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إعداد :أحمد زيدان

«حلم جميل»

ينهي عروضه بطنطا وبورسعيد وسط إقبال جماهريي كبري

أعرب الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني
للمرسح عن سعادته الكبرية بالنجاح الباهر الذي حققه
عرض “حلم جميل” من إنتاج فرقة املرسح الكوميدي
بقيادة الفنان أمين عزب ،و من إخراج إسالم إمام ،حيث
استقبل جمهور مدينة طنطا مبحافظة الغربية العرض
استقبال مبهر عىل مرسح املركز الثقايف بطنطا وهو ما
حدث بقرص ثقافة بورسعيد يف جولته الثانية.
حيث قدم ببورسعيد من األحد  ٢٣يناير وحتى
الخميس  ٢٧يناير باملجان ،و ذلك ضمن مرشوع
املواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس
عبد الدايم وزير الثقافة ،وهو املرشوع الذي يقدمه
البيت الفني للمرسح ،و ترشف عىل تنفيذه فرقة
مرسح املواجهة و التجوال بقيادة الفنان محمد
الرشقاوي ،وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات
املعنية منها وزارة الشباب والرياضة ،وزارة التضامن
االجتامعي ،وزارة الداخلية ،الهيئة العامة لقصور

الثقافة ،محافظة بورسعيد ،وعدد من مؤسسات
املجتمع املدين .
جدير بالذكر أن “حلم جميل“ عن رائعة “تشارىل
شابلن“ وهو عرض غناىئ موسيقى استعراىض ،يدور
حول شاب صعلوك يجول ىف الشوارع ويرى أحد األثرياء
وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه
إىل منزله للعيش معه ،وتظهر التباين بني الطبقات
وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك عالقة تكاملية بني
الشاب الصعلوك والرجل الرثى .
“حلم جميل“ من بطولة سامح حسني ،سارة درزاوى،
عزت زين ،أحمد عبد الهادى ،رشا فؤاد ،جالل هجريس،
ومجموعة من شباب املرسح الكوميدى ،من تأليف
طارق رمضان ،ديكور حازم شبل ،مالبس نعيمة عجمى،
موسيقى هشام جرب ،أشعار طارق عىل ،استعراضات
ضياء شفيق ،وإضاءة أبو بكر الرشيف ،ومن إخراج
إسالم إمام .

تحضريات الستقبال دورته الجديدة..

أيام الشارقة المسرحية

تتواصل التحضريات الستقبال الدورة الجديدة من أيام
الشارقة املرسحية التي تنظم سنوياً برعاية صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو املجلس
األعىل ،حاكم الشارقة.
وعقدت اللجنة العليا املنظمة اجتامعها الرابع ،يف إطار
االستعداد للدورة الـ  31التي تنطلق يوم الخميس املوافق 17
مارس املقبل ،يف قرص الثقافة ،وتختتم يف  25من الشهر ذاته.
وترأس االجتامع الذي عقد يف قرص الثقافة أحمد بورحيمة
مدير املهرجان ،وحرضه األعضاء :إسامعيل عبدالله ،ومحمد
جامل ،وعبدالله راشد.
وتطرق املجتمعون إىل الرتتيبات املتعلقة باالحرتازات الصحية
ضد «كوفيد »19-خالل أيام التظاهرة التي ستنظم يف مسارح
قرص الثقافة ومعهد الشارقة للفنون املرسح ،وتم التأكيد عىل

تقليل السعة االستيعابية لقاعات العروض والندوات تطبيقاً

لإلرشادات الصحية.
وتقرر أن تبدأ لجنة «املشاهدة واالختيار» عملها يوم 25
فرباير الجاري ،حيث ستنتقي العروض املستحقة للتنافس عىل
الجوائز ،وتلك التي ستعرض عىل الهامش.
يذكر أن أيام الشارقة املرسحية تأسست سنة  1984وهي
تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة املرسح بدائرة الثقافة يف
حكومة الشارقة ،وتتبارى فيها الفرق املرسحية اإلماراتية عىل
جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض املرسحي ،كام تحفل
بالعديد من األنشطة الفكرية املصاحبة ومبشاركة العديد من
املرسحيني العرب.

ياسمني عباس

مهرجان بغداد الدولي للمـسرح

يعلن عن الدورة الثالثة

ياسمني عباس
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جريدة كل المسرحيين

تعلن اللجنة العليا ملهرجان بغداد الدويل للمرسح يف دورته الثالثة لعام
 ،2022برئاسة املخرج د .احمد حسن موىس ــ مدير عام دائرة السينام
واملرسح رئيس املهرجان ،واملقرر انعقادها خالل الفرتة من  20اىل 29
أكتوبر املقبل عن فتح باب املشاركة يف دورته الجديدة اليوم االثنني 10
يناير املايض وحتى يوم  20فرباير.
وقد حددت اللجنة العليا الرشوط الالزمة للمشاركة وجاءت كاآليت:
– يستقبل املهرجان العروض
املرسحية املحلية والعربية والعاملية
– أخر موعد لتلقى طلبات
املشاركة هو .2022/6/20
– املسابقة تشمل العروض املنتجة
يف الفرتة ما بني ,2019 /1/ 1
وحتى  2022/6/20فقط.
– يجب أن يكون العرض قد تم
عرضه عىل الجمهور.
– متأل استامرة املشاركة مع
الرسومات التقنية للديكور
واإلضاءة والصوت كام يرفق (رابط العرض املرسحي إلكرتونياً) ،ليخضع
العرض ملشاهدة لجنة اختيار العروض ،كام يرفق مبلف العرض بعض
الصور الفوتوغرافية عالية الجودة ،مع نسخ من جوازات الفريق مع
مراعاة تاريخ الصالحية ،وسرية ذاتية لكل من املخرج واملؤلف بالعريب
واإلنجليزي.
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دور األراجوز

