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مسرحية حرامي الكتاب

تختتم عروضها الثالثاء بحضور لجنة التقييم

تختتم مرسحية “حرامي الكتاب” تأليف يس الضوي،
وإخراج كريم الشاوري ،لفرقة الطفل باألقرص عروضها
الثالثاء  2فرباير عىل مرسح قرص ثقافة األقرص بالعوامية،
وذلك بحضور لجنة التحكيم املكونة من املخرج رشيف
صالح الدين ،املخرج خالد أبو ضيف ،املهندس آمني مرعي،
قال املخرج كريم الشاوري  :تعرض مرسحية” حرامي
الكتاب” من  24يناير وحتى الثاين من فرباير ،والدخول
باملجان وبنسبة  ٪ 50حضور مع ارتداء الكاممة والتزام
جميع اإلجراءات االحرتازية ،يبدأ العرض يف متام الساعة 7
مساء
وأكد الشاوري  :املرسحية من انتاج رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة برئاسة د.أحمد عواض ،وارشاف رئيس اإلدارة
العامة لثقافة الطفل ،الميس الرشنويب ،ورئيس إقليم جنوب
الصعيد الثقايف محمد إدريس ،منال حسني الدراسات
والبحوث باإلقليم ،يوسف محمود الدراسات والبحوث
بفرع األقرص ،مدير القرص محمد فراج الخطيب .
وأوضح الشاوري  :تدور أحداث العرض عن طفلة تسمى
ماهيتاب ال تحب الكتب والدراسة وتهرب منها باألجازة
الدراسية فيأيت عم حكيم يحيك لها عن قصة حرامي الكتاب
الذي يتحول من حرامي إىل قارئ ومعلم جيد لجميع من
يف الحكاية فتحب ماهيتاب القراءة والدراسة يف نهاية
العرض املرسحي
وتابع الشاوري  :التعامل مع األطفال هو من اصعب املهام
لتوصيل صورة ورؤية مرسحية متكاملة إىل حد ما ،مشريا
إىل نجاح التجربة مع األطفال هو اندماجهم مع أعامر
مختلفة ،خاصة وأن املرسحية بها  20ممثل يقفون ألول
مرة عىل خشبة املرسح ويتدربون ويتعلمون ويطمحون إىل
األفضل ،ويستحقون كل الدعم،
واضاف الشاوري  :التجربة مفيدة جدا يل عىل الجانب

الشخيص والجانب الفني والجانب اإلنساين وهذه ثالث
تجربة مع اإلدارة العامة لثقافة الطفل تسبقها تجربة مع
فرقة الطفل بقرص ثقافة الغردقة وقدموا مرسحية أرض
النور
مرسحية “حرامي الكتاب” بطولة إسالم الشاورى يف دور
عم حكيم ،ملك محمود يف دور ماهيتاب ،عالء صالح يف
دور زنهار ،أحمد رؤوف يف دور شهاب ،سارة محمود يف
دور سمينة ،عبد الحليم عبد الفتاح يف دور الحرامي ،حليم
رنا أحمد يف دور املعلمة ،آيه أحمد يف دور الحرامية يويو،
رشا عبد الجواد يف دور الحرامية روشا ،عبد الله شعبان يف

دور الحرامي اللمض ،أحمد عبد املوجود يف دور الحرامي
مزراب ،خلود جابر يف دور األمرية ،محمد سمري يف دور
كبري الحراس ،محمد شعبان يف دور حارس  ،1ضياء مؤمن
يف دور حارس  ،2األطفال فاطمة رمضان ،زينب رمضان،
عمر رمضان ،عبد الله أحمد ،بسمة شعبان ،ندا شعبان ،
آسيا سيد ،نادين الحسيني ،زينب طلعت ،تأليف وأشعار
يس الضوي ،،ديكور ومالبس محمد ثابت ،ألحان وموسيقى
رأفت موريس ،استعراض مصطفى برعي ،مخرج مساعد
إسالم الشاورى ،إخراج كريم الشاوري.

دينا البدوي

دائرة السينما والمسرح بالعراق

تقدم «حرب العشر دقائق» قريبا
ً
تقدم الفرقة الوطنية للتمثيل يف العراق ،دائرة السينام املشكالت االجتامعية التي سببتها سلطة السياسة ما بعد

جريدة كل المسرحيين

واملرسح ،مرسحية “حرب العرش دقائق” تأليف عيل عبد
النبي الزيدي ،وإخراج إبراهيم حنون ،متثيل آسيا كامل،
وقحطان زغري ،وأحمد رشجي ،وباسم الطيب.
وقال الكاتب عيل عبد النبي الزيدي ،إنه كتب هذا
النص نهاية عام  2019هو ضمن خمسة نصوص
ترشحت لجائزة الدوحة للكتابة الدرامية مبشاركة 316
كاتبا عربيا.
وأوضح الزيدي :أن النص يشري إىل واحدة من كربى

 ،2003وراحت تهدم بنية العالقات االجتامعية يف الواقع
العراقي ،واجدها من القضايا املسكوت عنها بسبب
حساسيتها.
وأكد أن النص والعرض معا ميتلك الجرأة يف طرح هذه
القضية املعنية مبوضوع الشهادة من أجل الوطن وسواها
وكيف هذه املفردة اخذت تتغري مع وجود سلطة
جديدة جاءت مبفرداتها الجديدة.

ياسمني عباس
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«مانويال» و«الضفرية» و«توته فى الحدوته» و«دكتور أراجوز»

عروض فرباير بساقية الصاوى

جريدة كل المسرحيين

حالة نشاط واسعة يشهدها النشاط املرسحى بساقية الصاوى خالل
شهر فرباير ويشهد هذا الشهر ظاهرة املخرج املؤلف من خالل
االربع العروض التى تقدم عىل خشبة قاعة الحكمة ويبدأ الشهر
بالعرض املرسحى «مانويال « لفرقة فلسفة تأليف وإخراج هاىن
مهران الذى يعرض عىل قاعة الحكمة وتدور فكرة العرض الرئيسية
حول  ،اإلنسان وماهيته وسعيه وأفكاره التى يفكر من أين جاءت
ورصد كافة املحيطات به والتفاعل معها من خالل جنني داخل
الرحم فاألحداث تبدأ بتكوين الجنني من بداية الوالدة
العرض تأليف وإخراج هاىن مهران بطولة أحمد صالح  ،حمدى
حامد  ،أمين سعودى  ،والء إسامعيل  ،آيه جامل  ،محمد الجوهرى
 ،خالد رأفت  ،عالء سعيد  ،عمرو جمعة  ،محمود فضة  ،عمر
عبد اللطيف  ،أمرية محبوب  ،بسنت الزعفراىن  ،عبد الله عىل ،
محمد سمري  ،أمين فخرى  ،يوسف أحمد  ،تصميم بوسرت آيه سيد ،
مسئول إعالمى حسام الدين فاروق  ،تنفيذ سينوغرافيا أمين فخرى
 ،تنفيذ إضاءة محمد إبراهيم  ،تنفيذ موسيقى حسام البدرى ،
إدارة مرسحية محمد زوام وعبري فوزى  ،ساعد ىف االخراج إبراهيم
عبد الله  ،باسم أسامة  ،سيد دويدار  ،ساهر ساهر  ،تصحيح لغوى
أمرية محبوب  ،مخرجني منفذين والء إسامعيل أمين سعودى
بينام تقدم فرقة سندباد مرسحيتني عيل الثامن من فرباير املقبل
و هم مرسحية االطفال “مازنجر” و مرسحية “دكتور اراجوز” من
تأليف وإخراج سندباد سليامن بطولة كل من عادل عبد الرحمن
واسالم كامل ومحمد فتحي ومارينيت البري ورحمة حسام ويوسف
حسام و عمر عادل و عمر شحاته و منة الله و احمد الرتيك و
محمد الجوهري و مارينا كامل و مصطفي حامد و ابراهيم مراد و
عبد الحليم و مجموعة كبرية من الفنانني املوهوبني
بينام تقدم فرقة إبداعات مرسحية «الضفرية « من تأليف وإخراج
د .طارق عبد العزيز قال مخرج العرض د.طارق عبد العزيز
مرسحية «الضفرية « هى ملحمة إنسانية وتاريخ محبة وإخاء
وجذور بني نسيج الوطن الواحد وتعايش متناغم بني قطبى البلد
العدد 701

 01فبراير 2021

«املسلمني واملسيحيني «
وتدور أحداث العرض حول فتاة مسلمة يتوىف والديها وترعها أرسة
مسيحية رعاية كاملة فقد كان والد الفتاة صديق األب املسيحى
وقد ساعد جد الفتاة املسلمة األب املسيحى واعطاه املهر ليتزوج
ومن خالل األحداث تتزوج كال من الفتاة املسلمة واملسيحية
ومتوت الفتاة املسلمة بعد أن تنجب صبى وتقوم الفتاة املسيحية
بإرضاع الطفل عرض «الضفرية «
متثيل جالل نارص  ،جودى نارص وجنى نارص  ،ميسون محمد  ،مالك
حازم  ،مصطفى هشام  ،جنى البدرى  ،حسني هاىن  ،حبيبة محمود
 ،حنني محمود  ،جنة محمد  ،جميلة حسام  ،رشوق ممدوح  ،شدى
محمد  ،جومانه محمد  ،سمري عبد العليم  ،عبد الرحمن سمري ،

أحمد تاج  ،عمر تاج  ،إرساء مصطفى  ،باسل أحمد  ،آرس أحمد
 ،محمود طارق  ،يوسف وهدان  ،يوسف حسن  ،ديكور محمد
مصطفى  ،مخرج منفذ إرساء مصطفى  ،موسيقى أحمد رجب
ويذكر أن املخرج د .طارق عبد العزيز سبق وأن قدم عدة أعامل
تناقش قضايا ومشكالت إجتامعية شائكة ومن بني هذه العروض
«رماد العمر « عن املرأة املعيلة وعرض « قبل األوان « عن زواج
القارصات وحصل عىل عدة جوائز من مجلس الوزاء ومجلس
حقوق املرأة ،أما فرقة وان هاند كرو فتقدم عرضني يوم 25
فرباير بقاعة الحكمة وهام «توته ىف الحدوته « وعرض البانتومايم
“لخبطه “ العرضني من إخراج أكرم الدهشورى عرض «توته ىف
الحدوته « يحىك عن فتاة صغرية تغضب والدتها ثم تدخل داخل
كتاب الحكايات ويظهر لها أبطال الحكايات املختلفة ومنهم
سندريال والساحرة والسندباد البحرى والقراصنة االرشار وغريها من
شخصيات الحكايات والقصص املختلفة «توته ىف الحدوته « تأليف
حسن أبو العال بطولة رودينا سامح ،أيه عبد الحميد  ،أدم سامح
 ،مازن عصام ،يوسف محمد ،سندس محمود ،رحاب  ،سلمى ،
كلامت االغاىن الشاعرة مريم جامل السبىك ،ألحان وتدريب غناء
سناء متوكل  ،إيقاعات يوسف فرعون  ،غناء جامعى زهراء عبد
الله  ،رحمه عبد الله  ،يارا إسالم ،غناء فردى ندى سعيد ،تصميم
إستعراضات أحمد برعى  ،تنفيذ موسيقى سامح حلمى  ،تصميم
ديكور سامح محمد ،تحريك عرائس أحمد إبراهيم حلمى ،إدراة
الفريق سامح حلمى  ،أحمد إبراهيم حلمى ،
بانتومايم «لخبطه « يحيك حياة اإلنسان من لحظة والدته ايل
نهايته مرورا بالرصاعات الداخلية و الخارجية لإلنسان و من أهم
الرصاعات التي يناقشها بانتومايم لخبطة الرصاع االبدي بني الخري و
الرش بشكل اميايئ اجتامعي صامت ”،لخبطه “ أداء آيه عبد الحميد
،مريم هشام ،محمد الليبى  ،أكرم الدهشورى  ،مكياج سامح
محمد  ،تصميم إضاءة سارة شاهني  ،مساعد مخرج محمد الليبى
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إنطالق فعاليات مهرجان الحكم للجمهور

فى دورته األولى

انطلق الثالثاء  26يناير الحايل افتتاح مهرجان «الحكم للجمهور « ىف
نسخته األوىل عىل خشبة مرسح مركز آفاق للفنون برئاسة املخرج
هشام السنباطى وسط إجراءات احرتازية كاملة وبحضور نخبة
متميزة من الفنانني واإلعالميني والفرق املشاركة ولجنة التحكيم التى
تكونت من الفنانة حنان شوقى والفنانة الليبية خدوجة صربى ،
ولجنة الندوات بقيادة الشاعر والناقد أحمد زيدان ينظم املهرجان
مؤسسة ىف عشق مرص ومركز آفاق للثقافة والفنون
بدأت الفعاليات بالسالم الوطنى أعقبها كلمة رئيس املهرجان هشام
السنباطى الذى أعرب عن سعادته ببدء الفعاليات رغم جائحة
كورونا ثم رحب بالحضور وبلجنة التحكيم ثم تحدث عن مرشوع
آفاق مرسحية الذى فتح أبواب مرسح الدولة الستقبال إبداعات
شباب الفرق الحرة واملستقلة
وقال « نظمنا مهرجان تسابقى يضم العديد من املسابقات التى
تقدم مختلف أشكال وفنون العرض املرسحى ورغم معارضة
الكثريين لهذا الشكل الجديد واملنفرد من املهرجانات
ولكننا بذلنا قصار جهدنا وسط ظروف عصيبة وقدمنا فننا عىل
الرغم بالظروف التى كانت تحيط بالبالد ىف غضون عامى ، 2011
 2012ولكن كان لدى إرصار عىل العمل وخروج املهرجان للنور
وكتبت عنه أحد الجرائد األسبانية وهى جريدة «البيس « وأطلقت
عليه مهرجان آفاق مرسحية «رصاصه ىف قلب الخوف « وقد ذكرت
الصحيفة أن ىف هذا التوقيت العصيب الذى متر به البالد والذى
قد يتعرض فيه املواطن لإلصابة بطلقات الرصاص ىف الشارع تقام
فعاليات مهرجان آفاق مرسحية الذى يضم عدد كبري من الفرق
من جميع أقاليم مرص تقدم إبداعتها وفنها ففى التوقيت الذى
يشهد مظاهرات مبيدان التحرير كانت تقام العروض املرسحية ىف
مرسح البالون وحقق مهرجان آفاق مرسحية إنفراد بإقامة عدد
من املسابقات ىف مختلف فنون العرض املرسحى ثم تناقلت الفكرة
العديد من املهرجانات املحلية والدولية
وهو ما أثبت نجاح الفكرة فيعد مهرجان آفاق أول مهرجان مرسحى
عىل مستوى العامل يقدم هذا الشكل وكتب عن املهرجان كبار النقاد
ومنهم د .حمدى الجابرى الذى وصفه بأنه “مهرجان املهرجانات”
وتابع قائال تطور املرشوع واستطعنا تأسيس مؤسسة تضم جميع
األعضاء وهى مؤسسة ىف عشق مرص املشهرة بوزارة التضامن
االجتامعى ولها مركز ثقاىف خاص بها وهو مركز آفاق للثقافة والفنون
الذى يضم أعضاء الفرق من كل محافظات مرص ومع بداية الجائحة

بدأنا ىف التفكري ىف تقديم شكل مختلف من املهرجانات فدامئا نسعى
للتميز فجاءت فكرة مهرجان «الحكم للجمهور « والتى تقوم فكرته
عىل مشاركة الجمهور عن طريق مشاهدة العروض واختيار بعض
الجوائز كأفضل أول وثاىن وثالث عرض « ،الحكم للجمهور» باإلضافة
إىل لجنة التحكيم املتخصصة حيث توزيع نسبة درجات تحكيم
العروض بنسبة  60%للجمهور ونسبة  40%للجنة التحكيم  ،وإختتم
كلمته بتحية الهيئة التنظيمية للمهرجان والتى تتكون من لجنة
الندوات بقيادة الشاعر والناقد أحمد زيدان  ،سكرتري املهرجان سارة
أبو العال  ،مسؤول التنظيم أندرو فوزى  ،مسؤول العالقات العامة
مروان شومان ،مسؤول التجهيزات الفنية إبراهيم األسمر مسئول
لجنة النظافة غالية محمد  ،مسؤول لجنة التقنيات واإلضاءة خالد
عىل واملدير التنفيذى للمهرجان د .ساىل سليامن .
وىف كلمتها رحبت الفنانة حنان شوقى بالجمهور معربة عن سعادتها
عندما تشاهد املواهب تقدم فنها عىل خشبة املرسح فتشعر أنها
متثل معهم وكأنها داخل روح املمثل موضحه أن مسئوليتها كعضو
ىف لجنة التحكيم أن تتعامل مبوضعية وشفافية ىف تحكيم العروض
فدامئا الفائزون يحصلون عىل جوائزهم عن جدارة وإستحقاق
وأشارت قائلة « سعادىت الكربى عندما أجد فنان بذل مجهودا كبريا
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وحصل عىل الجائزة فأشعر وكأىن حصلت عىل الجائزة وكذلك عندما
أجده يقف أمامى ىف أحد األعامل فأعلم أىن كنت عىل صواب وأثناء
مشاهدىت للعروض أركز بدقة عىل كل تفاصيل العروض وعنارصها
ومن الجيد إقامه املهرجان رغم جائحة كورونا فىشء جيد إقامة
مهرجان للمرسح ومبشاركة الجمهور بالتوصيت «اون الين « وهى
فكرة جيدة لرئيس املهرجان هشام السنباطى الذى دامئا يفاجئنا بكل
جديد
فمن الجيد استمرار الفعاليات رغم ظروف جائحة كورونا فاملرصيني
دامئا مبدعني وأقوياء فمرص دامئا مبدعه بشبابها الواعد  ،فالفن
يرقى الروح وينقى اإلنسان من أى أفكار متطرفة والشباب سيغريون
سلوك العامة ىف الشارع ؛ ولذلك عليهم تقديم اعامل هادفة ومهمة
.
فيام أعربت الفنانة الليبية خدوجة صربى عن سعادتها بتواجدها
مبهرجان الحكم للجمهور وىف لجنة تحكيمه مع الفنانة حنان شوقى
موضحه انه من الجيد مشاركة الجمهور مع لجنة التحكيم ىف اختيار
العروض الثالثة االوائل فهى فكرة جيدة ومتميزة للمخرج هشام
السنباطى باإلضافة إىل أن املهرجان يتيح للشباب تقديم أفكار ورؤى
مختلفة تربز طاقات الشباب املبدع ،
واشارت أنها بدأت ىف املرسح منذ عمر الحادية عرش وأنها إستمرت
ىف رحلة عطاء طويلة فاملرسح بالنسبة لها حالة من العشق األبدى
وإختتم حفل اإلفتتاح بتقديم العرض املرسحى « أيهام أنا « لفرقة
إرتجالة يذكر أن مهرجان الحكم للجمهور يشارك به مثانية عروض
وهم فرقة إرتجالة بعرض « أيهام أنا «  ،فرقة فكرة بعرض « أنت حر
«  ،فرقة ألوان مرسحية بعرض «العقاب مقدما «  ،فرقة كواليسكم
بعرض « سرية البلياتشو «  ،فرقة حبايب مرص بعرض « نقطة ومن
أول السطر «  ،فرقة مرسح الغرب بعرض « 19شارع إسكندرية « ،
فرقة ضحكة مرسحية بعرض «مثن الحرية «  ،فرقة طالئع نقطة نور
بعرض «التراجع ال إستسالم “
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العربية للمسرح

تناقش «قوس قزح الرغبة ..منهج أوجيستو بوال في المسرح والعالج» إليكرتونيا

جريدة كل المسرحيين

برنامج «عني عىل املرسح» الذي تقدمه الهيئة العربية للمرسح،
اليكرتونيا  ،ناقش يف حلقته الثالثة ضمن فعالية «اقرأ كتب
الهيئة» كتاب «قوس قزح الرغبة ..منهج أوجيستو بوال يف
املرسح والعالج» تأليف اوجيستو بوال  ،تقديم وترجمة الباحثة
واملخرجة املرصية نورا أمني.
شارك يف املناقشة الباحثة واملخرجة الفلسطينية إميان عون ،و
مرتجمة الكتاب نورا أمني ،و أدار النقاش عبد الجبار خمران
مسؤول اإلعالم يف الهيئة العربية للمرسح.
املرصية نورا أمني ،قدمت الشكر للهيئة العربية للمرسح عىل
نرش الكتاب
كام أشادت مبقدمة عبد الجبار خمران لكتاب ،وقالت إنها رائعة
جدا حيث أشارت إىل أفكار مهمة .وأوضحت أن كتاب أوجيستو
بوال تم إصداره املرة األوىل يف العام 1997م ويعد املرحلة
النظرية من منهجه  ،تعبريا عن اهتاممه املمتد بالبعد النفيس
يف املامرسة املرسحية (أو التمثيلية) ومبناسبة مشاركته يف املؤمتر
الدويل السنوي لجمعية العالج النفيس الجامعي سنة 1989م يف
هولندا احتفاء مبئوية «مورينو» رائد العالج النفيس الجامعي،
هذه النقطة املهمة جدا ،نظرا لعالقتها بوالدة الفكرة األساسية
وتطويرها والتي تتقاطع مع نظريات الدراسات العالجية
ودراسات (املداواة النفسية) ،واملرسح بشكل عام .
أضافت أمني :بعد عام 1989م طور أوجيستو بوال بحثه الذي
قدمه يف ذلك املؤمتر ،وبدأ يأخذ أشكاال تطبيقية من خالل
التدريبات والبحث عن طرق عملية يف التعامل مع اطروحته
النظرية .وهو يتحدث يف كتابه عن املامرسة التمثيلية كفعل
استعادي ،وليس كتشخيص ألدوار متخيلة أو مكتوبة يف نصوص
مرسحية .قالت انه يتحدث عن اإلنسان العادي سواء كان ممثال
او غري ممثل  ،املهم انه يستعيد موقفا من حياته أو يستعيد
باألحرى حالة قهر (أو مشكلة ما تواجهه) ،مؤكدا أن هذا الفعل
االستعادي (إعادة متثيل موقف) يعد (مرسحية) من حيث هي
مامرسة نفسية مهمة جدا ،ميكن من خاللها تأمل األحداث التي
وقعت يف املايض أو يف الحارض ،ثم تنتقل االستعادة إىل مستوى
تعبريي وهو عنرص أسايس يشتمل عىل عملية «املرسحانية»،
بعدها يأيت عنرص التأمل أو التحليل والتعليق ،وهنا نصل إىل
مرحلة التغيري (تغيري املوقف) سواء من الشخص نفسه الذي
يستعيد الحدث ويحاول أن ينظر إليه من وجهة أخرى مختلفة
او من خالل املجموعة املوجودة من املشاركني أو «املتفرجني»
الذين يحاولون تجسيد موقفه ..ومن هنا نصل إىل مستوى أعىل
من انفتاح التجربة النفسية الداخلية .تابعت  :وخالل التجسيد
ميكن اقرتاح سيناريوهات عديدة وطرق مختلفة للفهم .وهي
تركيبة مرسحية ويف نفس الوقت تركيبة مرتبطة بالعالج النفيس،
ومن هنا نعود إىل جمعية العالج النفيس (الجامعي) يف مقابل
العالج النفيس الذي يحصل بني معالج نفيس (الفرد) ومريضه
(املنفرد) .بذلك تكون تجربة أوجيستو بوال نقلة يف العالج
النفيس من خالل (ما هو جامعي).
تنتقل نورا أمني إىل محور آخر وهو عالقة الفرد وموقفه
املشخص ومجموعة «املتفرجني» حيث أوضحت أن هذا الطرح
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إيمان عون :ليس من الضروري أن نكون مرضى
نفسيني حىت نستفيد من هذا الكتاب
طرحٌ فرجوي ،وهو األمر الذي يطرح عىل املرسحيني التفكري يف
الحاجز املوجود بني املتفرجني وخشبة املرسح أو املكان الذي
يعرض عليه املشهد املرسحي ،ذلك الفصل بني منصة إلنتاج
املشهد او إنتاج املعرفة وإرسالها ومكان التلقي ،و قد كرس هذا
الحاجز نقطة جوهرية يف تجربة بوال املرسحية ألن هذا الكرس
هو الذي يخلق القدرة عىل املداواة ،ألنه يطرح املشكلة وميكن
لآلخرين من أن يجروا إسقاطا عىل املوقف الذي يشاهدونه
ويتوحدوا معه ليصريوا هم أيضا مشاركني أو ميروا بحالة التطهر
من خالل املشاركة حيث املشاهدة هنا فعل إيجايب.
وتطرقت الباحثة املرصية ،للتطهر يف مرسح املقهورين الذي
يقسمه أوجيستو بوال إىل أربعة أقسام :التطهر األرسطي
والتطهر الفيزيقي البيولوجي والتطهر وفقا ملنظور مورينو،
مشرية إىل أن التطهر عند أوجيستو بوال» ال يعني أننا نصري
متوافقني مع القيم االجتامعية حتى ميكن دمجنا أو تدجيننا
بل هو مرتبط مبا يسميه بوال «التناضح» الذي يحصل أثناء
محاولتنا النظر إىل القهر ،وكيف نستطيع من خالل املشاركة
التفاعلية «املتضاعفة» ان نفتح مجاال جديدا إلعادة تحليل
أنفسنا.

