن
مسابقة العروض الحية قال أن اغلب العروض كانت بعيدة عن
التجريبية والتجريب ،رمبا بسبب قلة اإلنتاج املرسحى هذا العام.

تكريم فناني األقاليم
وقد أثنى املؤلف املرسحي شاذيل فرح عىل الدورة موضحا أن أهم
ما مييزها هو تكريم فناين األقاليم ،ألول مرة حيث أغلق املرسح
نفسه لسنوات طويلة عىل الفنانني املحرتفني ،عىل الرغم من
تعدد روافد املرسح املرصي وتنوعه بني محرتفني وهواة ومستقلني
ومرسح الثقافة الجامهريية .واضاف شاذيل :إن إقامة املهرجان
تعنى حراكا كبريا ،خاصة أن هذه الدورة شهدت إقباال جامهرييا
كبريا ،ووسائط جديدة لتقديم التجارب املرسحية.
فيام قال دكتور يارس عالم أن الدورة واجهت تحديات غري مسبوقة
وظهر يف األفق توجهني ،أحدهام ينحاز لعمل املهرجان والقبول
بخوض هذه التحديات رغم الخسائر املتوقعة ،والثاين يرى ان من
األفضل االنتظار حتى تتاح رشوط اللقاء املرسحي االعتيادي كاملة
وتامة ،ولكال وجهتي النظر وجاهة ومنطق ،لكن املحزن هو ما حدث
من تبادل اتهامات يصف فيها طرف الثاين باالنتهازية ،فيوصف
باالبتزاز  ..الخالف الفكري مطلوب لكن ضمن حدود الحد الالئق من
النقاش  ..وهل يتناقش احدهم مع من ال يحرتم؟! وهل يليق مبن
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سعيد منسي :إقامة الدورة في هذا
التوقيت أشعرنا بعودة الحياة
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محمد سمري الخطيب :غياب
بعد واحد من أبعاد المهرجان
يفقده شرعية وجوده
يحرتم آخر ان يتهم نزاهته وأخالقه؟! امنياىت للدورات القادمة أن
تعي كافة األطراف إننا أمام مختربنا األهم وهو املهرجان الذي ميكن
استخالص الدروس من خالله ،وأن نعي ان النتائج السلبية تظل
نتائج علمية ال تقل بأي حال عن النتائج اإليجابية.
العروض المصرية
وقال املؤلف واملخرج أحمد عصام حافظ إن املهرجان افتقد
العروض األجنبية ومن ثم غابت االحتفالية الثقافية ،والتقنيات
الجديدة والبيئات املختلفة ،وتعد فكرة مسابقة مرسح الحظر
جيدة ىف ظل ما نحياه ،ولكن املرسح هو املرسح ال تعوضه الشاشة
االلكرتونية التي تسلب املرسح أعز ما ميلك وهو االلتقاء املبارش
مابني املبدع واملتلقي ،وقد شاركت مؤلفا هذا العام بعرضني وهام
«العمى«« ،واألبرياء« وكال منها يحوى تجريبا لعنارص مرسحية
جديدة ،ولكنى شاهدت بعض العروض يغلب عليها الكالسيكية.

شاذلي فرح :تكريم فناني األقاليم
ألول مرة أهم ما يمزي المهرجان
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ياسر عالم :المهرجان واجه تحديات غري
مسبوقة واالتهامات المتبادلة لم تكن تصح

أحمد خميس :أهم ما مزي الدورة
هو وجود ندوة دولية عن فنون
األداء باإلضافة تنويع المسابقات
وتابع «اعتمدت إدارة املهرجان عىل كوادر شبابية متحمسة
ومجتهدة ولكن ينقصها خربة إدارة مهرجان دويل بهذا الحجم ،هي
إدارة جيدة ولكنها ليست ىف مستوى املهرجان التجريبي .ويحسب
إلدارة املهرجان اختيار العروض بعناية ىف مسابقة دكتور حسن
عطية للعروض الحية ،وجميعها مميزة ،ويجب أن نضع يف االعتبار
أنها دورة خاصة للغاية وأقيمت ىف توقيت قيايس ،وأن العودة
مرة أخرى لخشبة املرسح كانت مبثابة الحلم  ..كانت فرتة التوقف
طويلة وكنا متشوقني لعودة املرسح ،لذا أعتربه مجهودا محمودا
من قبل إدارة املهرجان خروج املهرجان بصورة جيدة ،وأمتنى يف
الدورات املقبلة زيادة كوتة العروض املرصية عىل أن يشرتط فيها
التجريب.
الندوة الدولية
فيام أشار الناقد أحمد خميس الحكيم إىل أن أهم ما ميز الدورة

عز حلمي :العروض
الحية لم تكن تجريبية

هو وجود ندوة دولية عن فنون األداء ،باإلضافة إىل التنويع يف
املسابقات وتكريم املرسحيني ممن لهم تاريخ طويل يف املرسح
املرصي ،منوها إىل رضورة أن تراعي إدارة املهرجان أن يكون
للمكرمني تاريخ وتخصص دقيق ىف اتجاه التجريب .أضاف:
من الظواهر الجيدة أيضا تكريم إدارة املهرجان أسمني مهمني ىف
تاريخ املرسح وهام د .حسن عطية ،ود .سناء شافع.
وتابع «كانت هناك أخبار عن املطبوعات ولكننا مل نر شيئا منها
خالل املهرجان ،كام واجه عرض االفتتاح مشكلة كبرية ىف التوجه:
هل هو عرض مرسحي مبعنى الكلمة أم مجرد عرض احتفايئ،
فافتتاح املهرجان له رشوط جاملية تختلف عن العرض املرسحى
املتعارف عليه ،كذلك تسبب عرض االحتفال بيوم املرسح املرصي
ىف غضب البعض بسبب عدم ذكر تاريخ املرسح املستقل ،فعىل
الرغم من اإلشارة إىل املرسح املستقل فقد كانت إشارة ضعيفة،
مقارنة مبا تم فرده للمرسح الحكومي.
وتابع أحمد خميس :أما بالنسبة ملسابقة مرسح الحظر فقد الحظ
كثريون أن العرضني املشاركني من مرص مل يقدما من قبل ،حتى عىل

صفحات صناعهم ،ومن املؤكد أن هذين العملني قد تم صناعتهام
خصيصا للمشاركة ىف مسابقة املهرجان ،وهى مشكلة عانينا منها
قدميا.
وختم خميس بأنه اختيار املشاركني ىف امللتقى الفكري تم بعناية
شديدة ،وقدمت محاوره قيمة .
روح الفنان
وقال املخرج سعيد منيس «األهم يف هذه الدورة هو عودة
الجمهور للمرسح مرة أخرى ،مؤكدا أن إقامة الدورة يف هذا
التوقيت ىشء هام للغاية ويشعرنا بعودة الحياة مرة أخرى إىل
سابق عهدها .وأمتنى أن يعود األمر ملساره الطبيعي يف الدورات
القادمة مؤكدا أن الهدف األسمى من إقامة أي فعالية هامة مثل
املهرجان التجريبي هو حضور روح الفنان عىل خشبة املرسح.
فيام أكد املخرج محمد مربوك عىل رضورة فتح مجال أوسع
ملشاركة العروض املرصية ىف مسابقة مرسح الحظر والعروض
املصورة ،حتى يتم االطالع عىل هذه الوسائط الجديدة ودراستها
بشكل دقيق ومختلف ،وإتاحة الفرص لعرض أفكار جديدة ىف هذا
االتجاه.
بدون مربر
وذكر مهندس الديكور حازم شبل أن أغلب العروض املشاركة يف
مسابقة »مرسح الحظر» مل تعرض قبل املهرجان ،بالتايل فقدت
معناها ومربر اشرتاكها ،مشريا أيضا إىل أن بعض العروض التي
تم بثها عىل صفحة املهرجان تجازوت املدة املحددة التي ترتاوح
مابني  10إىل  50دقيقة ،وهو ما يعد خطأ إجرائيا .وأكد شبل أن
مرسح «األون الين» ليس مرسحا بال جامهري ،إمنا هي عروض تم
تسجيلها بجمهور ويعاد بثها عىل االنرتنت ،فيقدمها وتفتح عدة
أيام لتشاهدها الجامهري أيضا ،مشريا إىل أن الفرق التي قدمت
هذه العروض أسمتها «فيديو أرت« يف حني أن اليقني الوحيد
ىف املرسح هو األداء يف حضور جمهور،وهى بديهية ،مع قابلية
املرسح «أبو الفنون» لكل أنواع التطور التقني ولكن داخل قالبه .
اسم المهرجان القديم
وقالت د .هدى وصفى رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض الحية
إن إقامة الدورة يعد إنجازا كبريا ،حتى وإن كانت هناك بعض
النواقص ،حيث من الجيد حضور الجامهري  .مشرية إىل أن لجنة
التحكيم كانت تحرص عىل الحضور قبل بدء العرض بوقت كاف،
لشعورها باملسئولية ،وإىل أن تفاوت العروض كان أمر طبيعى .
أضافت وصفي :لقد كانت دورة ناجحة ،أقيمت ىف ظل ظروف
صعبة ،ومن أكرث مكاسبها عودة اسم املهرجان القديم وعودة
التسابق ،الذي من شأنه عمل حراك وبث حامس كبري ىف
املرسحيني حتى يقدمون أفضل ما لديهم ،حيث يسعى الفنان
دامئا إلثبات جدارته .
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حازم شبل :أغلب العروض المشاركة في مسابقة
«الحظر» صنعت خصيصا للمهرجان ولم تعرض من قبل!

[

[

حوار

12

بمناسبة حصولها على المركز الثاني بجائزة د .حسن عطية بالتجرييب:

دعاء حمزة :الجائزة بمثابة هدية من
أستاذي الراحل الباقي د .حسن عطية

الفنانة دعاء حمزة ممثلة ومخرجة وكاتبة
مصرية حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة
االنجلزيية ودبلومه من المعهد العالي للنقد
الفين بأكاديمية الفنون .درست بقسم النقد
والدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية،
وشاركت فى عروض تمثيل وحكى وإلقاء
شعر وغناء وعمل دوبالج وإلقاء صوتى
مع العديد من الفرق ،من أهم أعمالها
«الرمادي» و»صح النوم» و»الدرس»
و»الجراد» و»قوس قزح» و»نهاية العالم
ليس إال» و»من غري أسامى» ،حصلت
على جائزة خاصة عن دورها فى العرض
المسرحى «الدرس» فى المهرجان القومي
للمسرح المصري عام  ،2009وأسست
فرقة اللعبة المسرحية عام  ،2014كما
مثلت وأخرجت عملها األول مونودراما «صح
النوم» عن النص اإليطالي «نوبة صحيان»
للكاتب داريوفو وكتبت معالجة درامية
للنص .تم اختيارها للمشاركة من قبل لجنة
المسرح بالمجلس األعلى للثقافة فى يوم
المرأة العالمي مع رائدات المسرح المصري
الفنانة القديرة سمري عبد العزيز ومصممة
األزياء نعيمة عجمى والناقدة مايسة زكى
ود.عايدة عالم ،وأخريا فاز عرضها «مفتاح
ً
شهرة» بالمركز الثاني فى مسابقة د .حسن
عطية (يرحمه الله) للعروض الحية بمهرجان
القاهرة الدولي للمسرح التجرييب فى دورته
الـ ،27وعن تلك الجائزة والعرض الفائز وأسئلة
أخرى كان لـ»مسرحنا» معها هذا الحوار.

حوار :إيناس العيسوى

جريدة كل المسرحيين

 حدثينا عن العرض املسرحى ..«مفتاح شهرة» هو من إنتاج فرقتي «اللعبة املرسحية» التى
أسستها عام  ،2014بهدف تقديم عروض عن أشخاص وموضوعات
وحاالت إنسانية ،قدمت من خالل الفرقة أول عروضها «صح النوم»
عن «نوبة صحيان» للكاتب داريوفو و كان يدور حول أم عاملة
و شاركت بهذا العرض ىف مهرجان دويل بأملانيا ،كام تم عرضه عىل
هامش املهرجان القومى للمرسح ،بعد «صح النوم» ،بدأت ُأفكر أن
ُأقدم عرض ديودراما ،وهذه هى طبيعة الفرقة أن ال تزيد عن ثالثة
أفراد ،ممثلني عىل املرسح بحد أقىص ،طوال فرتة تفكريي كنت
دا ًمئا منشغلة بفكرة «الكومبارس» وأرى أنهم يعشقون عملهم و
العدد 682
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«مفتاح شهرة» دعوة الستعادة وتحقيق األحالم المنسية
ويقابلون بالكثري من باإلهانة والقسوة ،والتجاهل و يحصلون
عىل أقل مام يستحقون ،،بدأت ُأراقب حكاياتهم وبخاص ٍة الفنانة
فايزة عبد الجواد ،و الفنانة فاطمة كرشي ،وبدأت الكتابة عن
فكرة «الكومبارس» ويُعد هذا النص هو أول نص مرسحي أكتبه،
والحكاية تبدأ بطرد الكومبارسات «مفتاح» و»شهرة» من املشهد،
وقد سكب «مفتاح» كوب الرشبات عىل فستان «شهرة» ،فتم
تغيريهام ألن املخرج ليس لديه وقت ألن ينتظر أن يقوما بتغيري
مالبس العروس وأثناء محاوالتهم أخذ أشيائهم من أغلق مساعد
املخرج باب غرفة تغيري املالبس عليهم بالرتباس من الخارج.
وخالل  50دقيقة نرى الكومبارسني «شهرة» التى أقوم بدورها،
و»مفتاح» الذى يقوم بدوره الفنان «عامد إسامعيل» ،يتعاركان
كالقط والفأر ،حتى يدركان أنهام داخل غرفة مالبس بها أزياء
أدوار البطولة التي طاملا حلموا بارتدائها  ،وكان مفتاح يحلم بأن

يكون عيىس العوام أو صالح الدين األيويب و تحلم شهرة بدور
شجرة الدر الفنانة تحية كاريوكا ،وهكذا بدأوا ىف تجسيد بعض
املشاهد الشهرية يف أفالمنا ومرسحيانا .ثم راح ُك ٌل منهم يتحدث
عن مأساته وحياته بشكل يجعلهم أكرث ُقربًا من بعضهم البعض.
العرض بالنسبة ىل مل يكن فقط أحالم الكومبارسات ،إمنا أحالم
أي إنسان ،فقد حاولت الرتكيز عىل فكرة األحالم املنسية للناس
العادية .
بدأت أفكرة يف العرض  2016وبدأت كتابته فرباير ،2017
وانتهيت منه يف يوليو  ،2017وبعدها بدأت الربوفات ،وتم عرضه
ما يقرب من  16مرة ،كل فرتة أقوم بتقديم ليلتني عرض نظ ًرا ألننا
فرقة مستقلة لسنا مدعومني من أي جهة إنتاج ،و اإلنتاج هو جُ هد
شخيص.
 -ما رأيك يف الدورة الـ 27من املهرجان التجريبي ،وما

[

حوار

[
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استضافة مسارح الدولة لعروض المستقلني حل
جيد للتصدي للسماسرة
شعورك نحو جوائز مسابقة د .حسن عطية وحصولك
على املركز الثاني فيها؟
ُ
ال استطيع تقييم الدورة التى شاركت فيها ،ألنني مل أشاهد الكثري
من عروض املرسح الحي ،و هى دورة مختلفة ،و «استثنائية»،
فالعروض األجنبية «أونالين» نظ ًرا لظروف الجائحة ،وقد شاهدت
عرضني أونالين ،ولألسف مل أمتكن من مشاهدة ُكل العروض .مل
أكن مع إلغاء هذه الدورة ،وأثناء الحظر قمت بعمل مرشوع
أطلقت عليه اسم «قصيدة مُصورة» وهي قصيدة لصالح جاهني
أقوم بإلقائها بشكل مصور بأداء درامى ،وهُ ناك فنانني آخرين
قاموا بتقديم أشكال أخرى من الفنون كالرقص املعارص وغريه ،و

كثري من الفنانني لجأوا إىل املوبايل والتصوير بالكامريا كمحاولة
لالستمرارية يف تقديم الفنون ،لذلك رأيت أن قرار إقامة تلك
الدورة»االستثنائية» قرارا حكيام جدًا ..العروض املصورة ومسابقة
مرسح الحظر أفكار رائعة جدًا ،وقد استمتعت مبشاهدة تلك
التجارب سواء أطلقوا عليها مرسحية أو غري مرسحية .كام أن
مسابقة العروض الحية صنعت حالة من البهجة والسعادة بعد
فرتة الحظر ،املرسح الحي جعلنا نشعر كأن الروح عادت لنا
من جديد ،وفكرة خلع الكاممة والتمثيل بدونها والوقوف عىل
خشبة املرسح ،يجعلك تقدرين وتشعرين بقيمة املرسح .أما عن
الجائزة فقد كان د .حسن عطية من أساتذيت الذين أعتز بهم
ومن حسن حظي أنه حرض هذا العرض عند عرضه عىل مرسح

682
العدد 545
العدد

2020
سبتمبر2018
 05فبراير
21

جريدة كل المسرحيين

غياب الفرق المستقلة عن المهرجانات سؤال يحتاج إلجابة

الفليك و حدثني بعد العرض يف مكاملة طويلة ،عن إعجابه
بالعرض ورؤيته عنه .هو قيمة كبرية ،و أن تكون الجائزة باسمه ،و
أحصل عىل املركز الثاين فهذا رشف كبري يل ،ورشف أيضا أن تكون
رئيسة لجنة التحكيم هى د .هدى وصفى ،فهي بالنسبة يل تعني
«الهناجر» و تعني «املرسح القومي» يف التسعين ّيات ،وبالطبع ىل
الرشف أن يكون ضمن لجنة التحكيم ا ُملخرج هاىن املتناوى وهو
من أهم مخرجي التيار ا ُملستقل والفنان سيد رجب واملوسيقار
هشام جرب ود .محمد الغرباوى.
 حدثينا عن شعورك بعودة الفنانني املستقلنيللمشاركة يف املهرجانات املسرحية؟
الفرق املستقلة ُتشارك ىف املهرجانات ،بداي ًة من التسعينيات ،و
كانت تتصدر ا ُملشاركة ىف املهرجانات ،واملسابقات الرسمية ،وكانت
مشاركاتها بارزة جدًا ،ألن تجاربها فيها تجديد ىف شكل املرسح
واملشهد املرسحى ،وهناك املخرج الراحل محمد أبو السعود ونورا
أمني وخالد الصاوي وآخرون ،جميعهم لهم فضل كبري أن أتعرف
عىل املرسح املستقل ،ولكن يف تلك املرحلة كان يضم هذه الفرق
«بيت» كمركز الهناجر للفنون الذي كان داعام للتجربة ،وكان
للنقاد دور كبري يف دعم تجارب املرسح املستقل ،ومنهم د .نهاد
صليحة التى أهديت لها عريض «مفتاح شهرة» هى والفنانة فايزة
عبد الجواد ،ولكن ىف السنوات األخرية أصبحت مشاركات العروض
املستقلة ضئيلة جدًا أو غري متواجدة يف املهرجانات ،ملاذا؟ ال أجد
إجابة .ما خلق حالة من اإلحباط لدى الكثري من الفرق املستقلة
ومع ذلك كان لدى إرصار وصرب عىل التقدم للمهرجان حتى لو
تم رفيض أو تم العرض عىل هامش املهرجانات ،واعتقد أن
تنوع العروض أمام لجنة املشاهدة أتاح لعروض التيار املستقل
املشاركة من خاليل ومن خالل الزميل املخرج أحمد فؤاد وفرقته
«صويف» وقد شارك بعرض «بال َمخ َرج» باإلضافة لللفنانة ريم
حجاب التى شاركت بعرض «كارمن» ،ما أعطى أمال للمستقلني
اآلخرينُ ،وأكرر حتى اآلن ال أعرف سبب قلة أو غياب الفرق
املستقلة عن املهرجانات؟ وهذا يُسأل عنه القامئني عىل ذلك؟.
 ما املشاكل التي تواجه الفنانني املستقلني؟املكان ثم املكان ،كيف استطيع أن ُأقدم مرسحا بدون وجود
مرسح؟! ،مل يعد هُ ناك أماكن للمرسح ،وحتى األماكن التي
كانت مُتاحة بأسعار مُناسبة لألسف تم غلقها مثل ساحة روابط،
ولألسف نضطر أن نؤجر مسارح باهظة الثمن ،وحتى نستطيع
أن نحصل عىل هذه املسارح ،فالبد من أن نجعل تذكرة الدخول
مرتفعة ،وأنا أرغب أن ُأقدم مرسحا لكل الفئات بأسعار يف متناول
الجميع .وأرى أن الحل هو استضافة مرسح الدولة للعروض
املستقلة ،باإلضافة إىل فتح مرسح الهناجر أمام املستقلني وقد
كان منقذا لهم يف املايض ،حيث كان يستضيف أهم التجارب
املستقلة ،و الورش .
كيف ترين مستقبل عرض «مفتاح شهرة» الفترةالقادمة؟
حال ًّيا أعمل عىل نص جديد لفرقتي وهو «اللعبة» ،سيظهر للنور
يف  ،2021مدته ال تتعدى الساعة ،وإن شاء الله سيتم فتح موسم
جديد لعرض «مفتاح شهرة» ولكن مل أقرره بعد نظ ًرا للظروف
ً
عروضا
الحالية ،فمن الصعب عىل الفرق املستقلة أن ُتقدم
بنسبة حضور كام فعلت الدولة ،ألن ذلك يشكل تكلفة كبرية،
ولكن أمتنى قبل انتهاء العام الحايل أن ُنقدم ليلتني عىل األقل،
و أشكر كل عنارص التجربة بداي ًة من فرقتي «اللعبة املرسحية».
وبطل العرض الفنان عامد إسامعيل .وأداء صوىت املخرج للفنان
محمد جمعة ،تصميم إضاءة صابر السيد وتنفيذها سيد النجار
وموسيقى حازم شاهني وتوزيع ومكساج رفيق عدىل وتصميم
ديكور ومالبس نشوى معتوق وليىل عمرو حُ سنى وتصميم بوسرت
عمرو حُ سنى وتصوير البوسرت حسن أمني ومُخرج مُنفذ العرض
نورا فوزى ..العرض من متثييل وتأليفي وإخراجي،

[

[
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بعد تكريمه بالمهرجان التجرييب

القدير فهمي الخولى :المسرح عمري
وأشعر أنه لم يمر بال جدوى
المخرج القدير فهمي الخولي ،مسرية مسرحية
مشرفة ورحلة عطاء استمرت لستة عقود،
حيث عني في فرق التليفزيون المسرحية،
فرقة المسرح الحديث في أكتوبر 1963
وما زال يمتعنا بعروض ناجحة عظيمة باهرة
سواء لمسرح الدولة أو للقطاع الخاص ،عمل
مع معظم نجوم الفن ،ويرجع إليه اكتشاف
الكثري من الفنانني مثل محمود حميدة
وفاروق الفيشاوي ورغدة وأحمد زكي وعبلة
ٌّ
كامل وغريهم .كما كان له ٌ
دور محوري في
تقديم أسماء كبرية من كبار مخرجي المسرح
الحاليني مثل خالد جالل وأشرف زكي.
حصل على العديد من الجوائز مثل جائزة
الدولة التشجيعية والتقديرية وجائزة التفوق.
وها هو اليوم يكرم في بيته في عرينه في
مهرجان المسرح التجرييب للتأكيد على أهمية
التواصل بني األجيال وللتأكيد على فكرة
احرتام أصحاب الفضل والسبق واالعرتاف بما
قدموه وما يقدمونه خالل مسريتهم الفنية.
جريدة «مسرحنا» تهئن المخرج الكبري على
هذا التكريم وتنتهزها فرصة للتحاور معه
حول مشواره الفين.