جريدة كل المسرحيين

برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هشام
عزمي أمني عام املجلس األعىل للثقافة ،أقام املركز القومي
لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف يف
الحديقة الثقافية للطفل بالسيدة زينب ،بقيادة الباحثة والء
محمد محمود ،ندوة بعنوان دور األراجوز يف املرسح أدارها
الباحث أحمد عبد العليم وتحدث فيها الفنان محمد نور مدير
عام مرسح القاهرة للعرائس ،والفنان محمود حسن مدير عام
املرسح القومي لألطفال ،وبعد أن رحب بهام وشكرهام عىل
تلبيتهام للدعوة قال :بعد أن سجل األراجوز املرصي عىل قامئة
الصون العاجل مبنظمة اليونسكو للرتاث الال مادي منذ ١١ / ٢٨
 ٢٠١٨ /ويف نفس اليوم من عام  ،٢٠١٩،٢٠٢٠،٢٠٢١أقام املركز
امللتقي السنوي األول والثاين والثالث لألراجوز املرصي ،ثم تم
تحويله ايل ملتقي شهري يف يوم  ٢٠٢١ / ١٢ / ٢٨واليوم ويف
امللتقي الشهري تم تقديم العرض املرسحي أراجوز وأرجوزتنا
تأليف سعيد حجاج ورؤية وإخراج نارص عبد التواب تم قدم
كال من حمدي مجدي والطفل إسالم فقرتان لألراجوز وهام
العبان تخرجا من مدرسة األراجوز ،وقام بدور املالغي الفنان
محمد عبد الفتاح سالمه ،ثم قدم العرض املرسحي حواديت
أراجوز من إنتاج البيت الفني للمرسح – املرسح القومي
لألطفال وتم تقديم فقرة عن املرسح األسود ،ونقدم اآلن هذه
الندوة ويرشفنا أن يتحدث فيها مسئولني عن املرسح وثقافة
الطفل واترك الكلمة للفنان محمد نور .
رحب الفنان محمد بالحضور وقال  :سعدت جدا باملجهود
الكبري الذي يقوم به املركز القومي لثقافة الطفل ،فهو الوحيد
الذي يحافظ عىل فن األراجوز ،هذا الرتاث والشكل الشعبي
العدد 754
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للفلكلور األصيل الذي متتاز به مرص ،فاألراجوز هو من مهد
لظهور فن العرائس يف مرص ،وكان هذا الفن يف طريقه لالندثار
لوال صحوة الفنانني الذين حملوا عىل عاتقهم فكرة أحيائه،
ولذلك أشكر الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف والفنان نارص
عبد التواب .فن األراجوز كام هو موجود يف مرص موجود يف
بالد أخري بأشكال وأسامء مختلفة ،ويف مرص كان يصل للجمهور
يف أي مكان ،وكان يعرب عن هموم ومشاكل الناس .إن فن
األراجوز خرج من وسط الناس وعاش وسطهم ومل يغادرهم،
وكان الكبار واألطفال يستمتعون بهذا الفن فقد كان لسان
حال الشعب ،ومن خالله يتم عرض الهموم واملشاكل ويسخر
منها بهدف الوصول إىل حل ،فكان قائد لحركة التنوير رغم
بساطته ،كام أنه يخاطب الطفل ويرسل إليه رسائل تعليمية
بشكل غري مبارش .ومهد فن األراجوز لظهور فن العرائس،
وكان يف مرص نجوم لهم تاريخ وبصمة يف فن األراجوز ،وقد
ساهموا يف تطويره وخرجوا به من الشكل الشعبي الذي
كان موجود يف املولد واألحياء الشعبية وأصبح موجودا يف
عروضنا املرسحية ،وقد استغلت األشكال الفنية األخرى نجاح
األراجوز ووظفته فنيا ،وقد اهتم مرسح العرائس منذ بدايته
بفن األراجوز ،وبدأ فن العرائس بشكله الحايل يف مرص سنة
 ،١٩٥٩وكان ال يعلم أحد عن العرائس غري األشكال الفلكلورية
البسيطة مثل :األراجوز وخيال الظل ،وعندما جاءت الفرصة
إلنتاج أول عرض مرصي عن العرائس وهو الليلة الكبرية ،كان
األراجوز جزء أسايس من العرض ،فقد كان أول عروض ملرسح
العرائس الشاطر حسن ،ثم عرض بنت السلطان ،وكان بإرشاف
خرباء من رومانيا قاموا بتدريب أول فرقة مرصية للعرائس يف