وبخصوص «فن التمثيل» ذهبت نورا أمني إىل أنه بالرغم من
الحديث عن مرسح بوال عىل أنه خارج املؤسسة املرسحية
وجامليات عروض شكسبري واملرسح النخبوي واملرسح
البورجوازي ،إال أننا مع بوال يف منطقة تساعدنا عىل تطوير
مناهج التمثيل وذلك مبا يوفره التحليل النفيس وعالقة املمثل
بالشخصية التي ميثلها وعالقة املمثل بشخصيته وبنفسيته.
مؤكدة أن بوال يجعلنا مرة أخرى نسائل الحالة التمثيلية
النمطية والتلفزيونية الراسخة يف ثقافتنا ومراجعة طرق معينة
يف التمثيل اآليل ،ويطرح سؤاال حول مفهوم الشخصية .باعتبار
الشخصية غري موجودة إمنا املوجود هو املمثل وكل ما ينتجه
هذا املمثل مبني عىل مرجعياته النفسية والشخصية  ،ومن هنا
تكون فكرة التحليل والفصل بني األمرين مهمة جدا.
وتشري نورا إىل أن «قوس قزح الرغبة» هو جزء من منظومة
متكاملة من خمس تقنيات (مرسح الجريدة ،املرسح الخفي،
مرسح الصورة ،مرسح املنتدى واملرسح الترشيعي) وأن كل
هذه التقنيات املرسحية مرتبطة ببعضها البعض وتبلورت خالل
مراحل متعددة ،وكل تقنية هي استيعاب وتطوير لسابقاتها،
حيث املرسح الترشيعي هو مرسح املنتدى مع خطوة زائدة

المرتجمة مارست المنهج فاستطاعت أن تنقل روح
الفكر والفلسفة اليت ينتهجها بوال بأمانة كبرية
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نورا أمني « :قوس قزح الرغبة» جزء من منظومة
متكاملة من خمس تقنيات
ومرسح املنتدى يضم بشكل شامل مرسح الصورة مع إضافات
أخرى لها عالقة مثال بتدخالت الجمهور وتطويرها ومناقشتها.
املخرجة الفلسطينية إميان عون ،شكرت الهيئة العربية للمرسح
عىل الدعوة و الثقة ،كام شكرت الفنانة نورا أمني ،عىل ترجمة
الكتاب الذي اعتربته إضافة نوعية للمرسح العاملي ،وملرسحنا
العريب ،بنسخته العربية .باعتبار أن املرتجمة تعي املنهجية
ومارستها تدرباً وتدريبا ،وأنها استطاعت أن تنقل وبأمانة كبرية
روح الفكر والفلسفة التي ينتهجها بوال يف كتابه.
أضافت  :يف كتاب «قوس قزح الرغبة» ،يقودنا أوغستو بوال
نحو فهم أعمق لطبيعتنا اإلنسانية .يعري مخاوفنا واضطهادنا
أمام أنفسنا أوال ،ويحثنا عىل أن نتساءل ونفهم دوافعنا
ورغباتنا ،ونستنبط طرق انكشافها أمامنا وملن حولنا ،من خالل
تجسيدها بالصورة والكلمة  ،عندما تتحول الكلمة إىل كائن.
وأشارت إىل أن الكتاب مفعم بالتامرين الواضحة وأحيانا املبطنة
 إال ملن مارس هذه التقنية  -لإلمكانيات التي من شأنها أنتساعدنا عىل فهم ذواتنا ،بطريقة أعمق من املألوف .أوضحت
 :ليس من الرضوري أن نكون مرىض نفسيني حتى نستفيد من
هذا الكتاب ..لكنا جميعنا «مرىض» مرىض بداء االستهالك
– استهالك األفكار ،واملعلومات ،واملعتقدات ،واملوروثات
االجتامعي والتابوهات ،التي ينتج عنها بالرضورة أزمات مبطنة،
نحملها يف أعامقنا ،تخرج للعامل عىل شكل أفعال ومامرسات
متقطعة أو متوالية ،ممنهجة أو ال إرادية.
وأردفت :لقد حاول بوال أن يرفع املرآة عاليا أمامنا يف هذا
الكتاب ويقول لنا ،أن ال أحد ساملا من ارتدادات املواقف التي

مير بها ،والتي ال ترى مخرجا لها ،فتختبئ يف طيات الذهن
والوجدان ،وتظهر بالتسلل فيام بعد يف أفعالنا ومواقفنا.
وتستشهد إميان عون مبقولة بوال« :نحن الذين ننظر إىل كل
يشء ،ويبدو طبيعيا ،ألننا اعتدنا أن ننظر دون أن نرى ،اعتدنا
عىل النظر اىل جميع األشياء دوما بالطريقة نفسها ».موضحة
أنه من هنا وجب خلخلة النظام ،وتغيري الطقس الذي تعودنا
عىل مامرسته ،ونزع األقنعة حتى نرى ما وراءها .والهدف لدى
بوال ،ليس الفعل لغاية الفعل ،وإمنا الفعل بهدف التغيري ،حتى
نعرب إىل الضفة األخرى بأمان.
وتشري عون إىل انه يف منهجية مرسح املضطهدين/املقهورين،
يحفر بوال بشكل أركيولوجي ،يف الطبيعة اإلنسانية للفرد،
والطبيعة الرتكيبية للمجتمع ،ويضعهام يف سجال  ،مفعم
بالذاتية ،ومشبع باملكاشفة .وهذا يحدث عىل لسان وبصوت
املقهورين/املضطهدين ،الذين ال تسمع أصواتهم بالعادة ،فهم
أبطال مرسحه ،املطالبون بالوقوف عىل تفاصيل حياتهم ،والنظر
إليها كملحمة تحتاج اىل التدخل والتعديل من أجل الوصول اىل
التفريغ /الكثارسس وصوال إىل التغيري .لكنه يلغي الكالم يف كثري
من األحيان لصالح الصور ،يف محاولة الستنباط البالغة يف التعبري
والكثافة يف املعنى ،حيث يف كل صورة وكل حركة كتابة معمقة.
وتتساءل إميان عون :ما حاجتنا لهذه التقنية ،اآلن ويف كل
مكان؟ من منا ال يعيش القهر/االضطهاد؟ صغر أم عظم؟ خارجيا
أم داخليا ،ممنهجاً أم مسترتا؟ وتجيب :نحن جميعنا مدعوون
لهذه الوليمة الفكرية املامرساتية ،حتى نقف أمام صور قهرنا
واضطهادنا يف مرآة ذواتنا ،وليك نرفع املرآة التي نرى بها
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تجربة أوجيستو بوال نقلة في العالج النفسي من
خالل ما هو جماعي

مجتمعنا بعيون متعددة ،تهدف اىل تفكيك وإعادة صياغة هذا
القهر بأشكال مضخمة حينا ،ومتمددة أخرى ،لنصل اىل تعريته
ونزع الخوف املحيط بنا ،حتى يصغر ويتالىش ،أو يتضخم
وينفجر .نقوم بهذا كله بطريقة فنية جاملية ،ألن مدخلنا عامل
املرسح الذي نقله بوال من كونه عامل مرتفع ،اىل كونه مسار
حيايت مشرتك لكل من يرغب بالتغيري.
وتشري الباحثة الفلسطينية ،إىل أن لبوال يف كتابه منهجية فنية،
اجتامعية ،ونفسية ،يستخدم فيها جسد الشخوص والشخصيات،
بصفتها مخزن املعلومات لكل ما مر ومير عليها .كام يستخدم
اللعب ،بوصفه طاقة عليا لنشاط الذهن املرتبط بهذا الجسد،
واملتفلت من القيود النمطية والسلطوية ،حتى يساعدنا يف كرس
القوالب الزجاجية التي نحيط أنفسنا بها خوفا من انكسارنا.
فلامذا اللعب؟ ألننا عندما نلعب نتعلم ،نراقب ،نتجرأ ،نشارك،
نستخلص العرب ،فنفهم.
وأوضحت أن نورا أمني تش ّبه بوال بالحاوي الذي يأخذ بيد
جمهوره ليفكك السحر ،حيث يدعونا للنظر لكل جزئية يف
حياتنا حتى نفهم التعويذة التي تسجننا يف قوالبنا .ففي تقنية
قوس قزح الرغبة – تقول إميان عون – يحاول بوال أن يجعلنا
متفرجني عىل ذواتنا ورغباتنا بقدر ما نحن منتجني لها .هذا
التمرين عىل وجه الخصوص ،والذي استقى الكتاب منه اسمه،
يؤسس لفهم الذات والنقد الذايت البناء .وصوال اىل التفهم
والتعاطف بني البطل والبطل النقيض وصوال اىل الجمهور
الرشيك يف تحليل وتصوير إرادات ورغبات البطل.
وترى إميان عون أنه ما بني «الرغبة واإلرادة» بحر عاصف ،مدّ
وجزر .ويف الكتاب يأخذنا بوال عرب قارب تالطمه أمواج الرغبات
مقابل تعدد إرادات الشخصية الواحدة يف بحث ذايت لكل بطل،
يؤسس لنقله من حالة املامرسة ما قبل اإلدراكية إىل حالة
اإلدراك الواعي والتحول البناء .مشرية إىل أن منهجية مرسح
املقهورين/املضطهدين تبحث يف معنى الحوار .وتروي الباحثة
قصة يرويها بوال عن صديق بريطاين كان «جوكر» يعطي
محارضة عن املرسح أمام بعض املرىض النفسيني .يرشح لهم
ظهور البطل الواحد عىل يد تسبيس ،وكيف اخرتع املونولوج،
ثم كيف اخرتع اسخيلوس البطل الثاين ،وسألهم :املمثل األوحد
كان يقول املونولوج ،وعندما أصبح هناك ممثالن ظهر ال ؟؟؟
فلم يجبه أحد .فأعاد الكرة ،وهذه املرة استخدم اإلشارة ،أصبح
واحد للمثل الواحد ومقابله املمثل اآلخر ،فجاوبه أحد املرىض:
«مونولوجني».
وذهبت إميان عون إىل أن هذا ما دعا بوال إىل التفكري بتعمق
حول ما إذا كان املريض بالفعل عىل حق ،وأننا يف الغالب ال
نتحاور وإمنا نتحدث مبونولوجات متوازية ،هذا ما يحدث
بالغالب يف السياسة ،واالقتصاد ،والدين ،األمر الذي أوصله
إىل خالصة وهي أننا يف كثري من مامرساتنا ال نستخدم الحوار
الحقيقي.
وتساءلت الباحثة الفلسطينية بناء عىل تصور بوال :هل نتحاور
من خالل مونولوجات مسبقة لدينا أم أننا نستمع ونصوغ
مفاهيم جديدة كلام سمعنا فكرة جديدة؟» .أجابت  :اننا
ننطلق عادة من أفكارنا ومعتقداتنا املسبقة  ،دون معرفة أثر
ما نقوله أو نفعله عىل اآلخرين .وهو يقول يف الكتاب« :نحن
نعي رغباتنا ،لكننا ال نعي كيفية استقبالها عند اآلخرين .ونعرف
إرادتنا ،لكننا ال نعرف أثرها يف املقابل» ،وهنا نحن مدعوون
وفق منهجية هذا الكتاب ألن نراقب أنفسنا ،وأن نعي أفعالنا،
وندرك وعي اآلخرين بهذه األفعال.

[

ملف

[

08

وداعا

فهمي
الخولي

جريدة كل المسرحيين
العدد 701

 01فبراير 2021

[

ملف

[

09

ناصر عبد المنعم:

طليعي وصاحب فكر حر
وأفضل من يدرب الممثل

701
العدد 545
العدد

2018
فبراير 2021
 05فبراير
01

جريدة كل المسرحيين

فهمي الخويل مخرج مرسحي طليعي كبري،
مرسحه حافل باملغامرة واملغامرة للسائد
 .يتميز مرسح فهمي الخويل بعدة مالمح ،
أرصد بعضاً منها عىل النحو التايل :
أو ًال  :اختياراته للعروض املرسحية التي
يقدمها تأيت عىل صلة بالواقع الراهن ومتاس
مع القضايا امللحة املطروحة آنياً .وهو يف هذا
يؤمن بدور املرسح يف إيقاظ وعي املتفرج
ودفعه نحو التساؤل حول ما هو كائن ،وما
ينبغي أن يكون ،وله يف هذا الصدد مقولة
هامة  « :الفنان دامئا يكون عىل يسار النظام
الحاكم «.
ثانياً :اإلميان العميق بالتجريب كفعل
مرسحي ،فهو مخرج طليعي كبري ال يقنع
بالسائد واملتكرر عىل املستويني الفكري
والجاميل ،وتحفل عروضه باالبتكار ومساءلة
النص املرسحي والتجريب عىل املادة
الكالسيكية .ويف هذا السياق قدم مرسحية
وليم شكسبري «تاجر البندقية « لفريق مرسح
آداب القاهرة قبل حوايل أربعني عام  -وكنت
وقتها عضوا بالفرقة  -واختار فهمي الخويل
أن يقدم املرسحية برؤية جديدة مدهشة
متجاوزة كل املعطيات السائدة آنذاك حال
التصدي للكالسيكيات الراسخة ،حيث اختار
قالب الدراما املوسيقية «»musical play
يف إطار رؤية معارصة واكبت توقيع اتفاقية
«كامب ديفيد» ،مستله ً
ام مجريات القضية
الفلسطينية عرب نسق أدايئ مبهر لشخصية
«شايلوك» التي أداها الطالب وقتها واملمثل
الكبري اآلن /أحمد كامل .رؤية فهمي الخويل
املرسحية أدهشتنا كمشاركني يف العرض مثلام
أدهشت الجمهور أيضا ،وحققت نجاحاً
جامهريياً الفتا.
ثالثاً :االشتغال الحر عىل النصوص املرسحية
التي يتصدى إلخراجها ،مبشاركة كل مبدعي
عنارص العمل ،فتجده يفتح الباب لنسف
املشهد حيناً ،أو تعديله وإعادة بنائه
عىل نحو مختلف ،أو حتى اقرتاح مشاهد
جديدة ،بحيث تشعر معه أنك داخل معمل

التجارب املرسحية ميتد طوال فرتة اإلعداد
وتحضري العرض ،وأحياناً أثناء العرض ،حدث
هذا ونحن طالب أعضاء يف منتخب جامعة
القاهرة عندما تصدى لتقديم مرسحية
«العمر قضية» عن عميد األدب العريب د.
طه حسني والتي كتبها د .سمري رسحان و .د.
محمد عناينُ ،
ورشفت باملشاركة فيها يف دور
«طه حسني «.
رابعاً :تتميز عروضه املرسحية بالخيال الكبري
يف توظيف مفردات العمل ،فقطعة ديكور
واحدة مثال بوسعها أن تؤدي أكرث من وظيفة
داخل العرض ،كذلك أجساد املمثلني التي
دفعها خياله ألداء دور سينوغرايف بارز،
فتجد أجسادهم تشكل أبواباً ومكاتب
ومقاعد  ...الخ.
كام تتميز عروضه بديناميكية هائلة ،فكل
لحظة داخل العرض تأيت حافلة بالحركة
والفعل والتكوينات الجاملية املتميزة واملعربة
عن األحداث .
خامسا :اإلدارة البارعة للممثلني ،حيث
ميتلك فهمي الخويل قدرات كبرية يف تفجري
طاقات املمثلني ودفعهم نحو قراءة واعية
للشخصيات التي يقومون بأدائها ،عرب
دراسة مفاتيح ومسارات وتحوالت هذه
الشخصيات ،كام يُجيد قيادتهم برباعة ،دون
تلقني حريف ،للتألق داخل العرض املرسحي،
بحس عالٍ يف الرهان عىل
إضافة إىل متتعه
ٍ
ممثلني يف بداية طريقهم ،ومنحهم فرصاً
كبرية داخل العرض املرسحي .تجىل هذا مبكراً
تقريباً عام  ،1980عندما أرص عىل إسناد دور
البطولة النسائية يف «تاجر البندقية» لطالبة
ليست لها تجارب مرسحية سابقة ُتذكر،
وأسند اليها دور «بورشيا « ،ولك أن تعرف
أن هذه الطالبة وقتها هي حالياً النجمة
الكبرية /عبلة كامل.
هذه بعض وليست كل املالمح التي متيز
املخرج الكبري /فهمي الخويل صاحب البصمة
املميزة يف مسرية املرسح املرصي.
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المخرج فهمي الخولي معربا عن
سعادته بجائزة الدولة التقديرية
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سعادة كبرية وفخر شعر به
المسرحيون عند إعالن فوز المخرج الكبري
فهمي الخولي بجائزة الدولة التقديرية
في الفنون هذا العام .والمخرج فهمي
الخولي أصبح رمزا من رموز المسرح
المصري ويحمل في مسريته تاريخ مسرحي
طويل وحافل بل ومؤثر في المسرح
المصري ومؤثر في المجتمع أيضا بما
قدمه من رؤى وأفكار متمزية ومتفردة
جعلت منه عالمة فمن العالمات الفارقة
في المسار المسرحي .المخرج فهمي
الخولي خريج المعهد العالي للفنون
المسرحية بمصر دفعة  1971األول علي
الدفعة .عمل أستاذا ومحاضرا لمادتي
التمثيل واإلخراج في كل من المعهد
العالي للفنون المسرحية بالقاهرة وأقسام
المسرح أداب إسكندرية وحلوان وكلية
الرتبية جامعة حلوان >سافر إلي الواليات
المتحدة األمريكية لدراسة المسرح األمريكي
سنة >1987
أخرج  103عرضا مسرحيا .عني مديرا عاما
للمسرح الحديث (السالم) من – 1987
1997
ثم مديرا عاما لمسرح الغد من – 1997
 ,2001كما حاز على العديد من التكريمات
والجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية,
وترأس لجان التحكيم بعدد من المهرجانات
الدولية والعربية .وكان البد لمسرحنا أن
تحتفي معه بهذه الجائزة القيمة.

أحمد محمد الرشيف
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أشكر نقابة المهن التمثيلية
 ونحن نحتفل ونهنئك ونهنئ املسرحيني كلهم بهذهاجلائزة الكبيرة ,حدثنا عن قصة حصولك عليها.
 أنا مل أطلب الحصول عىل الجائزة ولكن يتم هذا الرتشيحمن خالل جهة معينة وقد رشحتني نقابة املهن التمثيلية
برئاسة د أرشف زيك وبعدها شكل املجلس األعىل لجنة لعمل
قامئة قصرية تعرض عىل املجلس ,وكان املرشحون من قبل
يبلغ عرشين أو ثالثني مرشحا يف كل فرع من فروع الجائزة,
فيتم تكوين لجنة فحص للرتشيحات وتقوم بتصفيتهم لضعف
الجوائز فالجوائز ثالثة لكل فرع ,واملرشحون بعد التصفية
عبارة عن ستة مرشحني يتم تقدميهم إىل املجلس األعىل,
وقد أسعدين أين كنت من ضمن القامئة القصرية وأشكر كبار
املثقفني واملفكرين الذي وضعوين ضمنها ورأوا أين أستحق,

ثم بحث املجلس األعىل املرشحني الستة .وكان رشف كبري يل
أين من التصويت األول حصلت عىل  95يف املائة من األصوات
وهذا نادرا ما يحدث ,إال لعدد من املرشحني األكفاء .وهذه
اللجنة وهي املجلس األعىل للثقافة والفنون اآلداب ليس
بهم رجل مرسح ,وكونهم قد أجمعوا عيل بعدما اطلعوا عىل
سرييت الذاتية فهذا تاج عىل رأيس وأشكرهم جميعا .وأشكر
من رشحوين وهم مجلس إدارة النقابة وعىل رأسهم النقيب
د .أرشف زيك.
تاريخ حافل من التكريم
 أنت حتمل تاريخ مستحق من التكرمي من جهاتعدة ,كيف كانت تلك املسيرة؟
 -من خالل  57سنة يل قضيتها يف املرسح ,منذ تعييني يف فرق
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الجائزة تاج على رأسي
واشكر كل من رشحين
وطنه ويف الدول العربية بهذا الشكل ويبعث عىل السعادة
ألنه حقق رضاء وتقديرا من اآلخرين سواء يف مرص أو الوطن
العريب.
مسرية إخراجية متمزية
 كيف كانت البدايات كمخرج؟ عندما كنت طالبا يف املعهد رشحت من قبل العديد منأساتذيت لإلخراج .ومن الجميل أن جييل يفخر بأين منهم
وأساتذيت يفخرون بأين تلميذ لهم ,كام رشحت إلخراج مرسحية
(الحمري ميوتون رفثا) ,تأليف الدكتور عبد املجيد مازن لرشكة
النرص للسيارات واملرسح العاميل ,وهذه كانت بداية بحصويل
عىل كأس املرسح العاميل ,ثم استمرار إخراجي لعروض مرسح
الرشكات الذي قدمت به عددا كبريا من العروض املرسحية
مثل (رسول من قرية دمرية) وحصولها عىل الجائزة األوىل
وأيضا عرض (بلدي يا بلدي) للدكتور رشاد رشدي .كام توجد
عدد كبري من النصوص املرسحية التي أحسن اختيارها ,ونفس
اليشء عندما أخرجت لكلية حقوق عني شمس ثم ملنتخب
عني شمس ,وحصلوا عىل كأس الجامعات ,ومثال يف مرسحية
(باب الفتوح) فقط ,كان الطلبة اآليت أسامؤهم أصبحوا نجوما:
وهم محمود حميدة من كلية التجارة وكان راقصا يف الفنون