حوار :هبة الورداني

جريدة كل المسرحيين

 بداية ماذا ميثل لك التكرمي يف الدورة األخيرة منمهرجان املسرح التجريبي؟
املرسح التجريبي تحديدا ميثل يل ح ّبا خاصّ ا فقد كان يل الرشف أن
أكون واحدا من ثالثة كنا اللجنة التحضريية للمهرجان ،فبعد عوديت
من أمريكا صدر قرار من الوزير األسبق فاروق حسني بتكليفي
أنا وأستاذ محمد سلاموي والدكتور حمدي الجابري بتكوين اللجنة
التحضريية ملهرجان املرسح الحر الشبايب فاجتمعنا وتساءلنا ملاذا
ال يكون مهرجانا تجريب ّيا ودول ّيا يحمل اسم مرص ،ويصبح للقاهرة
مهرجانها التجريبي املرسحي الدويل ،فتحمس السيد فاروق حسني
للفكرة وكان املهرجان عىل مدار  23دورة ،ثم توىل إدارة املهرجان
بعد ذلك الدكتور فوزي فهمي شيخ النقاد ،ثم توقف املهرجان
واستطعنا كلجنة عُ ليا أن نعيد املهرجان مرة أخرى ووافق دكتور
جابر عصفور وعاد املهرجان من جديد.
 قدمت عروضا كثيرة ومهمة مثلت مصر يف مهرجاناتعربية وأجنبية ..هل من املمكن أن حتدثنا عن أهم هذه
العروض بالنسبة إليك؟
الحمد لله خالل مسرييت املرسحية قدمت عروضا القت نجاحا كبريا
ذكرت سواء داخل مرص أو الدول العربية أو حتى األجنبية،
كام
ِ
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كنت واحدا من ثالثة فكرنا في إقامة التجرييب
وشكلنا لجنته التحضريية

[

حوار

[

فمثال مرسحية «الوزير العاشق» بطولة سيدة املرسح السيدة
سميحة أيوب والعظيم الراحل عبد الله غيث ،وتأليف الشاعر
الكبري فاروق جويدة .أيضا مرسحية «سالومي» بطولة النجم
القدير ونجم الفيديو حينها نور الدمرداش ورغدة وكانت هذه
املرسحية هي ثاين عمل لرغدة ،حيث قدمتها من قبل ألول مرة يف
مرسحية «الرهائن» سنة .72
أيضا من أهم األعامل لديّ مرسحية «لن تسقط القدس» للراحل
نور الرشيف وعفاف رايض ولقاء سويدان ونجوم كبار آخرين.
ومن املرسحيات التي أتذكرها جيدا يف البدايات أيضا مرسحية
«ليلة جواز سربتو» املأخوذة عن «زواج فيجارو» التي أعدها
الشاعر العظيم عبد الرحمن األبنودي شعرا ودراما ومرسحا وكانت
من ألحان إبراهيم رجب والوجه الجديد حينها عامر الرشيعي.
 وماذا عن جتربتك كمدير عام للمسرح احلديث؟ ماذاتذكر عن تلك الفترة؟
حني كنت مديرا للمرسح الحديث ،قدمت تجربة غري مسبوقة

15

وهي تقديم خمسة عروض يف اليوم الواحد عىل خشبة مرسح
السالم .نبدأ بعرض لألطفال يف الساعة الحادية عرشة صباحا ثم
تتواىل بقية العروض األربعة ،أيضا افتتاح «قاعة يوسف إدريس»
يف املدخل القديم ملرسح السالم ،وأستطيع القول إن مرسح السالم
يف عهدي كان ال يغلق بابه سواء بعروض أو بروفات.
ومن خالل إداريت للمرسح الحديث قدمت مخرجني هم كبار اآلن
ما يقرب من خمسة وثالثني مخرجا منهم الكبري خالد جالل من
خالل مرسحية «اللمبة» والدكتور أرشف زيك ،حني كنت مديرا عاما
ملرسح الغد قدمته يف «شقيقة ومتويل» وحصل بها عىل جائزة
الدولة التشجيعية.
 حتدثنا عن مسرح الدولة فهل تسمح لنا أن نتحدثعن املسرح اخلاص وحتديدا مسرحية «حمري جمري»
أال ترى مدى التباين واالختالف بني عروض مسرح
الدولة ومسرح القطاع اخلاص بالنسبة إليك؟
أجاب« :كل حاجة مبوازينها» مرسحية «حمري جمري» مثال
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قدمت خمسة عروض في اليوم الواحد حني
كنت مديرا للمسرح الحديث

استمرت يف العرض ملدة خمس سنوات ،ونجحت جامهرييّا حتى
إنها حصدت  10ماليني جنيه وقتئ ٍذ باعرتاف املنتجني أنفسهم،
وهو رقم مهول يف وقتها ،ومرسحية «عرشة عىل باب الوزير»
بطولة فرقة الفور إم وهي مرسحية تليفزيونية استمرت تعرض
ملدة ستة أشهر عىل مرسح الهوسابري ثم عىل مرسح املدبوليزم
ثم عرضت يف باريس يف األوملبيا .أنا مؤمن أن لكل مقام مقاال،
حني أقدم عرضا للقطاع الخاص فأنا مؤمن بأنني وكيل املنتج
أعترب نفيس أنا صاحب رأس املال وال بد أن أرد لصاحب رأس
املال أمواله ومكسبه أيضا ،ألن هذه هي معايري املرسح الخاص.
فمثال اعترب النقاد مرسحية «حمري جمري» مرسح الكباريه وكنت
أوافقهم عىل ذلك فكان حسن األسمر ينزل إىل الجمهور ويغني
ما يطلبه منه الجمهور وترقص صابرين عىل هذه األغاين ،فهذه
مقاييس املرسح التجاري ،لكن حني أقدم «لن تسقط القدس» أو
«الوزير العاشق» أو «سالومي» أو أي عمل من األعامل الجادة
سواء ملرسح الدولة أو حتى للقطاع الخاص فال بد أن أقدمها
مبعايري مرسح الدولة وبعلمي ومعرفتي بجمهور مرسح الدولة،
فجمهور مرسح الدولة يهمه أن يرى نفسه ويرى واقعه الذي
يحلم به وما يتمناه وما يفكر فيه .ويف كل األحوال سواء عام أو
خاص ال بد أن تقدم املرسحية للجمهور املتعة السمعية والبرصية
والوجدان والفكر وأيضا الضحك ال بد من متعة فال ميكن أن يكون
العرض جامدا جا ّفا ،الن املرسح رسالة ،من خاللها نخاطب وجدان
املتفرج ،املتفرج قبل العرض ال بد أن يكون مختلفا عنه بعد
العرض ،ال بد من إضافة معرفة وتزويده بالثقافة ،وبذلك يكون
هو أكرب دعاية للعرض .فمثال مرسحية «اثنني تحت األرض» كان
الجمهور يدخل العرض أكرث من  15مرة ،وكانت للمرسح القومي
بطولة فاطمة التابعي ومحمود مسعود وأحمد فؤاد سليم ومن
تأليف محمد سلاموي ،ورغم أنها قدمت خالل موسم الصيف
فقد استمرت ستة شهور يوم ّيا «كومبليه» وكانت تقول إن الحياة
يف وسط املجاري تحت األرض أفضل من الحياة فوق األرض.
فالجمهور كان يشعر أنها تعرب عنه وعن واقعه فكان يعود مع
جريانه أو أصدقاؤه أو أوالده.
 ماذا ميثل لك املسرح بعد كل هذه املسيرة؟املرسح عمري وأشعر أنه مل مير بال جدوى ،والتكرميات تؤكد يل أن
العمر الذي فات مل يكن بال فائدة ،ورغم كل األزمات التي يعانيها
املرسح ،لكن األمل يعود إ َّيل حني ُأخ ِرجُ عرضا وأجد الصالة قد
امتألت والجمهور يعود مرة واثنتني وثالثة ،وهذا ما يجعلني أقول:
«ما ضاعش العمر يا ولدي».
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لكل فيلسوف رؤيته ،ويف كل رؤية يشء من الحقيقة ،غري أن رؤية
ما قد متتاز عن غريها ،ال فحسب بفضل عمق وخصوبة ،وللشمولية
ما تصوره ،وإمنا أيضا بفضل األسلوب الذي به تصور لنا ما تريد
أن تصوره ،وهو أمر يتوقف عىل مدى دقة الرؤية وضبط أدوات
اإلبصار بحيث ميكن معاينة سائر تفاصيل املشهد الذي نراه ،وهي
تفاصيل تتداخل فيها الخطوط واأللوان واإلظالل.
إن هذا التوصيف ليصدق إىل حد كبري عىل رؤية أرنولد هاوزر
 ،Arnold Hauserوهذا التوصيف بالذات ينطبق أيضا إىل رؤية
املخرج أو املفكر املخرج ألدواته املرسحية وخطوط أبعاد إبداعه
لتوظيفه الخاص به كفنان يقوم برؤية مرسحية منفردة مجردة من
الذي قد سبقه.
وهنا تكمن مشكلتنا يف عرصنا الحايل يف املرسح املرصي ،حيث
إننا ال نزال نعيش عىل حدود ما ورثناه يف الخط الدرامي للعوامل
االجتامعية منذ نشأته ،فقد ورثنا إرثا راسخا يف وجداننا وتراثنا
لغاية اآلن وهي طريقة اإللقاء اللغوي إىل هيكلية املوضوع وإىل
نقل الجامل الفني واألديب يف مجتمعنا كام كان عليه لينتقل إىل
املرسح بالدراما الخاصة به والكوميديا الخاصة به.
عىل أننا ال ينبغي أن نخلط باملغزى االجتامعي األديب والسيايس
لألثر الفني املرصي من بداية القرن العرشين ،وقيمته الجاملية
للحفاظ عىل أصالته من جذورها .حيث أصبحت الكلمة الشعبية
أداة أساسية ملتناول الحوار ومتناول كتابة السيناريو لجميع طبقات
املجتمع لتصبح الصلة حميمية يف املرسح ،فأصبح الجمهور هو
أهم من املرسح وأهم من النص .حتى باتت عادات الحركات
الجسدية عندنا نابعة من زوايا وخبايا بيئة الشوارع واألزقة
والبيوت والعائلة ...وهكذا فعلت السينام املرصية وهكذا كتب
أدباؤها .كان الشارع والشعب هام القصة ترتجم إىل املرسح تنري
عقول كبار الكتاب واألدباء واملخرجني ليعطي أداة خاصة للفن
املرسحي العميق وعمق رؤيته الشعبية.
إذن ،املرسح ولد من الشارع وأتينا به إىل املرسح بواسطة كتاب
وأدباء كبار ،ومن ثم اتجهنا إىل كبار الكتاب العامليني ،وترجمت
قصصهم املعروفة واملتحولة إىل لغة املرسح قبل والدة الرواية
من عند “شكسبري” إىل كتابة الرواية عند “برشت” وبدء عرص
التحوالت يف القسم الثاين من القرن العرشين للدراما والكوميديا،
وأخذ بعضهم يف تغيري املكان والزمان وحتى يف النص ،واختفت
تتابعية الفكرة ،فالبداية أصبحت نهاية ،والنهاية أصبحت بداية،
ودخلنا إىل تغيري صميم القصة الدرامية وتحويلها إىل كوميدي
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والعكس ،وحولنا السياسة إىل كوميديا بحتة.
ويف ثقافتنا قد مرصنا كل هذه التحوالت فكاد األدب الغريب أن
يصبح من غري هوية ،وكنا هنا يف مرص نؤكد عىل هويتنا املرسحية
رغم الدخول إىل التجريب دون التفكري به ،وكل هذا قبل وصول
حركة الرقص املرسحي الحديث يف العامل يف الثامنينيات ،ثم يف
مرص بداية التسعينيات الذي طغى عىل الكلمة ونشأ مكانه الفكر
ورؤية عىل شكل رموز حياتية ملرسح جديد أعجب به الكثريون
وانزعج منه األكرث ما بني رقص وإبداع حريك يرتجم الحاالت
املرسحية الجديدة والحياتية.
وتفجرت آفاق جديدة نحو حلقات متكاملة للعنرص البرصي وهي
“السينوغرافيا” وتغري معايري هيكلية إضاف ًة إىل النور ،والظل،
واأللوان ،وقد فرض الديكور سيطرته يف بعض األحيان وأصبح أهم
من املوضوع نفسه فيذهب إىل تفسري لغة اإلبهار بأنه أهم من
الكلمة ،وهكذا أىت املولود الجديد للفكر الجديد ،والتيار الفكري
يجمع انعكاس املجتمع لكل ما يحتوي من األدب والفن السيناميئ،
والسياسة ،والطبقية ،والعنرصية ،والدين والفنون التشكيلية
وكل الفنون وحتى الهندسة والنحت ووضعنا كل هذا يف هندسة
تكنولوجية الفضاء والفراغ واألشكال املتحركة.
ذهبنا إىل مزج األزمنة ومزج التاريخ وإعادة صيغة التقاليد
العاملية واملحلية ،وجعلنا من السري الذاتية لشخصيات مهمة عادة
وعاشت عىل املرسح تتكلم أو ترقص ،وجعلنا كل ما هو غائب
حارضا وأعدناه إىل الحياة بعرصه الكامل ولن يعود إىل املوت.
هكذا تجدد املرسح إىل مرتبة أعىل ،فلم يعد يخص اإلرث الشعبي
بل تحول إىل عدة مدارس تخص فقط مدرسة لكل واحد منا
مدرسة ،املخرج واملؤلف واملصمم ،وابتعدنا عن قانون وقواعد