في المسرح

ذلك الوقت .وحكاية عرض الليلة الكبرية يتلخص يف أن الفرقة
الرومانية التي قام بعض أعضائها بتدريب أول فرقة مرصية عىل
فن العرائس تقيم مهرجان بوخارست الدويل وهو أحد وأهم
مهرجان للعرائس يف ذلك الوقت وطلبت من مرص أن تشرتك
بعرض يف هذا املهرجان ،وكانت معظم الفرق املشاركة من
دول العامل لها تاريخ كبري يف فن مرسح العرائس يكاد يكون
بعضهم أكرث من  ٢٠٠سنة من العمل االحرتايف ،كامن كان لديهم
جامعات وأكادمييات لتدريس هذا الفن ،فامذا تقدم مرص؟
وعمرها عامان فقط يف هذا املجال وسط الفرق املتقدمة ،فوقع
االختيار عىل الصورة الغنائية (أوبريت) الليلة الكبرية ،والذي
قدم يف اإلذاعة املرصية سنة  ،١٩٥٧وكان مدة  ١٣دقيقة ،وكان
اختيار ذيك من القامئني عىل تقديم هذا العمل وهم الراحلون
(صالح جاهني – سيد مكاوي – دكتور ناجي شاكر – صالح
السقا) ،حيث أن هذا العمل شديد الخصوصية واملحلية يتكلم
عن املولد لكنه يعرب عن الشكل الشعبي املرصي ،فهو جدير
بأن ميثل مرص يف الخارج ،حتي يتعرفوا عىل الفلكلور املرصي،
وكان أهم ما أضيف إىل هذه الصورة الغنائية هو املشهد الشهري
لألراجوز مع العمدة ،ومن هنا يتضح وعي جيل الرواد بقيمة
هذا الفن وأهمية واستثامر نجاحه وشعبيته وحب الناس له،
وكانت إضافة مشهد األراجوز ليست مقحمة عىل العمل حيث
أن الصورة الغنائية تحيك عن املولد ونحن نعلم أن األراجوز
مرتبط باملولد .ثم توالت العروض وبعضها كان من ضمن
مشاهدة األراجوز .وكانت تنال استحسان كبري من الجمهور،
ويف الحقيقة نحن نقدم العروض يف مرسح العرائس بأصوات
مسجلة وعندما يتطلب العرض وجود أراجوز فنحن نستدعي
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العب األراجوز ويسجل صوته كام يتحدث بوضع األمانة
يف فمه ،أو التسجيل بصوت مستعار ومن أهم سامت فن
األراجوز التفاعل مع الجمهور ،واألراجوز املرصي هو جزء من
تراثنا الفني املرسحي الشعبي املرسحي الذي نفخر به  .وأن
سعيد جدا لوجد من يبذل مجهودات كبرية للحفاظ عيل فن
األراجوز وأمتني أن يتطور.
وانتقلت الكلمة إىل الفنان محمود حسن فقال :أوجه الشكر
عىل دعويت للحديث عن دور األراجوز يف املرسح ،واشكر
الفنان القدير محمد نور لعرضه تاريخ وتجربة مرسح القاهرة
للعرائس وهو يعترب أكرب مرسح للعرائس عىل مستوى الرشق
األوسط ،وهو فنان متخصص يف هذا املجال وأوضح عالقة فن
األراجوز باملرسح .وأنا سوف أتحدث عن تجربتي الشخصية مع
األراجوز .كل جييل ترىب عىل العرض املرسحي للعرائس الليلة
الكبرية ،كام أننا تربينا عىل األراجوز والبيانوال وعروضهم التي
تعلمنا منها ،وأقول إن األراجوز عروسة جاذبة ال تنقرض ،لكن
من ينقرض هم العبوا األراجوز ،ولذلك أوجه الشكر للدكتورة
إيناس عبد الدايم والدكتور هشام عزمي لدعمهم للكاتب
محمد عبد الحافظ ناصف والفنان نارص عبد التواب لحرصهم
عىل االهتامم بعمل ورش تدريبية لتعليم العبني جدد عىل فن
األراجوز للحفاظ عىل هذا الرتاث ،يف منطقتنا العربية وبعض
دول العامل يقال األراجوز املرصي ،وأنا وجييل كنا نحب اقتناء
متثال الفنان الرحل محمود شكوكو وكان يرتدي مالبس األراجوز
التقليدية وكان مثنه زجاجة فارغة ،فكان ينادي البائع شكوكو
بإزازة ،وعندما نتحدث عن األراجوز والبيانوال وصندوق الدنيا،
فنحن نتحدث عن السينام واملوسيقي والتمثيل ،فعندما ندخل
لصندوق الدنيا ويحركه الالعب نري الصور تتحرك ،فكنا مببلغ
بسيط نستمتع ونفرح ونستفيد معلومات مهمه ،فالهدف من
كالمي هو نحن يف عرص التكنولوجيا فام مصري هذه العروسة
التي يسعد بها الطفل ويتفاعل معها ويتحدث معها وتتحدث
معه ،فطفل اليوم يرى عوامل أخرى من خالل الجهاز املحمول
يف يده ،فأنا أمتني أن أرى األراجوز عىل يوتيوب ،أو توجد قناة
خاصة لألراجوز والعرائس عىل السوشيال ميديا ،ولقد كان
لدينا مرشوع ملرسحة املناهج فلامذا ال يكون لألراجوز نصيب
يف هذه التجربة لتوصيل املعلومات بشكل فني متميز ،ويكون