الشعبية وكان أول مرة ميثل وعصام السيد وحمدي يس رئيس
مجلس الدولة بعد ذلك وفاروق الفيشاوي ومحسن حلمي
وسامي مغاوري ,وآثار الحكيم ,ومرتىض منصور املحامي
املشهور اآلن ,و عبلة كامل ونارص عبد املنعم ويارس عيل
ماهر ,يف مرسحية (تاجر البندقية) عندما أخرجتها آلداب
عني شمس وحصلت بها عىل كأس الجامعة ,وأيضا أخرجت
ملنتخب جامعة القاهرة مرسحية (العمر قضية) التي قام
بأدوار البطولة بها نارص عبد املنعم ثم صالح عبد الله وكان
أول عمل ميثل فيه ,وفتوح أحمد .واآلن كثري من النجوم كانوا
تالميذا يل أو كان يل رشف إما مساعدتهم يف دخول معهد
الفنون املرسحية مثل أحمد زيك وشهرية ومحمد متويل وفاروق
الفيشاوي وعبد الرزاق حسني ومختار العزيب.
المسرح للمجتمع
 كيف تنظر إلى املجتمع من خالل أعمالك؟ إن املخرجني املرسحيني ينقسمون إىل قسمني ,مخرج منفذوهو يحول النص املرسحي من يشء مكتوب عىل الورق إىل
يشء معروض عىل املرسح وبدون أي تدخل أو إبداع أو
إضافة أو رؤية ,كام كتبه املؤلف .والنوع الثاين وأنا منهم هو
املخرج صاحب الرؤية ,وهو املخرج الذي يؤمن بأن املرسح
وسيلة للتغيري وللتفكري وإلحياء الرغبة يف التمرد والثورة
عىل هذا الواقع الذي يعيشونه من خالل تقديم املرسحيات
الهادفة لدعم هذه الرغبة يف الوصول إىل الغد األفضل ونظام
الحياة الذي يرتكز عىل العدل والحرية واإلميان بأن املرسح
كام دعا إليه الدكتور محمد مندور يف فرتة من الفرتات ,هو
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التليفزيون املرسحية يف  ,10/10/1963وكانت تابعة لوزارة
الثقافة واإلعالم ,وأنا عينت باملرسح الحديث الفرقة السابعة,
 ,فمن خالل  57سنة يف املرسح كممثل ثم مساعد مخرج ثم
مخرج ,حصلت خاللها عىل أكرث من تكريم من عدة جهات,
فمثال اختارين مهرجان قرطاج كرئيس للجنة التحكيم يف دورته
الثانية ,وأنا انتخبت من خالل لجنة مكونة من  18رجل مرسح
عريب وأفريقي ,باإلضافة إىل أنني رشحت أكرث من مرة للجنة
تحكيم أيام الشارقة املرسحية .كام رشحت من قبل مؤسسة
السينام واملرسح يف بغداد أنا واألستاذ فاروق عبد القادر يك
نقيم سنويا املوسم املرسحي هناك .كام رشحت مع الدكتور
حمدي الجابري يف أول عيد فن بالعراق أقامه الرئيس صدام
حسني .كام حصلت عىل وسام االستحقاق من الطبقة األوىل
من األردن عندما عرضنا يف عامن مرسحية (لن تسقط القدس)
التي قام ببطولتها الفنان الراحل نور الرشيف مع عفاف رايض.
كام أن مرسحية (الوزير العاشق) عرضت بالقاهرة ثالثني
ليلة فقط ,لكن فوجئت أن ستة دول طلبت من مرص عرضها
هناك ,فكان هذا تكرميا عظيام .وكذلك مرسحية (سالومي)
التي سجلت يف موسوعة جينيس وقد تم عرضها أيضا عدة
دول عربية وقد القت نجاحا كبريا .وأيضا مرسحية (لن تسقط
القدس) القت نفس النجاح .كام يوجد عدد كبري من الجوائز
التي نلناها نتيجة مسريتنا أو إبداعنا املرسحي .هذا جانب,
الجانب اآلخر هو حصويل عىل جائزة الدولة التشجيعية سنة
 ,1989وبعدها حصويل عىل نوط العلوم والواجب .وأيضا
حصويل عىل جائزة التفوق سنة  2009وامليدالية الفضية وأخريا
جائزة الدولة التقديرية ,بالطبع يشء رائع أن يكرم الفنان يف
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والدكتور رشاد رشدي ,كان د .مندور يقول إن املرسح للناس
وللمجتمع  ,املرسح من الناس و إىل الناس ,أما د .رشاد رشدي
وتالميذه كانوا يؤمنون بأن الفن للفن ,كام هو الحال حاليا
للفن يف الغرب لكن بعد مرسحيتني فقط وهام (الفراشة)
و(لعبة الحب) تحول د رشاد رشدي إىل فكرة أن املرسح
من الناس وإىل الناس بعد قرارات يوليو االشرتاكية التي قام
بها الرئيس عبد النارص ,وكان له رأي يف هذه القرارات وبعد
ذلك توالت عروضه هو وتالميذه مثل (نور الظالم) و(بلدي
يا بلدي) و(حالوة زمان) وغريهم ,كل العروض التي تؤكد أن
املرسح للشعب يرى فيه واقعه وأحالمه وأفكاره يف الوصول
إىل ما يسمى بالغد األفضل .أنا من هؤالء ومل أقدم إال عروضا
مرسحية تتصل بالناس وأحالمهم وهمومهم .لكن يف فرتة من
الفرتات أشيع أين رجل املرسح الجاد فقط ويف هذه الفرتة كان
املرسح الخاص الكوميدي والتجاري منترشا ,فحاولت أن أثبت
لنفيس ولآلخرين أين قادر عىل إخراج النوعية األخرى من هذا
املرسح ,فقدمت مثال (حمري جمري) ومرسحية (عرشة عىل
باب الوزير .ثم مرسحية (الحب بالعقل) بطولة إسعاد يونس
وسمري غانم .وقدمت ملرسح التليفزيون مرسحية (شغال عند
اتنني) وكانت أول بطولة مطلقة ألحمد بدير وسعيد عبد
الغني.

جريدة كل المسرحيين

تجربة كفر الشرفا
 ما أهم املحطات يف حياتك اإلخراجية؟ قدمت (أول املشوار) يف عام  1970أثناء رئاسة سعد الدينوهبة لهيئة قصور الثقافة والفنان حمدي غيث كان رئيس
اإلدارة املرسحية عندما اختارين ألكون واحدا من طالبه يتنبأ
يب ألكون مخرجا كبريا فرشحني لفرقة بنها وكانت الفرقة
حائزة عىل املركز األول حينئذ وبعدما ذهبت وأنا يف نصف
الطريق عدت واتصلت بحمدي غيث وقلت له إنني أرغب
عندما أخرج إلقليم خارج القاهرة أن يكون املؤلف منهم
واملمثلون أيضا منهم وهم أيضا املتفرجون ,لكني ال أقدم نصا
مثل (القناع) للكاتب الكبري كرم النجار وهو كاتب قاهري
وأفرضه عىل مجموعة من البرش يعيشون واقعا غري واقع
القاهرة .فوافق وقال يل أن أذهب إىل بيت ثقافة كفر الرشفا
 ,فأقمت ملدة ستة أشهر كاملة بكفر الرشفا أدخل بيوت
الفالحني وأعيش معهم وآكل معهم ويحكون يل همومهم.
فقدمت عرضا اسمه (أول املشوار) ميثل فيه نصف أهايل البلد
والجمهور مييش يف حواري وأزقة الكفر ومن خالل البيوت
ومن خالل النيل ,واملرسح كان مكانه فوق أسطح البيوت,
فأهل البيت الذين قد حكوا يل فقرة ما وأنا مرسحتها يقومون
بتمثيل هذه الفقرة فوق سطح بيتهم واملتفرجون يقفون
ويشاهدون تلك الفقرة فوق السطح ثم يسريون وراء دليل
(الكفراوي رشف) الراكب فوق ناقة وأمامه اآلالت الشعبية
واألطفال يطبلون ويغنون األغاين الريفية املنترشة هناك ثم
ننزل إىل شاطئ النيل من خالل املعدية فنجد منوذجا للفرح
الريفي القائم عىل الزواج املبكر ونعرتض عىل ذلك ثم نجد
مؤذن القرية يؤذن صالة املغرب فيطلب منهم (الكفراوي
العدد 701
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أتمىن زيادة اهتمام الدولة بالمسرح وأن يعيد
الرئيس عيد الفن

أنا حزين لما يحدث في
مسرح الدولة اآلن

رشف) أن يصلوا املغرب عىل شاطئ النيل ثم يتوجهون بعد
ذلك ملشاهدة العرض الذي يقدمه املخرج فهمي الخويل
القاهري .فكان شيئا جميال وكان من أثر هذه املرسحية
أن تدخل الكهرباء للقرية وأن تحل مشكلة املياه ألنه كان
هناك إقطاعي قبل الثورة لدية ماكينة ري كبرية تروي أرضه
أثناء نوبة الري ثم بعد ذلك أرايض باقي الفالحني البسطاء,
فأيت اإلصالح الزراعي واستوىل عىل هذه املاكينة وعندما
يكون الفالح أرضه رشاقي وتحتاج إىل الري وماكينته معطلة
يؤجر املاكينة بالساعة وأخريا عندما يجني املحصول ويسوقه
للجمعية التعاونية الزراعية يصبح مطالبا مببالغ كثرية وقد
أفلس الكثري منهم نتيجة كل ذلك ,ونتيجة املرسحية أننا
جمعنا مبلغا كبريا كام طالب محافظ القليوبية الراحل محمود
السباعي شقيق األديب يوسف السباعي وهذا املبلغ ميثل ثلث
تكاليف إدخال الكهرباء لكفر الرشفا وأيضا نجمع تكاليف

رشاء ماكينة ري كبرية تكون احتياطيا للامكينة املوجودة التي
ميتلكها اإلصالح الزراعي ,وقد حدث ذلك واشرتينا ماكينة الري
ودفعنا ثلث التكاليف ,ومشكلة الري تم حلها يف كفر الرشفا
من خالل هذه املرسحية واشرتاك األهايل فيها والتي أصبحت
منوذجا يحتذى بعد ذلك للقرى النموذجية التي يشارك أهلها
بحل مشاكلها .وأفخر أيضا بأنه من خالل هذا العرض تم محو
أمية عدد كبري جدا من أخايل القرية .وكان هذا يف عام 1970
وكان يحرض الربوفات عدد كبري جدا من األهايل وأهايل القرى
املحيطة قد يصل إىل آالف من املتفرجني.
قلة العروض الجيدة
 كيف تنظر ألحوال املسرح املصري حاليا؟ حقيقة كم أنا حزين ملا يتم يف املرسح املرصي .فمرسحمثل قطاع الفنون الشعبية يقدم عروضا هزيلة ,لذا ال تجده
يف املهرجان القومي منذ إنشائه منذ سنوات ,وكذلك املهرجان
التجريبي ال يقدم قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية
عروضا متميزة وتشارك فيه ,ومل يشهد العامل إال الفرق التي
تسمى بالفنون الشعبية مثل فرق رضا والقومية واآلالت
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ومفيدا للمجتمع ومرآة حقيقة للمجتمع وأن يحاول دامئا أن
متتلئ القاعة التي يقدم فيها عرضه بالجامهري وأن يحاول كل
مشارك يف العرض أن يسوق ويدعو املشاهدين.

الشعبية .كذلك حاليا فرق البيت الفني للمرسح اختلطت
فالكوميدي يقدم ما يجب أن يقدمه املرسح الحديث وهكذا
لكل الفرق اختلطت .ومل يقدم االزدهار والنمو حقيقة سوى
مرسح العرائس ومرسح الطفل ,لكن أغلب املسارح ال تجد
عروضا متميزة إال نادرا سواء يف املرسح القومي أو الحديث
أو الطليعة أو يف الشباب .لكن عندما أصدرت وزيرة الثقافة
د .إيناس عبد الدايم قرارها بالتجديد لعادل حسان مديرا
ملرسح الشباب وأيضا عندما تحمس املخرج خالد جالل ومعايل
الوزيرة للموهبني ,أتصور أن يصبح عرصا ذهبيا ,لكن لألسف
ال يوجد إال عدد قليل جدا من العروض التي متكنت أن ترشف
مرص وميكن أن متثلها يف املهرجانات العربية والدولية ,أو أن
تجد إقباال من الجامهري إال فيام ندر .مرسح الدولة يحتاج إىل
مؤمتر أطالب به وتتحمس له السيدة الوزيرة ونقدم حلولنا
وتتشكل لجنة تتابع تنفيذ قرارات هذا املؤمتر وتوصياته ,وأن
يتحقق فعال للمرسح املرصي االزدهار الذي كان يف الستينيات
والسبعينيات.

أمنيات ومطالب
 كيف ترى روشتة العالج للمسار املسرحي؟ كانت فرق التليفزيون املرسحية تنتقل إىل الناس يف أماكنتواجدهم ويف قراهم ,فقدمت عددا كبريا من املرسحيات يف
السينامت التي كانت موجودة يف األحياء الشعبية مثل سينام
شربا بالس وسينام الحلمية ,وسينام حلمية الزيتون .وكان سعر
التذكرة عرشة قروش يشاهد بها املتفرج أكرب نجوم املرسح
آنذاك .أطالب بأن ينتقل املرسح للناس  ,فال ميكن أن ننتج
عروضا بآالف وماليني ثم نضع أيدينا عىل خدودنا وننتظر
أن يأيت إلينا الجمهور فال بد أن يكون هناك رشكات تسويق
واملرسح ليس فقط يف القاهرة ,املرسح يجب أن يكون
يف جميع أنحاء مرص ,وال نعتمد فقط عىل مرسح الثقافة

 مباذا تنصح شباب املسرحيني؟ أرجو أن ال يهتم كل منهم بنفسه وأن أال يحاول كل منهم أنيقدم مرسحا تقليديا وأال يقدم مرسحا يحاول فيه إثبات قدرته
عىل اإلخراج بل أن يحاول كل منهم أن يقدم مرسحا للناس

المسرح يجب أن يكون
من الناس وإلى الناس

الجامهريية بل من حق الجامهري يف كل أنحاء مرص أن تشاهد
العروض املتفردة واملتميزة بالتعاون مع املحافظني ورجال
األعامل لتستطيع كل الفرق أن تقوم برحالت يف املحافظات
وكفورها ونجوعها وتعرض فنها ,ألن مرسح الثقافة الجامهريية
ال يقدم إال كل ما هو جيد وثري ومفيد للفن املرصي وال يقدم
عروضا مبتذلة باملرة .
أمتنى أن املسارح التي كانت ملك الدولة وأنشأتها الدولة أيام
فرق التليفزيون ويف الستينيات والخمسينيات أن تعود مرة
أخرى إىل الدولة وأال ترتك كمخازن وخرابات .فالبد أن تزيد
عدد املسارح يف مرص يك يزيد عدد املتذوقني أليب الفنون.
وكذلك االهتامم باملرسح الجامعي واملرسح املدريس واملرسح
العاميل ألهميتهم يف تكوين الطالب أو العامل الذي سيصبح
رب أرسة بعد ذلك ويحبب أرسته يف تذوق املرسح والذهاب
إليه ويصبح املرسح عادة أسبوعية أو شهرية.
أمتنى أن تنخفض أسعار تذاكر مرسح الدولة حتى تصبح يف
متناول الجميع الكادحني والطبقة الفقرية ,وأن تهتم الدولة
بأن يذهب الجميع للمرسح وال نقدم العروض للكرايس
الخاوية.
وأمتنى أن يزيد اهتامم الدولة باملرسح بأن تزيد ميزانيات
اإلنتاج وأن يفتح الباب لتعيني كل املوهوبني وليس أوائل كل
دفعة فقط.
أمتنى أن تتجدد كل فرقة مرسحية ويكفي أن أذكر مثال أن
الفرقة الغنائية االستعراضية وهي أكرب فرقة يف قطاع الفنون
الشعبية ليس بها غري مثانية أعضاء فقط  ,ال يوجد بها أو بأي
فرقة بالقطاع أخرى غري عدد قليل جدا من املمثلني .فيجب أن
تهتم الدولة باملرسح وأن يتم تطوير وهيكلة املسارح خاصة
الفنون الشعبية وأن يتم اختيار قيادتها ومديريها اختيارا
سليام جدا من كبار املحبني والقادرين عىل إدارة وتطوير
وازدهار هذه الفرق يك يعود املرسح املرصي مرة أخرى إىل
ريادته.
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أمتنى أن تعود ميزانية الدعاية مرة أخرى يف ميزانية اإلنتاج
التي ألغيت يف عهد فتوح أحمد حينام كان رئيسا للبيت الفني
للمرسح ,وأصبحت كل العروض تكاد تكون مرسحيات رسية.
وأمتنى أن يعود التعاون ما بني وزارة اإلعالم والثقافة ويعود
اهتامم وزارة اإلعالم باملرسح والدراما التلفزيونية .وأن يحدث
تنافس ما بني استوديوهات وإنتاج مدينة اإلنتاج بأن تصبح
مدينة فعال لإلنتاج.
أرجو أن يهتم كل إنسان مسئول يف مرص بأن يعود عيدا
العلم والفن وأن يهتم رئيس الدولة بقيمة وأهمية الفن
والعلم وأن يحتفي بكبار بالفنانني والعلامء يف مرص الذين
قدموا إنجازا ملرص وفنا مرشفا فيهتم كل عام بأن يلتقي بهم
وأن يعطيهم الجوائز وأن يعود توزيع األوسمة حيث أصبح
اآلن ال يتم إال توزيع مجرد شهادة مع الجوائز املادية لكن
نتمنى تسلم األوسمة من السيد الرئيس ألن اهتاممه بالفن
هو اهتامم باإلنسان ألن تعود القيم النبيلة.
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«وداعا  ..األستاذ  ..والمعلم  ..وعاشق المسرح»

فهمي الخولي

رحل عن عالمنا األسبوع الماضي المخرج القدير فهمي الخولى عن عمر يناهز  81عاما بعد صراع مع المرض .الخولي احد أعمدة المسرح
المصري منذ ستينيات القرن الماضى ،قدم للمسرح المصرى إرثا مسرحيا كبريا من األعمال المتمزية اليت شكلت بصمة وعالمة فى تاريخ المسرح
المصري والعربي .تمزي باشتباكه مع القضايا الهامة والشائكة وكان له أسلوبه الخاص الذى مزيه عن مخرجي جيله.
اكتشف وقدم كثري من النجوم وكان له دوره البارز فى حركة المسرح الجامعي منذ سبعينيات القرن الماضي .حصل «الخولي» على
بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في  ،1971وحصل على منحة علمية من الواليات المتحدة األمريكية لدراسة المسرح األمريكي
في  .1987عمل مخرجا في أكرث من دولة عربية  .أخرج  103عرضا مسرحيا لمسارح الدولة والقطاع الخاص ومسرح التلفزيون ،وقصور الثقافة،
والمسرح الجامعي ،والعمالي والمستقل من بينها« :الوزير العاشق»« ،سالومي»« ،لن تسقط القدس»« ،الرهائن»« ،شكسبري في العتبة»،
«حمرى جمري»« ،باب الفتوح»« ،األرض»« ،المحروسة»»،رسول من قرية تمرية»« ،العمر قضية»« ،ليلى والمجنون» وغريها.
حظيت أعماله بالعديد من الدراسات النقدية واألبحاث العلمية ،أعد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالتعاون مع قطاع
صندوق التنمية الثقافية فيلما عنه كأحد رواد اإلخراج المسرحي الحديث .حصل على عدد من جوائز الدولة ،إلى جانب العديد من التكريمات
واألوسمة داخل مصر وخارجها ،وكان آخر تكريم له من قبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجرييب في احتفالية يوم المسرح المصري.
مسرحنا وهي تودعه التقت بمجموعة من المسرحيني للحديث عن تجربته .

إعداد :
رنا رأفت_ أحمد محمد الرشيف

جريدة كل المسرحيين

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان واملخرج
الكبري فهمي الخوىل وقالت ان الراحل مثل عالمة فارقة يف تاريخ
املرسح املرصي ،ومتتع بخيال خالق ميز تجربته الفنية ،وأشارت
إىل أن أعامله نجحت ىف تأصيل الكثري من قيم املجتمع النبيلة،
وتوجهت عبد الدايم بالعزاء ألرسته وأصدقائه ومحبيه ،داعية
الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
و قال املخرج صبحي يوسف:
عندما افتتح قسم املرسح بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية
يف العام  ،1981كنت من أوائل امللتحقني به  ،ووافق هذا قيام
إدارة الكلية باستقدام املخرج فهمي الخويل إلخراج عمل مرسحي
ملنافسات مرسح الجامعات كذلك قام الدكتور لطفي عبد
الوهاب مؤسس القسم ورئيسه باالتفاق مع األستاذ لتدريس
مادة إعداد املمثل يف هذا القسم الوليد  ،كنا كهواة صغار قد
تعرفنا قبل سنوات عىل اسم ( فهمي الخويل ) من خالل عرض
له باملرسح القومي كان بطولة األساتذة توفيق الدقن وعبد
السالم محمد واحمد الناغي ،بعنوان ليلة جواز سربتو .و رسعان
ما أرسنا فهمي الخويل بأسلوبه ومفاهيمه حول فن املمثل و
املرسح بشكل عام وألن عددنا كان محدودا جدا اقرتبنا منه أكرث
وأكرث  ,وعندما شاهدنا عرض ليىل واملجنون الذي أخرجه لطالب
النشاط بالكلية عىل خشبة مرسح سيد درويش باإلسكندرية ،
كانت النقطة الفارقة بالنسبة يل شخصيا يف حيايت  .أدركت معنى
ان يكون املخرج صاحب رؤية متسعة ويستطيع إخراجها للنور
كام أراد ولو مبمثلني هواة  .وأدركت كيف يكون املخرج صانعا
ملمثلني متميزين .قال النقاد عن هذا العرض انه أفضل تناول تم
لنص صالح عبد الصبور مبا يف ذلك عرض املرسح القومي الذي
أخرجه األستاذ الزرقاين .
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أسامة أبو طالب  :فقدنا فنانا كبريا أضاف للحركة
المسرحية إضافات مؤثرة

شاهدت املرسح ميوج بالحركة طوال الوقت ومل يعد الجرس
الشعري هو املسيطر بل طوعه فهمي الخويل ألداء عرصي ،فلم
يقف سعيد وحيدا يتلو عىل مسامعنا املونولوج األشهر « يوميات
نبي مهزوم « بل كانت الجموع يف حركة دامئة تؤكد معانيه
وتجملها فتصبح مفردة « الدودة يف أصل الشجرة « بطال يرددها
الناس بعد خروجهم من املرسح  ،وما أعظم أن يتحول فستان
زفاف ليىل األبيض اىل فستان اسود ممزق بعد أن نهشت الغربان
جسدها بالتوازي مع جملة « حريق القاهرة «  ..كان عمال فارقا
بالنسبة يل كطالب عاشق للمرسح  ،كام كان فارقا للمرسح
املرصي .أضاف  :هو مخرج ال يفرس النصوص بل يرتجمها مرئية
منطوقة يف سينوغرافيا إبداعية حقيقية ،مستخدما كل عنارص
الفرجة ،وهو صانع لفن املمثل يف قاعة الدرس وعىل خشبة
املرسح .قال يل  « :انت حتكون مخرج كويس جدا « فظللت
أتردد عىل القاهرة  ،احرض بروفاته وأعامله املختلفة وكان كرميا
جدا معي ،وكانت رائعته « الرهائن « للدكتور عبد العزيز حمودة
محطة جديدة بالنسبة يل.
كان األستاذ يحتفظ يف منزله مباكيت لديكور الرهائن وأخذ يرشح

يل كيف أن الفنانة سوزان أمني استطاعت التقاطع مع فكرته
وحولتها إىل تصميم رائع حيث جاءت الجزيرة عىل شكل حذاء
مجسم تدور فوقه األحداث  ..هنا تعلمت كيف يكون للمخرج
رؤية يف الديكور وكيف يكون الديكور معادال موضوعيا ال برصيا
للعمل وكيف ينطلق بناء الحركة لدى املخرج من بناء املنظر.
تابع  :وجدت فهمي الخويل ثائرا عىل العديد من املفاهيم ،باحثا
دءوبا عن التغيري  .محفزا رائعا للهواة الجادين ،مدربا متمكنا
للممثلني يف كل املواقع املرصية ،و ال يخلو عمل من إسقاطات
فهمي الخويل الثائر دوما واملهموم بقضايا وطنه  ،وقد أسعدين
زماين بالعمل مع األستاذ يف رائعته الكبرية التي نال عنها جائزة
الدولة يف اإلخراج « سالومي « تأليف محمد سلاموي.
أدى دوره بجدارة
فيام قال الكاتب والناقد د .أسامة أبو طالب :برحيل املخرج
القدير فهمي الخويل افتقدنا فنانا كبريا أبدع كثريا وأدى دوره يف
الحياة املرسحية بجدارة .وأضاف للحركة املرسحية إضافات مؤثرة
وقدم أعامال كثرية ومتنوعة مثل «جبل املغامطيس» و»الوزير
العاشق» و»سالومي» و»الرهائن ,و»اتنني تحت األرض» .وهو
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حمدي أبو العال :كانت له مدرسة خاصة في اإلخراج
و هو خبري في صنع الحالة المبهرة والمعربة معا