املرسح التقليدي ،ألن التطور يف كل يشء مطلوب واملرسح املرصي
أيضا ال مهرب وجب عليه التطور ليضع مكانته عىل الخط العاملي،
وحقا تطور بجدارة ولكن ببطء من خالل مخرجني واعدين تناولوا
مسرية ما يحبه الجمهور ،وما يطلبه ويحس به الجمهور ،من خالل
كل املواضيع التي أثبتت من خاللهم ومن خالل املرسح القومي
الذي أصبح منارة للمرسح العريب بقوة ،وتربعت حرية الفكر
واملوضوعات الجريئة وفرد أجنحته عىل انتشار هذا الفكر واألدب
يف البالد العربية ،واستقطب الكثري من املمثلني واملخرجني والكتاب
العرب إىل مرص ،وبعدها تعددت املسارح من كل أركان القاهرة..
وهذا التطور املرسحي الدرامي قد تكاثر من الكتاب واملؤلفني
واملخرجني رغم مرور البالد يف أزمات سياسية متكررة محلية
وإقليمية وعاملية خاصة بعد حرب أكتوبر .1973
ويدخل املهرجان التجريبي بقوة يف عام  1988عىل يد مؤسسه
الفنان الوزير األسبق فاروق حسني ،وسطع من خالل هذا
املهرجان مخرجون مميزون يف مفهوم التجريب ،ولكن بقلة حيث
أتت محاوالت كانت صعبة ملفهوم االنتقال الرسيع واملفاجئ يف
املرسح التقليدي إىل صدمة التجريب ،مام أثار غضب البعض
بتسميته “التخريبي” ،رغم املجهود الفكري وطموح شباب
ينادون بالتجريب والتواصل مع الخط العاملي وإلثبات الوجود
أمام عروض أجنبية حارضة بقوة من كل مجتمع ومن كل اختالف
املدارس واختالف قراءة املرسح وجامليات وتحديات والتحرر يف
اآلراء وتفسريات رمزية اجتامعية بالغة األهمية ..ورغم كل هذه
السنني واأليام املثمرة ما قبل ثورة يناير وما بعدها ال يزال هناك
عروض راسخة يف التقليد الجامهريي محافظا عىل الهوية املرسحية
املرصية.
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وبعيدا عن الذين أتوا بجوائز املهرجان كان هناك فرق صغرية
مثمرة مختبأة عىل هامش املهرجان تتجه اتجاها صحيحا نحو
التجريب ،ومل يهتم بهم أحد ومل تسعَ الحركة الثقافية آنذاك
بالتوجيه أو االعتناء للذين وصلوا إلثبات وجودهم حتى بأعداد
ضئيلة رافعني راية التجريب والتطور ،فاالتجاه كان فقط لأليام
العرشة للمهرجان التجريبي أيام الشعلة املضيئة لالستكشاف لكل
ما يقدم ،ونيل كل واحد نصيبه بالجوائز للمهرجان.
وهذا عىل الرغم من إصدارات كثرية وترجامت العديد من
الكتب القيمة التي تنري وتنادي بالتجريب لكبار املرسحيني
العامليني والعرب من العديد من املحارضات املكثفة لرشح الرؤية
والفكرة واإلخراج من مرسحيني عرب وأجانب ،فإن كل هذا يُوقف
عند انتهاء املهرجان يف اليوم العارش .أما بعد ،ماذا يحصل بعد
املهرجان؟
كل يشء يختفي وال يعود هناك أي توجيه فعيل أو متابعة
فعاليات أو وضع برنامج ملحق للتجريب عىل مدار السنة من
انعكاس ثقايف واجتامعي أو ورش موضوعية التجريب يف ما قدمته
عروض املهرجان ،فتنطفئ أنوار املرسح مبا فيه وتتجه األنظار من
جديد إىل املرسح التقليدي واإلرث الشعبي ،واألهم هو العودة
إىل تشبيع رغبة الجمهور ،فيتوقف التطوير الجذري والنظرة إىل
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املستقبل والفكر املرسحي الحديث يتبخر وندخل يف ثبات عميق
وال نستيقظ منه إال قبل شهرين من املهرجان املقبل وحينها من
جديد نطلق العنان فقط لندخل يف املنافسة بني فريق وآخر للفوز.
هناك فجوة عميقة زمنية أو حلقة مفقودة تقع لربط مفهوم هذا
التطور التقليدي واملرسحي التجريبي ،أال وهي “الثقافة الذاتية”
واالرتقاء إىل مستوى الشخيص لكل منا والنظر إىل نافذة الغرب
مع االحتفاظ مبوروثنا العريب وتحويله إىل الحداثة والتحديث
العاملي ،مع دراسة اإلرث الرشقي وكنوز أدبائنا والذهاب بهم إىل
املعارصة الذي ال مفر منه ،والتأكد من أن كل يشء ينبع من الفكر
ويرتبط برؤية إبداعية.
وأشدد عىل أن يكون لكل مخرج أو مصمم أن يكون له أدواته
الخاصة وفكره املرتبط برؤيته اإلبداعية ولو حتى للحظات عمله،
وأن يتفهم موضوع دراسة السينوغرافيا ،الرابط الوحيد لقراءة
موضوعه واملرتجم الوحيد لحاالت الفضاء الذي يحلم به ،ليعطي
مرسحه لغة خاصة به أيضا ورمزا خاصا به ،إن كان حوارا دراميا
كوميديا أو مرسحا لغويا ،أو مرسحا معارصا وتقليديا أو رقصا
مرسحيا حديثا أو مرسح العبث أو الجامهريي وغريهم.
أما اليوم حني يطلب مني أن أكون عضوا يف لجنة التحكيم
ومشاهدة  179عرضا مصورا منهم  69عرضا مرصيا ،أشري إىل
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هذه النقطة بالذات التي أتكلم عنها ،وهى االرتقاء إىل الجديد،
إىل اإلبداع ،إىل التغيري ،ومل أجد أي عرض يف العروض املتسابقة
تحت مسمى التجريب املرصي الخاص بلغتنا الرشقية إمنا هناك
شبه االتجاه إىل التجريب بل إن هناك سيطرة عىل أدوات مرسحية
جديدة ولكنها ضئيلة ..وليس هناك اعتناء بالسينوغرافيا حيث
تبقى الكلمة أو التمثيل هام األبطال أو أنها نهاية الجملة املكررة
هي الدعوة إىل التصفيق إلرضاء الجمهور حيث إن أكرثية العروض
تليق بجدارة أن تدخل مسابقة مهرجان املرسح القومي ،ممكن
أن يكون هناك عروض عظيمة يف منتهى البعد املرسحي املرصي
إن كان مبتناول هيكلية املوضوع واإلخراج والتمثيل والسيطرة
عىل األجواء الكالسيكية وتستأهل أن تأخذ أعىل درجات التقدير،
ولكنه بعيد كل البعد عن معنى أو جو التجريب أو أن يدخل
يف منافسة املسابقة يف املهرجان التجريبي وكأين ال أزال يف بداية
التسعينيات للمرسح املرصي.
يف مرص نحن أقوى يف مجال املرسح التقليدي ،وال يسعنا إال أن
نطالب بربنامج توعية شامل لالتجاه إىل املرسح الحديث أو الرؤية
الحديثة النظرة اإلبداعية ألننا يف القرن الواحد والعرشين وكلمة
التجريب مل تعد هي الكلمة التي ستغري مجاالت االتجاهات
املرسحية ،هناك ما قام به خالد جالل يف صناعة املمثل يف مرص
الذي هو بدوره يقوم إىل تحديث نفسه وأن يصبح مخرجا أيضا
وليس فقط ممثل أو أنه يتجه إىل السينام أو املرسح أو املرسح
التجريبي ،ولكن هناك دامئا األسايس واملدرسة .وبدل أن نكون يف
قوقعة املايض وتقليد ما قد رأيناه ونعرفه وجب علينا االتجاه إىل
الثقافة العامة والخاصة وعىل كل مخرج أن يكون له سيطرة عىل
شخصية املؤدي وتفكريه ليقدم ما هو عليه وليس ما يعرفه من قبل.
لقد شاهدت عدة عروض شبيهة جدا من بعضها البعض بالنسبة
لإلخراج والحركة املرسحية وطريقة اإللقاء ومن ثم قراءة املرسح
وقراءة السيناريو هي هي ،ولسوء الحظ ما يفقد قيمة مرسحنا
هو امللل والتكرار والتشابه.
عىل الرغم من أن هناك عروضا حية حرضتها كانت يف منتهى
التجديد املرسحي والتمثيل بدرجات احرتافية عالية ونطق لغوي
جديد واالعتناء يف املكان والزمان واختيار املوسيقى التصويرية.
ولكن لألسف الذي يهبط من مستوى اإلخراج املرسحي هو
الفقر ..الفقر يف املالبس والفقر يف الديكور والفقر يف اإلضاءة
واإلكسسوارات ،مام يؤدي أىل أن املخرج يصبح فقريا أيضا من خالل
أدواته الفقرية يف اإلنتاج وحيث تصبح الرؤية فقرية ،وإننا هنا نحد
من دراسة إبداعه ..فهذه مسئولية وزارة الثقافة أن ترى ولو حتى
بالعني املجردة هذه املشكلة واملكللة بالروتينيات البريوقراطية
القاتلة لكل فنان أراد أن يحلم برؤيته الفنية عىل أرض الواقع.
وأقول لكم برصاحة لوال إمكانيات دار األوبرا املرصية يف أعاميل
الكربى ملا وصلت إىل تحقيق هدف تأسيس الرقص املرسحي
الحديث يف مرص ،واالرتقاء به إىل مسارح العامل .ال نقدر أن نذهب
إىل الجمهور ونقدم له ما يريده أو ما يريد فهمه!! فهذا يؤدي إىل
عدم التطور ..إمنا يجب أن نجعل الجمهور يرتقي إلينا إىل املفهوم
الجديد ،وأن نجعله يحلم أو يسعى وأن يطرح علينا الجواب وأن
يكتشف الرؤية واإلبهار التي قد تكون مخبأة يف داخله وتفجر
أفكاره التي حركناها نحن املخرجون.
وهذا ال يحصل إال إذا “أنت املبدع” ال تفكر إال يف البعد الثالث
لقراءة املرسح الجديد.
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عبيدو باشا
-لبنان
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مل أجد حسن عطية جبانا .خياره :ال غدر ألحد ،ما دام
ميارس النقد بالكثري من التناسق مع النفس .الكفاءة
كفاءة والخربة خربة .إال أن الشغل عىل النقد يف مجتمعات
مسلمة أمورها للمنظومات السائدة ،منظومات دينية
واجتامعية واقتيادية ،عملية مستحيلة .حيث ناس املرسح
عشائر ،يف معظمهم ،حيث ناس املرسح جزء من املنظومة
البريوقراطية يف التسلسل الهرمي للبريوقراطية .مل يفشل
الرجل يف التعامل مع املنظومة ،حني وجد هوامشه الخاصة،
عرب من خاللها إىل حياته الخاصة .حتى وجد نفسه شخصية
محسوبة ،شخصية دربت نفسها عىل وظائفها ،بعيدا من
التحكم بها ،ما وفر له إمكانيات التقدم .أدركت ،بعيدا من
التحقيقات ،أن حسن عطية حقق منصبه وسط جامهريه ال
يف املكاتب ،إذ رحت أعلن ال توافقي مع إجراءات تشغيل
حضوره يف النقد ويف مساحات أخرى شغلها الرجل ،أمام
بعض معارفه وتالميذه ،من حيد أشغالهم عن التأثريات
االعتباطية واملسيسة .ثالثة من محبيه أجابوا ،بالتأكيد
عىل شغله مهامه بعيدا من االبتالءات السائدة بالعامل
العريب .مروى مهدي عبيدو ،زهرة املنصور ،برشى عمور.
ثالث سيدات ،أصحاب آثار تعلقت يب حتى تتبعتها ،ال
عرب اإلجراءات املفروضة بني األصدقاء وال القواعد ،عرب
االستجابات التلقائية وتشكيالت البيئات االجتامعية
والثقافية الطيبة .تصدت الصديقات الثالث لتصنيف الرجل
الهادئ .مل أجد فيه رجال هادئا وال صاحب شخصية ذات
ناتج يشبه شخصيته .حني وجدوه مؤسس كيان ،وجدوه
مؤسس طريقة وأسلوب .مل أخرج من التقصيات إال عىل
كالم الصديقات املحبات ،من جمعتهن عالقات أكادميية
وشخصية بصاحب الشخصية ذات السمة الواحدة عىل ما
تبدو يل .حني إنحازت السيدات الثالث إىل الرجل يف الكالم
املتكرر ،تخصص الرجل عندي بالتوافق ،بعد أن وجدت
أن هدوء الرجل هدوء مريب .وأن أصدقاءه ال يتبدلون،
أن أصدقاءه أصدقاء داتا جاهزة .ثم ،مل يلبث حضوره
أن متأسس أمامي عىل امتداد يقوم عىل معطيات روحية
واجتامعية ووظيفية أمثرت بعض األسامء املقيدة عىل قيد
الحياة بكفاءة خارج حروب املرسح وداخل حروب املرسح.
بعدها ،ارتقى الرجل بنموذجه ،من عبثية النظرة إليه ،إىل
قراءة حضوره يف بناه الفوقية وبناه التحتية .بنى رشعية
رشعت حضور املرسح يف منأى عن القراءات االحتكارية
لبعض األسامء .قراءات ذات طابع عريب وهوى غريب.
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ما أتاح له أن يتقدم ويستمر عىل هوادج النقد بوعي
حدوده ومتطلباته وتحوالته ،وعىل إدارة بعض مطورات
الثقافة يف بعض املهرجانات املرسحية .هكذا ،ارتبط
حضوره بشكل عضوي ،بالنقد بشكل مبارش ومن خالل
مامرسة النقد بإدارة مؤسسات مرسحية ،مل يجدها سليمة
إال حني حول بها من خالل تصفيتها من الحضورات السامة
والثقافات السامة .أظهرت التحقيقات أنه عىل حق ،ولو
أنني وجدت ال عىل حق يف مامرسته أحد أنواع النقد
دون غريه :النقد التطبيقي .وهو نقد جار للنقد املدرج يف
خانات الواقعية االشرتاكية .كشف مستور البنى املرسحية
عىل هذه الطريقة ،كشف ال يجذب األنظار إىل استثامر
النقد برحابة النقد ال بحفاظه عىل قواعده وقوانينه
املكررة .نقد ال ليربايل ،يقوم عىل اقتصاده الجاميل ،ال
اقتصاد املرسح الجاميل .للمرسح حقوق يغيبها النقد يف
أحيان.
حسن عطية ،مل يسيطر عىل نقده إال من خالل السيطرة

عىل النقد مبنهج النقد الجاهز .مادة تقوم عىل قوانني
جاهزة ال يعيش .عاش مع الدكتور عطية مع ذلك ،ما
توجب تسجيل األمر يف صالحه كإنجاز .إنجاز من امتلك
رقم هويته يف سجالت النقد املرسحي ،ومكان إقامته يف
النقد ،وعناوين املراسلة الخاصة .حفظ مستندات تجربة
الدكتور حسن عطية ،توقف أمام الشخص املعني ال
أمام آخر .رجل عصامي صنع حضوره بنفسه ال بأيدي
اآلخرين وال بإلزام املسئولني وال عرب هيكلة التلقائيات.
وفر الرجل الرجل ظروفه ،وضع تطبيق أنظمة امتثال ،إال
أنه ربح عمليات تحسني الحضور النقدي ،بحيث سيذكر
عىل الدوام كأحد املصادر الثابتة له .مل يرتك الرجل عقارا
فارغا برحيله .عىل العكس ،ترك مريدين ومحبني وطالبا،
ال يزالون يحفزون اآلخرين عىل هدى ما ترك .حسن عطية
اليوم بالتخفي ،إال أنه سيبقى قيمة مضافة عىل ظاهر،
عىل ظواهر الحياة املرسحية يف مرص املحروسة وعواصم
العامل العريب.
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د.حسن عطية..

كاتب بالمعرفة وناقد بالسؤال

عبد الرحمن بن زيدان
-املغرب

ظلت العالقة بني الباحثني والنقاد والفنانني املرصيني ،موصولة دامئا
إىل املرجعيات العربية ،ويف نفس اآلن متفاعلة مع املرجعية الثقافية
الغربية التي كانوا ينهلون منها املعارف والثقافات والتجارب،
وبها كانوا يعمقون فهمهم للتصورات املطروحة واملفاهيم الرائجة
لتوظيفها أثناء القراءات التي يقومون بها لقراءة زمن اإلبداع العريب
مبا يناسب الزمن النقدي األديب والفني دون التفريط يف أصول كل
الخاصيات التي تتميز بها عوامل الثقافة يف مرص باعتبارها منارة
الثقافة العربية التي تصنع بهاء كل الخطابات األدبية املنفتحة عىل
العامل ،وهو ما ميثله الدكتور حسن عطية بوضوح حني كان يربط
عالقاته بالثقافة اإلسبانية لجعلها نافذة يطل منها عىل الغرب ،لكن
بتخصص يف املناهج ،ال سيام املنهج السوسيولوجي.
والدكتور حسن عطية حني عاد من العوامل املعرفية الغربية مح ّمال

مبعرفته باملنهج ،فإنه صار ميارس فعل قراءة النتاجات األدبية
والفنية بتمثل عميق يفهم بدقة حيوية الثقافة املرصية ،واملناهج
النقدية يف الغرب ،فكان يتعامل مع الثقافات املكتسبة بالسؤال
النقدي الذي فتح أمامه مكامن االختالف يف القراءات وهو يحرك
نظرته إىل الذات باملفاهيم ،والنظرة إىل التصورات التي كانت
ال تنتج خطابات مستلبة ،أو تعيد مواقف موصوفة بصفات
التغريب ،أو أنه ظل حبيس األخذ دون عطاء متجدد ،أو ظل
منبهرا مبا لدى الغرب بدهشة تنسيه إبداع مرص ،وهويته ،فهو
حني كانوا يقرأون مواضيعه فإنه كان ينتج ما مييزه مبا يضيفه
لتبقى خاصية الفعل اإلبداعي لديه قامئة عىل تثبيت االختالف
وهو يقدم الصورة الحقيقية للثقافة املرصية ضمن سياقها العريب
املتجدد ،ويقدمها ضمن سياقها العاملي.
تربز صورة ومنوذج هذا املثقف يف كل ما كتبه الدكتور من دراسات
تطبيقية أبرز فيها صورة عالقته التواصلية مع الغرب ،وعرض
فيها مستويات وشائجه القوية مع العطاءات املرصية ،وهو بهذا
كان يسهم مساهامت مائزة يف تشكيل املنظومة الثقافية املرصية
وهو يتعامل تعامال خاصا مع ثقافتها بوعي نقدي حقيقي راكم
به قراءاته املتعددة للرسد الروايئ ،وللمرسح ،وللنقد ،وقدم سري
الفنانني ،والكتّاب ،فكان يف كل ما يكتب يربز حيويته يف الفهم،
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وقدرته عىل اكتشاف البنيات العميقة لكل جنس من األجناس
األدبية والفنية التي يحلل منظوماتها ودالالتها ،وهو يف هذه
القراءات كان يقوم بتجريب معرفته بأدوات املنهج ،ويجرب
قدرته عىل تسخري املصطلحات ،واملفاهيم مبا يغني النص املقروء
بالوضوح وبالبيان.
عندما عاد الدكتور حسن عطية من إسبانيا التي أنجز يف جامعتها
(األتونوما) مبدريد أطروحته املوسومة بـ(املنهجية السوسيولوجية
يف النقد املرسحي) بدأ يكتب عمرا معرفيا جديدا ملقاربة القضايا
األكرث إثارة يف الزمن املرسحي والفني واألديب املرصي موظفا
مهاراته يف القراءة مدعوما بتخصصه يف مجال اإلعالم ،والتزامه
املبديئ تجنب التهافت عىل املواضيع السطحية التي ال تنتسب
إىل عامل اإلبداع الحقيقي ألنه كان ال مييش حثيث الخطى مرسعا
نحو تبني القراءة االنطباعية السطحية ،بل يختار ما يقدمه وهو
يعرض ذلك يف كل كتاباته التي بقي فيها متأمال بهدوء ملواضيع
قراءته ال ينتج إال ما له عالقة بالرتوي ،والتبرص ،وتحسس مكامن
اإلبداع يف اإلبداع ،وتأمل ما يفيد القراءة وهو يتس ّمع بأناة إىل
صوت مواضيعه.
الدكتور حسن عطية يف كل املصنفات التي كتبها كان يثبت
حضوره القوي يف بناء زمن القراءة الحيوية اعتامدا عىل النقد
التطبيقي أوال ،ثم عىل عشقه للنتاجات املرصية التي ظل فيها
متمسكا بتدقيق املفاهيم ،واملصطلحات ،وظل عاشقا للنقاشات
العلمية وهو يجادل بالتي هي معرفة وإحاطة باملوضوع كل
موضوع يستحق النقاش واالختالف.
لقد كان الدكتور حسن عطية يحرتم الرأي السديد الذي يناقش
به رأيا سديدا آخر ،لناقد آخر ،وكان يدفع بعجلة االختالف إىل
بلوغ فهم الدالالت املمكنة التي تثبت نجاعة االتفاق والتجانس
بينه وكل طرف يشارك يف الجدل وهو النهج الذي بنى به كتبه
ومصنفاته النقدية كام ظهر ذلك يف كتاب( :الثابت واملتغري:
دراسات يف املرسح والرتاث) ،وكتاب( :نجيب محفوظ يف السينام
املرصية) ،وكتاب (ألفريد فرج صانع األقنعة املرسحية) ،وكتاب
(زمن الدراما).......
وإضافة إىل االشتغال عىل أعالم التمثيل الفني الراقي يف مرص فإنه
منهجيا كان يبني شخصية كل علم من أعالم الفن املرصي عىل
تجميع املفردات ،وتكثيف األحداث ،وإبراز املساهامت الجادة يف
الحياة الفنية املرصية لبلورة املستوى املحرتم الذي حتى يُكون به
الحديث عن الشخصية بشكل مكتمل الجوانب ،وهو ما ظهر يف
كتايب (عزت العالييل ملح األرض وحلوها) ،وكتاب (سناء جميل:
زهرة صبار قمرية).
ما خلفه الدكتور حسن عطية من دراسات ،ومن مصنفات نقدية
ثرية باملعارف كلها تنطق بتميزه ونجاحه يف تدبري مهاراته يف إنتاج
الخطاب النقدي العارف برشوط القراءة كإبداع ،وتفكيك ،وتركيب
معاين النص املقروء كظاهرة اجتامعية ،وهذا دليل قوي عىل أنه
ناقد عريب مبدع متخصص مبرجعياته املتعددة يف ميادين اآلداب،
والفنون املرسحية ،ويف الفن السابع ،وهي املجاالت التي كان يبني
فيها بهدوء وروية منظومته القرائية التي جعلت منه ناقدا عربيا
استثنائيا يف تجربة اإلنتاج األديب والفني والصحايف يف مرص ويف
الوطن العريب.
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«سماء بيضاء»

..بني حلم وكابوس

أثري محمد عيل

جريدة كل المسرحيين

مع تراكم االنشغاالت بتنظريات مابعد الدراما يف الفضاء الثقا ّيف
العريبّ ،تتقدم فرقة ك َلندستينو الشابة لتخوض يف تجربة مرسح ّية
ذات حساسية فن ّية مغايرة .العرض موسموم بـ«سامء بيضاء»
وهو من تأليف وإخراج وليد دغسني ،وقد ُقدم يف إطار الدورة
الثانية عرش ملهرجان املرسح العر ّيب الذي نظمته الهيئة العرب ّية
للمرسح.
لعل للفرقة املرسح ّية التونس ّية ك َلنديستينو من اسمها نصيب.
معجم ًيا ،تشري الكلمة ( Clandestinoمن الالتين ّية) إىل الرسي
وا ُملسترت واملتواري .ويلجأ املتخفي إىل املناورة عىل القوانني
املكرسة وتجنب رقابة السنن القهريّة؛ دافعه لذلك حامية نفسه،
أو رمبا ال يتعدّ ى األمر ْأن يكون خيا ًرا قصديًّا بالنسبة للفرقة،
بغية ترك حرية التلقي أمام املتفرج يك يتمكن من صياغة قراءته
الخاصة .األمر الذي يربر تقدميها لعرضها كفضاء يتخ ّلق من خالل
والتحجب ،املحاكاة واألسلبة ،اإليهام وكرس
الوعي بجدل ّية السفور
ّ
اإليهام.
ّ
ً
َ
بالعرض.
النص أسوة
ِ
تعود بنا املرسح ّية إىل تقالي ِد التفك ِر يف ِ
وتنزاح عام ميكن أن نعتربه املعتاد وا ُملتو َّقع يف مابعد الدراما،
الجامعي ،ويواشج بني
ُستجدًّ ا يتأسس عىل اإلبداع
يك تنجز فنًّا م َ
ّ
ّ
اللذة الذهن ّية واالنفعال الشعوري؛ بل يحاجج يف أعراف تنتمي
امي وأخرى تعود ملابعد الدراما .كام يحتفي بحضور
للمرسح الدر ّ
جسد املمثل وأدائه املرموق وهو يناور عىل الشخص ّية وقوة
دالالتها؛ ً
فضل عن أنه ير ّكز عىل الجدل بني البنية اللغويّة املكتفية
التاريخي .إىل ّ
كل ذلك ،ورغم تقاطع
بذاتها ،وبني النص الثقا ّيف
ّ
املرسحي مع تجارب فن ّية عابرة لألجناس ،فإنه ال يتغ ّيا
هذا الفعل
ّ
إال ْأن يشبه نفسه وهو يعرب عن سريورة سياقه الزمكاينّ.
عتبة اللعبة املرسح ّية :يفتتح العرض بشخصية (هي) حينام تكون
تخاطب ذا ًتا
جالسة بجبتها الطقس ّية السوداء يف الصالة (الواقع)؛
ُ
ُفصح عن رغبتها بعق ِد صفق ٍة معه ،من أجل ْأن
بكالم ي ِ
غري مرئ ّية ٍ
يستعيد العقل بوصلته املفقودة ،ولتعود (هي) من حيث أتتْ
بقو ٍة قادر ٍة عىل تحقيق مسعاها .ما تلبث ْأن تقاطع املمثل ُة دو َر
شخص ّيتها عند فضاء الركح (الوهم) ،آن ّ
تنض عنها الج ّبة الحالكة،
وتتبدّ ى بردا ٍء أبيض ،وتتوجه إىل املتفرج .ثم بتقن ّية اإلبعاد تقدمُ
َ
االستهالل؛ وتخاطب املتفرج بكالم يُفهم منه ّأن العرض هو
أساس عق ٍد توافقي بني املرسل
مقرتحٌ يقدمه الفنان ،ويقوم عىل
ِ
املرسحي ،فام
واملتلقي .كام ّأن استهاللها يوعز مبفهوم اللعب
ّ
استعارة أوراق اللعب التي تقرتح عىل املتلقي ّ
فك شيفرتها ،وهي
خمسة أوراق مقلوبة ،سوى خمسة فصول مرسح ّية .وعليه ،فإن
ُ
كشف أوراق اللعب هو ّ
ّ
يفصل بينها
تكشف للقولِ عىل مراحل
تكرس عنده املمثلة اإليهام لتذ ّكر املتفرج بوضع ِه ضمن
حيزٌ،
ُ
مجريات الحدث.
اللعبة املرسح ّية ،ولتع ّلق عىل
ِ
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ركن
يدور العرض حول رجلٍ
هاجع ،منيس يف حالة ُس َبات يف ٍ
ٍ
ٌ
امرأة من َمفازته ،وتناديه منْ غفوته (أو موته
مهجور؛ تدنو
الذي أعلنه نيتشه) ،برجاء ْأن يُطيل منْ أم ِد دنياها ،أل ّنها
مُص ِّممة عىل عق ِد اتفاق معه يخ ّولها حيازة القوة ،التي تؤهلها
إلضفاء معنى عىل حياتها .تضعنا هذه اليقظة البدئ ّية املفرتضة
لشخص ّية (هو) التي تتمطى ،مع أول إميا ٍء من املخرج إىل
(السبات ،الغيبوبة ،النوم) يف العرض ،والذي سيتكرر
مفهوم ُ
تباعًا.
استحرض املوضوع مواده الخام من رحلة عشتار البابلية إىل
العامل السفيل .وتوارى قو ُلها خلف أمثول ِة «الراعي وعشتار»
رسد يف نهاية العرض .وهي حكاية أسطورية تتلخص
التي ُت َ
بحب عشتار بعد أن أذهله جاملها ،فتد ّله فيها،
حول ر ٍاع يقع ّ
وغاب عن رشده ،وراح يذبح لها كل يوم شا ًة قربا ًنا لها ،يك تأكل
ويستبقيها عنده ،إىل أن أىت عىل مُل ِكه من القطيع ،ود َ
َال الدهر
به ،فأخذ يرسق وينهب من قطعان اآلخرين واستحال ذئ ًبا .ويف
ختام العرض كان البد أن يقدم ذاته قربا ًنا لها.
النص املرسحي :خالل العرض ال ُتذ َكر سرية الراعي ،عىل ّأن
املشاهد املتسارعة اإليقاع ،تبنى وفق هذه الحكاية االسطوريّة
امليثولوجي أث ٌر يف اقرتاب النص من
البليغة .ولعل للبعد
ّ
امللحم ّية ،بغية نقلِ الحمولة الفلسف ّية بعيدًا عن رقابة مفرتضة؛
ً
فضل عن تحقيق النأي الزماين املرجو ،بينام حدقة العرض
تنرسب منها
صحى
ُ
موجهة نحو الحارض .وعليهُ ،ك ِتب النص ب ُف َ
الطقيس
شعري ٌّة تعكس املناخ األسطوريّ  ،ومتنح السياق
ّ
رس اإليهام أثناء حدوثه ،أو
مصداق ّية تساعد عىل تشديد تأثري ك ِ
أدا ِء الدمية الذي تقوم به املمثلة يف بعض املقاطع .يف معرض
الحديث هنا ،أود ْأن أشري إىل ّأن أيّ عمل إبداعي ح ّر يختار
لغته املناسبة ّ
بغض النظر عن القصديّة القبل ّية ،أو الرغبة الال-
أدبية املتعال ّية .وال يجانب الصواب اإلشارة إىل ّأن النص يهجس
البحث عن أرض ّي ٍة جامع ٍة بني الفكر وبني «فنّ الشعر»؛ فهو
يف
ِ
يجادل يف الفلسفة بأدواته الجامل ّية ،كام لو أ ّنه يتفق مع هيدجر