ذلك حسب املرحلة العمرية ،فعندما يشاهد الطفل األراجوز
يف املرسح تكون سعادته مضاعفة ،أما عن تجربة العرض
املرسحي حواديت األراجوز فكانت تجربة مثمرة فقد سافرنا
بالعرض بعض محافظات مرص منها الفيوم ،بني سويف ،املنيا،
سوهاج ،وهذه التجربة أثبت أن هذه العروسة لها شعبية
طاغية ويتفاعل معها الطفل بشكل غري عادي ،فبعد العرض
تجد الطفل يقلد ما قاله األراجوز وبذلك تكون الرسالة وصلت
للطفل بسهولة ويرس ،فاألراجوز كان قدميا يذهب إىل أي مكان
يف األحياء الشعبية ،وأيضا األحياء الراقية فكان الطفل وحتي
الكبار يحرص عىل مشاهدته ويستمتع به فهذه الدمية مهمة
جدا نحتاج إليها لتكون وسيط بيننا وبني األجيال القادمة،
والبد أن يكون الالعب عىل قدر كبري من الوعي والثقافة ولديه
مخزون من املعلومات وكذلك تدريب الالعبني عىل فن االرتجال
حتي لو تعرض ألي موقف مع الجمهور يستطيع التفاعل معه .
وأن أحيي هذه التجربة وأشكر كل من شارك فيها للحفاظ عىل
الرتاث املرصي .
وانتقل الكالم للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف وبعد أن رحب
بالحضور قال  :مبناسبة كالم الفنان القدير محمود حسن لدينا
تجربة عن األراجوز ،فعند بداية ظهور فريس كورونا وجدت
أن كل من يف األحياء الراقية ذهبوا للمحالت وقاموا برشاء كل
ما فيها من كاممات وأدوات تعقيم حتي الطعام ،وتخيلت
أن من مل يستطع الرشاء عندما يخرج إىل الشارع وهو حامل
للمرض ويلتقي بالشخص الذي اشرتي كل املطهرات والحاممات
والطعام ليحصن نفسه فقط سينقل له املرض دون أن يشعر،
ففكرت أن أكتب منرة جديدة لألراجوز ،فنحن لدينا يف الرتاث
من  ١٨ – ١٣منرة فقط ،وقررت أن األراجوز يعظ ،فنحن نعلم
أن األراجوز ال يعظ فهو ينتقد الوضع القائم ويسخر منه فقط،
فكانت منرة األراجوز واملوالت وتم تصويرها يف حديقة الفنون
بالهرم ،وقررنا أن يكون األراجوز فاعال يف األحداث ،ثم بدأ
يتعاون معنا يف الكتابة الشاعر والكاتب أحمد زيدان ،والشاعر
والكاتب محمد زنايت واألستاذ سيد لطفي واألستاذ أحمد جابر،
وقد وصلنا إىل  ٢٢منرة ،وقام بتنفيذها األستاذ نارص عبد التواب
ومعه احمد جابر وموجودة عىل قناة املركز القومي لثقافة
الطفل  .ويف إطار تعاون املركز القومي لثقافة الطفل مع كال