كمخرج ليس له سامت موحدة مميزة فليس مثال مثل املخرج/
كرم مطاوع أو املخرج /سمري العصفوري .لكن ميكن أن نقول
أنه برع يف أعامل امليلودراما .كام أعطى فرصا كبرية لشباب جدد
وملرسحيني صاروا نجوما بعد ذلك ,كان له اهتامم خاص مبرسح
الجامعات واكتشف من خالله العديد من املواهب الشابة ,وقدم
للمرسح الجامعي عروضا متفردة مثل «تاجر البندقية» و»باب
الفتوح» .و كان من أهم ومن أوائل من اهتموا باملرسح العاميل
فقدم عروضا كثرية مميزة ملرسح الرشكات منها «رسول من قرية
مترية» ,و»املحروسة  ,»15و»بلدي يابلدي» ,و»نقول تور» .كام
ال ننىس له تجربته الفريدة واملتميزة يف مرسح الفالحني حينام
أخرج مرسحية «أول املشوار» يف قرية «كفر الرشفا» .رحم الله
الفقيد الذي ظل حتى آخر أيامه يعطي للمرسح ومل يبخل بأي
جهد أو عطاء ,ألهله الصرب والسلوان.
عني خبرية
وقال املخرج حمدي أبو العال :لن أتكلم عنه بصفته مخرجا
مرسحيا له مدرسة خاصة يف اإلخراج املرسحي وعني خبرية يف
صنع الحالة املرسحية املبهرة واملعربة عن مكنون املرسحية
والدالة عن وعيه كمخرج بالواقع االجتامعي والسيايس ،ولن
أتكلم عن كونه ممثال له سمت خاص يف األداء ،ولكني أتكلم
عنه كونه مديرا ومنتجا لكم كبري من املرسحيات التي قدمت
عىل مرسح السالم حينام كان مديرا لفرقة املرسح الحديث وكم
الكتاب واملخرجني الذين قدمهم فهمى الخويل وأعطاهم الفرصة
األوىل ،وكذلك قيادته لفرقة الغد ،ولن أتكلم عن كونه نقابيا قدم
العديد من الرؤى يف العمل النقايب وأيضا لن أتكلم عن كونه
وطنيا قوميا عروبيا ،فهذه مجاالت يتحدث فيها من هم أفضل
مني ولكني سوف أتحدث عن البعد اإلنساين فيه رحمة الله
عليه فقد عرفته وكنت طالبا بكلية اآلداب جامعه اإلسكندرية
حيث أخرج لنا مرسحية لييل واملجنون للراحل صالح عبد الصبور
وكنت بجانب دراستي اعمل بأحد رشكات اإلسكندرية ولكنه أرص
أن أترك العمل بالرشكة وأن التحق بالعمل بالثقافة الجامهريية
وكلم الدكتور سمري رسحان عني ودعاه ملشاهدة العرض وعرفني
به وتم نقيل للعمل ممثال ومخرجا بالثقافة الجامهريية ثم مديرا
بعد ذلك للفرقة القومية باإلسكندرية وكان يتصل يب عىل الدوام
ويرص عىل أن أنتقل للعمل بالقاهرة و يرص حينام أىت إىل القاهره
أن أنزل ضيفا عليه ثم توالت السنني وكان يتابع أعاميل وحيايت،
فقد كان سندا وظهرا لكل من أحبه.
محب للجميع
وقال نقيب املهن التمثيلية وعميد املعهد العايل لفنون املرسحية
د .أرشف زيك :الراحل القدير فهمي الخويل أول من احتضننا يف
بداياتنا ووقف معنا وقدمت يف عهده أهم مرسحية يف حيايت
اسمها «شفيقة ومتويل» يف مرسح الغد .لقد كان إنسانا يهتم
بالجميع ويسأل عنهم .ودوره كمخرج مرسحي كان مهام جدا
للحركة املرسحية يف مرص والوطن العريب .وكذلك دوره كصديق
وإنسان ،فهو من القالئل الذين نشهد لهم بالوفاء واإلنسانية
وإنكار الذات وحب اآلخر والسؤال عنه.
كلنا نعرف قدره
قال :لقد ترك لنا إرثا كبريا وكل من عمل معه يعرف قدره
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جيدا .مل يكن مبثابة مخرج فقط بل كان معلام .لديه إحساس ال
يتوفر لكثري من املخرجني ،بكيف تقال الجملة وكيف تعرب الحركة
عن الكلمة .لديه إحساس بالجمهور ويدرك متى ينفعل معه
ومتى يرشد منه فيقوم بتنبيه املمثلني لالهتامم بتوصيل الكلمة
بالحركة .ال يوجد مخرج مثل فهمي الخويل يف رسم الحركة .فقد
كان متفردا يف رسم الحركة يف الفراغ املرسحي .وكيفية تواصل
املمثلني يف اإلحساس مع بعضهم البعض.
أضاف العدل :تعلمت منه الكثري .كثريا ما كنا نجلس معا
يف منزيل أو منزله أو عند أحد األصدقاء .أو يف أي مقهى من
املقاهي التي كنا نجتمع فيها .وكانت جلساته عبارة عن
محارضات شيقة ومفيدة ملن يسمعها .كل من تعامل معه تعلم
منه ،فهو يستشف من الورق إن كان سينجح أم ال من القراءة
األوىل .مل يكن يخرج املرسحية كام هي مكتوبة بالضبط ألن له
رؤيته ووجهة نظره دون أن يبتعد عن الهدف األسايس الذي
تتحدث عنه املرسحية ،كان له دور يف بناء العمل املرسحي من
ناحية الكتابة أيضا .تابع  :رحمه الله ترك فراغا كبريا وستظل
أعامله كثريا .وقد كان متنوعا ال يتعاىل عىل خشبة املرسح.
وكان مفعام بالحامس والفكر و كان كمخرج قادرا عىل ان
يربز املجاميع املوجودة بالعرض فام بالك بالشخوص األساسية
باملرسحية.
األب والمعلم
أما الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني للمرسح فقال:
كان أبا ومعلام لنا ،فهو أحد املبدعني الذين أثروا يف ويف جيل
كامل سواء عىل الساحة الفنية أو بإدارته ملرسح الغد باقتدار
لفرتة استطاع فيها ان يستكمل مشوار كل من الفنان عبد الغفار
عودة ود .حسني عبد القادر .أضاف :كنا قريبني جدا منه عىل
املستويني الفني والشخيص ،وكنا نذهب معه ملشاهدة عروضه
التي كان يقدمها لرشكة النرص للسيارات وعروضه يف القومي
والطليعة وحتى يف القطاع الخاص .وكنا دامئا معه وهو كان
يحب أن نتجمع حوله وكان يسألنا عن أرائنا حتى يف األمور
الفنية سواء أنا أو سامح مجاهد أو جالل عثامن أو وفاء الحكيم
ومجموعة مرسح الغد بشكل عام.
تابع  :كان له منجز كبري كقيادة يف وزارة الثقافة خصوصا يف
مرسح السالم ومرسح الغد وهذه املنجزات تتحدث عن نفسها.
أما عىل املستوى اإلبداعي فهو من الرعيل األول الذي استطاع
أن يضع مبوهبته أعامال كثرية عىل مستوى عاملي يكفي سالومي
والوزير العاشق ولن تسقط القدس .خصوصا سالومي وقد كان
بها شق تجريبي  .وهو أحد الذين وضعوا حجر األساس مع د.
فوزي فهمي ود .حمدي الجابري واألستاذ سلاموي للمهرجان
التجريبي الذي أحدث نقلة نوعية يف املنتج املرسحي يف مرص،
ويعترب واحدا من أهم املهرجانات يف الرشق األوسط .رحمه الله
كان قريبا منا جدا وكان مكتبه مفتوح باستمرار للجميع حيث
كنا نجلس معه ونتبادل اآلراء والحوارات .ومازلت أذكر جلوسه
معنا عىل املقهى أمام مرسح السالم وهو يسألني عن أحد
عروضه لرشكة النرص للسيارات ،و يستقبل رأيي بشكل جميل
ويناقشني فيام أطرح من وجهة نظر .حتى يف عروضه للقطاع
الخاص كان يحاول أن يطرح فنا له معنى وهدف.
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أشرف زكي :احتضننا في بداية المشوار وله
أفضال على أجيال كثرية

محمود الحديين :كان مهموما بقضايا الوطن،
فلم يقدم أعماال دون قضية
وختم بالقول :نحن يف البيت الفني للمرسح سوف نقيم حفال
لتأبينه بإذن الله عىل املرسح القومي بالتعاون مع املركز القومي
للمرسح مبا يليق بقيمته ومبكانته ،ليتجمع زمالؤه محبوه
وأصدقاؤه مثل الفنانة سميحة أيوب واملخرج سمري العصفوري
واملخرج نارص عبد املنعم واملخرج عصام السيد وغريهم ممن
عارشوه وعارصوه وليلقي كل منهم بشهادته نحوه ،رحمه الله.
تنبأ لي

وقال املخرج مازن الغرباوي:برحيل األستاذ فهمي الخويل فقدنا
قيمة كبرية جدا من قامات اإلخراج املرسحي والفني يف مرص و
الوطن العريب .و فقدت الساحة املرسحية املرصية والعربية اسام
كبريا جدا وعلام من عالمات اإلخراج الذين كان لهم تأثري كبري
جدا يف الحركة املرسحية يف مرص.
أضاف  :يل ذكريات كثرية وجميلة مع األستاذ فهمي الخويل ،أولها
عندما كنت طالبا يف كلية اآلداب جامعة عني شمس عام 2001

حسن العدل :عرف مىت ينفعل الجمهور ومىت يشرد
فكان ينبه الممثلني ألهمية الحركة مع الكلمة
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وكنت رئيسا لفريق التمثيل بالكلية .حينها تعرفت عليه واقرتحت

بعدها ساعدته يف اإلخراج يف عرض الجميلة و األندال من تأليف

عليه ان يخرج لنا عرضا بالجامعة وحينها مل يقبل لكنه أشار إىل

محمود الطوخي وإنتاج مرسح التليفزيون .و استمرت عالقتنا

أنه ميكن أن يساعدين بأن تقوم ابنته باإلخراج ويكون املرشوع

بشكل طيب حتى وفاته .وكان حريصا عىل متابعة تطورايت

تحت إرشافه وبالفعل رشعنا يف عمل مرسحية باب الفتوح .و

وخطوايت الفنية واملرسحية ،و كان لديه دأب شديد يف متابعة

أخرجتها بسمة فهمي الخويل ..وكان يحرض الربوفات ليتابعنا

كل ما يقدم من جديد يف املرسح و يحب أن يحتفي مبساعديه

ويشاهدنا وقد تنبأ يل وألكرث من زميل بالفريق مبستقبل كبري يف

وتالميذه كنت واحدا منهم،

مجال التمثيل واإلخراج ،وهذه كانت نقطة البداية يف عالقتي

وربنا يقدرنا كجيل شاب ان نكمل مسرية األساتذة الكبار بعد أن

به كأستاذ ومخرج كبري وكعلم من أعالم الحركة املرسحية .تابع :

فقدت مرص خالل عامي  20و 21عددا كبريا من الرموز املرسحية.

التشكيل بالجسد
فيام أشار املخرج عصام السيد إىل أن عالقته باملخرج فهمي
الخوىل بدأت منذ أوائل السبعينيات أضاف :هو صديق وأستاذ
ومعلم دمس الخلق ومحب للحياة وطيب القلب ومعطاء ،أهم
ما مييزه هو عمله عىل التشكيالت بالجسد والتقنيات الجسدية
واختياره للنصوص التي تتميز بالجرأة ،حيث كان يتعرض
للنصوص املمنوعة ىف ذلك الوقت .وتابع  :أخرج لنا يف منتخب
جامعة عني شمس عرض «باب الفتوح « التي قدمها لفريق
كلية الحقوق  ،وعندما أعيدت كان الفريق يضم املخرج محسن
حلمي والفنان سامي املغاورى والفنان محمود حميدة  ،وفاروق
الفيشاوي والفنان أحمد عبد العزيز ومجموعة ضخمة هم من
كبار الفنانني اآلن عىل الساحة الفنية واملرسحية رحمه الله عليه
وأسكنه فسيح جناته.
مع القضية الفلسطينية
وقال املخرج أميل شوقي  « :فقدنا احد أعمدة املرسح املرصي،
أفنى حياته لخدمة املرسح  .أضاف :ترجع عالقتي بالراحل
منذ عام  1975عندما التحقت بجامعة عني شمس ،وكان يقدم
آنذاك عرض «باب الفتوح» لفريق كلية التجارة جامعة عني
شمس ،وكان مبثابة األخ األكرب لنا ،كان يوجهنا وكنا نستفيد من
توجيهاته وقد فتح لنا مجال االحرتاف بعمل مرسحي يعد من
أهم أعامله وهو عرض «شكسبري يف السبتية « الذي قدمه عام
 . 1976وتابع شوقي :كان معطاءا لدرجة كبرية ومل يبخل بأي
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عصام السيد :تمزي بالتشكيل بالجسد واختياراته
للنصوص كانت جريئة

تاجر البندقية أول لقاء
وقال املخرج إميان الصرييف  :عالقتي باملخرج فهمي الخوىل
بدأت منذ أربعني عاما ،وكان أول لقاء يل معه يف عرض « تاجر
البندقية « بجامعة القاهرة مع مجموعة كبرية من الفنانني ،هم
الفنانة عبلة كامل والفنان أحمد كامل ونارص عبد املنعم ويارس
عىل ماهر وكنت آنذاك ىف الفرقة الثالثة باملعهد العايل للفنون
املرسحية وكان هو يحتاج إىل منفذ للعرض فرشحني الفنان يارس
عىل ماهر له وسعدت كثريا مبشاركتي ىف هذا العرض ،وأتذكر
فيها مشهدا مهام وهو محاكمة الدوق و قد جعل املخرج فهمي
الخوىل املحكمة يف شكل شعار لهيئة األمم املتحدة ،كإسقاط
عىل القضية الفلسطينية بشكل مبارش ،وقد أحببت هذه الحالة
التفسريية للموضوع و استمتعت بالعمل بكل وجداين.
أضاف الصرييف :ربطتني به صداقة وطيدة فكنا نلتقي ىف عدد
كبري من العروض املرسحية ،وبعد تخرجي من املعهد العاىل
للفنون املرسحية عدت إىل اإلسكندرية ألحقق حلمي و واجبي
تجاه مسقط رأيس ىف نقل خربايت وكل ما تعلمته وىف ذلك
التوقيت كان املخرج فهمي الخوىل يخرج عرضا لكلية اآلداب
جامعة اإلسكندرية وهو «ليىل واملجنون « وكنت أخرج لكلية
الهندسة و يصاحبني ىف هذا الوقت الفنان القدير عبد العزيز
مكاوي رحمه الله عليه وكان ذلك عام  1981وكنا نلتقي نحن
الثالثة  .رحمه الله كان مهموما باملرسح ومخلصا له ،فعىل
الرغم من مرضه الشديد يف أخر أيامه كان يوجه املخرجني،
ويسأل عنهم .
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معلومة ،وقبل وفاته بشهر ذهبنا ملشاهدة العرض املرسحى «
إيزيس» للمخرجة كرمية بدير وطلب منى التقاط بعض الصور،
تكون خلفيتها خشبة املرسح وكأنه كان يودع املرسح الذي عشقه
وأفنى عمره به.
وتابع « :لفهمي الخوىل موقف سيايس مع القضية الفلسطينية
وهو يعد أبو التشكيل املرسحى فكان يستخدم األجساد البرشية
يف التشكيل مع التشكيل بالديكورات  ،كام كانت له بصمة مميزة
مبرسح القطاع الخاص  ،حيث كان يقدم عروضا تحمل وجهة نظر
ورؤى  ،وكان يقدم الفنانني للساحة املرسحية والفنية ويكتشف
املواهب وهو من قدم الفنان صالح عبد الله والفنان ممدوح واىف
وغريهام.
خيال خصب ورؤية ممزية
و قال الفنان القدير محمود الحدينى « كانت بدايتنا يف فرقة
دمنهور املرسحية وعندما التحقت باملعهد العايل للفنون املرسحية
مل يحالفه الحظ ألنه كان حاصل عىل أحد الدبلومات الفنية ،وكان
املعهد يقبل الحاصلني عىل الثانوية العامة.
أضاف :بدأ رحلته يف مرسح التلفزيون وطلبني ألقدم معه أحد
األعامل وكان معنا ىف هذا التوقيت مجموع األصدقاء من فرقة
دمنهور املرسحية وهم الفنان محمد نوح وجميل برسوم وسمري
فهمي ،وعندما توليت إدارة املرسح الحديث قدم أهم أعامله
وهى مرسحية «الوزير العاشق» بطولة الفنانة سهري املرشدي
والفنان عبد الله غيث التي حققت نجاحا كبريا.
تابع « متيز الخوىل بخياله الخصب ،كانت له رؤية إخراجية مميزة
ىف جميع أعامله التى قدمها ،مل يتدخل بالحذف واإلضافة اىل
النصوص التي قدمها وإمنا كان خياله سباقا ىف التعبري عن العرض
كرؤية يراها قبل خروجها عىل خشبة املرسح ،و كان مخرجا مهوما
بقضايا الوطن ،فلم يكن يقدم أعامال دون أن يكون دافعه قضية
تشغله.
الملك هو الملك
وقال املخرج منري مراد «قلبي متزق ومل اصدق ان صديق العمر
فهمي الحبيب اختار سامء أخرى لريحل إليها  ،فهمي الخوىل
لوالك ياصديقى ما شهدت الدنيا مرسحية امللك هو امللك التي
أنتجتها بكل الحب .إىل اللقاء يا صديقي
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فيام تحدث املخرج نارص عبد املنعم فقال» فقدت صديقا مهام يل
عىل املستوى الفني واإلنساين ،كان له بالغ األثر ىف تكويني ،فقد
تجاوزت عالقتي اإلنسانية به األربعني عاما ،وكانت بدايتي معه
ىف الجامعة ،حيث أخرج يل عرضني هامني األول بعنوان «العمر
قضية « الذي تناول قصة عميد األدب العريب طه حسني  ،وكان
من تأليف د .سمري رسحان ود .محمد عناين معا ،وكانت املرسحية
تتناول حياة طه حسني منذ البداية ،وكنا آنذاك نشعر بالفخر
ملشاركتنا ىف هذا العمل الذي كان يضم ممثلني مهمني منهم الفنان
صالح عبد الله والفنان فتوح أحمد وكان العرض يطرح قضايا
تنويرية  .وعميل الثاين معه هو «تاجر البندقة « لشكسبري ،التي
قدمها برؤية معارصة .و كان عمال متميزا وشديد األهمية فيام
يخص الكيان الصهيوين ومحاولة تغلغله يف حياتنا العربية .كان
يتميز بأنه مخرج طليعي تقدمي يشتبك مع القضايا ،كام كان له
آثر كبري عىل الحركة املرسحية الجامعية وعىل تكويننا الفني.
تابع عبد املنعم « تعاونت معه يف عمل من أهم األعامل
املرسحية التى حققت نجاحا جامهرييا ىف القطاع الخاص وهي
مرسحية «حمري جمري « كنت مخرجا منفذا للعرض وكان أهم
من عالقتنا الفنية عالقتنا اإلنسانية .وبفقده فقدت صديقا عىل

بارع في التمثيل
و نعاه املخرج خالد جالل ،رئيس قطاع شئون اإلنتاج الثقايف ،قائال
:املخرج فهمي الخوىل كان له أسلوبه املميز يف عامل اإلخراج ،إىل
جانب براعته يف التمثيل ،وأعامله تعد عالمات ومحطات يف تاريخ
املرسح ،وسيظل بفنه وخلقه خالدا يف قلوبنا جميعا ،داعيا الله
أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقاءه ومحبينه الصرب
والسلوان.
مخرج طليعي
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املستوى الفني ومخرجا أثر يف تكوينى .
تعلمت علي يديه تكنيك الممثل
فيام قال الفنان واملخرج مجدي عبيد « :بدأت معرفتي بالراحل
بالسبعينات يف عروض مركز الرواد يف الثقافة الجامهريية ثم
تطورت عالقتي الشخصية به
وقت العمل معه يف عرض من إخراجه للفرقة النموذجية
للثقافة الجامهريية ،وتعلمت عيل يديه تكنيك املمثل ،وتابعته
يف رحالته يف أقاليم مرص مخرجا ومحكام يف مهرجاناتنا الختامية
اإلقليمية.
عضو مؤثر
فيام قال الكاتب املرسحى أبو العال السالموىن إن برحيل املخرج
فهمي الخوىل فقدت الحركة املرسحية عمودا من أعمدتها
الرئيسية منذ ستينيات القرن املايض حتى وقتنا الحايل .أضاف:
ترشفت بزمالته ىف لجنة املهرجان التجريبي حيث كان عضوا
مؤثرا بعد ثورة يناير عندما أسسنا وأعدنا بناء املهرجان ،وقد
كانت رحلته الفنية زاخرة بالعديد من األعامل املهمة منها
عرض «سالومى «  »،واتنني تحت األرض» و « الوزير العاشق «
والعديد من األعامل التي كان لها آثر كبري ىف الحركة املرسحية ال
مرصية.
فرقة المسرح الحديث
وأعرب املخرج هشام جمعه عن حزنه وأسفه وقال « مل يكن
األستاذ فهمي الخوىل مجرد مخرج مرسحي ،فهو إنسان
عظيم ،وفور تخرجي من املعهد العاىل للفنون املرسحية أواخر
عام  ، 1987سعى هو إىل ،مل أر من هو ىف سمو أخالقه وحبه
للفن .فقد علم من البعض ان هناك فنانا شابا واعدا حديث
التخرج فسعى عندما كان مدير عام فرقة املرسح الحديث
ألقدم تجربة مرسحية و إستدعاىن وطلب منى أن أجهز عرضا
ضمن خطة عروض البيت الفني للمرسح وتحديدا فرقة املرسح
الحديث فكان أول أعاميل املرسحية عىل مستوى االحرتاف ،
وقدمت عرض «برملان الستات « عام  1988ومل أكتف بعالقتي
به فنيا فتعرفت عليه إنسانيا ،حيث كان صديقا لوالدي رحمه
الله املخرج د .حسني جمعه ،وكان يشجعني لتقديم أعامل
فقدمت خالل إدارته للمرسح الحديث ثالثة أعامل ،فكان
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إسماعيل مختار :إنجازاته كقيادة إدارية تتحدث
عن نفسها
مشجعا ومحفزا يستفز طاقتي وملكايت وكان يضيف لنا عىل
املستوى الفني واإلنساين .تابع جمعة  :كان مخرجا مغامرا يتطرق
لكل جديد وكان ال يفضل تقديم العروض التقليدية وكان له
الفضل ىف تعيني ىف فرقة املرسح الحديث  ،وكان تجربتي الثانية
عام  « 1989أصل وكذا صورة» عن «فاوست واألمرية الصلعاء «
 ،وىف عام  1994قدمت عرض «لألمام قف» تأليف نبيل بدران
وبطولة سهري املرشدي وسامي املغاورى ،وطوال هذه الفرتة وبعد
تركه لفرقة املرسح الحديث ظل صديقا وأستاذا وأبا .
غري شكل خشبة المسرح
د .محمد الشافعي وصفه بأنه مخرج جريء متيز بتقديم رؤى
مختلفة وغري تقليدية وأضاف :التقيت باملخرج فهمي الخوىل ىف
أحد العروض وكنت طفال صغريا وكان بطال لعرض سيد درويش
من إخراج والدي املخرج عبد الرحمن الشافعي ،وكان يؤدى
شخصية سيد درويش و العرض يقدم بشهر رمضان .أضاف :لقد
حصل مؤخرا عىل جائزة الدولة عىل الرغم من أنه يستحق الجائزة
من فرتة طويلة ،ومؤخرا ترشفت بزمالته مبجلس إدارة املهرجان