الذي اعترب ّأن اللغة هي «دار الوجود» ّ
وبأن الشعر (و«فنّ
الشعر» عامة) يحايث الفلسفة .مبعنى ّأن لغة النص تتحدث من
والصمت ،وتلتقي مع فكرة أن «الوجود
املنطوق
الكالم
خالل
ِ
ِ
ِ
(وفني)؛ ّ
وأن عامل الوجود يتجىل
يف العامل» هو وجود لغويّ
ّ
ّ
ويتكشف يف اللغ ِة الشعريّة (الفن ّية) ،وظهور الجامل والجميل يف
املرسحية ليس إال أسلوبًا تعرب فيه حقيقة ما عن وجودها فيها،
ّ
ّ
والتست بآن واحد ،األمر الذي
التكشف
من خالل املناورة عىل
يرتك الباب مرشعًا عىل آفاق تعدد القراءات والتأويل.
من كل ما سبق ،يتبدّ ى الرشوع يف الكتابة بالنسبة لدغسني كام
لو أ ّنه يتأىت حني يسقط ضوء ما عىل مساحة الورق ،فتنساب
أنامل الفنان ت ّكون بالكلامت املشهديّة البرصية ...حتى أ ّنه
يو ّقع صمتًا تنبثق منه مسموع ّية النص وإمكانيات املعنى .فمع
دغسني نحن يف حرضة كاتب ومخرج مرسحي ،األمر الذي يربر
تواشج اللغويّ والبرصيّ يف عرضه .وعليه ،يتالعب املخرج عىل
مناخات جالء وقتامة املشهد (كياروسكورو)ّ ،
يعشق الكلمة مع
الحركة الدالل ّية ،واللفظة مع نبض جسد املمثل/ـة ،واملفردة مع
نأمة املمثل/ـة اإلميائ ّية ...ويرتك عىل الدرب أمام املتلقي إشارات
متعالقة مع حاالت حس ّية ونفس ّية وايروس ّية قابلة للتأويل ،وهو
يتكئ بالسنوغرافيا عىل التصوير التشكييل والسيناميئ.
حفريات يف ميثاق الشخصيتني :كام أرشت تظهر شخص ّية (هي)
ْ
عزمت عىل إبرام عق ٍد مع (هو) ..عقد يخولها
منذ البداية ،وقد
حياز َة الجربوت مهام كان الثمن .تتبدّ ى الشخصيتان يف العرض
كمجازين لفكرين ،أو ملفهومني متناقضني .ولعل ذلك يُذكر
البعض بفيلم «الختم السابع» لربغامن ،والذي يخوض فيه البطل
البرشيّ ِغامر مناورا ِته مع خصمه (املوت) عرب لعبة الشطرنج.
بل ميكن القول ّأن حيثيات الرصاع العق ّ
يل بني الشخصيتني( :هي)
متشحة باألبيض ،و(هو) باألسود تدل عىل مناورة مشابهةّ .
وكأن
شطرنج تدور بني مجازين متناقضني
املرسح ّية باملجمل هي لعبة
ٍ
ظاهريًا ،بيد ّأن بطانة ثيابهام الحمراء ّ
تدل عىل سمة مشرتكة
بينهام ،دون ْأن تفوت اإلشارة هنا إىل ّأن داللة أحمر البطانة،

[

رؤى

[

تتبدل وف ًقا للسريورة الدرام ّية يك تواكب سلطان اإلغواء ،أو
مت ّكن الشهوة ،حتى َم َضاء الشبق ،فاستفحال القسوة والسلطة
والعُ ُت ّو املعنويّ واملاديّ .
جانب آخر ،ال ميكن إغفال حضور معنى امليثاق الفاوستي
من
ٍ
ُ
مع موفيستوفيليس يف البنية العميقة للمرسح ّيةْ ،
وإن كان كنْه
الطرفني املوقعني عىل العقد يف البداية يحتمل تأويالت متعددة،
األمر الذي مينح العرض عم ًقا وحيويّة فائقة .بكل األحوال،
ميكن أن يُقرأ االتفاق األول يف مطلع املرسح ّية ،عىل أ ّنه ميثاق
بني «ذات فاعلة» ُك ّل ّية القدرة (هو) ،وبني «ذات سلب» مُف َت ِقرة
للقدرة (هي) ،من أجل ْأن تدرك هذه األخرية تربي ًرا لوجودها.
ويجب االنتباه إىل ّأن تط ّور الحبكة ،والنزال العقيل املتنامي بني
الشخصيتني ،يسري وفق «جدل ّية السيد والعبد» الهيغيل ّية .األمر
الذي يؤدي لحدوث انقالب يف موازين القوى بينهام عندما
تدور عليهام الدوائر؛ فيتح ّول الطرف األقوى (هو) إىل الطرف
اك جدل ّية رشطه الذا ّيت
األضعف ،والعكس صحيح ،بفعلِ إدر ِ
(سيد مقابل عبد) ،أو (عبد أمام سيد) .ويحدث هذا التح ّول
حينام يقع (هو) املتس ّيد يف غرام (هي) ا ُمل ْس َت ْع َبدة الخاضعة
له وللقدر .مام يجعل شخص ّية (هو) تحاول ابرام اتفاق جديد
مع شخصية (هي) ،بغية دوام امتالكها وطاعتها له ،أل ّنه يدرك
ّأن ذلك مينح املعنى لوجوده ودميومته ،أي من خالل وجودها
املستَع َبد املنقاد له .بيد ّأن شخصية (هي) تستحيل ،بحياذة
السلطة ،إىل مجاز (املرأة /القدر  ،)femme fataleأي املرأة
الغاوية التي ال عتق من سطوتها التي تقود إىل التهلكة.
وبعد أن كانت القوة وفق شخص ّية (هي) تعني الشهوة املنفلتة
من عقالها ،واملرتكزة عىل حياذة الرثوة والنفوذ ...مهام كان
الثمن والتبع ّية للسيد؛ تغدو القوة ،كام تربهن التجربة لـ(هي)
يف هذا (العامل السفيل) قو َة اإلدراك العقيل ،ووعي «جدل ّية
السيد والعبد» ،فرتفض تقديم فروض الطاعة والصالة لشخص ّية
(هو) يف ذروة الحدث الدرامي؛ وتبدأ بالتحرر من أحاديّة
الهيمنة ،واالنصياع له ،بل وتستنسخ (السيد) نفسه يف كينونتها.
وعليه ،يتح ّول (هو) إىل البطل الرتاجيديّ  ،الذي البد أن يواجه
مصريه ويخضع للقدر ،ويدفع مثن الخطأ الذي ارتكبه بفتح باب
عزلته وبرزخ الحوار معها .وهنا يضعنا املخرج يف مواجهة الخلل
اإلنسا ّين يف «جدلية السيد والعبد» الهيغل ّية ،التي ال تقبل بذاتني
فاتحا الباب عىل املساءلة املعرف ّية.
فاعلتني يف قطبيهاً ...
الحلم في العرض وكابوس فوسيلي
منذ البداية يرى املتفرج نفسه أمام خشبة شبه عارية ،عىل
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ميينها حجر رحى (رمزية القدر-الدهر الذي يطحن البرش) ،وعىل
يسارها د َّكة خشبية عليها عمود منتصب .وتكتسب هذه الدكة
دالالت مختلفة :رسير ،منرب خطايب ،مشنقة ،أما السيف املغروز
عىل طرفها فيحرض كداللة ايروسية ،وسالح ،وصولجان املعرفة.
بعد رشوع اللعبة املعلنة بالتطور رساعًا ،تلج (هي) وتضجع
عىل الد َّكة ،وتأخذها ِس ٌنة من نوم ،فتستحيل هذه الد َّكة رسي ًرا
يستعري تكوينه وإضاءته من الهجعة التي تتبدى يف لوحة الرسام
الربيطاين هرني فوسييل املعنونة «الكابوس» ( )1871بكل
حمولتها اإليروس ّية.
مع لحظة الغفوة هذه ،يكون املخرج قد أخذ بيد املتفرج
ليشاهد سلسلة حلم ّية تتوالد تباعًا كام تتوالد قصص ألف
ليلة وليلة .يقوم املخرج بتشكيل لوحة «الكابوس» يف املشهد
البرصي ،حيث املكان املغلق مع إنارته املميزة ،وفيه تثوي املرأة
باألبيض ،مستسلمة متا ًما للكرى فوق الفراش ،وقد ربض فوقها
كائنٌ دميم يهيمن عليها ،ويش ّلها كام لو أ ّنه يعيق قدرتها عىل
التحرر منه .يف خلفية لوحة فوسييل توجد ستارة يتبدى من
مختلسا النظر ،وميكن قراءة
ورائها رأس حصان يبصبص عليهام
ً
هذا األخري عىل أنه استعارة املتفرج الذي يحدق يف الصالة.
قناع قبيح
يف العرض يتحول كائن لوحة «الكابوس» الدميم إىل ٍ
تحركه شخصية (هو) ،مخاط ًبا (هي) التي تتحرك متثاقلة ،كام
لو ّأن املشهديّة املرسح ّية تتجازو لحظة لوحة فوسييل وهي
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تؤكدها .يتفوه القناع ّ
بأن ماتراه شخص ّية (هي) ما هو إال العامل
ْ
حلمت به :عامل الشهوة واللذة األبدية .ويدعوها للنزول
الذي
إىل القاع السفيل ،ويستحثها يك تتم امليثاق معه ،وتدفع الثمن
ما تنشده .يف حني أ ّنها تؤكد له أنها ال ترى شي ًئا ،ما من رؤية:
عدم ،ضباب ،غباشة ،ولعل يف كل هذه املفردات استبدال ّية عن
العنوان «سامء بيضاء».
ّ
ّ
يدل تطور األحداث عىل أن املتلقي يشهد ما تحلم به شخصية
(هي) ،بل يرى ما يتفتق عن حلم داخل حلم ،داخل حلم...
ويف املسار الحلمي يُخرج (هو) تفاحة معرفة الشبق ،ويوحي
أ ّنه سيتقاسمها مع (هي) ،يقضم منها ويرميها ً
أرضا ،بينام تبقى
(هي) فاغرة الشدقني ،تنحني وتلتقط التفاحة وتقضمها ،وتقع
مغش ًيا عليها ،وتغيب عن الوعي مبشهد يذكر بحدوته «بياض
الثلج» لألطفال ،وحينام تستيقظ يستند أداء املمثلة عىل تقنيات
الدمى بامتياز ،وكأنها يف مرحلة الطفولة ،وأول الخطو يف اإلدراك
البرشيّ .
هذا يعني ّأن ّ
كل ما يشاهده املتلقي ليس إال حلم الشخص ّية
التي تحلم بأ ّنها تحلم .وتستحرض عنارص مكبوتة من الالوعي
وس الحلم .ويف هذه األحالم املتتابعة تصل شخص ّية
تأخذ َل ُب َ
(هي) إىل أقىص تخوم القوة؛ إال ّأن ّ
كل ذلك ال يروي عطشها
ملعرفة ُكنْه القوة وما تبحث عنه ،فشهوة امللك واملال
واستسالمها الجسدي لـ(هو) ،مل تؤكد إال عبوديّتها ،ومل ّ
تتكشف
لها القوة التي تبغيها .يف الوقت ذاته ،يتابع (هو) إغراؤها بكل
ما يعزّز مشيئتها ونهمها ،إال أ ّنها تدرك ،بفهمها التجريبي لجدل ّية
السيد والعبد (وخربتها باملوت عن طريق شقيقه امليثولوجي
رس قوتها التي تكمن بحاجته لخشوعها ،فتتمرد وترفض
ال َك َرى)ّ ،
اليومي له .ويدرك (هو) محدوديته ،بل
ْأن تؤدي فرض الطاعة
ّ
عوزه كسيد لدميومة عبوديّتها ،ورضورة غف َل ِتها وعدم إدراكها
العق ّ
يل.
ُ
بيد ّأن توصّ لها لك ْن ِه القوة ،التي كانت تتوسلها ،يقودها لتوظيف
هذه املعرفة يف لعب دور السيد ،وهنا تكمن عبوديتها من
جديد ْ
وإن مبنحى آخر .وتنغلق املرسح ّية عىل منولوج البداية،
وبتكرار مشهديّة لوحة «الكابوس» وقد رقد (هو) عىل الرسير،
ْ
جثمت (هي) حاملة سيف السطوة .وكأن املخرج يقول
بينام
من خالل تكرار مشهديّة «الكابوس»ّ ،أن العرض بالكامل ال
يعدو ْأن يكون حلم شخص ّية (هو) ،التي يبدو أنها ماتزال يف
ُسباتها األول ...وبأن الوجود املريئ يف العرض محض منام وحلم
يف ذهن (هو).
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يف هذا الكتاب الصغري الحجم الكبري األهمية « ليس هناك أرسار”
لبيرت بروك  -ترجمة ( :غريب عوض) من منشورات (كتاب
الصواري) بالبحرين (هذا املرسح الذي شارك يف تأسيسة رواد
التجريب يف مرسح البحرين ومن بينهم املبدع (عبد الله السعداوي،
وخالد الرويعي) ،ومن املعروف ان (بيرت بروك) هو واحد من
ابرز مخرجي املرسح يف العامل ،وقدم الكثري من العروض املرسحية
من أبرزها الشكسبرييات من امثال  « -:امللك لري» « ،هاملت»،
«العاصفة» وغريها ،وكذلك  ”:مارصاد» ،و”الزيارة”،و”مشهد من
فوق الجرس” وتجاربه الرائدة يف تقديم عرض « منطق الطري»،
«لفريد الدين العطار» ،و” امللحمة الهندية “املهابهارتا” وكان قد
اصدر كتابني هامني يف علم املرسح هام «املساحة الفارغة» ،1968
و» النقطة للمتحولة»  ،1987اما هذا الكتاب الثالث « ليس هناك
ارسار» فيناقش (بروك) التزاوج املحري بني الغموض والرباعة ،وبني
اإللحاح والتقاليد الرضورية لتحقيق افضل االعامل عىل املرسح .
وينقسم هذا الكتاب ايل ثالثة عناوين هي ( :رس الضجر)( ،السمكة
الذهبية)( ،ليس هناك ارسار) ،وهو عنوان الكتاب ،ويذهب فيه
ايل وصف خربته – ٌمقدما عرضا نادرا لخطواته يف مسار عملة من
خالل اخر نتاجاتة يف ذلك الوقت وهو عرض « العاصفة» لشكبري،
وقد يبدو هذا الكتاب صغريا ( )103صفحة ،ولكن هناك الكثري
من االلهام ،والكثري من املتعه ،والكثري من االستثارة ،يف (محارضاته
الثالث مجتمعه) اكرث مام يف مجلد ضخم ،ونشري هنا أن ( بيرت بروك)
ليس مجرد باحث ضليع ولكنه ايضا مخرج مامرس ،وشخص يسعده
ان يشارك غرية بالدرس والتجريب التي تعلمها من اخطائة  -متاما
مثل سعادته مبشاركته يف متعته وانجازاته (..فبيرت بروك) مخرج يف
حركة مستمرة ..قلق ..ذو روح استفهامية وعامل دقيق وفيلسوف
حريف ،ومستكشف ال يعرف التعب بحثا يف غموض االبتكار البرشي
وهذا الكتاب يقدم (بروك) يف أفضل أحواله ،وهو التكملة الطبيعية
لكتابة «املساحة الفارغه» ،وهو هنا يقدم تجربته ىف تقديم عرض
مرسحية « العاصفة» القامئة عىل التجربة والخطأ واملصادفة ،وعىل
أسابيع طويلة من التامرين الصوتية واالرتجال قبل نطق كلمة
واحدة (لشكسبري) وهو بذلك يعد اكرث املخرجني استمرارية ىف
التجديد ىف مسارح الغرب ،باحثا عن ذلك التدريب يف بيئة العرض
التي سوف تشجع املمثلني عىل التخيل عن االحتامء تحت التكرار
واالبتذال ،ومن ثم يطلقون العنان إلبداعهم الحقيقي ،ونشري ايل ان
(بروك) يتحدث عن اربعه اتجاهات يف املرسح ىف كتابة « املساحة
الفارغة» وهي (املرسح املميت ،املرسح املقدس ،املرسح الخشن،
املرسح املبارش).
ويف الباب االول من الكتاب وعنوانه «رس السفر» يشري ايل ان
محارضته ىف جامعه انجليزية بانها كانت مرتكزات كتابة «املساحة
الفارغة» ،ويعرتف بانه مل يستطيع أن يجد االسلوب الطبيعي للنفاذ
ايل عقول الناس ،ولحسن الحظ اكتشف انه البد من العمل عىل
خلق مساحة فارغة بعد أن شارك ىف تأسيس (املركز الدويل لالبحاث
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املرسحية) يف باريس  ..الن (املساحة الفارغة) تجعل من املمكن
لظاهرة جديدة ان تظهر للحياة وأنه يستطيع ان يأخذ ايه مساحة
فارغة ويطلق عليها خشبة مرسح جرداء ،وبذلك تصبح كل بالد
العامل قادرة ان يكون لديها كل ما يحتاجون اليها إلنشاء مرسح،
ويذكر انه (يف مطلع السبعينيات من القرن املايض بدأنا يف املركز
الدويل لألبحاث املرسحية بتجارب خارج ما كان يعترب (مرسحا)،
ويف السنوات الثالث االويل بدأ بالقيام مبئات األعامل املرسحية يف
الشوارع ويف املقاهي ويف مواقف السيارات يف امريكا ،ويف ثكنات

الجنود وبني املقاعد يف الحدائق العامة يف املدن ،وادرك ان الفراغ
بشرتك فية الجميع ،وان املساحة الجيدة هي املساحة التي ترتكز
فيها كل هذه الطاقات املختلفة ،وأنه بدأ تجاربة ومل يكن هناك
مدارس او اساتذة يحتذي بهم ،وال يوجد مثل أعيل ،مل يكن أي
احد يعري أي اهتامم للمرسح االملاين ،ومل يكن (ستانسالفسيك)
معروفا متاما وكان (بريخت) مجرد اسم ،ومل يكن ( انطونني ارتو)
بهذه الشهرة ،ومل تكن هناك نظريات ،لذلك كان العاملون باملرسح
ينزلقون طبيعيا من مشهد إىل اخر ،وكان باستطاعة املمثلني العظام