جامل الفيشاوي
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من مرسح القاهرة للعرائس بقيادة الفنان محمد نور ،واملرسح
القومي لألطفال بقيادة الفنان محمود حسن أقول :أننا يف عىل
استعداد لتدريب من يرغب من العاملني لديهم يف الورشة
لتعليم فن األراجوز القادمة.
وانتقل الحديث لفنان األراجوز والعرائس واملخرج نارص عبد
التواب فقال :لقد انتقلنا باألراجوز إىل مناقشة القضايا واألفكار
املوجودة عىل األرض مثل فكرة التكالب عىل امتالك األشياء
أو اإلشاعات ،وإذا كان وجود فن األراجوز عىل اليوتيوب
مهم ،فمن املهم أيضا أن يكون موجود عىل األرض ،نحن
نقدم يف الحديقة الثقافية بالسيدة زينب عروض لألراجوز،
وكذلك لألراجوز نصيب يف معظم القوافل الثقافية التي تجوب
املحافظات  .أما عن تجربتي مع األراجوز أقوم بتقديم األراجوز
بدون عصا ،وبدون شنب وطفل ،واألراجوز التفاعيل مع
األطفال الذي يقدم حكاية من خالل مواقف سلوكية أو تربوية
واألوالد يصححوا لهذه العروسة التي تخطئ وتصيب وأشكركم .
وعقب الفنان محمد نور عىل ما قاله الكاتب محمد عبد
الحافظ ناصف وقال :النمر القدمية لفن األراجوز أصبحت
يشء من الرتاث وكانت صالحة للتقديم يف عرصها ،أما تطوير
النمر املقدمة لفن األراجوز يشء يحرتم ويقدر ،فالبد وأن يقدم
مبشاكل العرص الحايل ويتكلم عنها بشكل بسيط وقريب من
الجمهور ،وبنفس الفلسفة التي كان يتعامل بها فن األراجوز
قدميا  .وأنا عىل استعداد للمزيد من التعاون مع املركز القومي
لثقافة الطفل ،وكذلك أبدي الفنان محمد حسن استعداده
باستمرار التعاون مع املركز أيضا .
ويف مداخلة لكاتب هذه السطور قال :لقد تخرج من ورشة
األراجوز  ١٧العب منهم اثنان يف قرص ثقافة بالرشقية ونحن
كام سمعت مطالبني مبخاطبة اليونسكو بخطوات تجاه فن
األراجوز وذلك بعد أن أصبح موجود عىل قامئة الصون العاجل
للرتاث الال مادي ،فلامذا ال يخاطب املركز الفنان هشام عطوة
حيث أن الثقافة الجامهريية منترشة يف جميع محافظات مرص
ويكون يف كل محافظة متدربني لنرش هذا الفن املهم الذي
يتفاعل معه الطفل يف املرسح املرصي ،وكذلك أرجوا رسم خطة
تعاون لوزارة الثقافة مع وزارة الرتبية والتعليم وزارة الشباب
والرياضة يف هذا املجال وشكرا .
وعقب األستاذ محمد ناصف وقال :لدينا خطة خمسة فنحن
علمنا  ١٧العبا لألراجوز وإذا تم تعليم  ١٣يف الورشة القادمة
فنكون وصلنا إىل تعليم ٣٠العب ،ويف ميزانية العام القادم
ومع الدعم املستمر لنا ،سوف نقوم بتدريب عدد أكرب حتي
نصل للهدف املنشود وهو أن يكون لدينا  ١٠٠العب منترشين
يف كل محافظات مرص وبالفعل أرسلت خطاب لرئيس إقليم
رشق الدلتا الثقايف وقد وعد يف امليزانية القادمة بتدريب بعض
العاملني ،فقد وضعنا اللبنة األوىل يف اإلقليم ،وأنا أتعاون مع كل
قطاعات وزارة الثقافة ،والوزارات املهتمة بفن األراجوز .وسوف
أعلن عن ورشة تعليم فن األراجوز بعد انتهاء معرض الكتاب.
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نظم املركز القومى للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية برئاسة
الفنان يارس صادق األسبوع املاىض حفل لتأبني املخرج الراحل فهمى
الخوىل ،وذلك بقاعة صالح جاهني مبرسح البالون بحضور كوكبة
من الفنانني واملرسحيني ومنهم الفنان دكتور عادل عبده ،املوسيقار
منري الوسيمي الفنان كريم الحسيني ،الفنانة لقاء سويدان ،املخرج
نارص عبد املنعم ،الكاتب شاذيل فرح ،،املخرج عصام السيد ،املخرج
مازن الغرباوي ،الناقد محمد الروىب ،الفنان سامح الرصيطى ولفيف
من املرسحني واإلعالميني .بحضور كل من حيث قدم لبناته الثالثة
شهادات تقدير
بدأ حفل التأبني بكلمة رئيس املركز القومى للمرسح واملوسيقى
والفنون الشعبية الفنان يارس صادق والذى قال :نحتفى اليوم
باألستاذ واملعلم والقدوة املخرج الكبري واألخ العزيز الذى تعلمنا
منه عىل جميع املستويات وله أيادى بيضاء عىل أجيال عديدة وأنا
واحد منهم وأود أن أوجه شكرى ألخى وصديقى د .عادل عبده
رئيس قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية ،الستضافته الكرمية لهذا
اللقاء وهو يعد رشيكا ىف هذا التكريم وهو ىشء يحمد عليه وله
جزيل الشكر ،فهو بالفعل رشيك معى ىف العديد من اإلنجازات وىف
حب الراحل العظيم األستاذ فهمى الخوىل ،واليوم يرشفنا كرميات
املخرج فهمى الخوىل ،وهم خري خلف لخري سلف ونتمنى أن متر
هذه الذكرى بغري بحزن ،ولكن بحب وانتامء ونحن دامئا وأبدا
نقول أن العظامء ال ينتهون مبوتهم فأعاملهم وآثرهم تضل ىف
نفوس املبدعني تظل ممتدة ملئات السنني وذلك ألنهم يتناقلون ما
تعلموه ،فاملخرج العظيم فهمى الخوىل فهو مدرسة تؤىت مثارها وال
تنضب أبدا ،ودامئا وابدأ سنظل نذكر الراحل العظيم بفنه وإبداعاته
وبأخالقياته وإنسانيته ،ونقيم هذا التأبني لنعرف العامل كله أن
األستاذ فهمى الخوىل رحل بجسده فقط ولكن ظلت روحه باقية
معنا ،وستظل وهى التى نستلهم منها كل العطاء واإلخالص والوفاء
كام كان يعلمنا ،فكل الحضور تالميذ وزمالء ومحبني للراحل فهمى
الخوىل ،وكان بداية تعرىف عىل املخرج فهمى الخوىل عندما رشع
ىف إخراج عرض “باب الفتوح” للطلبة بالجامعة ولكن تم إلغاء
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املهرجان املرسحى بالجامعة آنذاك ،ومن هذا التوقيت تعرفت عىل
املخرج املبدع فهمى الخوىل ،وكانت أول عالقة عشق للعظيم فهمى
الخوىل واملفارقة الغريبة ىف األمر كان املبدع فهمى الخوىل يخرج
أحد الروايات لفرقة الفنان فايز حالوة والفنانة تحية كاريوكا وطلب
مجموعة من الشباب لتقديم بعض األدوار ىف الرواية ،وكنت ىف
ذلك الوقت بالجامعة فذهبت ألشارك ىف العرض ،واثناء وقوىف عىل
خشبة املرسح مع باقى املمثلني فوجئت به يقول ىل ماذا اىت بك
إيل هنا؟ أنت ممثل عظيم ،هذا األدوار «للكومبارس» فقط ،ومن
هذا املوقف أحببت هذا الرجل العظيم فكان يعلم قدرى وقيمتى
وعندما قدم الفنان جامل عبد النارص ىف مرسحية «سالومى» أبلغني
بأن اكون مستعد لتجسد الدور وكان دامئا له وجه نظر ورؤية
وقدمنا سويا العديد من األعامل الدرامية واملرسحية وىف مسلسل
«طرح البرش « جسد دور والدى ،وكان بيننا العديد من املشاجرات
ولكن رسعان ما كنا نتصالح مرة آخر مثل أي أب وابنه ،وعندما بدأ
ىف بروفات عرض «باب الفتوح» وحدثت له عدة مضايقات وكان