التجريبي أثناء توىل د .سامح مهران رئاسته وهو شخصية تتمتع
بطيبة القلب والكرم والعطاء .
تحمس لى وشجعين
املخرج عبد الرحمن املرصي قال « التقيت باملخرج فهمي
الخوىل ثالثة مرات  ،األوىل ىف التسعينيات وبالتحديد ىف فرتة
تصنيف فرق األقاليم وكنت أقوم بأداء اختبارات وهى عبارة عن
مجموعة من املشاهد ،وكانت لجنة التحكيم تضمه مع واملخرج
احمد عبد الجليل ،وقد أثنى عيل .وكان لقايئ الثاين به ىف عرض
«الدكتور زعرت « وكان عضو لجنة التحكيم ،وقد سعد كثريا
بالعرض وأثنى عليه ورصنا أصدقاء .أما لقايئ الثالث به فكان يف
أحد عروض مخرجي فرقة غزل املحلة.
الداعم المحب المحب للجمال
و وصفته الكاتبة رشا عبد املنعم بأنه كان داعام وسندا ومنوذجا
ىف حب الحياة والجامل  ،ينترص لقيمة اإلنسان وال يضن بأى
ىشء ميتلكه ،و قريب من كل األجيال ،و يحتضن كل من لديه
موهبة  ،شاغله الشاغل البحث عن الحق ..والخري ..والجامل،

ولكن معه كان الرتتيب هو الجامل  ..الخري ..الحق ،كام كان
يشاهد ويتابع كل املرسحيني وينبهر بإى عمل فني جيد و
ويدعمه دعام كبريا.
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فرص عديدة
فيام أشارت الفنانة لقاء سويدان إىل أن املخرج فهمي الخوىل
كان صاحب فضل كبري عليها منذ ان كانت طالبة باملعهد العايل
للفنون املرسحية وأضافت :منحنى فرصة كبرية لبطولة عدد
من العروض ،فقد قدمت معه بطولة عرض عىل خشبة املرسح
القومي ،عالوة عىل مشاركتي ىف عروض مسارح الرشكات التى
حصدنا خاللها مجموعة كبرية من الجوائز .وقد كان مؤمنا
مبوهبتى ويعاملني كابنته ،وهو طيب القلب ومعطاء  ،يحب
منح الفرص وتشجيع املواهب ،وعندما كنت أواجه اى مشكلة
كان يساندىن ويعطيني طاقة إيجابية كبرية ،قدمت معه أهم
أعاميل املرسحية وهى «لن تسقط القدس» بطولة النجم نور
الرشيف التى استمر عرضها ثالثة سنوات منذ  2000حتى عام
 2003وقمنا بالعديد من الجوالت ىف الوطن العريب.
مثال للمعلم والفنان ذو الضمري الحي
و وصفت النجمة صابرين الراحل بأنه إنسان دمس الخلق
وذو أخالق كرمية ومعلم وأستاذ هادئ الطباع ،خلوق للغاية
 ،يقدر مهنته ويعمل ىف صمت تام  ،ويعد من أساطني اللغة
العربية .أضافت :قدمت معه مسلسال بعنوان « أوراق التوت»
 ،وكان يلعب دور أحد الكهنة ىف اإلمرباطورية وكنت ألعب دور
اإلمرباطورة ،وكانت هذه هي املرة األوىل التي أقدم فيها عمال
باللغة العربية ،فكان معلام وكانت أستاذيته تجرب الجميع عىل
أن يتعلم منه ،عالوة عىل طريقته البارعة يف إلقاء اللغة ،التي
كانت تحمل جرسا موسيقيا وشجنا ..فهو مثال للمعلم والفنان
ذو الضمري الحي
 ،مثل عالمة فارقة يف تاريخ املرسح املرصي ومتتع بخيال خالق
ميز تجربته الفنية.
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وداعا هادى الجيار
المشاغب الهادئ
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برحيل هادي الجيار عن عالمنا ،غيب الموت عن
الوسط الفين أحد أكرث الوجوه الفنية ألفة وقربا
لقلوب الجمهور العربي ،تاركا لمحبيه إرثا فنيا جاوز
 200عمال .توفي الممثل الكبري ،متأثرا بإصابته
بفريوس كورونا ،صباح األحد  10يناير عن عمر
عاما متأثرا بإصابته بفريوس كورونا ،بعد
يناهز ً 71
يوم من دخوله المستشفى .رحل الفنان المثقف
الواعي أحد تالمذة مدرسة المشاغبني وصاحب
مدرسة األداء الهادئ الرصني ،الذي تشعر وأنت
تتابع أدوراه بقدرته الممزية على تجسيد كل
الشخصيات وصدق إحساسه بما يقدمه والحميمة
اليت بينه وبني الشخصيات اليت يؤديها ،فهو الفالح
 ،والمثقف ،والعامل ،وابن البلد.
عرب بصدق عن أبناء الطبقة المتوسطة اليت
ينتمي إليها بكل مشكالتها وصراعاتها وهمومها
وأحالمها ،وعلى الرغم من أنه لم يكن من نجوم
الصف األول إال أنه وجوده في أي عمل كان
يمثل إضافة كبرية ومهمة.
عشق الجيار الفن منذ صغره ،وكان مولعا به
فشارك بفرقة التمثيل في مدرسته وبعد الثانوية
التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ،دفعة
الفنانني محمد صبحي ونبيل الحلفاوى ولطفى
لبيب وشعبان حسني .أول أعماله االحرتافية كان
“القاهرة في ألف عام “ وكان اليزال طالبا
بالمعهد العالي للفنون المسرحية  ،ثم دخل
عالم الدراما التلفزيونية بدرو رئيسي فى مسلسل
“القاهرة والناس “ للمخرج الكبري محمد فاضل
عام  ، 1972ثم شارك في المسرحية الشهرية
“مدرسة المشاغبني “ اليت رشحه لها النجم عادل
إمام .الدراما التليفزيونية كانت العالم الذي أحبه
هادي الجيار ونجح فيه وقدم روائع األعمال
وروائع الشخصيات ومنها شخصية “ منعم الضو
في مسلسل “المال والبنون  ،وبعدها توالت
نجاحاته في سوق العصر ،الراية البيضا ،ومازال
النيل يجرى ،أبناء ولكن ،العصيان ،الوجه األخر،
كفر دلهاب  ،شارع عبد العزيز ،وسلسال الدم ،أبو
ضحكة جنان ،الملك فاروق ،حق ميت ،األسطورة،
وغريها  .عقب رحيله خيمت حالة من الحزن على
الساحة المسرحية والفنية ونعى عديد من الفنانني
الفنان الراحل وتحدثوا عن مواقفهم وتجاربهم
معه

رنا رأفت
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الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نعت الفنان قائلة إن
الراحل قدم مسرية فنية كبرية يف السينام واملرسح والتلفزيون بدأت
يف ستينات القرن املايض ترك خاللها بصمة كبرية تعرفها جيدا األرس
املرصية والعربية ،وذلك من خالل أدواره التي عربت عن واقعنا
ومشكالتنا بشكل كبري ،وتوجهت وزيرة الثقافة بخالص العزاء ألرسته
وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
بداية انطالقه الفين
بحزن وأىس شديدين نعى املخرج الكبري محمد فاضل الفنان الراحل
وكشف عن بدايته الفنية فقال “ كانت بدايته معي ىف مسلسل “
القاهرة والناس “ وكان آنذاك اليزال طالبا باملعهد العاىل للفنون
املرسحية ووقع إختيارى عليه للقيام بدور رئييس
وكنت أقدم الجزء الثاين من املسلسل ،ثم توالت األعامل فقدم معي
كثري من األعامل الفنية منها مسلسل “الراية البيضا “  “ ،والزال النيل
يجرى “  .أضاف :كان الجيار يتسم بالثقافة الواسعة ،وهو اسم عىل
مسمى ،يوصف بأخالقه وسلوكه يف مواقع التصوير بني زمالئه و
فريق العمل.

الملزتم في الحياة والفن
ودعا املخرج الكبري جالل الرشقاوي له فقال “ أدعو له بالرحمة من
كل قلبي وأن يسكنه الله الفردوس األعىل .أضاف :هادى الجيار كان
فنانا ملتزما يف حياته وىف فنه ،محبا للناس و محبوبا من الجميع.
وهب حياته للفن وألصدقائه ومحبيه ،فكان يقدم لهم كل خدماته
متى استطاع ذلك .تابع :وهو واحد من تالمذة مدرسة املشاغبني،
وقد أسهم بفنه وحبه للناس يف إنجاحه .رحمه الله وغفر له بقدر ما
أسعد الناس.
صاحب المقام العالي
وعن تجربته مع الفنان الراحل قال املخرج حسن سعد  ”:عمل معي
عملني من تأليفي هام “ :محبوب الحبوب” و”مقام سيدنا الويل”
ومن خالل ذلك استطيع ان اقول إنه كان إنسانا عيل قدر كبري جدا
من االحرتام والجدية وااللتزام يف التعامل مع الجميع ،ومع الزمالء
وعيل كافة مستوياتهم ومواقعهم يف العمل صغريا وكبريا .ويف هذا
فهو يعد منوذجا للفنان املحب لعمله وللجميع عيل حد سواء ،أضاف:

[

تحقيق

[

عالقتي به تبدأ من مرحلة الشباب فهو مل يتغري أو تتغري طباعه ،هو
الفنان واإلنسان الطيب الحنون .أما من املنظور الفني فهو الفنان
صاحب املقام العايل تقنيا وحرفيا وقد جسد كل األدوار بكل أشكالها:
الرتاجيدية والكوميدية والرتاجيكوميدي ،ويف كل مراحلها العمرية
والنوعية واملوضوعية وقد ملست فيه حرصه عيل عمله واهتاممه
بكل التفاصيل التي تصنع جامليات العمل ،وهو ما ميزه وجعله
شامخا بني أبناء جيله ،و قد استمر عيل متيزه وحفاظه عيل مكانه
ومكانته حتي اآلن .أضاف :وهو ميثل فناين الزمن الجميل يف تجسيد
سيمفونية االحرتام والجدية والتميز والجدارة يف اكتساب حب الناس
والبقاء حتي لحظاته األخري كبريا وقد سجل سريته بحروف من نور.
محبة في الله
فيام أعرب الفنان مفيد عاشور عىل بالغ حزنه لفقد الفنان هادى
الجيار فكتب “ :توقفت مذهوال غري مصدق قبل أن أكتب هذه
الكلامت يف نعيك يا صديقي  ،ولكنها مشيئة الله  ،ولن تجد لها
تبديال بقلوب مؤمنة بقضاء الله نقول “ إنا لله وأنا إليه راجعون ،
وداعا يا أستاذ هادى وداعا يا آخى األكرب ،فقد كانت تربطي بك صلة
روحية خاصة ومحبة يف الله يا نقى الرسيرة  ،كنت محبا للجميع
فأحبك الجميع  ،كنت أصيال متواضعا تواضع الكبار ،وكنت فنانا كبريا
تعلمنا منك حني جلسنا إليك نتحدث ونشاهد أعاملك  ،اللهم أسعد
أيامه اليوم وأبدله دارا خريا من داره وأهال خريا من أهله وثبته عند
السؤال.
ال تشعر بشهرتهم
الكاتب الصحفي والناقد بجريدة األهرام رشيف سمري رصد مشوار
الجيار الفني فقال “ أتابع أعامله منذ سنوات وملست فيه التميز فهو
ينتمى ملدرسة األداء الهادئ املحرتم ،و أكرث ما متيز به هو حفاظه
عىل أسلوبه الخاص وأدائه الرصني حيث كان ينتمي إىل حد كبري اىل
الجيل العظيم الذي يحرتم فنه وقد ترك بصمة لها وضوحها وتأثريها،
وهو يعد من العالمات الهامة يف الدراما املرصية ومن نجوم الظل
الذين ال تشعر بشهرتهم برغم أعاملهم الكثرية .أضاف :هو ينتمى
ملدرسة أحمد راتب وجميل راتب و يعد من نوعية املمثلني الذي
ال ميكن ألى عمل فني االستغناء عنهم؛ ألنهم يشكلون إضافة ألى
عمل ،وذلك الحرتامهم ألنفسهم وألنهم ملتزمني ويتمتعون بسمعتهم
الطيبة.
تابع “ :هادى الجيار الفنان امللتزم الجاد املحافظ عىل ترمومرت أدائه،
الذي ال يتنازل عن مبادئه التي ترىب عليها ،سيظل من النامذج
املرشفة واملضيئة.
وذكر الناقد رشيف سمري عددا من الشخصيات التي لعبها الفنان
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الراحل ومنها دوره ىف مسلسل “الريا البيضا” وشخصية السيد
العريب مدرس الفلسفة ابن البيئة الشعبية الذي يحافظ عىل التقاليد
والعادات ويدافع بقوة عن املبادئ  .كذلك قال أن من األدوار التى
تركت بصمة عميقة دوره ىف مسلسل “ أبناء ولكن “ وهو دور االبن
األكرب رشاد ،وهو دور إنساين ميثل نقطة تحول ىف حياته الدرامية
ومشواره ،كام أشار إىل محطة مهمة يف حياته ال ينساها الجمهور
وهي دوره ىف مسلسل “املال والبنون “ مؤكدا أن الجيار متيز
باختياره ألدواره بعناية فائقة.
لقائي الوحيد
وكشف املخرج إميان الصرييف عن أن مرسحية “ ملا قالو ده ولد”
كانت هي التجربة الوحيدة التي جمعته بالفنان الراحل .أضاف
قدمناها عام  93من تأليف الراحل أمري سالمة وبطولة كوكبة
متميزة من النجوم وهم تيسري فهمي ،لطفى لبيب ،عزت الربشومى
ومجموعة أخرى .واشار إىل أن العمل مثل مرص ىف مهرجان
“املرسح العريب” باملغرب عام  94وحصل عىل أفضل عرض مرصي
موسم  ،94، 93وافتتح بيه يوم املرسح املرصي الذي مياثل اآلن
املهرجان القومي للمرسح املرصي .أضاف :هوجمت هجوما شديدا
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آنذاك إلختيارى الفنان هادى الجيار ،ولكن كان لدى وجهة نظر
خاصة ،وبخالف كل التوقعات والهجوم تحول كل من هادى الجيار
وتيسري فهمي إىل قاسم مشرتك وشكلوا ثنائية متميزة فيام يقرب
من سبعة أعامل بعد ذلك ،حيث القى العرض استحسان وقبول
نقدي وجامهريي كبريين وحظي مبشاهدة عديد من كبار املخرجني
والفنانني وكبار النقاد وكتبت عنه مقاالت كثرية متميزة.
واصل الصرييف “ :استمرت عالقتي بهادي الجيار عىل املستوى اإلنساين
والعائيل حيث كانت زوجته زميلة باملعهد العايل للفنون املرسحية،
وكان متابعا لكل أعاميل ،ولكن لألسف مل نلتقي ىف أعامل أخرى بعد
تجربة “ملا قالوا ده ولد “ التي قدم بعدها ثالثة مرسحيات فقط
ثم اتجه للعمل ىف الدراما التلفزيونية .تابع  :هناك ذكريات عميقة
وجميلة بيني وبينه و قد متيز بااللتزام الشديد ،فكان أول املوجودين
بالربوفة وأخر املغادرين ،إضافة إىل ذلك احرتامه لحالة املرسح ،كام
كان مستمعا جيدا للتوجيهات التي أطرحها عليه ،وقد كان يخيل له
ان مستقبله يف الكوميديا ولكن الشخصية التي لعبها كانت مختلفة ،
فقد كانت تعرب عن أزمة املثقف املرصي ىف ذلك التوقيت  ،ومل تكن
شخصية خفيفة أو كوميدية ،وكان يطبق التوجيهات الفنية عىل أعىل
مستوى من الدقة وكان دائم السؤال يف تفاصيل الشخصية يدفعه
شغفه ملعرفة ما وصل إليه يف تجسيد الشخصية.
يحفر الصخر
ووصف الكاتب والسيناريست فيصل ندا الفنان الراحل هادى الجيار
باملجتهد الدءوب الذي كان يحفر يف الصخر منذ مشاركته ىف مرسحية
مدرسة املشاغبني التي حولت كل زمالئه إىل نجوم الصف األول،
ولكنه مل يصل إىل هذه املرتبة مام تسبب له يف أزمة .أضاف :ولكن
عندما تقدم به العمر حصل عىل أدوار وأبدع فيها ،وقد متيز باألدب
والخلق الكريم فلم يكن حاقدا وكان شديد الرتكيز فيام يقدمه من
شخصيات و يجتهد ىف كل ما يسند إليه من أدوار ومل نسمع ىف يوم
عن مشادة أو خالف بينه وبني زمالئه ،كانت عالقته بزمالئه طبية
وكان ميثل صورة مرشفة للفنان املرصي ،و قدمت معه العديد من
األعامل الفنية ال حرص لها.
علمين الكثري
وقالت الفنانة روحينا أمني الفنان “ رشفت بعميل معه وتعلمت منه
الكثري من الصفات ومنها الصرب وكان أول من يحادثني بعد كل نجاح
أحققه ويفرح فرحة شديدة بنجاحي ..رمبا غيبه املوت عنا لكنه
سيظل باق بأعامله وعطائه الكبري يف ويف كل الحب الذي ميأل قلبه
لكل الناس.
صديق عمري وزميل دفعىت
و كتب الفنان محمد صبحي عرب صفحته عىل مواقع التواصل
اإلجتامعى “ رحل اليوم الفنان واإلنسان الرائع هادى الجيار ..صديق
عمري وزمييل ودفعتي باملعهد العايل للفنون املرسحية  ،بكل األىس
والحزن واألمل أدعو الله لك بالرحمة واملغفرة وان يسكنك فسيح
جناته ولألرسة واألصدقاء الصرب والسلوان.
اسم على مسمى
فيام وصفت الفنانة تيسري فهمي الراحل بالفنان ذو األخالق الطيبة
هادئ الطباع وقالت“ :هادى اسم عىل مسمى ،فهو فنان عىل خلق
كبري  ،صديق وأخ .بدأت صداقتي به منذ تقدمينا مسلسل “ أبناء
ولكن “ وكان ممثال بارعا ،وإين أحزن بشدة ألنه ال يستطيع االستامع
إىل هذه الكلامت اآلن .أضافت :من خالل عدة أعامل تشاركنا بها
سويا أصبحنا أصدقاء وأخوة ،كام كانت هناك صداقة أرسية استمرت
لسنوات طويلة  ،وقد كان هادى يتمتع بطيبة القلب واألخالق.
تابعت تيسري فهمي :سافرنا كثريا وتشاركنا كثريا يف األعامل الدرامية
فرأيت فيه اإلنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،وأذكر أننا ظللنا
ثالثة أشهر تقريبا نصور مسلسل “ أبناء ولكن “ واستمرت عالقتي به
بعد املسلسل لسنوات طويلة أدعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته.
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يقدم البيت الفني للمرسح – فرقة مرسح الغد  -عىل قاعة عبد
الغفار عودة العرض املرسحي جنة هنا للمؤلفة صفاء البييل ،
الفكرة مستلهمة من الواقع الحيايت حول معناة املرأة من القهر
نتيجة املوروث الثقايف والعادات والتقاليد السيئة بأن يتحكم
فيها رجل أو امرأة مام يؤدي إىل إصابتها باضطرابات نفسية .
تدور الحكاية بني األم هنا ( عبري الطوخي ) وابنتها جنة ( هالة
رسور ) فقبل ميالد البنت يسافر األب وتصبح األم هي جناحي
األرسة وقامت مبفردها برتبية البنت إيل أن حصلت عىل الشهادة
الجامعية يف الفلسفة وتزوجت وطلقت وأصبح عمرها ثالثون
عاما  ،ويتفجر الرصاع بني جنة وهنا من خالل حديثهم حول
رسير قديم  ،يشكل الرسير لألم قيمة كبرية  ،لكنه عند البنت
ال قيمة له وتنادي البنت بائع روبيكيا ( أحمد الرشيف ) لرشاء
الرسير وتحاول أن يشرتيه باعيل سعر حتى تقبل األم ببيعه لكن
الصفقة مل تتم  ،لدرجة أنها تقرر أن تفكه وترميه أو تعطيه ألى
شخص دون مقابل  .الرسير بالنسبة لهنا رسير ذكريات جميلة
ألسعد اللحظات حيث تتذكر حنان الزوج  ،ونوم جنة عليه منذ
امليالد وهو مرياث من الجدات فريمز للجذور والقيمة والحياة
 ،لكن الرسير ميثل لجنة ذكريات مؤملة خاصة عندما تم ربطها
فيه أثناء عملية الختان التي تركت لديها عاهة مستدمية أثرت
عيل عالقتها الزوجية وأصبحت مطلقة فهو ميثل التعاسة والشقاء
 ،تتصاعد األحداث ونعلم أن األب مات وأخفت األم خرب موته
عن الجميع حتي ال يتحكم أخاها فيها ويف ابنتها  ،تصدم االبنة
وتحتد عىل األم لكن األم متوت عىل الرسير وينتهي العرض .
فجرت الكاتبة كل ما يقع عىل املرأة من قهر ( الختان  ،الطالق
 ،العنوسة  ،التحرش  ،التحكم الذكوري أو النسوي ،الحرمان
من الحب )  .ونص العرض غري محدد بزمان أو مكان معني ،
فاملكان منزل بسيط يف بلد ما لعبت املؤلفة عيل البعد النفيس
للشخصيات ففكرة انتظار البنت لألب مليئة باملشاعر املختلفة
 ،فهل عندما يعود تحبه أم تكره  ،تغضب منه او تفرح بقدومه
نظر لطول االنتظار  .أثر العرض عىل مشاعر املتلقي كال حسب
نشأته وثقافته  .دقت املؤلفة ناقوس الخطر بإرسال إشارات إىل
كل أفراد املجتمع سواء مواطن أو مسئول بان يرضب بيد من
حديد ملنع العادات والتقاليد واملوروثات السيئة يف املجتمع .
عندما دخلنا قاعة العرض وجدناها قسمت قسامن ،قسم ملقاعد
املشاهدين واألخر ملنطقة التمثيل وأول ما يلفت االنتباه يف منطقة
التمثيل الخطوط البيضاء املرسومة عىل األرض والتي تشبه املتاهة
فهذه املتاهة تعيش فيها البنت وكان الديكور ( مي زهدي +
املالبس ) عبارة عن بانوهات تعترب لوحات مرسوم عليها بعض
الرسومات التعبريية عيل اليسار واليمني كل منهم ميثل جزء من
قصة حياة هذه األرسة فاألم تجلس عيل كريس واألب يف صورة
غري واضحة املعامل واألبنة عيل شكل دمية أسفل اللوحة فأالب غري
موجود يف حياة البنت منذ أن كانت جنني يف بطن األم  ،فاألم هي
كل يشء يف حياتها  ،ولوحة أخرى مليئة ببعض الخطابات وهي
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العالقة التي اخرتعتها األم لربط البنت بابيها وثالثة للطفلة تلعب
بالعجلة ونري شجرة ليس لها جذور أو أوراق وصورة األم يف إشارة
بأن هذه الطفلة لن يساعدها يف الحياة سوي أمها فقط وعىل
الجانب اآلخر نشاهد صورة للبنت تجلس ويتساقط منها خطوط
حمراء عىل فستان زفاف يف إشارة لعملية الختان جعلتها ال تصلح
كزوجة  ،أما يف املنتصف نري نصفي بانوه عىل اليمني واليسار
يربط بينهام ستارة تعرب عن شاشة يعرض من خاللها سلويت
للتأكيد عىل ما يحدث يف منطقة التمثيل وعند وضع نصفي البانوه
بجوار بعضهام تجمع صورة للبنت ويرسم الشمس والقمر تعبريا
عىل األب واألم وتعلق صورة لألب عيل أحدهم وترفع البنت عيل
النصف اآلخر صورة األم بعد موتها  ،ويوجد ترسيحة صغرية عيل
اليمني واخرى عىل اليسار ويوضع عيل اليسار الرسير وعىل اليمني
كريس هزاز أستخدمه املخرج للتعبري عن سجن البنت داخل
مشاعرها املتناقضة  .أما املالبس فرني بائع الروببكيا يرتدي مالبس
قدمية والبنت واألم ترتدي كل منهام فستان أبيض واكامم سوداء
ويزداد اللون األسود يف مالبس األم معربا عن الهموم الثقيلة لتي
تحملها عىل كتفها والبنت ترتدي االسود يف كمها ووسطها إىل أسفل
يف إشارة بأنها محبوسة داخل ذكرياتها التعسة  ،واالبيض الناعم مع
األسود يعرب عن عدم متتعهام بأنوثتهام  ،أما اإلضاءة فكانت عبارة
عن بؤر ضوئية عربت يف بداية العرض عىل مرور الزمان عندما
تحركت من منتصف الستارة إىل أعىل تم تختفي عدة مرات  ،وعرب
اللون األزرق عن الكآبة وبرودة األحداث واستخدمت اإلضاءة
الكاملة للتعبري عن الحالة العامة  ،أما املوسيقي وااللحان ( أحمد
النارص ) سيطرت االالت الوترية وكذلك الفلوت للتعبري عن حالة
الحزن  ،وكانت املوسيقي تعلوا وتنخفض يف بعض األحيان كبطانة
لألحداث  ،أما أشعار ( مسعود شومان ) من النسيج الدرامي
( ولكل طري شجر ميال ولكل جرح بينتهي موال ... ،...قلبي
فردته حنان وناديتك قندييل يف ليايل العتمة شلتك يف ضلوعي