[
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رحالتهم إيل أفريقيا وأماكن اخري من العامل والتي اكتشفوا فيها
االسس التقنية ملرسح (شكسبري) الذي كان يُكتب ملساحة المتناهية
ضمن زمن غري محدود – فإن املرء ليس مقيدا بوحدة املكان ،او
بوحدة الزمان  -اذا كان (التأكيد) يقع عيل ابراز العالقات البرشية
 (إذ ليك يكون هناك فرق بني املرسح والالمرسح ،وبني الحياةاليومية والحياة املرسحية  -هناك حاجة ايل تكثيف الزمن الذي
ال ميكن فصلة عن تكثيف الطاقة) ،هكذا يتم خلق صلة قوية مع
املرتج ،ورمبا يكون املرسح من اعظم الفنون صعوبة ،الن هناك
ثالث مسافات يجب ان تنجز يف وقت واحد ،وبانسجام تام،
(االرتباط بني املمثل ،وحياته الداخلية ،وبني املمثل ورشكائه وبني
املمثل واملشاهدين) .
وعن (الضجر) يف املرسح يقول ( يبدو الضجر ،مثلة مثل مكر
الشياطني ،ميكن ان يظهر يف لحظة ،ألبسط األشياء ،وتراه قد امسك
بك ،أنه ينتظر ،وهو رشس ،أنه دوما ،يكون عىل استعداد ليتسلل
ويرشع ىف العمل أمام إمياءة أو عبارة ،وحاملا يدرك املرء ذلك ،فإن
كل ما يحتاجه املرء هو ان يثق يف مقدرته املخزونة ىف داخلة عىل
ان يصبح ضجرا  -فإذا شعرت بالضجر اآلن فالبد ان هناك أسبابا
لذلك ) ..ويكتشف ان املقياس الكبري يف تجنب الضجر هو مقدار
الصمت بني الجمهور..
ونعود ايل تجربته عن زيارته وفرقته إليران عام  - 1970إذ وجد
نفسه مع (الخمسة الغرباء) أي أعضاء الفرقة يف عرض «التعازي
الشيعية» يف إحدى القرى اإليرانية وقد أدمجوا متاما يف مجموع
املشاهدين من أهل القرية ،وكان (الدين) هو جذور هذا العرض،
وان االميان به ينبع من خالل االستجابة الداخلية ،وإدراك اننا يجب
ان نتذكر ان الناس هم من صنع املرسح ،وهم من نفذة كعمل
عن طريق احداثهم املتاحة الوحيدة  .وعن عرض « منطق الطري»
لفريد الدين العطار يرصح بانه كان يكره (االقنعة) لكن فريقة
تعلم التعامل مع االقنعه من احد املمثلني ابناء هذه البيئة – فقد
استعمل القناع كام يفعلون ىف تقاليدهم ،ويشري ايل اول استعراض
رأه يف حياته (لرقص الكتاكايل ) ىف مدرسة الدراما يف كاليفورنيا،
وعن تجربته عن عرض «كارمن» الذي وضع لها شكال جديدا متاما
بعد اربع أو خمس سنوات قبل ان تشعر الفرقة بانها وصلت ايل
اقيص مداها لكن نفس املرسحية ٌتعرض اليوم أي منذ سنوات
طويلة يف باريس او يف بوخاريست ،أو يف بغداد ..ستكون مختلفة
يف الشكل ،سيكون لكل من املكان ،واملناخ االجتامعي والسيايس،
والفكر والثقافة السائدين ،تأثرية عىل ما يقيم الجرس بني املادة
واملعروضة واملتفرجني ،أو ما يؤثر يف الناس ،ويقارن بني عرض «

العاصفة» لشكسبري الذي قدمة يف انجلرتا وبني ذلك العرض الذي
قدمة يف باريس بعد ثالثني عاما مبجموعة دولية من املمثلني (اثنني
من اليابان وايراين ،وافريقيون ) ُ
وكل يستوعب النص بطريقة
مختلفة عن االخر ،وقد خربوا التعايش مع بعضهم البعض من خالل
تجارب مختلفة ،وينتقل ايل (النص املرسحي) أي “ العاصفة” ويري
ان هناك سوء فهم كبري مرارا وتكرارا (يشل) العمل يف املرسح،
وفحواة االعتقاد بأن ما يكتبة املؤلف او معد املرسحية والعمل
الدرامي  -عىل الورق هو شكل مقدس ،ويقول  ( :نحن ننيس ان
املؤلف عندما يكتب حوارا فأنة يعرب عن ارهاصات مدفونه عميقا
يف الطبيعه البرشية ،وعندما يكتب تعليامت منصة العرض فإنه
يقرتح تقنيات انتاج مبنية عىل طبيعه املرسح ىف عرصة وانه من
املهم ان نقرأ ما بني السطور) ،ويرضب مثاال (بتشيسكوف) الذي
يصف حدثا داخليا او خارجيا بالتفصيل الدقيق  -النه بعد موته
ظهر ايل الوجود شكل جديد من املرسح  -وهو ( املرسح الحر)
) وإذن فإننا ال نعرف ان (شكسبري) عىل سبيل املثال  -أي شكل
مرسحي كان يف مخيلته ،اذ ال يوجد هناك حد لألشكال اإلفرتاضية
التي توجد يف نص عظيم ،ويرضب مثاال بعرض «كارمن « وان اليشء
الوحيد الذي اتفقوا عليه هو ان الشكل الذي استحرضة (بيزية)
مؤلف النص – هو الشكل الذي قد يستحرضه االن ،لذا ففي
عرض (بروك) استغني عن كل الديكور حتي يحافظ عىل العالقات
املأساوية القوية  ..لذا فهو ينحاز ايل مرسح صغري يف مدينة لندن
يتمتع بسمعه طيبة ،ويرص عىل وضع الفرق بني الثقافة الحية وبني
الثقافة التي انترشت يف العامل ،وانتشار العالقة بني العرض واملمول ..
لذل يجب توعيه املمولني.
ويوضح (بروك) عن قصدة (باملرسح املقدس) ،و(املرسح الخشن)
وانهام يتحدان ىف كل شكل اطلقت عليه اسم (مبارش) بالنسبة
(للمرسح املقدس) ،وأن اليشء املهم ان تعرف ان هناك عاملا خفيا
يحتاج ان نجعله مروعا ،وهناك عدة طبقات من التخفي ،نحن
يف القرن العرشين ) ( ،وعلينا االن ان ندرك اننا يف القرن الحادي
والعرشين) أن نعرف جيدا الطبقة النفسية ،وان هذه املنطقة
املظلمة بني ما هو معرب عنه ،وما هو مسكوت عنه – فإن جميع
املسارح املعارصة تقريبا تعرف مكان عامل (فرويد) التحتي العظيم،
خلف االمياءة او الكلامت ،ميكن ان تكون املنطقة الخفية لألنا،
األنا العليا والالوعي ..من هنا فإن (املقدس) إما ان يكون موجودا
عىل مدي العصور أو انه مل يوجد ،أنه من الحامقة ان نعتقد ان
املقدس موجود عىل قمة الجبل وليس يف الوادي ،أو يف يوم السبت
او يوم االحد وليس يف باقي ايام االسبوع  ..إذن ففي الف من
األشكال غري املتوقعة ميكن ان يظهر غري املريئ والذي قد يظهر يف
ابسط الحاجيات اليومية  .أما (املرسح الخشن) فهو مرسح شعبي،
وهو يشء أخر ،أنه االحتفال بكل انواع السبل املتاحة ،ويحمل
معه التدمري لكل يشء له عالقة بالظواهر الفنية الجميلة ،وقولهم
انهم ال ميلكون ما يساعدهم عىل تقديم عروضهم ،وعن (املرسح
املبارش) الذي اسهب يف الحديث عنه يف كتابة « املساحة الفارغة
« يطلب اال يأخذ القارئ كل يشء يف هذا الكتاب عىل انه عقيدة،
وان كل يشء عرضة للصدفة والتغيري ،ولهذا السبب ال توجد هناك
وصفات جاهزة ،وأنه يجب ان نسري إيل األمام دامئا ،وان أساس
مهنة املرسح تكمن يف إنتاج عالقة فعالة باملشاهدين من عنارص
أساسية جدا.
وعن (املمثل واملمثلني) يري أن املمثل الذي رسعان ما يستاء من
معاملته كطفل ،لذا فعىل املخرج ان يكون سابقا الفكار املمثل حتي
ال يعود املمثل ايل اخذ االفكار من عىل السطح ،يجب عىل املخرج
ان يطرح افكارا تتضمن التحديات الحقيقية وتكون مفيدة للعمل،
وأن عىل املرء ان ال يبدأ بالكلامت وال االفكار ،وامنا بالجسد ،وأن
الجسد الحر إما ان يعيش كله او ميوت كله ،ويشري ايل العالقة بني
الرتكيز واالنتباه واالستامع والحرية الفردية ،وان التفكري والرتكيز
يتحصالن بالسكون ( ،وان االنطباع البد ان ينبعث من وضعك
الجسامين ،وذلك ان ترتك اإلمياءة تنمو وتصبح اكرث اكتامال من
خالل تعديل طفيف يف الحركة) ،وان املمثل الحقيقي هو الذي
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االنتقال من عمل شكسبريي ايل عمل هزيل أو ألي عمل كوميدي
موسيقي ،وكان املتفرجون والنقاد يتابعون هذا بكل بساطة،
ويرضب مثاال بانه يف تلك الفرتة اضطر املمثل الكبري (بول سكوفيلد)
ان يشارك يف هزلية رخيصة حتي يتمكن من إطعام طفليه  -الن
املرسح هو الحياة وان الحياة هي املرسح ،وأن املرء يذهب ايل
املرسح بحثا عن الحياة ..ذلك النها يف املرسح اكرث وضوحا وأكرث
حيوية عنها خارج املرسح  -فالحياة ىف املرسح حياة مكثفة واكرث
تركيزا ،وميكن ان تري هذا بوضوح ىف األساليب الواضحة لكل من
(بيكيت او بيرت او تشيكوف ) ،ويرضب مثاال (بتشيكوف) ىف ان كل
كلمة ،حتي لو بدت انها بريئة ،فهي ليست كذلك النها تتضمن يف
داخلها ويف السكون الالحق بها تعقيدات كاملة غري منطقية) ،ومثاال
اخر (بشكسبري) الذي أدخل النرث يف أعامله الشعرية ..يك يوحي لنا
بأعمق االنفعاالت النفسية والحسية والروحية الدفينة يف شخصياته
يف آن واحد ،ويرى ان املهم يف العرض املرسحي هو الرشارة ،وأن
رشارة الحياة هذه يجب أن تكون حارضة يف كل ثانية ،ويرصح
بانه ال يوجد إال القليل جدا من روائع األعامل يف عامل املرسح،
وأن ا ُملشاهد ميكنه ببساطة شديدة ان يقيض أمسية كئيبة يشاهد
فيها شيئا توفر فيه كل يشء ما عدا الحياة ،و(أن املهم هو حضور
الحيوية الذي ال يٌقاوم).
ويف سياق حديثة عن (العمل املرسحي) يقرر ان هناك شيئا واحدا
فقط يحتاجه املرء  ..أنه عنرص اإلنسان ،وهذا ليس معناه بان
ما يتبقي ليس مهام ،وان الحوار (ثاليث االتجاه) وهو رس العمل
املرسحي ،وأن ما نحتاجه هو نقل اليشء العادي ايل مستوى اليشء
املتميز ..مثل فطرة املمثل الياباين يف (مرسح النو) التي تأرسنا أكرث
من خطوة املمثل يف مرسح آخر ،فأنة ال يشء يكون بال مربر ،أو
الرشود يف املرسح هو العدو املاكر العظيم ،وان املمثل يجب أن
يتصف بالذكاء اليقظ والشعور الحقيقي والجسد املتزن ،املنضبط
 ألنه العنرص الجوهري يف كل األجناس عىل كوكبنا هذا ،ويشيداملؤلف بأجساد اليابانيني وأنها أجساد مكتملة النمو وتتحرك
ليصبح اإلحساس ودقة التفكري مرتابطني ،ولكن ليس معني
هذا ان يتدرب املمثل كمن يتدرب الراقص  -إذ يجب علية ان
ميتلك جسدا يعكس سامته  -بينام يكون جسد الراقص محايدا...
فاإلحساس معناه إن يكون املمثل يف جميع األوقات يف اتصال
بجميع أجزاء جسمه ،وهذا نابع من قيامة بعمل فراغ خال من
الخوف ،داخل نفسه ويقول ( :أفضل العمل مع ممثلني من الذين
يستمتعون بكونهم مرنني) ،و (أنه ال يشء غري الدقة ىف التدريب
وتكراره ،وأن تجارب العروض ،هي التي تتيح أن توضح للممثل،
بأنه إذا مل يبحث املرء عن األمان ،فإن اإلبداع الحقيقي هو الذي
ميالء الفضاء)،وعن (االرتجال ) ،يشري (بروك) أنه (حتي ينجز املرء
لحظات من اإلبداع الحقيقي ،يف االرتجال ،اثناء التدريب أو خالل
العرض ،هناك دوما خطر ،هو تشويه او تدمري البناء البازغ ،املاثل
أمامنا ،وأن املرء يحتاج إيل األعداد ،وذلك من اجل أن ينبذه،
نبني ليك نهدم ،وانه ال يوجد أي قرار تتخذه إال ليك يهدم ،وعن
الديكور يقول  :اذا وجد الديكور تكون املساحة غري فارغة ،وعن
(مجموعتنا األجنبية الصغرية) يف باريس فإنها (مترسح) ،اكرث من
أي يشء  -اكرث العنارص حيوية ،ويرضب مثاال (بالتعازي الشيعية)
التي شاهدها مع فرقته يف ايران هناك كانوا ،وان املمثلني يعرضون
بنفس الطريقة ،التي كانوا يعرضون بها عملهم يف قريتهم ،ويرضب
مثاال (مبرسح الكابكوي) يف اليابان أو مرسح ( الكاتاكايل) يف الهند،
يف محاولة للوصول يل (املقدس) عن طريق نقاوة التفاصيل ،ويري
ان غياب الديكور يُعد من متطلبات عمل الخيال -الن التخيل ميالء
الفراغ ،وأن الفراغ يف املرسح يسمح للخيال ان ميأل الثغرات من
الناحية الظاهرية ،وأنه سيلعب بسعادة هذا الطراز من االلعاب
رشيطة ان يكون املمثل يف فراغ دون عنرص واحد من عنارص
الديكور ،وبهذه الطريقة ميكننا ان نسلم بان الفنية هي(الصاروخ)،
وانها ستأخذنا ايل لقاء شخص حقيقي عىل كوكب الزهرة ،وأن
العروض التي قاموا بها يف هذا املجال بدأت يف السبعينيات من
القرن العرشين وأطلقوا عليها (عروض قطعه السجاد) ..خالل
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يأيت من الخارج وما يؤيت به من الباطن  ،..وان املمثل الهاوي ميلك
ميزة ال توجد لدي املمثل املحرتف ،مبا انه يعمل أحيانا و كلية ًمن
اجل املتعه ،فحتي لو مل تكن لدية املوهبة ،فلدية الحامس ،وان
املمثل املحرتف يحتاج إيل إعادة تنشيط إذا أراد أن يتفادي الفاعلية
املحبطة لالحرتاف ،لكن يظل املمثل املحرتف قادرا عىل أن يستحرض
يف نفسه االنفعاالت العاطفية.
وعن النصوص املرسحية يقرر أن اكتشاف النص بأسلوب دينامييك
وحيوي هي طريقة غنية لدراسة النص دراسة أولية ،وأن العمل
حول املائدة أي (بروفة الرتابيزة) يعطي التحليل نشاطا ذهنيا
وتنشيط الحدس ،وأن الجودة تكمن يف التفصيل ،وان (املرسح
املقدس) هو الذي يتجيل يف غري املنظور ،ويرضب بجذوره يف ذلك
السكون ،الذي تظهر منة كل أنواع اإلمياءات املعروفة وغري املعروفة،
وأن التعرف عىل الغموض مهم جدا ،عندما يفقد اإلنسان إحساسه
بالرهبة ،ولكنه يري ان وظيفة املرسح القدمية يجب أن تكون دامئا
محرتمة ،ولكن ليس ذلك النوع من االحرتام الذي يبعث عىل النوم،
هناك يوجد دوما سلم نتسلق عليه ،ينقلنا من مستوى من الجودة
ايل اخر ،ولكن اين ميكن العثور عىل هذا السلم ؟ ان درجاته مفصلة،
صغرية التفاصيل ،لحظة بلحظة ،إن التفاصيل هي الصناعة التي تقود
ايل قلب الغموض.
ويف (املحارضة الثانية) من هذا الكتاب وعنوانها «السمكة الذهبية»
يتحدث (بروك) عن (اللحظة اآلنية) يف املرسح ،وأننا سنجد انه ال
توجد حركة ،إن كل لحظة هي كامل كل اللحظات املمكنة ،وما
نطلق عليه (الزمن) يكون قد اختفي  -فكل لحظة ىف الزمن مرتبطة
باللحظة التي قبلها واللحظة التي تليها -فالعرض املرسحي هو تدفق
له منحني بياين صاعد وهابط ،ليك نصل ايل لحظة ذات معني عميق،
ويفيض بنا إيل الذورة ،ويرضب مثاال بصياد السمك وهو يصنع
شباك صيده الن هؤالء الذين يربطون (العٌ قد) هم أيضا مسئولون
عن جودة اللحظة التي هي يف النهاية صيد شباكهم ،ويرضب أمثلة
بعروض مثل ذلك املرسح الذي يقوم عىل نقاش بني أناس مهذبني
معتمدين عىل الصوت والكلمة ،واللون ،والحركة بلمس زر إنفعايل
والذي بدورة يبعث ببعض اهتزازات عرب الفكر ،وهناك مسارح
خليعة تهدف بقصد أن تقدم سمكا قد تكدست أحشاؤها بالسم -
وعندما نحاول اصطياد السمكة فإننا ال نعلم كيف أتت من مكان
ما يعتقد أنها من ذلك الالوعي الجمعي االسطوري ،وليك نعمل
مرسحا يجب أن نعيش معه طول الزمن ،ويري انه ال يوجد يف تاريخ
املرسح ويعرب بشموله عن هذا التناقض الظاهري مثل ما عربت عنه
النبي التي وجدناها يف أعامل شكسبري ،وأن الظفر بلحظة حقيقية
يتطلب وحده أفضل الجهود لدي كل من املمثل ،واملخرج واملؤلف،
ومصمم الديكور ،وال ميكن الي واحد منهم أن يقوم بذلك منفردا،
وأننا يف مامرستنا الروحية تأخذنا نحو العامل الالمريئ ،وتساعدنا
عىل االنسحاب من عامل االنطباعات والدخول إيل الجمود والسكون،
ومع ذلك فإن املرسح ليس شبيها باالنضباط الروحي ،ويري (بروك)
أن أكرث األشكال تعقيدا ،هو اإلنسان  -لكن يف لحظات معينة من
املمكن للفنانني أن يجمعوا بني املريئ والالمريئ ،ويتساءل عن معني
الشكل ) ويرضب مثاال باملرسحيني ىف العامل الثالث الذين تناولوا
أعامال ملؤلفني أوربيني مثل (بريخت) او (سارتر) ،وكثريا ما يعجزون
عن إدراك ما يهدف إليه املؤلفون هؤالء املؤلفني الذي عملوا ضمن
نظام معقد من االتصاالت (يالئم) زمنهم ومكانهم ،ويف مضمون
مختلف كليا ) ،وأن مرسحي العامل الثالث عندما حاولوا البحث
يف ماضيهم ،ويحاولوا تحديث أساطريهم ،وطقوسهم ،وفنونهم
الشعبية  -ولكنهم لسوء الحظ كثريا ما تكون النتائج عبارة عن
خليط ضعيف ال هو سمك وال هو دجاج يف ظل حكومات شمولية
وديكتاتوريات – حيث تتجمد الثقافة وال متلك إمكانية البقاء،
ويقدمون األشكال الثقافية املعرتف بها عىل أنها مأمونة وجديرة
باالحرتام ،وقد ُ
أنشأت لها املؤسسات بينام اعتربت جميع األشكال
االخري مشكوك يف مراميها ،وقد أجربت عىل ان متارس نشاطها يف
الخفاء ،أو أنها قمعت كليا – رغم أن املرسح حاجة إنسانية أساسية.
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وينتهي ايل أن التجربة املرسحية التي تعيش يف الزمن الحارض يجب
ان تكون قريبة من نبض الزمن وان تحتوي عىل جوهر ومعني
 الن املرسح يعطي معني للمعني  -فالفن مغزل يدور ،يلفحول مركز ثابت ال ميكننا أن منسك به أو نحدده ،وأن هناك يف
املرسح لغة الجسد ،ولغة الصوت ،ولغة املشهد ،ولغة اإلضاءة،
وانه ال يوجد يشء أكرث رضورة إيل ثقافة املرسح يف العامل من العمل
الجامعي لفنانني من مختلف األجناس والبيئات ،ويويص بأنه ال
يجب أن يكون املرسح ممال ،وال يجب أن يكون تقليديا ،يجب ان
يكون غري متوقع ،فاملرسح يقودنا إيل الحقيقة من خالل املفاجئة،
ومن خالل اإلثارة ،ومن خالل األلعاب ،ومن خالل املرسح ،انه
يجعل من املايض واملستقبل جزء من الحارض ،يعطيك البعد مام
يحيط بنا ،وميحي املسافة فيام بيننا ،وبني ما يكون عادة بعيدا عنا-
انها حقيقة (اللحظة الراهنة) التي ال ميكن أن تظهر إال حني تشد
الوحدة وثائق الرتابط بني املمثل واملتفرجني  -لتأيت بنا إيل هذه
اللحظة الوحيدة التي ال تتكرر عندما يفتح الباب وتبدأ تحوالت
الرؤية عندنا.
واملحارضة الثالثة واألخرية من هذا الكتاب الصغري الحجم الكبري
األهمية بعنوان (ليس هناك أرسار – ويركز فيها عيل األداء التمثييل،
وينصح فيها بعدم حضور اآلخرين (من غري فريق العمل ) أثناء
التدريبات ،وأنه أصبح مهتام بالعالقة الغريبة املحرية بني الدماغ
والذهن ،ويري أن (شكسبري) هو دامئا النموذج الذي ال يتخطاه
أحد ،فأعامله هي دامئا مناسبة ودامئا معارصة ،ويروي ذكرياته
عندما قام بعمل ورشة عمل مع ممثلني من عدة ثقافات عام
 1968يف باريس ،وهو الذي أفيض إيل خلق(املركز الدويل للمرسح)،
واختار يف التدريبات أيامها مشاهد من مرسحية «العاصفة» كامدة
خام ،والتي منها تطورت عروضه االرتجالية ،وكانت مرسحية
«العاصفة» هي املفتاح لحل مشكلة هذا الفريق املتنوع ،ولحل
معضلته يف البحث عن املوضوع املناسب لهذا الفريق من املمثلني،
ويكتشف أيضا انه أوال وقبل كل يشء ال ميكن التعامل مع مرسحية
لشكسبري إال إذا اقتنع املرء بان لدية املمثلني املناسبني ،ويكتشف
أيضا آن التجارب أظهرت مرات ومرات بان القرارات التي يتخذها
املخرج ومصمم الديكور قبل بدء التدريبات تكون بالتأكيد اقل
شأنا من القرارات التي تتًخذ بعد بدء العمل بكثري ألنه حينها لن
يكون املخرج ومصمم الديكور مبفرديهام مع تصورها الشخيص
ورؤيتهام الفنية ،وان أسلوب العمل الحقيقي بتضمن فعال دقيقا