رئيس البيت الفنى للمرسح آنذاك الفنان فتوح أحمد أوضحت له
رغبتى ىف أن يقدم العرض باملرسح الحديث الذى كنت مديره ىف
هذا التوقيت ،وخاصة أن فهمى الخوىل هو أبو املرسح الحديث
وأثناء استقبايل له عندما جاء للمرسح قلت له «أهال بأبو املرسح
الحديث» ونظر نظرة رسيعة إىل التطورات التى حدثت باملرسح،
وأشاد بها كثريا وأثنى عليه وأخريا نرجو وضع الفته بجانب قاعة
يوسف إدريس تفيد بأن من إنشائها املخرج العظيم فهمى الخوىل
فهو ىشء هام للغاية
بدء الحفل بفيلم تسجييل عن الراحل فهمي الخويل ومسريته الفنية
واإلنسانية التي أثرت يف حياة الكثريون ،باإلضافة لشهادات العديد
من الفنانني والنقاد منهم املؤرخ والناقد د .عمرو دوارة املخرج
املرسحي الكبري نارص عبد املنعم ،واملخرج هامم متام ،واملخرج
خالد جالل ،وابنة املخرج فهمي الخويل أمل الخويل ،التي حكت
عن حياته الشخصية وكيف كان يتعامل مع أحفاده الـ ،11وحفيدته
يارا التي كشفت كيف كان يشجعها يف مشاريعها الفنية ويديل لها
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بالنصائح واختتم الفيلم بشهادة ابنته الصغري شيامء الخويل ،ثم
ألقى مجموعة من الفنانني شهادتهم عن الراحل فهمى الخوىل.
تىل الفيلم التسجيىل شهادة دكتور عادل عبده الذى قال عن
الراحل :املخرج فهمى الخوىل هو أستاذي ومعلمى وقد استفدت
منه الكثري ىف بداية مشوارى الفنى فقد كنت مصمم لالستعراضات
وقد قدمته معه مرسحية «سالومى» ،وقد كنت منبهرا بإبداعه
وتشكيالته الحركية عىل مستوى اإلخراج واملمثلني والديكور
وباألخص ىف مرسحية «سالومى» وتعلمت منه الكثري من خالل
حضورى ملعظم أعامله املرسحية ،فكنت انبهر واستفدت من أعامله
فهو قدوة بالنسبة ىل ومبثابة األخ األكرب ولن أنساه فقد كان حريصا
عىل حضور العروض التى أقدمها ،وكان يوجهنى وينصحنى وقد
استفدت منه عىل املستوى اإلنساين فقد كان إنسان محب لكل من
يعرفونه.
بينام أوضح املوسيقار الكبري منري الوسيمى عن املخرج فهمى
الخوىل قائال :فهمى الخوىل مل يكن فنانا فقط بالنسبة ىل كان أخ
وزميل كفاح منذ أن كنا صغار ىف دمنهور وكنا من هواة الفن انا
ىف املوسيقى وهو ىف التمثيل وكانت اإلسكندرية منفذنا ىف مامرسة
هواياتنا فقد كنا منارس نشاطنا بشكل مستمر ،وىف اإلسكندرية
عينت أنا وفهمى الخوىل ىف اإلذاعة فقد عينت كخبري موسيقى
باإلذاعة وعضو لجنة استامع وكان الراحل فهمى الخوىل له جوانب
فنية عديدة قد ال يعلمها البعض فقد كان يحب الغناء وحاول قبل
عمله بالتمثيل أن يغنى ويؤسس فرقة غنائية وكان زميلنا املوسيقار
الكبري الراحل محمد نوح الذى كون فرقة موسيقية وكانت لها شهرة
واسعه ،ولكن فهمى الخوىل اجتذبه التمثيل بشكل كبري وكان شغوفا
به وظلت عالقتى بفهمى الخوىل مستمرة.
وتابع قائال :كنت مايسرتو مبرسح سيد درويش باإلسكندرية
قدمت عدة أعامل مع الدكتور حسني جمعه الذى كان مدير عام