وخبيتك  ،أول لقائنا وداع وغربة ماتتلم  ....ويعمل أيه القدر
باعت جوابات الفراق) وحققت حالة من الشجن فكانت اضافة
 ،وبالنسبة لالستعراضات أو التعبري الحريك ( حسن شحاتة )
فكان بعضها حلية للعرض لرباعة االستهالل أما يف مشهد السبوع
ومشهد حركات الرسير فكانت إضافة للعمل  ،وإذا تحدثنا عن
األداء التمثييل فنجد أن الفنان القدير أحمد الرشيف أضاف
من خالل دوره ملحة كوميدية لتخفيف حدة الكآبة التي فرضت
عىل املتلقي من خالل األحداث  ،ونشاهد مباره يف فن األداء
التمثييل بني الفنانتني عبري الطوخي وهالة رسور  ،أما املخرج
( محمد صابر ) أهتم بكل تفاصيله واستخدم كل أدواته يك
تصل رسالة النص وتؤثر يف املتلقي بسهولة ويرس فنجد التمثيل
داخل التمثيل باستخدام هنا قطعة قامش بيضاء تعترب كوفية
للتعبري عن أخاها أو طرحة رأس أثناء الدعاء  ،ونشاهد جنة
تقلد جدتها  ،كام استخدام الرسير بتعبريات رمزية فاصبح مقاما
( السيدة زينب ) هنا تدعوا الله أن يرزقها الولد  ،شاهد قرب
عندما متوت هنا وتنزع جنة الرشائط البيضاء من أعيل أعمدة
الرسير  ،بلكونة لنداء هنا عىل جنة من الشارع  ،وعربت حركة
الرسير يف مشهد بني هنا وجنة عن الدوامة والرصاع النفيس
داخلهم خاصة جنة  ،ونجد هنا تقف بجوار الشامعة وترتك
منطقة التمثيل لجنة لتعرب عن ارتباطها باملايض ومالبس الزوج
وأحالمها وإهامل الحارض متمثال يف جنة التي تعيش معها فهام
يعيشان أغراب فكريا  ،والعكس عندما تختفي جنة خلف الكريس
لتعرب عن سجنها الداخيل  ،كام أنه أهتم بتدفق إيقاع العرض .
والحق أقول لكل مسئول عن قرار اإلنتاج يف الحركة الفنية عودوا
ملشاهدة املرسح الختيار أفضل العنارص الفنية ،فالحمد لله مازال
فن املرسح يف مرص يقف شامخا  ،ولذلك التحية واجبة ملدير
مرسح الغد الفنان القدير املخرج سامح مجاهد الختيار العروض
املتميزة  .وشكرا لكل من ساهم يف ظهور هذا العرض للنور .
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«البطة سمبا»..
نرسين نور

بطاقة العرض
اسم العرض:
البطة سمبا
تأليف  :عبري
سعد
ألحان وتوزيع :
محمد مصطفى
استعراضات :
مهند مختار
ديكور  :أماين
سمري
إخراج  :رنا
بركات

اإليهام لدى الجمهور الذي جله من األطفال ويساعد يف توصيل
التأثري املطلوب .
الديكور والعرائس  :والديكور يف املرسح األسود ال يشبهه نظريه
يف مرسح العرائس التقليدي أو مرسح خيال الظل حيث األشكال
مسطحة وبسيطة لكنها هنا متيل أكرث للتجسيد بأبعادها مع تلوينها
بألون فسفورية ومع إنعكاس اإلضاءة بشكل عمودي أو أفقي
وكذلك العرائس بألوانها املبهجة كل تلك العوامل تضفي جوا حيا
ومختلفا للصورة مع الخلفية السوداء يعطيك إحساس أنك يف عامل
مختلف  ،هذا النوع من املرسح يقرتب من السينام متامهيا مع
عاملها السحري الفاتن .
وعىل هذا الغنى يف الصورة فإن هذا النوع من املرسح فقري من
حيث التكلفة فهذا النوع من املرسح يعطي إمكانية التجريد
يف جميع عنارص العرض املرسحي وهذا ال يعني أن باقي األنواع
املرسحية ال تكفل التجريد ولكن يف هذا اللون يتخذ التجريد بعدا
جامليا وتعبرييا مختلفا  .حيث أبسط لون مع الحركة مع الكتلة
التي تحتوي إمكانية تحريكها هي األخرى فاألشجار تستطيع
الطريان والبيوت تستطيع الرقص كام من املمكن أن تتقافذ الزهور
وتلتوي األعشاب يف متوجات متواليه وهكذا إذن ال يحتاج املخرج
لديكورات ضخمة بالعكس كلام نحى نحو البساطة كلام كان أكرث
إبداعا حيث متكنه تلك الخفة للعنارص من سهولة تحريكها واللعب
بها كام يشاء .
من املمكن أن هذا السبب بالذات هو سبب عدم انتشار هذا
النوع يف مسارحنا  ..ليس من السهل عىل الخيال العريب تحريك ما
اعتاد ثباته حيث تعطى األشياء املألوفة وظيفه جديدة وإمكانيات
مختلفة فاألثاث يطري والجامدات تتحدث بلباقة وتغني  .يف املرسح

األسود تعطي األشياء املألوفة أسامء جديدة وإمكانيات مختلفة
ويجعل للشئ الواحد استخدامات متنوعة وهذا ينسحب عىل
جميع عنارص العرض املرسحي .
يف هذا العرض تم استخدام العديد من أصناف حيوانات الغابة بدأ
من الضفادع واألزهار مبختلف ألوانها واألشجار والحيوانات والطيور
مام أثرى الصورة باأللوان والحياة  .حقق املرسح للمخرج هنا رؤى
تشكيلية ليست متوفرة له يف اشكال املرسح التقليدية .
ومن الجدير بالتقدير لهذا العمل هو عدم تعدي زمنه للساعة
الواحدة ستون دقيقة بالتامم وهذا جيد فأقل من هذا جرعة
غري مشبعة وأكرث من ساعة سيؤدي حتام للتكرار وامللل فالقضية
الرئيسية بسيطة ومفهومه والحدث ثابت وهو تيه البطة السوداء
وعودتها وكل ما هنالك تجسيد ملا تتعرض له من مشكالت فاإلطالة
غري محببه عىل اإلطالق طاملا وصلت الفكرة فال داعي للتكرار وهذا
يحسب للمخرج بال شك .
املوسيقى واأللحان  :كان الحوار ُم ًغنى يف معظمه واملرسحية
تستخدم تقنية «البالي باك» سواء للغناء أو اآلداء  ،ذلك أفضل
يف رأي حتى ال تحدث مشاكل تقنية من حيث عدم جودة أجهزة
صوت جيدة يف كل مرة يعرض فيها اختالف أماكن العرض  ،عدم
وجود املؤديني يف كل ليلة عرض أو إصابة احدهم بوعكة تحول
دون غناءه ،وأهم شئ الفرقة املوسيقية كيف تضمن وجود عازفني
معك يف كل ليلة عرض إن ارتبط احدهم بعمل آخر فال راد لرغبته
 ،عدم تناسب الصورة مع الصوت خاصة أنه طور يف تلك املرة
تقنيات يف التحريك تسمح بتحريك الشفاه وهذا ما مل يكن موجودا
يف مرسحيته السابقة فهل يجازف بكل ما سبق ليكون اآلداء حيا ؟!
كال بالطبع .
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يف املنشورات الدعائية للعرض وصف بأنه “غنايئ استعرايض” يف حني
أنه ينتمي بشكل واضح إىل فن األوبريت  ،فالحوار أغلبه ُم ًغنى و
االعتامد عىل املوسيقى واالستعراضات للتعبري عن الحالة الشعورية
واالنتقال من مشهد ملشهد حيث تدور األحداث حول بطة سوداء
تدعى «سمبا» تاهت من والدتها فذهبت إىل البحرية للبحث عنها
وأثناء رحلتها متر عىل بحرية البط األبيض وهناك تعاين بسبب التنمر
ألن لونها أسود  ،ثم تتعرض لحادث يحيل لونها أبيض من غري سوء
فيتقبلها البط األبيض فتصارحهم إنها هي سمبا البطة السوداء التي
رفضوها من قبل ال يصدقونها يف البداية ثم يتقبلوا األمر وقد عرفوا
أن ال فرق بني أبيض وأسود طاملا كلنا ينتمي لنوع واحد .
مل يكن استخدام تلك الحبكة جديدا عىل الفنان محمد مصطفى
فقد استخدمها من قبل يف مرسحية «ميمي ومامي» التي عرضت
عىل مرسح بريم التونيس وفيها ايضا السمكة ميمي تاهت من
والدتها «مامي» وخاضت رحلة طويلة تعرضت فيها ملختلف األهوال
وخرجت بنتيجة كانت هي رسالة العرض ومقولته النهائية  ،كذلك
البطة سمبا (البطة السوداء) التي مرت برحلة بعد أن تاهت من
والدتها  ،وال يخفى علينا هنا التشابه بني العنوان وموروثنا الشعبي
يف استخدامه لفظ (البطة السوداء) للتحقري والتعبري عن الغنب
الرصيح ال لشئ إال للونك أو عرقك أو ما شابه ذلك من أشياء ليس
لك ذنبا فيها .
استخدم العرض تقنيات املرسح األسود وهذه ايضا ليست أول مرة
يستخدم فيها فريق العمل هذه التقنية واعتقد أنه يتقنها كلام زاد
قدما يف استخدامها  .والحقيقة أن مثل تلك العروض مبهره لألطفال
والكبار عىل حد سواء .
تقنية املرسح األسود تعتمد أساسا عىل اإلضاءة واللون  ،فقد اعتمد
هذا النوع من املرسح وتطور بتطورفن اإلضاءة واستخدامها كعنرص
فعال وهام من عنارص العمل املرسحي  ،ايضا اعتمد عىل تطور نظام
األلوان وظهور اشتقاقات لونية جديدة مل تكن معروفة قبال تزامن
ذلك مع ظهور تيار التجريب والتجريد يف املرسح بشكل عام .
الصورة يف املرسح األسود تعتمد عىل بروز الشكل يف اإلضاءة الفوق
بنفسجية  ،فهو تقنية إضاءة وأشكال تتحرك يف محيط مظلم  ،خلفية
سوداء  ،مالبس سوداء ملحرك العروس  ،وإضاءة فسفورية للعرائس
ذاتها .
وهذا يقودنا للحديث عن العب العرائس :
العب العرائس ال يظهر كام هو الحال ايضا يف مرسح العرائس
التقليدي إال أن اختفاءه يختلف هنا فهو ال يختفي وراء ستار أو
بارافان أو يف السوفيتا وتتدىل الحبال ال  ..بل يساعده السواد الذي
يرتديه عىل اللعب بشكل حي وأقرب وأكرث تحكام بالعروس يف يده
ما يضفي واقعية عىل اآلداء وتفاعل أكرب بني الالعب والعروس من
جهه وبني املشاهد وما يدور عىل املرسح من جهه مام يرفع درجة

دعوة ضد التنمر
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في المهرجان القومي للمسرح الدورة 13

وفاء كاملو

جريدة كل المسرحيين

أصدر “املهرجان القومي للمرسح املرصي” مجموعة من
الكتب عن القامات الفنية التي تم اختيارها للتكريم يف
هذه الدورة .وهم جميعا من املرسحيني الكبار أصحاب
الوعي والفكر والثقافة والبصامت اإلبداعية املغايرة ،الذين
تفاعلوا مع تجربة املرسح وتركوا أثرا باقيا سيظل مسكونا
بالدالالت .فقد آمنوا أن املرسح هو الحرية والدميقراطية
وامتالك الذات والكيان وهو املسار إىل البحث عام يجب أن
يكون.
شهدت هذه الدورة تكريم الفنانني الستة :محمود ياسني،
صالح السعدين ،سهري املرشدي ،املنترص بالله ،نجيب رسور،
وعباس أحمد .ومن املؤكد أن الكتب التذكارية الصادرة عن
املهرجان بشكل عام متثل تقليدا ثقافيا شديد األهمية يكرس
ملفاهيم التواصل بني األجيال ،والجدل بني املايض والحارض
بهدف تعريف الشباب برؤى وأفكار الكبار .ويذكر أن
هذا العرف الثابت بكل ما يحمله من دالالت فكرية فنية
وثقافية يجب أن ميتلك رشعية وجوده وجامليات حضوره
وركائزه العلمية الدقيقة ليحقق أهدافه املرجوة .فهذه
الكتب قد متثل لبعض الفنانني أهمية استثنائية ،فرمبا يكون
كتاب التكريم هو األول واألخري يف حياة بعضهم ،لذا يجب
أن يأيت اإلصدار متكامال عىل مستوى السرية الذاتية واملسرية
الفنية والتجربة اإلبداعية مع مراعاة كافة األصول والقواعد
العلمية.
كتب الناقد الفني /محمد قناوي عن النجم “محمود
ياسني” كتابا بعنوان” فارس املرسح املرصي” ،وتناول الناقد
املرسحي /أحمد خميس الفنان “صالح السعدين” يف كتاب
بعنوان “ابن الحلم واليقظة” ،أما الجميلة “سهري املرشدي”
فقد كتب عنها الكاتب والناقد /مصطفى عبد الحميد
كتابا بعنوان “أيقونة املرسح املرصي” ،ويأيت كتاب الفنان
املرسحي /أحمد الرشيف عن الكوميديان “املنترص بالله”
بعنوان” ضحكة سعيدة” ،أما العبقري” نجيب رسور” فقد
جاء كتابه باسم “فارس امليثيولوجيا املرصية” بقلم األديب/
د.أرشف الصباغ ،وأخريا يكتب الدكتور /أحمد يوسف عزت
عن املخرج الكبري /عباس أحمد كتابا بعنوان “راهب
املرسح املرصي”.
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بعثت الكتب الستة بوجه عام تيارات من الجامل الخالب
والرثاء املعريف ودهشة البوح وسحر الذكريات ،ولكن عىل
مستوى آخر كان هناك تباين واضح يف كل من املستويني
األديب والفني وفقا لرؤى وأسلوب طرح الذين قاموا
باإلعداد ،وتظل الظاهرة األساسية – ورمبا لضيق الوقت
 هي االعتامد بشكل أسايس عىل إعادة النرش لبعضاملقاالت التي كتبها كبار النقاد واألساتذة األكادمييني عن
تلك الشخصيات املختارة للتكريم ،وكذلك عىل تجميع بعض
الشهادات.
يف هذا السياق ميكنني إجامل أهم السامت العامة لتلك
اإلصدارات الستة كالتايل:

 اقتصار دور معدي الكتب عىل كتابة املقدمة والخامتةوارتكاز محتوى املنت عىل املقاالت والشهادات.
 متيزت الكتب األربعة الخاصة بالفنانني املممثلني (محمودياسني ،صالح السعدين ،سهري املرشدي ،املنترص بالله)
بتضمنها ملجموعة صور مرسحية نادرة ومتميزة ،بينام مل
يتضمن الكتابني اآلخرين (نجيب رسور وعباس أحمد) عىل
مثل هذه الصور املرسحية ،وقد يعود ذلك كام علمت إىل
االستعانة باألرشيف املرسحي الخاص باملؤرخ والناقد /د.
عمرو دوارة الخاص ،حيث أعلن  -يف حضور رئيس املهرجان
القومي يف ختام الندوة التي شارك بإدارتها بامللتقى الفكري
 عن استيائه إلغفال ذكر حقه األديب كمصدر للصور،بتسجيل عبارة :أن جميع الصور مهداة من أرشيفه الخاص
– أسوة بدورات املهرجان السابقة  -وذلك طبقا لالتفاق
املحدد بينه وبني إدارة املهرجان.
 اهتمت بعض الكتب بالسرية الذاتية أكرث من االهتاممباملسرية الفنية ،ومبا أننا يف إطار فعاليات أكرب مهرجان قومي
للمرسح كان يجب الرتكيز عىل التجربة املرسحية بالدرجة
األوىل ،وهذا ما مل يتم إال يف كتابني فقط من الكتب الستة
لألسف.
 يف سياق متصل تأيت السمة الواضحة التي اشرتك فيهاأربعة معدون وتكشفها بسهولة القراءة املتأنية الفاحصة
للكتب  -األربعة األوىل السابق ذكرها  -عن تشابه كبري يف
األسلوب ،لتضعنا بذلك أمام قضية نقدية وعلمية يجب
التوقف أمامها ،فإذا كانت قد متيزت هذه الكتب بتضمنها
لرصد وتوثيق دقيق لإلسهامات املرسحية لكل مكرم  -وهذا
بالطبع جزء مهم وجوهري من الكتابة العلمية الفنية  -إال

[

نوافذ

[

أن ما حدث يف الحقيقة هو اعتامدهم جميعا عىل مصدر
أسايس وحيد ،وهو بالتحديد الدراسات القيمة للدكتور/
عمرو دوارة التي انفردت جريدة “مرسحنا” بنرشها عىل
مدار السنوات املاضية ،فقاموا باستساخ مقتطفات كاملة
منها دون ذكره كمصدر!! وذلك باستثناء الناقد /أحمد
خميس الذي ذكر املصدر رصاحة وبوضوح ،ويجب التنويه
يف هذا الصدد بأن اإلشارة إىل اسم أحد الكتاب أو عنوان
أحد املراجع يف إطار قامئة املصادر واملراجع بالكتاب ،ال
مينح الحق ملؤلفه أو معده يف االستخدام املطلق للدراسات
املنشورة واستنساخ معلوماتها بأسلوبه كاتبها يف التصنيف،
ونقل صياغاته بالحرف دون ذكر ذلك برصاحة يف املنت،
خاصة وإذا كانت هذه املعلومات املتكاملة ينفرد بها
د.دوارة فقط – من خالل مرشوعه القومي املهم “موسوعة
املرسح املرصي املصورة”  -وهو أسلوب مميز جدا لكتاباته
التوثيقية يجمع فيه بني كل من التصنيف التاريخي
والتصنيف املوضوعي للفرق املرسحية ،حيث يبدأ بفرق
مسارح الدولة ثم فرق القطاع الخاص طبقا للتتابع الزمني
(كام يتم ترتيب مجموعة العروض بكل فرقة منها ترتيبا
تاريخيا) ،ويذكر أنني قد تعرفت عىل أسلوبه هذا جيدا
حينام استفدت به جدا يف كتايب العام املايض عن الفنانة/
هالة فاخر (وبالطبع التزمت بذكر املصدر) ،فقد اكتشفت
آنذاك غياب جميع املصادر واملراجع املرسحية ،وكذلك
ضعف ذاكرة عدد كبري من الفنانني وعدم اهتاممهم بتوثيق
تجاربهم.
 عرض نقدي للكتب :أوال “ -محمود ياسني “فارس المسرح
المصري”:
يتكون الكتاب الذي قدمه الناقد الفني /محمد قناوي من
مقدمة وستة فصول هي :بداية الحلم من املدينة الباسلة”،
“القاهرة تحتضن املرسحي النبيل”“ ،روعة بدايات الشاشة
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الفضية”“ ،إنها حقا عائلة فنية محرتمة”“ ،أعامله خالل مشواره
الفني”“ ،محمود ياسني يف عيون النقاد” ،وأخريا التكرميات
والجوائز ثم املصادر واملراجع.
عندما نقرأ الكتاب تأخذنا الحكايات إىل فرحة الكاتب الصحفي/
محمد قناوي وهو يكتب عن محمود ياسني اإلنسان والفنان
الذي عرفه عن قرب ،والذي كانت أول حواراته الصحفية معه.
فقد أدرك أنه فنانا رائعا متواضعا طيب القلب واألخالق،
ويتذكر مالمح وجهه وسامت الرجولة الرشقية وصوته الرخيم،
ومهارته يف اإللقاء والتمثيل بالعربية الفصحى .ويؤكد أنه ظل
بطل السينام املتميز يف السبعينيات وأستاذها يف الثامنينيات،
وحكيمها يف التسعينيات دون أن يتخىل عن حيوية الفتى األول.
متتد الفصول يف سياق الرسد الدافئ ،فالقاهرة تحتضن املرسحي
النبيل ،حينام التحق بكلية الحقوق وانتمى إىل مرسحها العريق
والتقى بالعديد من كبار املخرجني .وعاش هو نفسه تجربة
إخراج الكثري من النصوص املرصية والعاملية .ويف منتصف
الستينيات حصل عىل الليسانس وتم تعيينه مفتش تحقيقات
يف محكمة بورسعيد لكنه مل يتسلم الوظيفة واتجه إىل “املرسح
القومي” الذي عني فيه ليشعر أن حلمه قد تحقق ،فقد تعاون
من خالله مع كبار املؤلفني /الفريد فرج ،ميخائيل رومان،
محمود دياب ،صالح عبد الصبور ،واملخرجني :جالل الرشقاوي،
كرم مطاوع ،عبد الرحيم الزرقاين ،سمري العصفوري ،وعبد
الغفار عودة ،أما املخرج سعد أردش فهو “أستاذه الثاين” الذي
تعلم منه حرفية األداء ،وظل التكنيك الذي عرفه هو األسلوب
الذي عمل به طوال مشواره ،ويذكر أن أستاذه األول هو”
ستانسالفسيك” الذي قرأ كتابه كثريا وحفظ جزأيه األول والثاين.