متوازنا ليس له أحكام والذي يتغري كل مرة ،ويرسد كيف تناول نص
مرسحية «العاصفة» مُعتمدا ًعىل شكل سلسلة العاب أو (اللعب)
وابسط األساليب ،وان املبدأ األسايس وراء توزيع األدوار من ممثلني
قد عملوا مسبقا ىف املركز الدويل  -إلعادة تفسري املرسحية يف ضوء
الثقافات التقليدية وأنهم قاموا أوال بتدريب أجسامهم ،وبعدها
قاموا بتدريب أصواتهم ،وكان الهدف الوحيد منها هو تنمية
االستجابة الرسيعة حول اتصال اليد واألذن والعيون وتجديده
باستمرار ،لتجمع بني األفراد املنفصلني ونشكل منهم فريقا مرهف
اإلحساس ،ليس باألجسام فحسب ،وإمنا األفكار واملشاعر جميعها..
يجب أن تكون يف أللعبه وتبقي متناغمة ،وهذا يستدعي متارين
للصوت واالرتجال يف كال اللونني الكوميدي والجاد ،وانه من
الخطأ ان يبدأ املمثلون عملهم بنقاش فكري ،الن الذهن املتعقل
ليس بتلك الفاعلية أو اإلقناع كأداة اكتشاف مثل ملكات الحدس
األكرث رسية ،وأن دور املخرج هو أن يحافظ عىل مسار ما تم
اكتشافه ،وألي عرض تم اكتشافه ،ويري (بروك) انه ال يوجد نص
ميكنه أن يتحدث عن ذاته ،وان الطريق إليها هو دوما الطريق
الذي يصعب العثور عليه ،وأنه يجب عىل املخرج ان يبقي ناقدا
قاسيا ملحاوالته حيث يتدخل ،ويقول  ( :ولهذا ابتكرنا ،وجربنا،
واستكشفنا ،وناقشنا) ،ويري أيضا إن (النص) ال تأتيه الحياة إال من
خالل التفاصيل ،والتفاصيل هي مثرة الفهم ،ويشري إيل أن شكسبري
يف كتاباته ملرسحية «العاصفة» كمرسحية خيالية كان راغبا يف
املحافظة عىل خفة اللحن إيل آخر املرسحية ،مثل (الحكوايت الرشقي
) ،الذي يتحاىش اللحظات املكثفة (بالتمرسح) الذي يتضمن
أعاملة الرتاجيدية .
ويحدثنا يف النهاية عن اكتشافه بان األطفال أفضل بكثري وأكرث
تحديدا من اغلب األصدقاء والنقاد املرسحيني ،فإنهم ال يتحيزون،
وال ميلكون نظريات ،وال أفكار مسبقة ،أنهم يأتون ولديهم رغبه
باالندماج الكامل يف ما يتعرضون له من تجارب ،ولكن إذا مل
يُستثاروا ،فهم ال يخفون تربمهم وضجرهم ،وعن تجربته يف
عروض «منطق الطري» مستخدما مع فريقه جميع العنارص التي
تدربوا عليها ،واقترصت حركتهم ضمن حدود (قطعه السجاد) وان
املرسحية استفادت فائدة عظيمة عندما تم تصغري مساحة العرض،
وحني أصبحوا أكرث كثافة ،ليعودوا ينترشون عىل جدران املرسح ،وان
ما كان قد بدا غري منطقي يف املكان الكبري استعاد معناه الطبيعي
اآلن  -لذا فهو يشري إيل أن الفوىض او العشوائية ال تكون مفيدة إال
عندما تفيض ايل النظام.
وأخريا يقرر يك يصبح دور املخرج واضحا( :يجب أن يكون لدي
املخرج من البداية ما أطلقت عليه اسم (حس باطني ال شكل له)،
وهذا معناه ،حدس معني قوي ولكنه خيايل يشري ايل الشكل البدايئ
ليكون املصدر الذي منه ينبعث صوت املرسحية ،الصوت الذي
ينادي مخيلة املخرج وبحثه وإصغاءه ،إن أكرث ما يحتاج املخرج
أن ينميه يف عملة ،هو اإلحساس باإلصغاء يوما بعد يوم وهو يدخل
ويرتكب األخطاء ،أو يراقب ما يحدث عىل املرسح فإنه يف الباطن
يجب أن يصغي ،يصغي إيل الحركات الرسية للعملية الخفية ،انه
بإسم هذا اإلصغاء سوف يكون غري راض باستمرار ،وسوف يستمر
يف القبول والرفض حتي تسمع أذنه فجأة الصوت الرسي الذي
تتوقعه وتري عينة الشكل الفني الداخيل الذي كان يتحني الفرصة
ليظهر ،ومع ذلك يجد أن جميع الخطوات عىل السطح صلبة
وعقالنية ،أن قضايا مثل الرؤية والرسعة،والوضوح ،والفصاحة،
والحيوية ،واملوسيقى ،والتنوع ،واإليقاع -كل هذا يحتاج للمالحظة
بطريقة عملية صارمة وبطريقة مهنية ،أن العمل هو عمل صانع
ماهر ،فال مكان للغموض الزائف او األساليب السحرية والزائفة،
أن املرسح حرفة ،واملخرج يعمل ويصغي ،ويساعد املمثلني عىل ان
يعملوا.
هذا هو الدليل ،وهذا هو السبب يف ان العملية املتغرية باستمرار
ليست عملية مضللة ولكنها عملية منو ،هذه هي السامء ،وهذا هو
الرس ،وكام ترون ،فال توجد هناك أرسار.
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إما أن يكون أو ال يكون

آنا عكاش
 -سوريا

سأكشف رساً صغرياً هنا ..حني أعمل ،ال أفكر كثرياً بردة فعل
الجمهور ،وال أحاول صنع عمل خصيصاً إلرضائه ،بل أن ّ
جل ما
يهمني أال أفقد متعة التجريب فيام أصنع ،فأنا ال أريد أن
يكون ما أصنعه نسخة عن نتاج اآلخرين .وليكن العمل إشكالياً،
وليستفز الكثري من اآلراء املتضاربة ،أين املشكلة يف ذلك؟
فالتجريب إن كان عىل مستوى شكل أداء املمثل ،أو السينوغرافيا
أو الرؤية اإلخراجية أو حتى بنية النص ال يُنقص شيئاً من قيمة
ما تقدمه ،املهم مراعاة القواعد املرسحية والحفاظ عىل وحدة
األسلوب والرؤية العامة وليس تحويل النتاج إىل كوالج يعتمد
قطف زهرة من كل بستان.
عنرصان أساسيان ال ميكن االستغناء عنهام لتحقيق رشط املرسح:
املمثل والحكاية ،النص ،أو الفكرة ..فـ «ثسبيس» الذي عاش يف
القرن السادس قبل امليالد يعترب أباً للمرسح املعارص واملمثل األول
يف التاريخ الذي رسد قصة اإلله ديونيسوس لجمهور أثينا .وبالتايل
فإن جميع التجارب البرصية الحديثة التي تعتمد عىل إلغاء املمثل
أو الفكرة ال ميكن تصنيفها ضمن خانة املرسح ،وهي نفسها قد
ابتكرت تسميات معارصة تصف الشكل الذي تقدمه للجمهور،
كالعرض البرصي واالنستاليشن وما هنالك من تسميات أخرى.
أما ما يُبقي العمل املريئ يف ذاكرة املتلقي ألطول فرتة فهو الفكرة
أو النص ،ومن دون هذه الفكرة التي تجمع العنارص ببعضها
وتعطيها املغزى يفقد العمل معناه ويصبح قاب ًال للنسيان مبجرد أن
تخرج من قاعة العرض ،واملبدأ نفسه ينطبق عىل العروض الحركية
واألدائية والبرصية ،فمن دون الفكرة التي تعترب الركيزة األساسية
لصنع العمل يصبح تأثري هذا العمل آنياً ينحرص يف البحث عن
الداللة منه ،ومع العجز عن إيجاد الداللة يُنىس وال يرتك أي أثر.

بث العروض املرسحية عرب وسيط برصي ،التلفزيون ،أو اليوتيوب،
أو حتى وسائل التواصل االجتامعي كالفيسبوك له رشطه وال يخل
كثرياً مبفهوم املرسح وميكن أن يصنف يف خانة التوثيق ،وهو فرصة
ملشاهدة عروض من بلدان مختلفة قد ال يحملك إليها الواقع ،لكن
رشط الفرجة نفسه يختلف ،فال تواصل مبارش وحي بينك كمتفرج
وبني مساحة الخشبة مام يُنقص من متعة التواصل املبارش بجميع
الحواس .شخصياً ال أفضل مشاهدة العروض املسجلة إال للرضورة
وال أحب الطريقة التلفزيونية املتبعة يف تسجيل هذه العروض
باستخدام كامريات خمسة او ثالث مع االعتامد عىل املونتاج
واللقطات املتوسطة أو القريبة ،فنحن نتفرج عىل عرض مرسحي
وليس عىل فلم تلفزيوين رديء مهمته ملئ الهواء كام يُصطلح يف
التلفزيون ،وإن كان ال بد من تسجيل عرض مرسحي ّ
فأفضل أن
يتم ذلك من منظور املتلقي يف املرسح ،أي بكامريا واحدة مواجهة
للخشبة يك ال تفلت من املتفرج أدىن إمياءة يقوم بها املمثل أو
أي تغري يف حركة الديكور تقدم وتضيف عالمة للمتفرج ليفرسها
ويحرمنا منها حامل الكامريا وفق مزاجيته الخاصة.
فرض وباء الكورونا واقعاً عىل صناع املرسح ال ميكن تجاهله،
واتجه الكثريين إليجاد بدائل عن التواصل الحي مع الجمهور من
خالل تسجيل قراءات مرسحية يف غرف جلوسهم أو الحدائق،
أو اسكتشات ،أو فقرات رقص معارص توحدها املوسيقا وتفرقها
أماكن تواجد الراقصني .بالنسبة يل تلك التجارب مجرد مرحلة،
مؤقتة حتى ولو طالت قلي ًال ،مل آخذها عىل محمل الجد كبديل
للمرسح الذي نعرفه وال ميكنها أن تفرض قواعدها عىل املتفرج وال
عىل صانع املرسح إال مؤقتاً.
فاملرسح كام نعرفه ونعشقه ،إما يكون أو ال يكون..
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أحب العمل وفق مبدأ الفريق ،أو املخترب املرسحي ،وما أن ابدأ
بالتحضري ألي عمل جديد حتى تبدأ معه متعة الخلق ،البحث
والتجريب .وليك يتحقق التصور عىل «أنا» املخرج أن تتنحى قلي ًال
خالل العملية اإلبداعية ،فاملرسح فن جامعي ال يحتمل التفرد
كبعض الفنون األخرى ،يشرتك فيه مجموعة من املبدعني ،لكل
منهم ذائقته وأفكاره الخاصة ،وعليهم أن يصلوا معاً إىل خلق
منسق عنارص
التصور النهايئ لعملهم بإرشاف املخرج أو باألحرى ّ
العرض ،وذلك بحد ذاته مامرسة دميقراطية تخضع للنقد وتحتاج
للمرونة.
فاملخترب املرسحي يفتح بآليته مساحة الستمزاج اآلراء ،رأي كل
مشارك وتصوره عن ماهية العمل ،جلسات طويلة من النقاش
والتجريب ،ماذا لو قدمنا املشهد بهذه الطريقة؟
نجرب ..ال ..لن يخدمنا هذا التصور ..إذن ما رأيكم أن نقدم هذا
املشهد بشكل مغاير؟ أو نضيف عليه إيقاعاً باألقدام ،نستخدم
االكسسوار الفالين أو نغري ميزانسني املمثل ..وهكذا مييض الوقت
يف تركيب العنارص عنرصاً عنرص دون أن نشعر به ..وينتهي موعد
الربوفة.
املامرسة العملية للمرسح تختلف عن التنظري له ،ولكل مرسحي
أسلوب ميارس عمله من خالله بطريقة تختلف عن اآلخر.
بالنسبة يل أنجزت أول أعاميل اإلخراجية يف فرتة الحرب ..قد
يتساءل البعض ..ما دخل الحرب باملرسح؟ أو كيف ميكن للحرب
أن تغري من مجريات العملية اإلخراجية..
أجيب ..الحرب تغري الكثري ..فالحرب تحكمنا بالوقت وبعامل
األمان..
كل دقيقة يف الحرب تتحول قيمتها لتصبح بسعر الذهب أو األملاس
أو غرام اليورانيوم ..فتح ّفزك عىل إنجاز األقىص يف أقرص وقت
ممكن ..فأنت ال تعرف إن كنت ستعيش الغد أو ساعاتك القادمة..
وهكذا كل يوم.
تتضاعف قيمة ما تصنع حني تجد أن رشكاءك يف العمل يضعون
حياتهم عىل املحك ليصلوا يف املوعد املقرر للربوفا ،رغم الحواجز
والقذائف واالشتباكات والظروف االقتصادية املؤملة ،وما أن يدخلوا
فضاء املرسح حتى يذوبوا يف هذا املكان .يخلعون جميع مشاكلهم
الشخصية ومينحون أرواحهم ملا اختاروا أن يفعلوه يف الحياة..
فيتحول املرسح إىل فعل مقدس كام كان منذ آالف السنني ،لكن
دون صبغة دينية هذه املرة.
ال يكتمل الفعل املرسحي دون جمهور ،ولكن عىل فريق العمل
أن يأخذ بالحسبان أن اآلراء ستكون مختلفة بني متق ّبل ومحب
ورافض ،خاصة أن كنت تحاول الخروج عن االعتيادي ،أي ما اعتاده
الجمهور مشاهدته ،فتكرس بذلك تصورهم عن املتوقع ،وتغري من
طريقة استقبالهم ملا يشاهدوه أمامهم.

[

[

نوافذ

26

الريحاين وسط فرقته

المسرح المصري في فلسطني قبل نكبة

)4( 1948

نجيب الريحاني ..كشكش بك في فلسطني
سيد عيل إسامعيل

جريدة كل المسرحيين

يف املقالة الثانية من هذه السلسلة ،تحدثنا عن عروض أمني عطا
الله يف فلسطني ،التي عرضها تحت اسم «كشكش بك» ،لذلك أطلقنا
عليه اسم كشكش بك البديل! ويف هذه املقالة ،سنتحدث عن نجيب
الريحاين وعروضه املرسحية ،التي عرضها يف فلسطني؛ بوصفه «كشكش
بك الحقيقي»! ورمبا كانت مفاجأة ألهايل فلسطني أن يعرفوا أن هناك
شخصني يحمالن اسم «كشكش بك» ،لذلك تولت هذه املهمة جريدة
«مرآة الرشق» الفلسطينية – التي تصدر يف القدس – فنرشت إعالنا
كبريا يف أوائل سبتمرب  ،1921كتبت بالخط الكبري يف بدايته“ :ألول مرة
يف مدينة القدس الرشيف  ..بناء عىل طلب أهايل فلسطني الكرام ..
نجيب الريحاين كش كش بك الحقيقي”!
أما تفاصيل اإلعالن فهذا نصه“ :يف منتصف شهر سبتمرب ،يحرض إىل
القدس نجيب أفندي الريحاين «كش كش بك الحقيقي» مع جوقه
املشهور ،املؤلف من  50ممثال وممثلة ،فيقدم ثالث حفالت ،ميثل
فيها روايات «أنت وبختكَ ،ح َمر وحالوة ،أفوتك ليه ،ريا وسكينة ،ه ّز
يا و ّز» وذلك يف «سينام القدس الكبري» .والجوقة مؤلفة من رقصات
رشقية وأوروبية ومطربني ومطربات ومغنية وأركسرت .وال شك أن هذه
برشى عظيمة نزفها ألهايل مدينة القدس ،وهي وال شك ستقيض عىل
األجواق الصغرية التي تجول يف البالد باسم كش كش بك لالحتيال عىل
أهايل تلك البالد .والتذاكر تطلب يوميا من اآلن من سينام القدس
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الكبري بباب العامود .فاحجزوا محالتكم قبل نفاذ التذاكر” .واملالحظ
أن الغمز واللمز واضحان يف اإلعالن؛ حيث إن عبارة“ :األجواق
الصغرية التي تجول يف البالد باسم كش كش بك لالحتيال عىل أهايل
تلك البالد” ،املقصود بها أمني عطا الله وفرقته!
ويف اليوم التايل من نرش هذا اإلعالن ،كتبت جريدة «فلسطني» كلمة
تحت عنوان «نجيب أفندي الريحاين كشكش بك الحقيقي ألول مرة
يف يافا»  -مع مالحظة أنها الجريدة الفلسطينية الثانية التي تؤكد
عىل عبارة «كشكش بك الحقيقي»  -أما تفاصيل الكلمة املنشورة،
فهذا نصها “ :يوم األربعاء يف  7أيلول يحرض نجيب أفندي الريحاين
إىل مدينة يافا ألول مرة ،وهي برشى عظيمة نزفها ألهايل فلسطني.
فيقدم يف «قهوة البلور» مع جوقه املشهور برواياته الجميلة ،التي
أدهشت الجمهور املرصي خمس سنوات متوالية يف التمثيل :يف
الليلة األوىل رواية «أنت وبختك» ،ويقدم يف الحفلة الثانية رواية
«ح َمر وحالوة» ،ويقدم يف الحفلة الثالثة ثالث روايات« :أفوتك ليه،
َ
وريا وسكينة ،وه ّز يا و ّز» .وسيقوم بالدور املهم يف تلك الروايات
نجيب أفندي الريحاين شخصيا ،وهي مفاجأة غريبة نقابلها باالبتهاج
والرسور؛ ألن حضور نجيب أفندي الريحاين لهذه األقطار يقيض عىل
األجواق الصغرية التي استعملت اسمه مدة طويلة .والجوق مؤلف
من خمسني ممثال وممثلة ،ومن مشاهري مطريب مرص .ومعه موسيقى
لتوقيع ألحان رواياته ،التي مل يشاهدها لآلن أحد من أهايل هذه
البالد .التذاكر ُتطلب يوميا من «قهوة البلور».
ومن الواضح أن كلمة جريدة «فلسطني» تتفق يف معناها ومضمونها
وغمزها وملزها مع ما جاء يف إعالن جريدة «مرآة الرشق» ،واالختالف
الوحيد كان يف مكان العرض ،حيث إن اإلعالن قال إنه سينام القدس
الكبري ،بينام جاء يف الكلمة إنه قهوة البلور! والجدير بالذكر إن
اإلعالن والكلمة تم تكرار نرشهام يف الجريدتني يف عددين متتاليني،
ومل نقرأ خربا فيهام عن وصول فرقة الريحاين! وبعد يومني من املوعد