املرسح باإلسكندرية آنذاك وقدمت معه مرسحية آرستوفان وذلك
بافتتاح املرسح الروماىن وقد شاهد فهمى الخوىل املرسحية وكان
العرض غري مسبوق ،واستمرت أعاميل وسافرت للخارج وعندما
ذهبت إىل القاهرة قابلت بالصدفة املخرج فهمى الخوىل أمام
مرسح الطليعة وكان مدير مرسح الطليعة ىف هذا التوقيت املخرج
سمري العصفورى ،ووقعت عقد مرسحية شكسبري ىف العتبة لرأفت
الدويرى ،وحينها كان من الصعب اقتحام قلعة مرسح الطليعة
ولكن بفضل فهمي الخويل قدمت العرض وكان عم ًال رائعًا واستنعت
بكورال األوبرا عيل املستوي اإلنساين يحمل قلب نقي وطيب
وجميل وال أحمل له إال كل ذكريات جميلة ،فيام أشارت الفنانة
لقاء سويدان عن الراحل قائلة :منذ أن كنت طالبة باملعهد العاىل
للفنون املرسحية اكتشفني املخرج الراحل فهمى الخوىل وأعطاىن
فرص عديدة ومهمة وبطوالت عروض مرسحية وكان يحب غناىئ
وصوىت وقد ساندىن ودعمنى وكان أكرث املخرجني الذين يؤمنون
مبوهبتى ومل يكن مخرجا عظيام فقط فقد كان مبثابة األب ىل وكان
ينصحنى ويرشدىن وكان حنون للغاية ومخلص ىف عمله ومحب
للجميع ومل أنىس فضله ىف وقوىف عىل خشبة املرسح القومى ألول
مرة والذى أترشف أين عضوه به منذ عرشين عاما فقد كان سببا ىف
حبى للمرسح.
الناقد محمد الروىب رئيس تحرير جريدة مرسحنا تحدت عن املخرج
فهمى الخوىل فقال :أتخيل لو كان املخرج الراحل فهمى الخوىل بيننا
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فهو غري محب للمرثيات ولهذه سأتذكر الذكريات املفرحة وكان ما
يبعث عىل البهجة وسأتحدث عن فهمى الخوىل اإلنسان أجمل ما
مييز هذا الرجل انه عشاق للحياة حتى وهو عىل رسير املرض ومن
األشياء التى أتذكرها له هو انه يفعل كل ىشء بحب وشغف وكان
فهمى الخوىل له بعض املواقف الطريفة معنا فكان يهاتفنى أنا
وبعض األصدقاء ألنه اكتشف أحد مطاعم األسامك التى تقدم أجود
األنواع وبالفعل نذهب إليه ونستمتع بتناول الطعام معه.
وتابع قائال :عندما علمت أنه أصيب «بالفشل الكلوى» انزعجت
كثريا وعىل الرغم من مرضه إال أنه كان متفائال ومؤمنا ورغم
معاناته وقيامه بالغسيل الكلوى ثالثة أيام ىف األسبوع لكنه كان
ميارس فنه ويسافر لجميع املحافظات للتحكيم وأضاف قائال:
تعلمت الكثري من املخرج العظيم فهمى الخوىل عىل املستوى الفنى
واإلنساىن.
املؤلف الكبري إبراهيم محمد عىل ذكر قائال عنه :ال أتذكر كيف
تعرفت عىل فهمى الخوىل ومن ومنا سعى لهذه الصداقة الوطيدة
ولكننا وجدنا أنفسنا أصدقاء ،هذا الرجل رغم قيمته الفنية العالية
وسعادة أي نجم بالتعامل معه ىف عمل فنى إال أنه كان يسعى
الكتشاف الوجوه الجديدة التى تخطو خطواتها األوىل وأتذكر
نصيحته ىل عندما شاهد أحد السهرات التلفزيونية ىل والتى نصحنى
أن أقدمها كمرسحية وبالفعل قدمتها كمرسحية وكانت تحت
رعايته.
وتابع :بالصدفة كنت أقدم مرسح لألطفال ولكنه يعرض عروضه
للكبار وكانت نجمة هذا املرسح الفنانة مديحة حنفى التى تزوجها
األستاذ فهمى الخوىل ،واقرتح عليه تقديم رواية «األرض» لعبد
الرحمن الرشقاوى ،وفوجئت بعد ذلك بأنه قدمها ىف مسقط رأسه
محافظة دمنهور وقد عرضنا هذا املرشوع عىل الدكتور عادل عبده
رئيس قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية وتحمس بشدة ولشغفه
الشديد لتقديم مواهب جديدة ظل ملدة  11شهر يقيم تدريبات
للممثلني جدد ،رغم أن كبار النجوم يسعدهم التعاون معه ىف
أعامل مرسحية وقد زاملته أنا والفنان هامم متام ىف مرحلة مرضه
ومل يكن مهموم باملرض ،فلم يشتىك من املرض وان يتأمل منه وكان
محب للحياة بشكل كبري كان رائع وعظيم رحمه الله.
وصفه الفنان الشاب كريم الحسينى بأنه معطاء وكريم وتذكر أحد
املواقف الهامة مع الراحل فقال :أتذكر عندما كنت اقدم مسلسل
من إنتاج صوت القاهرة ىف عام  2007بعنوان «أغيل الناس»
للمخرجة عليه ياسني ومل تجمعنى مشاهد باملخرج الراحل فهمى