متتد التفاصيل واألحداث ورصد األعامل املرسحية والسينامئية
ويبقى أن نشري إىل أن الكتاب يرتكز بشكل أسايس عىل تجميع
املقاالت حيث نجد الفصل الخامس من الكتاب (أعامله خالل
مشواره الفني) منقول بدقة  -بالجملة والكلمة والحرف  -من
مقالة د .عمرو دوارة املنشورة بجريدة “مرسحنا”  -دون ذكر
املصدر ،وهو الفصل الذي تضمن قامئة مشاركاته الكاملة
املرسحية والسينامئية والتليفزيونية ،وحتى قامئة األعامل
التليفزيونية الكاملة تم استساخها بنفس الرتتيب الخاص الذي
يتبناه دكتور /عمرو دوارة حيث يبدأ باألعامل االجتامعية ،ثم
التاريخية ،وينتهي باألعامل اإلسالمية ،وكذلك جاء الجزء الخاص
بالجوائز والتكرميات يف نهاية الكتاب (صفحة  )92 – 90كنقل
مبارش من نفس املصدر ومع ذلك مل يذكر املصدر يف املنت!! وكان
يجب بالطبع أال يكتفي الكاتب بذكر اسم د .دوارة يف قامئة
املراجع النهائية بل كان يجب أن يذكره واضحا يف املنت أيضا بكل
موقع تم النقل منه بصورة مبارشة.
ويف سياق متصل يأيت الفصل السادس (محمود ياسني يف عيون
النقاد )  , 87 – 55يأيت كسبعة مقاالت طويلة لكبار النقاد،
وضعها معد الكتاب كاملة دون ذكر مصادرها وهذا من األخطاء
العلمية والنقدية ،حيث ميكن االستشهاد بأجزاء من املقاالت
وليس وضعها كاملة .كام يذكر أن فرتة إدارة النجم /محمود
ياسني للمرسح القومي مل يتم تحديدها تاريخيا يف الكتاب،
وكذلك مل يتم اإلشارة إىل تلك املرسحيات التي تم إنتاجها يف
خالل تلك الفرتة وذلك باستثناء اإلشارة إىل مرسحية “أهال يا
بكوات” فقط.
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ثانيا – “صالح السعدني  ..ابن الحلم
واليقظة”:
يعترب هذا الكتاب للناقد املرسحي /أحمد خميس أحد أفضل
إصدارات املهرجان عن املكرمني ،وذلك عىل املستوى العلمي
والفني والتوثيقي .والكتاب يتكون من مقدمة وخمسة فصول
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هي“ :صالح السعدين ابن الحلم واليقظة”“ ،جامليات األداء يف
مرسحية الدخان”“ ،أبو عزة املغفل واكتشاف أسلوب األداء”،
“شهادات النقاد” ،حوارات مع العمدة /صالح السعدين وحوله،
ثم السرية الذاتية للمؤلف ،وملحق الصور .
يرى النقد /أحمد خميس أن صالح السعدين ميتلك سخرية
ممزوجة مبرارة األحداث السياسية وال معقوليتها ،فقد ارتبط
اسمه باسم أخيه الكاتب الثائر /محمود السعدين ،لذلك عاىن
كثريا من التهميش واإلهامل املتعمد ،ومل يكن صعوده إىل قمة
املشهد الفني سهال ،ويف هذا السياق تتميز أعامل السعدىن
بالسخرية الكوميدية التي المسها من أسلوب حكايات والدته
وأخيه األكرب ،وتتضح يف أعامله املعقدة مثل تجسيده لشخصية
العمدة سليامن غانم يف مسلسل ليايل الحلمية ،وكذلك حسن
أرابيسك وغريهم من األعامل التي كشفت عن قدرته الفائقة
يف التعبري عن الشخصية املرصية .تظل بصامت الكاتب /أحمد
خميس حارضة يف كتابه لتكشف عن إدراكه ملفاهيم البحث
وأصول املنهج العلمي ،ورغم أن الكتابة تحتوي عىل سبعة
مقاالت تم تجميعها وثالث حوارات صحفية وتليفزيونية
مام يدخل الكتاب يف إطار اإلعداد  -ال التأليف  -إال أنه كان
متميزا .ويحسب له ذكره لدراسة الدكتور /دوارة كمرجع وفقا
للرؤية العلمية الدقيقة ،والتي امتدت إىل تقديم أسلوبه يف
تقسيم األعامل املرسحية للفنان /صالح السعدين  -إىل فرق قطاع
خاص ودولة  -موضحا املصدر “جريدة مرسحنا” بوضوح .ويف
إطار رصد األعامل السينامئية يحسب له مجهوده الواضح يف
عرض املعلومات الكاملة عن األفالم من حيث التأليف واإلخراج
وأسامء األبطال ،وإن افتقد الكتاب لوجود قامئة املراجع.

نفسه عىل كتب املكرمني ،تلك الحالة التي نجدها واضحة
يف كتاب مصطفى عبد الحميد عن أيقونة املرسح املرصي/
سهري املرشدي ،التي يراها عنرص متثييل عذب ،تشكل وعيها
عرب جيل مرسحي متميز .فهي زوجة كرم مطاوع ،وهام معا
قمتان كبريتان ،إبداعهام كدائرة متداخلة مع دائرة أخرى.
ومن املستحيل أن نتجاهل أعاملهام الكربى مثل :إيزيس،
النرس األحمر ،روض الفرج ،ليايل الحصاد  ,جواز عىل ورقة
طالق ،الثأر ورحلة العذاب ،رقصة سالومي األخرية .فهي
ابنة مناخ كامل تجاورت فيه املواهب وساندتهم التوجهات
السياسية ،حيث تعاظم دور املرسح ليقدم حركة جادة
تركت رصيدا إبداعيا ضخام.
يتكون الكتاب من مقدمة وأربعة فصول ،األول بعنوان
“أبعاد إنسانية” ،والثاين” اإلبداع يف أرض الرمال املتحركة”،
والثالث “إسهامات سينامئية وتليفزيونية” ،والرابع
“شهادات نقدية وأقوال” ،ثم املراجع والسرية الذاتية
للكاتب وملحق الصور .ويف هذا اإلطار يتميز الكتاب
ثالثا – “سهري المرشدي أيقونة المسرح مبقدمته الرثية ،ومبلحق الصور النادرة (من أرشيف
المصري”:
د.دوارة) ،وبوجود قوائم باألعامل املرسحية والسينامئية
ال يزال غياب الحدود الفاصلة بني التأليف واإلعداد يفرض والتليفزيونية واإلذاعية ،لكنها جاءت بدون توثيق ،وهو
أمر غري مقبول خاصة يف املرسح ،حيث كان من املفرتض
توثيق البيانات الخاصة بكل مرسحية (اسم املؤلف،
واملخرج ،عىل األقل وميكن إضافة بعض النجوم وامللحنني
ومهنديس الديكور).
والحقيقة إن ما أوقعه يف هذا املطب هو امتداد تيار
االستنساخ املبارش لقوائم د .دوارة الواردة يف مقاالته
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ودرساته ،والتي ترتكز عىل منظور علمي يدركه هو جيدا،
فال يقوم بتكرار اسم املخرج مع كل مرسحية بل يقوم يف
النهاية برتتيب مجموعة املخرجني طبقا لتتابع أجيالهم
الفنية .وكام سبق اإلشارة إىل أن مجرد ذكر املرجع يف
القامئة النهائية ال يربر استساخ نفس التصنيف كام هو
وبنفس األسلوب دون ذكر املصدر رصاحة يف املنت.
رابعا – “المنتصر بالله  ..ضحكة سعيدة”:
كتب املرسحي /أحمد الرشيف مقدمة رشيقة متوهجة
لكتابه عن املنترص بالله بعنوان “ضحكة سعيدة” ،مؤكدا
أننا أمام كوميديان ميتلك طاقات فنية مدهشة ،فيطرح يف
الفصل األول مسرية حياته منذ اكتشاف موهبته يف الصغر،
ومامرسته التمثيل كهواية يف مرسح الجامعة ومرسح
الرشكات ،وحتى دخوله أكادميية الفنون وارتباطه املهم
بالفنان /فؤاد املهندس ،ثم صعود نجمه مع فرقة “الفنانني
املتحدين” ،ويف الفصل الثاين يقدم تحليال نقديا وعرضا
ملالمح األداء الكوميدي عند الفنان /املنترص بالله مع الرتكيز
عىل أهم أدواره  .وبعدها يطرح وجهات نظر نخبة من
النقاد املرسحيني مع اإلشارة إىل ذلك يف قامئة املراجع ،ثم
يستعرض بعد ذلك قامئة أعامله الفنية يف املرسح والسينام
والتليفزيون واإلذاعة ،ويأيت الفصل األخري ليقدم من خالله
شهادات عن هذا الفنان من خالل آراء بعض زمالئه الفنانني
واملخرجني .
يتميز الكتاب بالجدية ومحاوالت الحفاظ عىل املنظور
العلمي للبحث ،ومع ذلك شغلت املقاالت املجمعة
والشهادات جزءا كبريا من الكتاب ( الصفحات من – 55
 ،)82ويذكر أن الكاتب قام بربط مقاالت النقاد واملرسحيني
ببعضها البعض ،وهي رؤية ذكية متميزة ،ولكن كام هو
معروف علميا يتم االستشهاد ببعض األجزاء والفقرات
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وليس بإعادة النرش للمقاالت والشهادات كاملة.
والحقيقة أن بصامت الدكتور /دوارة كانت حارضة أيضا
وبقوة يف كتاب “ضحكة سعيدة” ،حيث جاءت قامئة فرق
مرسح الدولة بنفس التقسيم والرتتيب الخاص به ،وإن
كان أحمد الرشيف قد قام بإعادة ترتيب قامئة املخرجني
أبجديا يف محاولة إلجراء أي تغيري!! بينام جرى العرف عىل
ترتيبهم طبقا لرتتيب العروض أو كام يفضل د.دوارة طبقا
للتتابع أجيالهم الفنية .ويحسب للكاتب أنه قدم قامئة
املسلسالت بتفاصيلها الكاملة (من حيث اإلخراج والتأليف
والبطولة) ،ولكن نظرا ألننا يف سياق الحديث عن املرسح
بصفة أساسية (وليس السينام والتليفزيون) كنت أفضل أن
بعنوان“ :نجيب رسور يف عيون النقاد” ،وهو تجميع
يقترص جهده هذا عىل مجال املرسح فقط.
ملقاالت مجموعة من كبار النقاد ،مع بعض املقاالت
التي كتبها نجيب رسور ،أما الفصل الثالث فهو شهادة
خامسا – “نجيب سرور  ..فارس
ذات قيمة ثقافية كتبها دكتور /أبو بكر يوسف ،هذا إىل
الميثيولوجيا المصرية”:
جانب السرية الذاتية للكاتب وملحق الصور .ويف هذا
نجيب رسور هو عبقرية مرصية رفيعة املستوى ،فهو
السياق افتقدنا بصامت صاحب اإلعداد ورؤيته الخاصة
املؤلف واملخرج والشاعر والناقد واملرتجم ،إنه ومضة
عرب التجميع الغزير لرؤى اآلخرين ،وكذلك غاب ثبت
إنسانية وإبداعية مرصية خالصة كام يقول األديب /د.
املقاالت املطروحة ،كام غاب عن الكتاب أي إشارة إىل
أرشف الصباغ مؤلف  -أو معد  -هذا الكتاب ،الذي قدم
أعامل نجيب رسور كناقد ومرتجم ومخرج ومؤلف وممثل
إعدادا متميزا جمع فيه مقاالت كبار النقاد واملفكرين،
وأستاذ أكادميي ،ويذكر أن الفهارس جاءت يف ست صفحات
باإلضافة إىل كتابته ملقدمة ثرية تكشف عن الوعي والفكر
بينام جاءت السرية الذاتية لصاحب اإلعداد يف حوايل عرش
والثقافة ،وقال يف خامتها أنه قد اعتمد عىل شهادة دكتور/
صفحات ،أما ملحق الصور فقد افتقد املالمح املرسحية
أبو بكر يوسف ،والتي أوردها كاملة وعنوانها“ :نجيب
الحقيقية لألعامل الفنية ،فلم يتضمن تلك الصور املرسحية
رسور  ..مأساة العقل” ،فهي تقرتب من التوثيق وتروي عن
النادرة للمرسحيات التي أخرجها أو مثل بها أو حتى صور
السنوات الست التي قضاها يف اإلتحاد السوفيتي واملجر
لتلك العروض التي اعتمدت عىل نصوصه !!.
باعتبارها تشكل مرحلة مهمة يف تكوين شخصية “نجيب
رسور” الفردية واإلبداعية ،وتحدد مالمح مصريه فيام بعد.
سادسا – “عباس أحمد  ..راهب المسرح
يتكون الكتاب من ثالثة فصول ،األول بعنوان“ :عامل
المصري”:
نجيب رسور امللحمي” ،وهو عبارة عن قراءة طويلة (من
النوارس الحرة تتلو صلوات الهواء املبارك ،الرتنيم شجاع
صفحة  )50 – 16وردت كاملة بقلم /أحمد صقر ،والثاين
مدجج مبراسم عطر بارييس يشبه قوام بريجيت باردو
ويليق بافتتاحية عن راهب جليل يعشق وطن املوج -
بورسعيد  -البقعة املرصية الفريدة .
هذه هي السطور األوىل من املقدمة الرثية املسكونة
بالجامليات الرفيعة والصدق العارم الذي المسناه يف
كتاب دكتور /أحمد يوسف عزت حينام كتب عن املخرج
عباس أحمد ،ليضعنا أمام وثيقة علمية إبداعية تشتبك

27

مع التاريخ والسياسة واملجتمع ،ومع تفاصيل حياة راهب
املرسح الذي عاش عشقا ممتدا لهذا الفن.
يتكون الكتاب من جزئني ،األول بعنوان“ :الركض يف برية
الراهب” ،وتليه حاشية شديدة الوضوح ،أما الجزء الثاين
فهو بعنوان“ :شباك اإلعرتاف” وهو عبارة عن شهادات
لزمالء الفنان /عباس أحمد ،ثم تأيت بعد ذلك السرية الذاتية
للكاتب ،وكذلك ملحق الصور والذي لألسف مل يتضمن
مجموعة الصور الخاصة بعروضه االحرتافية املهمة واشتمل
فقط عىل مثاين صور لستة عروض أخرجها لفرق الهواة ومن
بينها صورة مكررة !! وعرب هذا الكتاب عرفنا أن املخرج/
عباس أحمد كتب رواية األوديسة البورسعيدية ،ورواية
البلط – ملحمة بورسعيد ،كام أخرج للثقافة الجامهريية
عروضا مثينة مثل :السبنسة ،عيلة الدوغري ،الخطوبة ،سكة
السالمة ،ملك القطن ،االستثناء والقاعدة ،الحصار.
قد يكون هذا الكتاب هو أول كتاب يتحدث عن سرية
الذاتية للمخرج /عباس أحمد وعن مسريته الفنية .وإذا
كان جوهر التكريم يرتكز علميا عىل توثيق التجربة الكاملة
للفنان فإن هذا الكتاب لألسف مل يذكر القامئة الكاملة
ألعامل املخرج /عباس أحمد بالرتتيب الزمني ،وكذلك مل
يذكر أو يشري إطالقا إىل مجموعة عروضه يف مرسح الدولة،
وهذا يف الحقيقة ميثل إهدارا لجهودة الفنية وتجاوزا حادا
لحقوقه األدبية.
املتخصصني وأصحاب الخربات ليكونوا دامئا يف صدارة
املشهد الثقايف الفني بكل تفاصيله حفاظا عىل تاريخنا
الفني واملرسحي.
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وأخريا أؤكد بشدة عىل أهمية االعتامد عىل جهود نخبة
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والفجوة والهوية المغلقة
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محمد حامد السالموىن
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ما سبق يتمحور حول فكرة التطابق بني الكلمة والشئ ،بني اإلسم
واملسمى ،بني الوعى والعامل .هكذا كأن الفلسفة امليتافيزيقية
َّ
برمتها مل تكن سوى محاولة لرأب الصدع التاريخى الكبري الذى
أصاب العالقة التطابقية بني اللغة والعامل ،أو كأمنا هى محاولة
لنسيانه ،غري أنه «أى الصدع» كان قد استوطن الدراما برمتها،
اليونانية وما بعدها أيضا .
ىف كتابه «األسطورة والرتاجيديا ىف اليونان القدمية» يقول «جان
بيريفرنان “([ماتنقله الرسالة الرتاجيدية ،عندما يتم فهمها ،هو متاما
وجود مناطق كتيمة وال تواصلية ىف الكالم الذى يتم تبادله من ِق َبل
الناس ،ففى اللحظة التى يرى فيها املتفرج الشخصيات الرئيسية
تعتنق معنى واحدا ال تبرص غريه وبالتاىل تتمزق وتسري إىل هالك،
ىف تلك اللحظة يفهم أنه يوجد ىف الواقع معنيني ممكنني أو أكرث.
إن اللغة ال تصبح شفافة للمتفرج ،والرسالة الرتاجيدية قابلة للنقل
إال إذا توصَّ ل الكتشاف التباس الكلامت والقيم واإلنسان ،وإال
إذا اعرتف بالعامل عىل أنه رصاعى .عندئذ ،وىف تخليه عن قناعاته
القدمية وانفتاحه عىل رؤية إشكالية العامل ،يجعل نفسه بنفسه،
ومن خالل العرض الذى يشاهده ،وعيا تراجيديا [ ص .38
ويعلق روالن بارت عىل هذا بقوله[ :لقد ب َّينَت أبحاث جان بيري
فرنان الطبيعة امللتبسة للأمساة اإلغريقية .فالنص ىف هذه املأساة
يتكون من ألفاظ ذات معنى مزدوج؛ بحيث أن كل شخصية من
شخصيات املرسحية تفهمه من جانب واحد  ،وسوء التفاهم الدائم
هذا هو ما يشكل «املأسوى”] ،ويضيف [ :ومع ذلك فهناك من
يدرك كل لفظ ىف ازدواجيته ،كام يدرك عدم إدراك شخصيات
املرسحية الذين يتحاورون أمامه :ذلك هو القارئ .هنا تتضح
لنا حقيقة الكتابة :فالنص يتألف من كتابات متعدِّدة ،تنحدر
من ثقافات عديدة ،تدخل ىف حوار مع بعضها البعض ،وتتحاىك
وتتعارض ،بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدُّ د .وليست
هذه النقطة هى املؤلف ،كام دأبنا عىل القول ،وإمنا هى القارئ ]...
درس السيميولوجيا  ،ص . 87
حديث بارت هنا ،عن «القارئ» ،ينطبق عىل «املشاهد ىف املرسح
اليوناىن القديم» ،ذلك املرسح الذى كان يقدم نفسه بوصفه
مامرسة لغوية ،إذ ال يزيد عن تجسيد درامى ملشكلة اللغة ،مبا هى
مشكلة التحول التاريخى ىف الوعى بالوجود؛ كإنفصال بني اإلنسان
والطبيعة .
سيستمر هذا املنحى حتى عرص شكسبري ،ففى مرسحية مكبث،
يقول «مكبث»  ...[:إىن ألجر عنان العزم ،وأبدأ أشك ىف كالم
الشيطان بلسانني إذ يكذب كالصدق« :التخف حتى تأىت غابة برينام
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إىل دنسينان - ”.وهاهى غابة برينام تأىت صوب دنسينان  ]...املآىس
الكربى ،ترجمة جربا إبراهيم جربا ص ،783
وىف ترجمة أخرى لـ«حسني أحمد أمني» ،يقول مكبث ...[ :أرى
عزمى قد وهن ،وأراىن قد بدأت أشك ىف مراوغة الشيطان وحديثه
الغامض ،وأكاذيبه التى تبدو ىف زى الحقيقة «ال تخىش شيئا حتى
تنتقل غابة برينام إىل دانسينني” .وهاهى تنتقل إىل دانسينني ]...
ص .182
اللغة واإلستعارة :
إعتدنا أن نقرأ عن األدب والفن أنهام يحاكيان الواقع ،أو أن األدب
والفن ميثالن ،يعكسان  ،الواقع -فالواقع عادة ما يجنح نحو التمثيل
.
تلك النظرية املوغلة ىف القدم ،واملعاد إنتاجها بطرق شتى ،عرب
العصور -ترتبت عليها مواقف ال حرص لها من قضايا عديدة ،لعل
أهمها عىل اإلطالق قضية (التمثيل) نفسها ،التى هى مناط عمل
الفكر واألدب والفن .
تلك النظرية متتد جذورها ىف فلسفة اللغة ومن ثم البالغة ،وفقا
للتأسيس اليوناىن القديم املتعلق بنظرية املحاكاة املنبنية عىل
«وحدة الدال واملدلول واملرجع» ،إذ انتهى «سقراط وأفالطون
وأرسطو» إىل رضورة توفر عنرص «املالءمة» بني الكلمة والشئ،
وعىل الرغم من أنهم قالوا بإصطالحية أو تواطؤئية اللغة «بدليل
إختالفها من مجتمع آلخ») إال أن موقفهم يقرتب كثريا من القول
بأن [لكل شئ كلمة جُ ِعلت له] .
وىف الحقيقة ،يصعب اختزال موقفهم ىف صيغة محددة ،ذلك أن
الهوامش التى تطرقوا إليها ،والتى مثلت ىف مجملها إستدراكا
متحفظا عىل «التطابق بني الكلمة والشئ –”الذى قيل بأنهم ذهبوا
إليه -هى التى «خلخلت» النظرية نفسها؛ من ذلك عىل سبيل
املثال ،ذهاب أفالطون إىل أن الكلمة زئبقية ،ومتعددة الظالل

ومراوغة ،ومن ثم دعوته إىل رضورة العودة مبارشة إىل عالقة
املعنى بالشئ ،توافقا مع نظرية ا ُمل ّثل الخاصة به .
()2
تفرتض نظرية التمثيل القدمية أن الكلمة مطابقة للشئ الذى
متثله وتنوب عنه ىف الحضور -من هنا ينبنى «التواصل» عىل
وحدة املرجع بني املتكلم واملستمع ،فهو األرضية املشرتكة التى
يقفان عليها -ومن هنا كانت اإلستعارة (والعرض املرسحى
إستعارة) انحرافا مؤقتا عن املرجع املشرتك  .هذا وتعود رضورة
هذا اإلنحراف إىل أنه هو املسافة التى يتشكل فيها «املعنى».
فعندما أقول «زمن حارق» ،فهذا يعنى أننى انحرفت بالزمن عام
نشرتك جميعا ىف معرفته عن الزمن ،ذلك أنه ال يحرق ،النار هى
التى تحرق ،هكذا ،مام يعنى أننى استعرت من النار صفة الحرق
وألحقتها بالزمن -هذا اإلنحراف عام نعرفه عن الزمن ،بإلحاقه
بالنار ،أو بصفة من صفاتها ،رسعان ما يعود إىل ما تواضعنا عليه
مبجرد إمساكنا باملعنى .
أى أن العودة أو اإلحالة إىل الواقع كـ «مرجع مشرتك» تظل مالصقة
لإلستعارة ،فبها يتحدَّد اإلنحراف عن األصل كرشط لإلمساك بـ
تأسست عىل «الجمع
«املعنى» .ما نالحظه هنا هو أن «اإلستعارة» َّ
بني أطراف متنافرة ىف الواقع -ىف وحدة داللية» .
هذا الطرح ينطوى عىل إشكاليات عديدة -ظلت قامئة عىل مائدة
البحث اللغوى والبالغى ،منذ زمن بعيد ،إذ أشار البعض إىل أن
[اللغة كلية بطبيعتها] ،فعندما أقول «الباب» ،فتلك الكلمة ال متثل
بابا ماديا محددا بقدر ما تشري إىل الفكرة الكلية املتعلقة بالباب؛
أى باب ...وبذا فتلك الكلمة سرتتسم ىف أذهاننا عىل هيئة أبواب
عديدة -إذ لكل منا بابه الخاص  .وغري خاف بالطبع أن عالقة اللغة
«الكلية» بالواقع املادى «ا ُمل َجزَّء» هى منبع إشكالية «املعنى» ومن
ثم «التواصل» ،وهو ماميثل مشكلة املشاكل كلها ىف املرسح كام
سرنى .
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قضية يعقوب صنوع  ..ما زالت مستمرة ()3