املحدد للتمثيل ،نرشت جريدة «فلسطني» خربا قالت فيه“ :تأخر
وصول جوق كشكش بك للثغر اليوم ،وقد جاءت منه برقية تنبئ
بقرب وصوله وابتداء التمثيل يف  10الجاري” .ويف اليوم املوعود
نرشت الجريدة أيضا خربا ،تحت عنوان «كشكش بك الحقيقي نجيب
الريحاين» ،قالت فيه“ :ميثل الليلة جوق كشكش بك الحقيقي رواية
«أنت وبختك» .فعىل محبي التمثيل اغتنام فرصة وجود هذا الجوق
الشهري وحضور جميع رواياته”.
وبدأت اتصفح باهتامم وشعف صفحات جريدة «فلسطني»  -التي
اختصت بأخبار الريحاين يف هذه الفرتة  -ألقرأ يف أعدادها  -بعد يوم
العارش من سبتمرب  - 1921أثر مرسحيات الريحاين يف أهايل فلسطني،
وما هي ردة فعلهم عندما اكتشفوا الفرق بني كشكش بك الحقيقي
وبني بديله أمني عطا الله! فكانت الصدمة!! مل أجد خربا واحدا يف
أعداد الجريدة طوال عدة أشهر – بعد يوم العارش من سبتمرب  -به
اسم «الريحاين أو كشكش بك» ،يفيد إنه جاء إىل فلسطني أو م ّثل
يأت إىل فلسطني ومل ُيثل فيها ،بالرغم
بها ،مام يعني أن الريحاين مل ِ
من الدعاية التي سبقته ،وإعالنات الصحف التي مهدت لقدومه!
وعندما عدت إىل مذكرات نجيب الريحاين املنشورة يف مجلة
«االثنني والدنيا»  -عىل حلقات – عام  ،1937وجدت قصة غريبة،
تثبت أن الريحاين جاء فعال إىل فلسطني عام  ،1921وم ّثل مرسحية
«ريا وسكينة»! فقد قال الريحاين يف مذكراته :يف سنة ُ 1921روعت
مرص من أقصاها إىل أقصاها ،حوادث استدراج بعض النسوة إىل
مكان معني ،وسلب حليهن ثم قتلهن أشنع قتلة ،وكان أبطال هذه
العصابة امرأتني «ريا وسكينة» .وقد عولت عىل اقتباس موضوع من
هذه الحوادث الدامية وإخراجه عىل املرسح  ..فأعددت رواية «ريا
وسكينة» وأخرجتها يف مرسح برنتانيا ،ففاق نجاحها كل حد“ .حدث
عندما كنا منثل هذه الرواية يف يافا ،أن كان أحد املَشاهد حاميا بيني
وبني بديعة ،وكان الحوار بالغا أشده ،حني تقدمت من الفريسة
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وأطبقت أصابع اليدين حول عنقها وهي تتلوى  ....وأنا أقوم مبهمة
الخنق خري قيام ،إذ يب أسمع صوتا يدوي من أقىص الصالة صائحا:
«درشها والك ...العمى بعينتينك» .وأتبع حرضته هذا القول بطلقة
من غ َّدارته ،كادت ترديني عىل خشبة املرسح ،لوال أنني أخدتها من
قصريه ،وبرطعت إىل الخارج تاركا الفريسة تعرف شغلها مع صاحب
هذا االحتجاج العميل الغريب يف نوعه!”.
هذا الكالم يثبت وجود الريحاين يف فلسطني عام  ،1921وأنه م ّثل
مرسحية واحدة من خمس مرسحيات تم اإلعالن عنها! مام يعني
أن الريحاين فشل فشال ذريعا يف أول ظهور له يف فلسطني يف هذه
املرسحية ،ومل يكمل مرسحياته املتفق عليها!! كام أنني أشك يف
حقيقة ما كتبه الريحاين حول قصة إطالق النار هذه! وأشعر بأنها
قصة وهمية اختلقها الريحاين يف مذكراته ليربر فشل زيارته األوىل
إىل فلسطني! ألنني ،إن مل أجد خربا واحدا عن متثيله يف الصحف
الفلسطينية ،فعىل األقل سأجد الصحافة كلها تتحدث عن حادثة
إطالق النار يف املرسح ،حيث إنها مادة إعالمية غنية ومشوقة ،ويجب
تغطيتها صحافيا! ولكن لألسف مل أجد شيئا من هذا!
وتفسريي لهذا األمر ،أن الريحاين جاء إىل فلسطني وهو يعلم أن أمني
عطا الله هو كشكش بك املعتمد واملعروف يف فلسطني ،وإنه – أي
الريحاين  -سيكون بديال عنه ،ومقلدا له أمام الجمهور الفلسطيني،
مام يعني الفشل املؤكد لعروضه! وهذا الفشل الحظه الريحاين وتأكد
منه منذ قدومه إىل فلسطني ،فاختلق قصة إطالق النار وكتبها يف
مذكراته ،كام اختلق أي عذر آخر حينها ليخرج من فلسطني رسيعا،

وال يعرتف بفشله وانتصار كشكش بك البديل عليه!
الريحاني عدوا للصحافيني
من املؤكد أن زيارة الريحاين األوىل إىل فلسطني ،ستظل لغزا كبريا إىل
أن تكشفه بعض الوثائق أو الصحف الفلسطينية املفقودة يف هذه
الفرتة!! وهذا االعتقاد ينطبق أيضا عىل زيارة الريحاين الثانية إىل
فلسطني يف العام التايل  !1922فهذه الزيارة أيضا غامضة جدا ،فلم
تسبقها أية إعالنات أو أخبار! بل ومل يذكرها الريحاين يف مذكراته،
ومل أجد عنها سوى كلمة واحدة نرشها أحد املشاهدين يف جريدة
«فلسطني» يف ديسمرب  ،1922تحت عنوان «دروس الريحاين» .وأرجو
منك عزيزي القارئ أن ُتدقق يف كل كلمة ،ويف كل جملة ،ويف كل
عبارة؛ ألن ما كتبه هذا «املشاهد» يحمل يف باطنه الكثري مام أباح يف
ظاهره  ..حيث قال:
“ زار يافا منذ أسبوع حرضة نجيب أفندي الريحاين مع جوقته
املعروفة ،وأخذ يلقي دروسه االجتامعية التي يشكرها البعض،
ويصفها البعض اآلخر بالغلو ،وينظر البعض إىل فصول رواياته نظرة
االستهجان .ولقد قادين سوء الحظ ليلة الثالثاء املاضية لحضور إحدى
رواياته ،فرأيت حرضته وقد أنزل الصحافيني يف حفالته ،وأخذ يقلب
جنوبهم بزيت االنتقاد ا ُمل ّر ،حتى أحرق أطرافهم دون شفقة أو
مرحمة!! مل أدرك الدافع الذي دفع حرضته إىل ذلك يف بلدة كيافا،
ال عهد لها ،وال لكل فلسطني بأمثال أولئك الصحافيني الذين َم ّثلهم!
هذا إذا رضبنا صفحا عن كونه جعل بينه وبينهم سدا منيعا يف قدومه
للبالد وخروجه منها مرارا! فلم يعرفهم ومل يترشف مبعرفته أحد منهم.

وال أستطيع أن أعذر األستاذ مبا انتحله له البعض من أنه ُيثل بعض
طبقات الصحافة املرصية ،ألن فلسطني غري مرص .ولو عرف حرضته
موقف صحافة فلسطني الحرج ،ومقدار مفاداتها يف سبيل املصلحة
العامة ،ألنصفها ولرفع لها راية بيضاء ،وحبب بها الشعب ،بدل أن
يجعلها يف نظره آفة رشيرة ،وال يضريها أو يحط من قدرها حرشة
نزلت القدس ،وليست من فلسطني ،فكانت نقطة سوداء يف جسمها
الناصع .هذه كلمة عتاب بسيطة أرفعها لألستاذ الريحاين عىل
صفحات هذه الجريدة الغراء ،راجيا أن تحل من نفسه محل القبول
فيصلح يف الغد ما أفسده اليوم والسالم[ .توقيع] «مشاهد»”.
بعد غياب ثماني سنوات
يف عام  ،1930ظهر نجيب الريحاين بصورته الفنية املرصية املعروفة يف
فلسطني ،وذلك بفضل متعهد حفالته «الفريد خوري» صاحب مكتب
خوري التجاري بالقدس! فهذا املتعهد كان وراء الدعاية لقدومه
الناجح ،ووراء حفالته الناجحة ألول مرة يف فلسطني بعد غياب مثاين
سنوات! ففي يونية  ،1930نرشت جريدة «النفري»  -التي تصدر يف
يافا – كلمة مطولة ،م ّهدَت بها قدوم الريحاين ،فكانت خري دعاية
له ،جاء فيها “ :فرقة األستاذ الريحاين وعىل رأسها األستاذ النابغة
نجيب الريحاين كش كش بك الحقيقي ،مبدع متثيل األوبريت كوميك
والفرانكو أراب والفودفيل والريفو يف الرشق بعد أيام قليلة .فانتظروا
الربوجرام!”.
ثم استشهدت الجريدة – يف كلمتها  -مبا قاله «ديني دينيس» رئيس
فرقة الكوميدي فرانسيز ،عن الريحاين ،عندما زار دينيس مرص،
قائال “ :لقد شاهدت التمثيل بأنواعه وزرت عموم الفرق املرصية
أثناء متثيلها ،فلم يلفت نظري ،ويوجب اهتاممي إال األستاذ نجيب
الريحاين بصورة خاصة ،وأفراد فرقته بصورة عامة .ذلك البطل الفذ
الذي أشهد له بحق بأن مرسحه هو املرسح الوحيد الذي يتخرج منه
املرسح املرصي؛ ألنه ال يعتمد عىل تأليف الغربيني ،وال يعتمد التقليد
شأن الكثريين من بقية الفرق ،التي شاهدت متثيلها! بل عىل العكس
فإنه يعتمد عىل تأليفه ،ويخرج الروايات املحلية الشعبية ،التي ميثل
بها أخالق قومه وعوائدها ،لدرجة أنني مكثت مبرص مدة أسبوعني،
وتجولت بشوارعها وأزقتها وكل ما شاهدته أثناء تجويل ،شاهدته عيانا
عىل مرسح األستاذ الريحاين! وأنني إذا جاهرت فإمنا أقول الحقيقة إن
مرسح الريحاين هو املدرسة التي يتخرج منها املمثل ،وإال فكل من
يعتمد ويتعمد التقليد فهو بنظري باطل”.
واختتمت جريدة «النفري» كلمتها ،قائلة “ :هذا هو األستاذ الريحاين
الذي سيمكث بني ظهرانيكم أياما قليلة ،يعرض خاللها ثالثة أنواع من
أنواع التمثيل الفكاهي .عالوة عىل ما يشاهده املتفرج من مناظر
تأخذ مبجامع القلوب ،ويشنف أسامعه بأنغام شجية ،وآالت وترية،
وميتع ناظريه بأنواع الرقص القديم والحديث ،إذن فالفرقة تجمع بني
الطرب والفكاهة والرقص واملجون والنقد والضحك  ..املوعد قريب
وإىل اللقاء”.
ويف منتصف يوليو نرشت جريدة «الحياة»  -التي تصدر يف القدس
 خربا ،قالت فيه“ :ستحيي قريبا فرقة األستاذ نجيب الريحاين ثالثليال يف «مرسح حديقة بريستول» ،وهذه الفرقة غنية عن التعريف،
ورواياتها ال تحتاج إىل وصف .فمن شاء أن يُر ّوح عن نفسه عناءها
اليومي فليبادر إىل اغتنام هذه الفرصة النادرة” .وبعد أسبوع نرشت
الجريدة نفسها إعالنا به بعض املعلومات ،جاء فيه“ :حفالت األستاذ
نجيب الريحاين «كشكش بك الحقيقي» لثالث ليال فقط عىل مرسح
حديقة بريستول بالقدس ،ابتداء من يوم الثالثاء  22متوز سنة 1930
لغاية يوم الخميس املوافق  24منه الساعة التاسعة مساء .دامئا اطلبوا
التذاكر من مكتب خوري التجاري بشارع مأمن الله فوق محل سبينز
تليفون  ،818املقاعد منمرة فاحجزوها من اآلن”.
وجاء الريحاين ،وبدأ يف عرض مرسحياته ،فالقت نجاحا كبريا ،حيث
نقلت لنا جريدة «الحياة» رأيها يف مرسحية «ليلة يف بغداد»؛ بوصفها
العرض األول ،قائلة “ :كانت ليلة أمس حافلة يف مرسح حديقة
بريستول ،حيث مثلت فرقة الريحاين الشهرية أوىل رواياتها املضحكة
املسلية «ليلة يف بغداد» ،فجلت عن القلوب بعض ما بها من كآبة،
ومسحت ما بالنفوس من عناء .ولقد أجاد املمثلون واملمثالت كل
اإلجادة ،وكانت موسيقى الفرقة تطرب الجمهور بألذ األنغام .وستقوم
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الفرقة بإحياء ليلتني قادمتني يتجىل فيهام الرسور والطرب ،متثل الفرقة
يف إحداهام رواية «ياسمينة» وال شك أن اإلقبال عليهام سيكون
عظيام”.
أما جريدة «الجامعة العربية»  -التي تصدر يف القدس – فقد أشادت
بعرض مرسحيتي «ياسمينة» و«ليلة الحظ» ،وكتبت خربا  -له داللته
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يف إقبال الجمهور عىل عروض الريحاين  -تحت عنوان «األستاذ نجيب
الريحاين يف بيت لحم» ،قالت فيه“ :ميثل املمثل املعروف نجيب
أفندي الريحاين بعد ظهر يوم الجمعة (ماتنيه) رواية «ياسمينة»
املشهورة يف نادي الشبيبة البيتلحمية يف بيت لحم .وهي أوبرا
كوميك ذات ثالثة فصول فنحث الجمهور عىل مشاهدة هذه الرواية

البديعة” .وهذه الحفلة مل تكن مدرجة يف برنامج الريحاين ،مام
يدل عىل إقبال الناس عليه! كام أن متثيل الريحاين يف «نادي الشبيبة
البيتلحمية» ،يُعد شكال من أشكال تأثر املرسح الفلسطيني بعروض
الفرق املرصية ،ال سيام هذا النادي الذي له أنشطة مرسحية متنوعة،
سنتحدث عنها يف املقاالت الخاصة باملرسح الفلسطيني.
أوتيل حرب باالس
كام قلت من قبل إن «الفريد خوري» متعهد عروض الريحاين يف
فلسطني ،كان السبب وراء نجاح الريحاين يف هذه الزيارة تحديدا!!
فهذا املتعهد استطاع أن يتفق مع أحدث مكان عرض مرسحي تم
افتتاحه يف فلسطني قبل عام من قدوم الريحاين ،وهو «أوتيل حرب
باالس» يف رام الله؛ بوصفه باكورة «رشكة مصايف فلسطني» .وهذا
األوتيل به كازينو اسمه «كيت كات» ،ومرسح كبري ،ومرقص فسيح.
ويف أواخر يوليو  ،1930قالت جريدة «الجامعة العربية» ،تحت عنوان
«نجيب الريحاين يف رام الله» “ :تقوم فرقة املمثل املعروف األستاذ
نجيب الريحاين بتمثيل إحدى رواياتها املشهورة يف حرب بالس أوتيل
برام الله مساء الجمعة .وتسهيال لراحة عشاق التمثيل ،اتفق متعهد
الفرقة السيد الفرد خوري مدير مكتب خوري التجاري عىل أن تنقل
بسيارات النقل الكربى املتفرجني مقابل خمسني مال [عملة نقدية].
وتباع التذاكر يف مكتب خوري التجاري بالقدس ،ويف حرب بالس أوتيل
برام الله فاغتنموا الفرصة”.
وبالفعل نجح أول عرض للريحاين يف مرسح هذا األوتيل ،وكانت
املرسحية املعروضة ،هي «اتبحبح» ،كام أخربتنا بذلك جريدة
«الحياة»! وكان من املفرتض أن يعرض الريحاين مرسحية أخرى ،لوال
جربوت االحتالل اإلنجليزي! وهذا املوقف تحدث عنه بالتفصيل
املتعهد «الفريد خوري» يف جريدة «الجامعة العربية» يف آخر يوم من
أيام شهر يوليو ،وهو آخر ما ُكتب عن الريحاين يف هذه الزيارة!! قالت
الجريدة تحت عنوان «بني نجيب الريحاين وحرب بالس أوتيل»:
“جاءنا ما ييل ننرشه عمال بحرية النرش ...“ :صاحب جريدة الجامعة
العربية ،مام يُذكر مع األسف الشديد ،تلك ا ُملعاملة ا ُملستهجنة التي
عامل بها السيد محارب حرب صاحب مرسح حرب باالس أوتيل
فرقة األستاذ نجيب الريحاين .فإنه بعد أن طلب من الفرقة إحياء
ليلة أخرى ،أعلن عنها بتاريخ  26متوز الجاري عىل مرسحه برام
الله ،شاء أن ُتلغى تلك الحفلة إكراما لخاطر بعض الضباط اإلنكليز
ذوي النفوذ ،إلحياء حفلة راقصة يف املحل املذكور .واألنىك من ذلك
أن السيد محارب مل يقرر هذا األمر إال يف آخر لحظة ،حيث ال ميكن
تاليف األمر وإعالن الجمهور الكريم بالواقع .وعليه فاألستاذ الريحاين
يقدم اعتذاره مع أسفه الشديد للجمهور ،ويحتج بكل قواه عىل هذه
املعاملة الغاشمة ،التي ترض بالفرقة أدبيا وماديا .وسرنى ما يقرره
القضاء يف هذا األمر[ ..توقيع] الفريد خوري”.
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رجاء حسني..

سيدة اإلبداع المتوهج

عمرو دوارة

سعادتي ال توصف بتكريم الفنانة رجاء حسني بفعاليات الدورة السابعة
والعشرين لمهرجان «القاهرة الدولي للمسرح التجرييب» ،وذلك بالرغم
من رفضي الشديد لتكرار التكريم من خالل نفس المهرجان ،حيث سبق
وأن تم تكريمها خالل الدورة الثانية والعشرين (أي منذ خمسة دورات
فقط) ولكننا بالطبع ال نملك إال ذاكرة السمكة!! ولكن سبب سعادتي
يعود إلى تقديري الكبري وإعجابي الشديد بهذه الفنانة القديرة .فما
أجمل أن يكتب الناقد عن من يحبه ويحظى باحرتامه وتقديره ،خاصة
وأنها قد اجتهدت كثريا لتحقيق مكانتها الفنية.

باملواعيد ،وكذلك عىل خلق جو من األلفة واملحبة بني جميع
العاملني ،فهي بالفعل انسانة معطاءة بشوشة ومحبة لكل من
حولها .وهي بحق منوذج مرشف للفنانة املرصية  -أو العربية -
املوهوبة واملثقفة ،أو للمرأة املرصية والعربية بصفة عامة ،ورمزا
لإللتزام الفني واألخالقي ولسمو ورقي التعامالت االنسانية.
والفنانة املبدعة رجاء حسني عمرها الفني قد تجاوز الخمسني
عاما ،وقد استطاعت خالله أن تحفر لنفسها خالله مكانة خاصة
يف قلوب الجمهور بأدائها العبقري املتميز الذي مل يكن إال تجسيدا
واقعيا لشخصية الفتاة أو املرأة املرصية األصيلة ،خاصة وأنها
تتميز بوجه مرصي أصيل رشقي السامت ،ميكننا بسهولة أن نلمح
يف تفاصيله األصالة املرصية ،وذلك بخالف بعض السامت التي
متيزها وتجعلها تأرس القلوب برسعة خاطفة ،ولعل من أهمها
قدرتها عىل التعبري عن مختلف املشاعر ،وتوظيف مفرداتها الفنية
املختلفة ومن بينها اللياقة الحركية مع التمتع بعذوبة الصوت
ذو النربات املتميزة ،مع قدرتها عىل تقديم األداء املعرب والتلوين
النغمي الذي ينجح يف شد انتباهنا وميتعنا بصداه الجميل .وبصفة
عامة يتميز أداؤها بالصدق والطبيعية ،خاصة بعدما أمدتها
ثقافتها ودراستها وخرباتها الطويلة بوعي وحساسية يف تجسيد
682
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لقد شهدت عن قرب مدى اهتاممها الدائم بجميع التفاصيل
وعشقها الحقيقي للفن ،ومدى احتفاظها بروح الهواية الصادقة،
ولعل أكرب دليل عىل ذلك أن هذه املبدعة املتوهجة واملتألقة دوما
والتي جسدت مئات األدوار الدرامية بتميز ومهارة شهد لها بها
الجميع مل تقنع  -وككل فنان حقيقي  -مبا قدمته حتى اآلن ،فهي
دامئا تسعى للتجويد وتبحث عن الفرص الجديدة ،واألدوار التي
تدخلها يف تحدي مع الذات.
ومام الشك فيه أن الفنانة رجاء حسني قامة وقيمة فنية سامية،
وال ميكن ألحد أن يختلف عن مكانتها املرسحية الرفيعة ،فهي
إحدى سيدات املرسح املرصي الاليت استطعن املشاركة يف إثراء
مسريته مبوهبتهن وثقافتهن وخرباتهن ودأبهن .وبالتايل فهي
جديرة حقا بكل التكريم ،ومنوذج مرشف يجب أن يحتذى من
األجيال التالية ،وتعد منوذجا عمليا لقدرة الفنانات عىل تحقيق
النجاح والتألق مع اإللتزام الكامل ،فمسريتها الفنية مسرية عطرة
ومثمرة ومثال جيد ورائع للجودة والعطاء.
الفنانة القديرة رجاء حسني (وأسمها بشهادة امليالد :عيشة حسني
إسامعيل) من مواليد محافظة القليوبية يف السابع من نوفمرب عام
 .1937وقد بدأت هوايتها للتمثيل من خالل املرسح املدريس،
وبالتحديد خالل فرتة الدراسة الثانوية مبدرسة «طنطا الثانوية
للبنات» .وقد حرصت بعد ذلك عىل صقل موهبتها بالدراسة،
فالتحقت باملعهد «العايل للفنون املرسحية» الذي تخرجت فيه عام
 1959ضمن دفعة ضمت مجموعة من املوهوبني الذين حققوا
نجوميتهم بعد ذلك ومن بينهم :عزت العالييل ،عايدة عبد العزيز،
عبد الرحمن أبو زهرة ،إبراهيم الشامي ،عبد السالم محمد،
واملخرج التلفزيوين أحمد توفيق ،ومخرجي اإلذاعة مصطفى
الرشيف وإسالم فارس.
كانت بدايتها الفنية من خالل انضاممها إىل فرقة «املرسح
الشعبي» عام  ،1957وذلك قبل التحاقها بفرقة «الريحاين» عام
 ،1958ثم تعيينها بفرقة «املرسح القومي» بعد حصولها عىل
بكالوريوس «املعهد العايل للتمثيل» عام .1959
ويحسب لها نجاحها يف لفت األنظار إىل موهبتها وإثبات وجودها
الفني مبكرا ،ولعل ذلك يرجع لعدة عوامل أساسية ميكن إجاملها
يف النقاط التالية :موهبتها املؤكدة ،صقلها ملوهبتها بالدراسة،
تعاونها منذ البدايات مع بعض القمم الفنية (كالرائد زيك طليامت،
فتوح نشاطي ،عبد الرحيم الزرقاين ،نبيل األلفي ،حمدي غيث)،
االستفادة من عملها بكربى الفرق املرسحية (املرسح الشعبي،
الريحاين ،املرسح القومي) ،الدأب واإلرصار عىل تحقيق النجاح
والتميز ،وذلك بخالف قدرتها الرائعة عىل االلتزام الفني واالنضباط
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جريدة كل المسرحيين