المسرح في مصر قبل ظهور جيمس سنوا
سيد عيل إسامعيل

بالديار املرصية يف هذه الحقبة العرصية .وهي بدعة حسنة،
وطريقة للرتبية العمومية مستحسنة ،ويا ليته يحصل التوفيق،
لتعريب مثل هذه التأليفات األدبية ،وابتداع اللعب بها يف
التياترات املرصية باللغة العربية»! والكالم هنا واضح ،ويؤكد أن
الشعب املرصي بدأ يتذوق العروض املرسحية األجنبية ،ويتمنى
الكاتب ترجمة نصوص هذه العروض إىل العربية ،بل ويأمل يف
متثيلها باللغة العربية!
ً
وكتب «محمد أنيس» أيضا يف إبريل  1870مقالة عن عرض
مرسحية «امللكة كرينولني» ،اختتمها بقوله« :وعىس أن يسعى
من عام قابل يف االستعداد ،إلجراء هذه التصويرات اللعبية
باللغة العربية ،حتى يطلع عىل هذه البدعة األدبية الجديدة
سائر أهل مرصنا»!! وكتب كذلك يف يناير  1871عن مرسحية
«براهام» ،وقال إنه يكتب عنها وعن العروض املرسحية األجنبية
«ليقف عىل بعض معناه املرتددون عىل التياترات املرصية من
أبناء العرب»!! وهذا دليل عىل أن العرب  -واملرصيني بالطبع
– يرتددون عىل املسارح األجنبية يف مرص ويشاهدون عروضها!
وأمتنى من أي باحث أال يصدق كالمي هذا ،ويتحقق منه
بنفسه عندما يطلع عىل مجلة «وادي النيل» املحفوظة حتى
اآلن يف قسم الدوريات بدار الكتب املرصية!! كام أرجوه أال
يكون منتبهاً ،ويطرح هذا السؤال ،ويقول :كيف كتب «محمد
أنيس» كل هذا – يف عامي  1870و - 1871متمنياً ظهور
املرسح العريب يف مرص نصاً أو عرضاً؛ أمل يقل «يعقوب صنوع»
إنه بدأ عروضه املرسحية العربية عام 1870؟! فكيف يكتب
«محمد أنيس» عن املرسح طوال عامني من أعوام نشاط صنوع
املرسحي ،دون أن يذكر عروضه أو يشري إليه؟!
فلو طرحت عزيزي الباحث هذا السؤال ،فيجب عليك أن
تجيب عليه؛ وإال ستجد نفسك مضطراً – للخروج من هذه
الورطة – إىل ترديد ما يقوله البعض  -هرباً من الورطة نفسها
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عزيزي «الباحث الجاد» :ال تنىس أنك حتى اآلن مُطالب – قبل
أي يشء آخر – بإثبات مرصية صنوع ،حتى نضع أساس ريادته
املرسحية؛ بوصفه مرصياً ،وليس أجنبياً!! وأنا أؤكد عىل أهمية
هذا املطلب ،حتى ال تنخدع مبن يقول :ليس مه ً
ام أن يكون رائد
املرسح يف مرص مرصياً وميكن أن يكون أجنبياً!! وذلك متهيداً
لقبول ريادة صنوع بوصفه إيطالياً أو إنجليزياً!! ألنك لو قبلت
بذلك ،ستقابلك عقبات كثرية منها :وجوب االعرتاف بريادة
«الكونت زيزينيا» بوصفه صاحب أول بناء مرسحي خاص يف
اإلسكندرية ومرص بأكملها عام  ،1864وهو «مرسح زيزينيا» .مرسح زيزينيا
وكذلك االعرتاف بريادة «باولينو درانيت باشا» بوصفه أول مدير
الفرنساوي»!
للتياترات الخديوية املرصية بأكملها منذ عام  !!1868لذلك
وعىل الرغم من أنه أول مرسح حكومي بُني يف مرص بأكملها
يجب إثبات مرصية صنوع حتى ال ندخل يف متاهات ال ُتقدم
للعروض املرسحية الفرنسية ،إال أن الخديوي إسامعيل أراد من
وال تؤخر؛ ألن حل املشكلة أفضل من إرجائها ،أو تجنبها ،أو
خالله وضع أول بذرة يف نشأة املرسح العريب يف مرص؛ عندما
االلتفاف عليها ،أو الهروب منها!!
ك ّلف الشيخ «رفاعة رافع الطهطاوي» برتجمة مرسحية «هيلني
واآلن ننتقل إىل األجواء العامة املرسحية يف مرص قبل ظهور
أي نشاط مرسحي لجيمس سنوا عام  1870كام قال صنوع الجميلة»  -التي مثلت عليه باللغة الفرنسية  -إىل اللغة العربية
وأصدقاؤه ،ألننا سنكتشف أن البيئة املرسحية كانت مهيأة عام  .1868كام أمر الخديوي مدير مطبعة بوالق – وهي
لظهور الرائد املرسحي املنتظر!! فمث ًال يف اإلسكندرية بدأ النشاط املطابع األمريية حالياً  -بطباعة النص املرتجم إىل العربية،
املرسحي عام  1864بافتتاح مرسح «زيزينيا» ،ثم افتتاح مرسح وتوزيعه عىل الجمهور املرصي الذي يشاهد العرض باللغة
«روسيني» يف العام نفسه ،وبعده بسنتني تم افتتاح مرسح الفرنسية ليتعرف عىل املوضوع ويتابع متثيله!! وهذا النص
«ألفريي» ،وذلك قبل أن يُفتتح يف القاهرة أي مرسح عام أو ُيعدّ أول نص مرسحي منشور باللغة العربية يف مرص ويف العامل
خاص!! وهذا يعني أن الجمهور اإلسكندري – من األجانب العريب كله ،وأول نص مرسحي عريب يقرأه مرصي أو عريب داخل
والعرب واملرصيني – كان يشاهد املرسح «األجنبي» يف ثالثة مرص!! ويحق ألي باحث التحقق من هذه املعلومات بقراءة
مسارح طوال ست سنوات ،ولعل هذا الجمهور كان متشوقاً لريى الدراسة املرفقة لنص مرسحية «هيالنة الجميلة» املنشورة يف
هذا املرسح باللغة العربية أو باللهجة العامية!! مام يعني أن كتاب أصدرته هيئة الكتاب عام  ،2015وأرشنا إليه من قبل!
األجواء املرسحية يف اإلسكندرية كانت مهيأة الستقبال أية ريادة أما وثيقة طباعة املرسحية بالعربية بأوامر من الخديوي ،سأذكر
مرسحية عربية ،حتى لو جاءتها من بريوت عىل يد «سليم خليل نصها بعد قليل ،ألهميتها يف مكان آخر!
النقاش» كام سرنى!! هذا رأيي املوثق بكافة األدلة ،ويستطيع تهيأت القاهرة مرسحياً بصورة أكرب بعد افتتاح دار األوبرا
أي باحث أن يخالفه أو يتحقق من مصداقيته بعد قراءة مقالتي الخديوية بعرض «ريجوليتو» يوم الثاين من نوفمرب ،1869
«ريادات مرسح زيزينيا باإلسكندرية» املنشورة يف مجلة ومع استمرار عروض األوبرا وتنوعها ،زاد اهتامم مرص باملرسح
األجنبي ورضورة ظهوره باللغة العربية أو العامية يف شكل
«املرسح» املرصية يف إبريل .2020
وإذا انتقلنا إىل القاهرة سنجدها تهيأت لقبول املرسح بعد نصوص أو عروض!! ومن مظاهر هذا االهتامم قيام «محمد
اإلسكندرية! ومن مظاهر هذه التهيئة بناء أول مرسح حكومي أنيس» مدير مجلة «وادي النيل» بكتابة عدة مقاالت مرسحية
يف القاهرة – ومرص بأكملها – واملعروف باسم «الكوميدي حول عروض األوبرا الخديوية األجنبية من أجل إنشاء املرسح
الفرنيس» ،وهو االسم املتداول يف الدراسات الحديثة ،أما العريب يف مرص من خالل أمنياته ودفع اآلخرين لتنفيذ هذه
الوثائق والصحف املرصية فكانت تطلق عليه عدة أسامء منذ النشأة! ومن أمثله كتاباته ،ما نرشه يف فرباير  1870عن عرض
افتتاحه عام  ،1868منها« :التياترو املرصي ،والتياترو الفرنساوي ،مرسحية «سمرياميس» باألوبرا ،وأهم ما جاء يف كالمه هذه
وامللعب األورويب ،وملعب الكوميدية ،وملعب مرص ،وامللهى العبارة« :إن ذوقية املالعب التياترية ،قد أخذت يف االنتشار

[

نوافذ

[

جريدة كل المسرحيين

 بأن صنوعاً كان يعرض عروضاً مرسحية شعبية للشعب املرصيالبسيط أشبه بعروض «أوالد رابية» و«القراقوز» و«خيال الظل»،
ومل يعرض أعام ًال مرسحية كالسيكية؛ لذلك تجنبته «النخبة»
وتجاهلته وتغافلت عنه وعن ذكره وذكر أعامله املرسحية
الشعبية ،لذلك تجاهله «محمد أنيس» ألنه من النخبة!!
والحقيقة أن وجهة النظر هذه تستحق أن يتوقف عندها
الباحث ،ويصدقها مؤقتاً ،حتى يذهب بنفسه إىل قسم الدوريات
بدار الكتب املرصية ،ويطلع – مث ًال  -عىل جريدة «الوقائع
املرصية»  -التي ال يقرأها إال النخبة – ويقرأ جيداً عددها
الصادر يف  31مارس  ،1869ليجد إعالناً كبرياً منشوراً يحث
الجميع ومنهم «النخبة» عىل مشاهدة العروض الفنية الشعبية!
واإلعالن – كام هو واضح من صورته  -يُعلن رصاحة ونصاً عن
عروض «قره كوز» و«خيال الظل» وهي ألعاب مضحكات!!
ويعلن أيضاً رصاحة عن عروض «ابن رابية» ،باإلضافة إىل عروض
الحاوي ،والرقص الرشقي ،والعزف عىل الناي ،وغناء اللييس،
وعبده الحامويل ،والقفطانجي ،ورقص بلدي من أملاس وسكينة
الوردانية  ..إلخ .وهذا يعني أن النخبة تتابع وتشاهد وتشجع
جميع األشكال الفنية الشعبية ،ويُعلن عنها يف الجريدة الرسمية
«الوقائع املرصية»!! ولو كان صنوع مارس أي نشاط فني شعبي،
لكانت النخبة وصحافتها أعلنوا عنه وتحدثوا عن أعامله!!
وبالعودة إىل اهتامم املرصيني باملرسح وتهيئة األجواء لنشأة
املرسح العريب ،سنجد «محمد عثامن جالل» يقوم برتجمة نصني
من نصوص العروض األوىل لألوبرا ،فكتب عنهام «محمد أنيس»
يف مجلة «وادي النيل» بتاريخ نوفمرب  ،1870وأكد يف كالمه
أنه ميسك بيده ترجمة عربية ملرسحيتني من مرسحيات األوبرا،
قام برتجمتهام محمد عثامن جالل ،واختتم كالمه بعبارة مهمة
قال فيها ..« :فظهور هاتني القطعتني يف املالبس العربية ،هو
حادثة أدبية ال بأس بها وإدخال أسلوب من التأليف جديد يف
اللغات الرشقية ،وأساس قد يُبنى عليه ويؤيت فيام بعد مبا هو
أصح منه»!! وهذا الكالم يؤكد أن نشاط صنوع املرسحي مل يكن
موجوداً حتى نوفمرب  1870ال يف صورته الشعبية ،وال يف صورته
الكالسيكية!!
والجدير بالذكر إن نصوص العروض املرسحية األجنبية التي
كانت ُتعرض يف مرسحي الكوميدي الفرنيس واألوبرا ،كانت
ُتطبع بأمر من الخديوي إسامعيل يف املطبعة الحكومية ،وكانت
ُتوزع عىل الجمهور املرصي الذي يحرضها ليتعرف عىل مضمونها
وأحداثها – كام ذكرنا سابقاً  -وذلك متهيداً لنشأة املرسح العريب
يف مرص! وهنا يجب أن أذكر نص وثيقة الخديوي  -التي أرجأت
ذكرها من قبل – وهي وثيقة محفوظة يف دار الوثائق القومية
بتاريخ  15رجب  1286املوافق  ،21/10/1869ويقول نصها:
«أمر كريم منطوقه ناظر مطبعة بوالق كتب ملعيتنا يف 29
املايض بشأن مبلغ تسعة آالف وثلثامئة وخمسني قرش وعرشة
فضة مثن ألف وخمسامئة كتاب فصل التياترو تقدم طبعهم
تريك وعريب .وحيث إنه يف مقتىض إرادتنا تسديد هذا املبلغ من
الخاصة إىل املطبعة أصدرنا أمرنا هذا إليكم لتجرو تسديد املبلغ
املذكور عىل وجها ذكر .ومبا أن تلك الكتب باقي منها جانب بعد
الذي صار تفريقه فالباقي املذكور مرسول إىل الخاصة إلبقاه».
وأمتنى من أي باحث أن يفكر يف هذا السؤال :ملاذا مل نجد أي
نص مرسحي لصنوع منشور ضمن هذه النصوص التي ُنرشت
بأمر الخديوي ،ال سيام وأن صنوعاً كان صديقاً للخديوي ،كام
قال صنوع يف مذكراته؟! ويف حالة طرح هذا السؤال ،ستكون
اإلجابة املتوقعة – كام يروج لها البعض – أن صنوعاً يكتب
بالعامية وهذا ال يجوز يف النصوص املرسحية املكتوبة بالعربية
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محمد عثامن جالل

الطهطاوي وغالف مرسحية هيالنة الجميلة
واملنشورة يف القرن التاسع عرش!! ومبا أن هذه هي اإلجابة
املقنعة ،فال بد أن أنبه الباحثني أن «محمد عثامن جالل» نرش
يف مجلة «روضة املدارس املرصية»  -وهي مجلة «نخبة النخب»
 نصاً مرسحياً يف حلقات أسبوعية – طوال شهرين  -باللهجةالعامية عام  !!1871وهذا يعني أن صنوعاً لو كان كتب أي
نص مرسحي بالعامية ،لكان وجد طريقه إىل النرش يف هذا العام
 ،1871الذي يعد العام األوسط واألهم يف نشاط صنوع املرسحي
كام قال يف مذكراته!!
وأمتنى أال يحرجني باحث ويقول :إن لهجة صنوع العامية
ال يجوز نرشها يف نصوص يقرأها النخبة يف ذلك الوقت؛ ألنها

لهجة مبتذلة وسوقية ويجب رفضها وعدم انتشارها أو نرشها!!
عموما لو قال ذلك أحد الباحثني ،سأرد عليه قائ ًال :ال تحكم عىل
لهجة صنوع العامية املبتذلة والسوقية ،قبل أن تقرأ لهجة محمد
عثامن جالل العامية واألشد ابتذا ًال ،واألكرث سوقية من لهجة
صنوع!! وإليك مناذج من العبارات املذكورة يف مرسحية محمد
عثامن جالل تحت عنوان «الفخ املنصوب للحكيم املغصوب»
واملنشورة يف مجلة النخبة املثقفة واملتعلمة «روضة املدارس
املرصية» ،ومنها هذه العبارات« :دم يخطف الرشاميط كلها ..
أحمدي الله عىل أول ليلة دخلت عليك فيها ،لكن خيل الكالم
مستور أحسن أقول عىل اليل شفته يف أول ليلة ،وأحمدي ربنا

[

نوافذ

[

دار األوبرا الخديوية
اليل عرتيت برجل مثيل  ..راجل مثلك ،ما شفت منك إال الهم
والخبص يا فاليت يا خاين ياليل كلت اليل وراي واليل قدامي  ..أنا
ملا أسكر أحب إن كل اليل يف البيت يكونوا سكرانني مثيل  ..إيش
وصل واحد زيك يرضبني يا كلب يا غجري يا سكري يا حشاش يا
عرص يا حرامي  ..الله ينعل أبو العرص اليل يرضب مراته».
أعتذر عن األلفاظ القذرة املذكورة يف هذه العبارات ،وأعتذر
كذلك عن سفالة عامية «محمد عثامن جالل» وابتذالها!
والباحث الذي يريد أن يقرأ تفاصيل هذه املرسحية املنشورة،
فعليه أن يطلع عليها يف مجلة «روضة املدارس املرصية»
املحفوظة حتى اآلن يف قسم الدوريات بدار الكتب املرصية،
وميكن اختصار الجهد باالطالع عىل كتايب «تاريخ املرسح يف مرص
يف القرن التاسع عرش» الصادر عام  1998عن هيئة الكتاب،
ألنني ذكرت فيه كافة تفاصيل هذا املوضوع!! وسبب استشهادي
بالعبارات العامية املبتذلة ملحمد عثامن جالل ،التأكيد عىل أن
أسلوب الكتابة العامية مهام كانت مبتذلة وسوقية ووقحة ،ال
متنع نرش املرسحيات!! وبالتايل فإن صنوعاً ال وجود لنشاطه
املرسحي سواء كان نشاطاً شعبياً أو مرسحياً ،عامياً أو فصيحاً!
وثائق جديدة

أغلب ما سبق من مظاهر تهيئة الجو العام إلنشاء املرسح
العريب ،كان يل رشف اكتشافها ،والحق يقال :إن الباحثة «إميان
محمد عبد الله النمر» أضافت إىل جهودي هذه مظهرين
مهمني عام  2012يف رسالتها للامجستري «تاريخ املرسح املرصي
وأثره عىل املجتمع» .املظهر األول :يتمثل يف أن هناك مرسحية
تمّ متثيلها باللغة العربية يف مرص عام  ،1870وهي مرسحية
«اإلسكندر يف الهند» ،واملرتجمة من اللغة اإليطالية ،من تأليف
اإليطايل «بيرتو ترابايس» ،وهذه املرسحية مل ينجح عرضها يف
مرص؛ ألن من قام بتمثيلها مجموعة من الشبان ،دون أية دراية
أو خربة لهم بالتمثيل ،وال يعرفون شيئاً عن املرسح ،ومل يجدوا
من يساعدهم أو يأخذ بأيديهم!! واملظهر اآلخر ،كان قيام
عائلة «قطاوي» يف مرص بدعم ورعاية بعض العروض املرسحية
العربية؛ وا ُملرجح أنها كانت تعرضها يف قصور العائلة ،أو يف
أماكن أخرى محدودة أو مغلقة ،تابعة للعائلة .وهذه العروض
توقفت بسبب وفاة أحد أفراد العائلة!
وبناء عىل ذلك نقول بكل ثقة – حتى اآلن – إن «يعقوب
صنوع» ليس له أي نشاط مرسحي حتى يوليو  ،1871عل ً
ام
بأن صنوعاً قال يف مذكراته إن عمر مرسحه يبدأ من عام 1870

إعالن الوقائع املرصية
وينتهي عام  !!1872وهذا يعني أن عاماً ونصف العام من
نشاطه املرسحي خالٍ متاماً من أي نشاط مرسحي له!! لذلك
يجب أن يجتهد الباحثون الجادون يف البحث عن أي نشاط
مرسحي لصنوع يف هذه الفرتة ،وذلك بإعادة التفكري جدياً فيام
سبق ،ووضع بعض االحتامالت للبحث فيها ،مثل:
أو ًال :احتامل أن صنوعاً إيطايل أو إنجليزي ،وبالتايل يجب البحث
يف الصحف اإليطالية واإلنجليزية التي كانت تصدر يف مرص،
أو التي كانت تصل إىل مرص من إيطاليا أو إنجلرتا ،لعلنا نجد
شيئاً يتعلق بنشاط صنوع املرسحي بوصفه إيطالياً أو إنجليزياً!!
وأنصح الباحثني أن يبحثوا عن هذه الصحف يف املكتبات العامة
األوروبية والقنصليات وامللحقات الثقافية إليطاليا وإنجلرتا ،وال
يبحثوا عنها يف قسم الدوريات األجنبية بدار الكتب املرصية
لصعوبة البحث فيه منذ سنوات طويلة!!
ثانياً :احتامل وجود أخبار ألنشطة صنوع املرسحية منشورة
يف مجلة «وادي النيل» ومل نجدها حتى اآلن؛ ألن املجلة غري
مكتملة األعداد يف دار الكتب املرصية ،وال يف أي مكتبة عامة
يف العامل كله ،واألمل يف وجودها مكتملة ممكن ،إذا تواصلنا مع
هواة جمع الدوريات القدمية ،أو بحثنا عنها يف املكتبات الخاصة
املحفوظة يف بيوت العائالت ،والتي مازالت تحتفظ بها كمرياث
من اآلباء واألجداد!!
ثالثاً :البحث يف «دار الوثائق القومية» ويف «دار املحفوظات
العمومية» عن ملفات أو وثائق تتعلق بعائلة «قطاوي» ،حيث
إن هذه العائلة كانت تقيم عروضاً مرسحية عربية يف بيوتها،
أو ترعى متثيلها! فمن املمكن أن تكون هذه العروض خاصة
بصنوع! ورمبا نكتشف أن صنوعاً هو صاحب هذه العروض
حيث إنها متت عام  ،1870وهو أول عام يف تشاط صنوع
املرسحي!! ناهيك عن أن صنوعاً دامئاً يلجأ إىل األثرياء  -مثلام
فعل بكتابه «العريب العجوز» الذي أهداه إىل ثري إيطايل صاحب
بنك يف مرص – وال أظن توجد أرسة مرصية ثرية يف هذه الفرتة
أكرث ثراء من عائلة «قطاوي»!!
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فهمي الخولي اإلنسان
ال يعرفه إال المقربون

رمبا يعرف الكثريون فهمي الخويل كمرسحي
(مخرج وممثل وأستاذ متثيل ومحكم يف
مهرجانات و..و ،)...رمبا يعرفون أنه مكتشف
للمواهب منذ كان مخرجا لفرق الجامعة
يف السبعينات والثامنينات ،ومنهم من صار
نجام ما زال يشار إليه بالرباعة .رمبا أيضا
سيتحدث الكثريون باستفاضة عن عامله
اإلخراجي الخاص ،وسيتذكرون أهم تجاربه
ومغامراته الفنية ،بل وقدرته عىل تحويل
نصوص (ضعيفة نسبيا) إىل عوامل مشهدية

مبهرة مثل (الوزير العاشق) و(سالومي)
وغريهام .لكنني أظن أن القليلني فقط هم
من يعرفون فهمي الخويل اإلنسان .ذلك
الذي ظل شابا طوال حياته رغم وصوله
للثامنني ،شابا يعرف قيمة الحياة فمنحها ما
تستحق من عيش ،فمنحته ما يستحق من
حب أصدقاء وزمالء دراسة ومعارف وتالميذ
ومريدين.
فبالرغم من مرضه -سواء األخري أو املزمن-
مل يكن فهمي الخويل ممن نتخيل -أنا

وكثريون -أن تضمهم قامئة الغياب .كان
فهمي بالنسبة لنا أحد عنارص الحياة ،فهو
أكرب عشاقها ،ال ّ
يكل من السهر ،ال يطيق
الوحدة ،دائم السؤال عن البرش حتى أولئك
الذين تعرف إليهم منذ أيام قليلة وسمح
لهم بالدخول إىل قلبه العامر .كان بيته
محطة مهمة للقاء األحبة -مرصيون وعرب-
يناقشونه يف املرسح والسياسة وفلسفة
الحياة .وكان هو -بتواضع يليق بالكبار-
يستمع ،ويستمع ،ويستمع ...وال يضنّ عىل
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أحد -صغريا أو كبريا -بإطراء ،بل باعرتاف
أنه ( تعلم منه) .عشقه للحياة ساعده عىل
أن يتعامل مع مرضه (سواء الكىل التي كان
يذهب ثالث مرات كل أسبوع ليغسلها أو
قلبه الذي حمل أكرث من دعامة ،أو حتى
ذلك امللعون األخري املدعو كورونا) ،باعتباره
شيئا عاديا ،مجرد ملمح مضاف إىل لوحة
حياته العامرة بكثري من األلوان .مل مينعه
مرضه يوما من استمتاعه بالحياة ونرث البهجة
عىل أرواح أصدقائه وتالميذه ،بل واملارين
عليه مرورا عابرا .كان العم فهمي بالنسبة
لنا -نحن مريديه عشاق حكاياته والساعني
إليها -املثل األعىل لكيف يكون الفنان إنسانا
أوال وأخريا .وكيف تهون الصعاب بالصحاب،
وكيف يبقى الحب يف القلوب رغم اختالف
الرؤى .لكل هذه األسباب وغريها الكثري
والكثري كان فهمي الخويل -رغم مرضه-
مستبعدا من قامئة ركاب قطار الرحيل؛ لذلك
حني رحل فجأة كان الخرب صاعقا مربكا.
وأظن أننا سنظل لزمن طويل نبحث عن
فهمي لنبثه أوجاعنا ،وحني لن نجده سنرتحم
عليه ونقول (آ ٍه ،لو كان هنا.)...
مع السالمة يا فهمي ..مع السالمة يا
صاحب القلب الرباح والبيت العامر ..مع
السالمة يا من كنت للمتعبني دوحة وكتفا..
مع السالمة يا سند.