مختلف الشخصيات الدرامية ،وبالتايل ميكن وصف أدائها بالسهل
املمتنع ،سواء يف أدائها لألدوار باللغة العربية الفصحى بالنصوص
العاملية املرتجمة أو األعامل التاريخية والدينية الجادة أو يف أدائها
لألدوار االجتامعية الخفيفية التي تتسم بخفة الظل والقدرة عىل
رسم االبتسامة أو تفجري الضحكات ،وأداؤها بصفة عامة يتسم
بالقدرة عىل ضبط املشاعر والتحكم يف االنفعال ،مع ملسة خفيفة
من األداء املرسحي الرصني ،خاصة وقد ظل املرسح هو مجال
عشقها األول واألسايس الذي تستمتع بالوقوف عىل خشباته
والتبتل يف محرابه.
وبصفة عامة يحسب للفنانة رجاء حسني عدم مشاركتها إال بأداء
تلك األدوار التي استطاعت من خاللها تأكيد موهبتها وقدراتها
الفنية وتضيف إىل رصيدها الفني .وبخالف ما سبق يحسب لها
أيضا إجادتها للتمثيل الكوميدي بنفس درجة إجادتها للتمثيل
الرتاجيدي ولعل أوضح األمثلة عىل مهاراتها يف األداء الكوميدي
مشاركتها ببطولة بعض العروض الكوميدية سواء بفرق مسارح
الدولة أو ببعض الفرق الخاصة ومن بني هذه العروض عىل سبيل
املثال مبسارح الدولة :مقالب سكابان ،عازب وثالث عوانس ،غبي
يف الفضاء ،عسكر وحرامية ،قسمتي ،وكذلك بالفرق الخاصة:
الصول والحرامي ،نحن نشكر الظروف ،إمرباطور يبحث عن
وظيفة ،كذلك شاركت أيضا بأداء بعض األدوار الكوميدية بالدراما
التلفزيونية ومن بينها :الزواج عىل طريقتي ،حكايات املدندش،
شباب رايق جدا ،خيل بالك من حاحا ،عايزة أتجوز ،كام يحسب
لها إجادتها ومتيزها يف متثيل األدوار العاملية باللغة العربية
الفصحى بنفس درجة إجادتها لتمثيل أدوار بنت البلد باللهجة
العامية الدارجة.
ويذكر أن أسم الفنانة القديرة رجاء حسني قد بدأ يربز ويلمع
ويحقق لها الجامهريية من خالل مشاركاتها ببطولة بعض
املسلسالت التلفزيونية ،ومازالت ذاكرة املشاهدين تحتفظ لها
مبشاركاتها بأداء بعض األدوار املتميزة والرئيسة ببعض املسلسالت
املهمة ومن بينها عىل سبيل املثال :أحالم الفتى الطائر (نعيمة)،
الشهد والدموع (إحسان رضوان) ،رحلة أبو العال البرشي ،املال
والبنون (الحاجة فوقية) ،ذئاب الجبل (والدة نورا) ،زيزنيا (أم
العريب) ،عايزة أتجوز (الجدة) .ويحسب لهذه الفنانة املبدعة من
خالل تلك األعامل مشاركتها لكبار النجوم ،فنجحت يف إسعادنا
بتلك املبارايات يف فن األداء التمثييل بينهم ،كام يحسب لها أيضا
ذلك التنوع الكبري يف األدوار الذي حرصت عىل تحقيقه ،فجسدت
من خاللها عدة مناذج للمرأة املثقفة ،وللمرأة الكادحة سواء ريفية
أو صعيدية ،وكذلك جسدت بعض أدوار الرش وبنفس مهارة
وكفاءة تجسيدها ألدوار األم الطيبة الحنون أو املرأة املساملة
واملرأة املطحونة.
واملسرية الفنية لهذه الفنانة القديرة تؤكد تلك املقولة الشهرية:
«ليس هناك دور كبري أو صغري ،ولكن هناك فنان كبري وفنان
صغري» ،فقد يدهش القارئ إذا سجلنا حقيقة أن أدوار البطولة
املطلقة مل تتاح لها خالل مسريتها الفنية إال بعدد محدود جدا من
األعامل ،ولكنها مع ذلك كانت بطلة متوجة ونجمة متألقة بجميع
أدوارها ،ولعل أكرب دليل عىل ذلك مشاركتها الرثية مع العمالقة
أمينة رزق يف تقديم كل منهام ملشهد قصري بفيلم «أريد حال» مع
سيدة الشاشة العربية فاتن حاممة ،لينجح الفيلم جامهرييا وأدبيا،
وتحظى القديرة رجاء حسني بإعجاب الجمهور وإشادات النقاد
وأيضا ببعض الجوائز.
هذا ويسجل التاريخ الفني لها أنها مل تتصارع يوما للحصول
عىل فرصة ،ومل تختلف يوما وتثري املشكالت حول كيفية كتابة
اسمها بالدعاية أو عىل ترتيب التحية للجمهور ،كام أنها مل ترتبط
مبؤلف ليكتب لها األدوار أو مبخرج لريشحها للبطوالت ،ومع
ذلك نجحت يف أثبات قدراتها وحفر مكانة خاصة السمها .فهي
مل تخش من الوقوف أمام كبار عاملقة الفن ،وذلك ألنها تؤمن
مبوهبتها وقدراتها وإميانها بأهمية البطوالت الجامعية ،هي بالفعل
عصب متوهج ووتر فني شداد يرتفع بأداء كل من يقف أمامه،
العدد 682
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وقد استطاعت مبهارة أن تتقمص مختلف األدوار الكوميدية
والرتاجيدية ،وتؤدي أدوار الفالحة والصعيدية بنفس كفاءة ومهارة
تجسيدها لنامذج الفتاة واملرأة املرصية من الطبقتني الشعبية
واملتوسطة أو شخصية املرأة االرستقراطية.
وجدير بالذكر أنها الشقيقة الكربى للفنانة الراحلة ناهد حسني،
وأنها قد تزوجت يف فرتة مبكرة من الفنان سيف الدين عبد
الرحمن ،وأنجبا ابنة وابن ،واالبن كريم سيف رحمه الله كان
عميدا أركان حرب بالقوات املسلحة ،وقد استشهد عام .2014
وميكن تصنيف مشاركاتها الفنية طبقا الختالف القنوات الفنية مع
مراعاة التسلسل الزمني كام ييل:
أوال :مشاركاتها المسرحية:
يظل املرسح بيتها الرئييس وملعبها األسايس  -خاصة فرقة
«املرسح القومي»  -التي قدمت من خالله عددا كبريا من
الشخصيات الدرامية التي عاشت يف ذاكرتنا ووجداننا ،ويحسب
لها مشاركتها يف بطولة ما يقرب من ثالثني مرسحية .وميكن تسجيل
مالحظة هامة يف هذا الصدد وهي حرصها الشديد طوال مشوارها
املرسحي عىل تنوع أدوارها ،وعىل سبيل املثال استطاعت أن تجيد
يف أداء بعض األدوار العاملية مثل أدوارها مبرسحيات :مقالب
سكابان ،الضفادع ،دون جوان ،بيت برنارد ألبا ،مشهد من الجرس،
تاجر البندقية ،دائرة الطباشري القوقازية ،املهاجر ،كذلك أجادت
يف تشخيص عددا كبريا من الشخصيات املحلية ومن بينها أدوارها
يف مرسحيات سعد الدين وهبة :املحروسة ،كفر البطيخ ،كوبري
الناموس ،سكة السالمة ،ومرسحيات نعامن عاشور :عيلة الدوغري،
مولد وصاحبه غايب ،،وألفريد فرج :النار والزيتون ،ومرسحية
رشاد رشدي :رحلة خارج السور ،ويوسف إدريس :الفرافري،
ورائعة نجيب محفوظ :بداية ونهاية.
ويستطيع الناقد املتخصص أن يرصد ويسجل لها مدى مهاراتها
يف أداء مختلف األدوار ،حتى أن تلك الشخصيات الدرامية التي
أجادت يف أدائها مرسحيا قد ارتبطت يف األذهان بتجسيدها لها،
وهذا وحده دليل كبري عىل النجاح والتوفيق ،فهي عىل سبيل
املثال« :عائشة» األخت الصغرى بعيلة الدوغري« ،سامية»
مبرسحية يف بيتنا رجل« ،كرمية» زوجة رشوان بالسبنسة« ،نادية»

باملحروسة (نادية)« ،أفندية» مطلقة خميس» بكوبري الناموس،
«إلهام» الزوجة الخائنة يف سكة السالمة« ،زوجة الفرفور»
بالفرافري« ،محاسن» يف رحلة خارج السور« ،ناتايل» يف النار
والزيتون« ،نفيسة» ببداية ونهاية (« ،)1976رشبات» يف قسمتي،
«ميمي» املوظفة ذات النفوذ بعسكر وحرامية« ،جيسيكا»
ابنة شايلوك بتاجر البندقية« ،كاترين» يف مشهد عىل الجرس،
«مارترييو» يف بيت برنارد ألبا« ،ماريا» يف املهاجر.
هذا وميكن تصنيف مجموعة مشاركاتها املرسحية طبقا الختالف
الفرق والجهات االنتاجية مع مراعاة التتابع الزمني كام ييل:
 بفرقة «املرسح الشعبي» :وراء األفق ،صالح الدين األيويب ،شعبالله املختار(.)1957
 بفرقة «املرسح القومي» :مقالب سكابان ( ،)1955الناس إليلفوق ( ،)1958العرشة الطيبة ،بيت من زجاج ،صنف الحريم،
عودة الشباب ( ،)1959اللحظة الحرجة ،يف بيتنا رجل (،)1960
املحروسة ،دون جوان ( ،)1961كفر البطيخ ،عيلة الدوغري ،بيت
برنارد ألبا ،السبنسة ( ،)1962مشهد من الجرس ،تاجر البندقية،
كوبري الناموس ( ،)1963رحلة خارج السور ،الفرافري (،)1964
سكة السالمة ( ،)1965بري السلم ( ،)1966كوابيس يف الكواليس
( ،)1967دائرة الطباشري القوقازية ( ،)1986النار والزيتون ،حجة
الوداع ( ،)1970غبي يف الفضاء ( ،)1972النرس األحمر (،)1975
بداية ونهاية ( ،)1976املهاجر (.)1981
 بفرقة «مرسح الجيب» :الضفادع ( ،)1965عازب وثالث عوانس(.)1972
 بفرقة «املرسح الكوميدي» :عسكر وحرامية ( ،)1966قسمتي( ،)1982مولد وصاحبه غايب (الكوميدي .)1985
 بفرق أخرى ملسارح الدولة :الحرب والسالم (وزارة الثقافة - ،)1974حفلة طالق (الحديث  ،)1977 -إمرباطور يبحث عن
وظيفة (التلفزيون  ،)1989 -واألداء الصويت مبرسحية الرحلة
العجيبة (القاهرة للعرائس .)1999 -
وقد أتيح لها من خالل األعامل املرسحية السابقة فرصة التعاون
مع نخبة متميزة من املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل من
بينهم األساتذة :زيك طليامت ،فتوح نشاطي ،عبد الرحيم الزرقاين،

الفنانة الوحيد اليت تكرر تكريمها بمهرجان «القاهرة
الدولي للمسرح التجرييب»
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يحسب لها طوال مشوارها الفين حرصها
الشديد على تنوع أدوارها
نبيل األلفي ،حمدي غيث ،كامل يس ،نور الدمرداش ،كامل
حسني ،سعيد أبو بكر ،سعد أردش ،د.كامل عيد ،كرم مطاوع،
جالل الرشقاوي ،حسن عبد السالم ،السيد رايض ،أحمد زيك ،سمري
العصفوري ،عبد الغفار عودة ،د.هاين مطاوع ،زغلول الصيفي،
محمد صبحي ،رشاد عثامن ،د.عوض محمد عوض ،فتحي الحكيم،
نبيل أمني.
 بفرق «القطاع الخاص» :يا مالك قلبي باملعروف (املدبوليزم - ،)1979باي باي كمبورة (الفنانني املرصييني  ،)1980 -نحن نشكر
الظروف (مرص املرسحية  ،)1987 -الصول والحرامي (النيل -
 ،)1987العصمة يف إيد حاميت (مصورة .)-1995
ثانيا :أعمالها السينمائية:
لألسف مل تستطع السينام االستفادة من موهبة وقدرات هذه
الفنانة القديرة مبنحها فرصة البطولة املطلقة ،وذلك بالرغم من
مشاركتها لكبار النجوم يف أداء األدوار الرئيسة واألدوار الثانوية
املؤثرة دراميا فيام يقرب من خمسة وثالثني فيلام خالل الفرتة من
عام  1960وحتى اآلن  -وهو عدد ال يعد صغريا ولكنه مع ذلك
ال يتناسب مع حجم موهبتها وخرباتها  -وقد استطاعت أن تضع
بصمة قوية من خاللها .وتتضمن قامئة مشاركاتها السينامئية األفالم
التالية :مال ونساء ( ،)1960حيايت هي الثمن ،الليايل الدافئة،
الخرساء ( ،)1961الدخيل ( ،)1967ملكة الليل ( ،)1971العصفور
( ،)1972الشوارع الخلفية ( ،)1974أريد حال ( ،)1975عودة االبن
الضال ( ،)1976أفواه وأرانب ( ،)1977املتوحشة ( ،)1979حدوتة
مرصية ( ،)1982قبل الوصول لسن االنتحار ،أبناء وقتلة (،)1987
نشاطركم األفراح ( ،)1988اسكندرية كامن وكامن ،الطقم املدهب
( ،)1990امرأة آيلة للسقوط ( ،)1992أحالم صغرية ،سباق مع
الزمن ( ،)1993أسوار الحب ( ،)1995اتفرج يا سالم (،)2001
عائلة مييك ( ،)2010نوارة ( ،)2015يوم للستات ( ،)2016وذلك
بخالف بعض األفالم األخرى سواء للتلفزيون أو أفالم تسجيلية
ومن بينها :صاحب الصورة ،دكتوراه مع مرتبة الرشف ،الرتاب
األحمر ،مطلقة خميس ،خارج الحدود.
وميكن من خالل قامئة األفالم السابقة رصد تعاونها مع نخبة من

كبار املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ومن بينهم األساتذة:
هرني بركات ،حسن اإلمام ،يوسف شاهني ،حسن رمزي ،كامل
عطية ،نور الدمرداش ،إبراهيم الشقنقريي ،شفيق شامية ،محمد
عبد العزيز ،سعيد مرزوق ،سمري سيف ،عاطف الطيب ،مدحت
السباعي ،محمد كامل القليويب ،ناجي رياض ،خالد الحجر ،كاملة
أبو ذكري ،هالة خليل ،أكرم فريد ،أحمد نادر.
ثالثا :أهم المسلسالت والسهرات التلفزيونية:
أتاحت الدراما التليفزيونية الفرصة كاملة للفنانة رجاء حسني
لتجسيد عدة شخصيات درامية متنوعة ،حيث شاركت فيام يقرب
من مائة مسلسل تلفزيوين ،وقد تضمنت قامئة مساهامتها األعامل
التالية :أمر إزالة ،أدهم ،رجل آيل للسقوط ،أم البنات ،هنداوي،
أمواج ال تصل لشاطئ ،الربميو ،الليل والقمر ،ليايل الغضب ،خيال
املآتة ،عىل باب زويلة ،اللص والكالب ،شجرة اللبالب ،الوسادة
الخالية ،مهال أيها العمر ،أوكازيون ،اللعبة املجنونة ،زواج لنصف
قرن ،مارد الجبل ،أحالم الفتى الطائر ،مفتش املباحث ،اآلنسة،
الشهد والدموع ،الجزار الشاعر ،ألف ليلة وليلة (عروس البحور)،
فوازير املناسبات ،رحلة أبو العال البرشي ،برج األكابر ،ع األصل
دور ،مخلوق اسمه املرأة ،بني ثالثة ،العودة ،املال والبنون ،ذئاب
الجبل ،كالم رجالة ،مرايا الحب ،الزواج عىل طريقتي ،زيزينيا،
شباب رايق جدا ،أسري بال قيود ،زيارة السيد خميس ،زي القمر،
الكومي ،لدواعي أمنية ،السرية العاشورية ،تعاىل نحلم ببكره،
يا ورد مني يشرتيك ،كارنتينا ،ريا وسكينة ،زهور شتوية ،أين
ذهب الحب ،سوق الخضار ،أزهار ،نافذة عىل العامل ،حكايات
املدندش ،قمر ،حكايات بنعيشها هالة واملستخبي ،عايزة أتجوز،
خيل بالك من حاحا ،حساب السنني ،ابن تيمية ،ال إله إال الله،
وذلك باإلضافة إىل مشاركتها فيام يقرب من ثالثني متثيلية وسهرة
درامية من بينها السهرات التلفزيونية التالية :لحظات عمر هاربة،
استقالة وزير ،ال عزاء لألقارب ،عاشق الربابة ،اللحظات األخرية.
رابعا :أهم األعمال اإلذاعية:
تتميز الفنانة رجاء حسني بنربات صوتها الرصني املتميزة التي ال
تخطئها األذن ومبخارج ألفاظها السليمة ،وأيضا بإجادتها التامة
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لفن اإللقاء مع إلتزامها الكامل بجميع قواعد النحو ،كام يحسب
لها مهارتها يف للتمثيل باللغة العربية الفصحى بنفس كفاءة
متثيلها باللهجة العامية ،لذا كان من املنطقي أن تقوم برتكيز بعض
جهودها يف األعامل اإلذاعية ،لتساهم يف إثراء اإلذاعة املرصية
ببطولة وأداء بعض األدوار الرئيسة يف عدد كبري من األعامل
الدرامية عىل مدار مايزيد عن نصف قرن ،شاركت خالله ببطولة
عدد كبري من املسلسالت اإلجتامعية والتاريخية والدينية ،ولكن
لألسف يصعب حرص جميع مشاركاتها اإلذاعية (يف غياب القوائم
والفهارس األرشيفية) نظرا ألننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق
العلمي بالنسبة لألعامل اإلذاعية !! ،وتضم قامئة مشاركاتها
اإلذاعية فقط عىل سبيل املثال :شلة األنس ،سيد درويش ،مذكرات
زوج ،وصية أب ،الحب دامئا ،ومتيض األيام ،لحظة صدق ،مزيكا
وبولوتيكا ،قصة شتاء ،كالب الحراسة ،قرشة موز ،عفوا زوجتي
العزيزة ،عابد املداح ،زهرة الياسمني ،سبع الليل ،رز املاليكة،
رغبات مشبوهة ،حكم الزمن ،رجل تحت الصفر ،بنت من الريف،
حارة اللقمة الهنية ،العزوة ،الرشيك املخالف ،الراقصون عىل النار،
التالتة تابتة ،أبو رسيع عامل خنفس ،آباء وتالمذة ،ابتسامة يف بحر
الدموع ،عودة ريا وسكينة ،كفر نعمة ،العمر لحظة ،هذا الوجه
اآلخر ،قارئة الفنجان ،الجرمية املزدوجة ،الخطة رقم  ،13أبو عرام،
أغرب القضايا.
التكريم والجوائز:
كان من املنطقي أن تتوج تلك املسرية الفنية الرثية للفنانة القديرة
رجاء حسني بحصولها عىل العديد من الجوائز والدروع ومن
أهمها:
جائزة أحسن ممثلة دور ثاىن عن فيلم «أريد حال” عام .1975
جائزة النقاد ألفضل ممثلة عن دورها ىف “عودة االبن الضال” عام
.1976
جائزة أحسن ممثلة دور ثاىن عن فيلم «أفواه وأرانب” عام .1977
جائزة املهرجان والنقاد ألفضل ممثلة عن دورها ىف “حدوتة
مرصية” عام .1982
 تم اختيار أربعة أفالم مهمة شاركت يف بطولتها ضمن قامئةأفضل مئة فيلم باستفتاء الجمهور والنقاد الذي أجري عام ،1996
وذلك بالرغم من أن االستفتاء تم إعداده مبكرا (وبالتحديد
قبل خمسة وخمسني عاما تقريبا) ،وبالتايل مل تتضمن مشاركاتها
السينامئية مبرحلة نضجها الفني التي قدمت خاللها عددا من
األفالم املتميزة  -وقد تضمنت قامئة األفالم األربعة طبقا لرتتيبها
بالقامئة :أريد حال ( ،)21العصفور ( ،)45عودة اإلبن الضال (،)51
حدوتة مرصية (.)84
وذلك بخالف تكرميها بعدد كبري من املهرجانات السينامئية
واملرسحية والتليفزيونية املحلية والدولية ومن بينها:
مهرجان “املرسح العريب” (الذي تنظمه الجمعية املرصية لهواة
املرسح) بدورته الثالثة مارس عام .2004
بالدورة الثانية والعرشين ملهرجان «القاهرة الدويل للمرسح
التجريبي” عام  2010عن مجمل أعاملها املرسحية.
تكريم األمهات املثاليات مبناسبة “عيد األم” وذلك عىل هامش
الدورة الثالثة ملهرجان “األقرص للسينام األفريقية” عام ( 2014مع
املخرجة إنعام محمد عيل).
تكريم قطاع اإلنتاج الثقاىف برئاسة الفنان خالد جالل ألمهات
الدراما املرصية ىف عيد األم  21مارس عام  ،2016ومن بينهن
الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز.
بفعاليات الدورة السابعة عرش ملهرجان «مرسح الهواة» عام
 2019الذي تنظمه «الهيئة العامة لقصور الثقافة».
وأخريا أدعو الله أن ميد يف عمر هذه الفنانة القديرة لتستمر يف
تقديم إبداعاتها وإسعادنا دامئا بصدق مشاعرها وحساسية أدائها
وبراعة تجسيدها ملختلف الشخصيات.