الخوىل باملسلسل ألنه كان يجسد شخصية والدى الذى يتوىف ىف
بداية الحلقات ،وعندما انتهي من تصوير مشاهده وىف أحد األيام
عندما كان فريق العمل مجتمع وجلسنا أنا واملخرج الراحل فهمى
الخوىل وتناولنا الطعام وتعرف عليه وعلم أن األجر الذى أتقاضاه
ضئيل فاتجه إىل إدارة اإلنتاج وقدم طلب رفع أجر ىل وبالفعل تم
رفع أجري وىف نفس العام كنت اقدم مرسحية هامة للكاتب الكبري
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يرسى الجندى بعنوان «القضية  »2007عىل مرسح الهناجر إخراج
حسن الوزير وشاهد الربوفات العمل ومل اكن عىل مستوى األداء
املطلوب ىف الربوفات ،وتحدث معى الكاتب الكبري يرسى الجندى
كثريا ىف األداء وكان يرغب ىف تغريى مبمثل آخر يجيد الشخصية
ولكن املخرج فهمى الخوىل أقنعه بأىن ممثل جيد وأحتاج إىل وقت
لىك اجسد الشخصية بشكل جيد وحرض يوم افتتاح العرض وبعد
انتهاء العرض وجدت املخرج فهمى الخوىل بصحبة الكاتب يرسى
الجندى ىف غرفتى وأشاد الكاتب يرسى الجندى بأداىئ للشخصية
عىل الرغم من أنه كان ىف بداية الربوفات يرغب ىف تغريى مبمثل
آخر ولكنه بفضل نصيحة املخرج العظيم فهمى الخوىل اقتنع
ىب كممثل جيد ومنذ هذا التوقيت أصبحنا أصدقاء ،والحقيقة أن
املخرج فهمى الخوىل كان فنان وكان يحب الغناء ،وجمعتنا جلسات
فنية غنائية وكان ينصحنى بتقديم مرسح استعرايض وغناىئ .
بينام شدد املخرج عصام السيد عىل أهمية إعادة تقديم أعامل
املخرج فهمى الخوىل التى متثل عالمات فارقة ىف املرسح املرصى
حتى تشاهدها األجيال الجديدة وهذا ما يحدث ىف أوروبا ،موضحا
عالقة الصداقة الوطيدة التى جمعته باملخرج الراحل فهمى الخوىل
ومعاناته ىف أعامله األخرية بسبب مرضه كام شدد عىل أهمية
ورضورة احرتام املبدعني بتخليد أعاملهم.
فيام ارتكز املخرج نارص عبد املنعم ىف حديثه عىل عدة نقاط هامة
فقال :كنا محظوظني كجيل من الشباب بجامعة القاهرة وبالتحديد
ىف أواخر السبعينات أن نعمل مع املخرج الكبري فهمى الخوىل وذلك
ألن سنوات الدراسة األوىل هى سنوات تكوين وتكون هناك قابلية
للتعلم واألستاذ الكبري فهمى الخوىل دون قصد قدم لنا مجموعة
من املفاهيم الهامة أهمها فكرة االلتزام
وتابع قائال :قدمنا عرضني بالجامعة مع األستاذ فهمى الخوىل تظهر
بهام فكرة التزامه بالقضايا املطروحة بالساحة حتى وإن قدم عرض
قديم فقد قدمنا عرض «تجار البندقية» وقت ذهاب الرئيس الراحل
أنور السادات وتوقيعه معاهدة كامب ديفيد وقدم املخرج فهمى
الخوىل املرسحية برؤية معارصة ،فقدم املحكمة بشكل مختلف
يربز فكرة التجريب عىل مادة كالسيكية فقد استطاع ربط مرسحية
«تاجر البندقية» بالواقع املعاش وكان حدث كامب ديفيد يشعل
األجواء بالجامعة وكان العرض مبهر وترك آثر كبري وذلك ألنها
املرسحية تواكب األحداث السياسية ىف ذلك التوقيت .
وتابع قائال :قدمنا أيضا مرسحية «العمر قضية» للكاتب الكبري
طه حسني وهنا انتقل من فكرة االلتزام إىل الحالة الجامعية وكان
يعطينا مساحة من الكتابة وإضافة مشاهد فعىل سبيل املثال
كان يرغب ىف تقديم مشاهد للجامعة ىف هذا التوقيت ومقارنتها
بالجامعة ىف عرص طه حسني فأعطنا مساحه لكتابة املشاهد ،كام
متيز بأنه يكتشف املواهب الجديدة بطريقة غري مسبوقه ويعطى
فرص كبرية للمواهب الجديدة ونندهش من نظرته الصحيحة لهذه
املواهب ،وكان لديه رؤية استنباطية للممثل فكان ال يقوم بفرض
ىشء عليه فكان يتابع تفاعل املمثل مع دوره ويبدأ ىف تطويره
والعمل عليه
وأضاف :يعد فهمى الخوىل أول مخرج طليعى كام كان يتميز
بفكرة توظيف السينوغرافيا وتوظيف جسد املمثل فكان سابقا
ىف رؤيته التجريبية ما يقرب من عرش سنوات وهو ما رأيناه بعد
ذلك باملهرجان التجريبى ،وكان املخرج فهمى الخوىل قمة اإلنسانية
والعطاء ولن ننساه فهو باقى بأعامله.
بينام أوضح املخرج سامح مجاهد مدير فرقة مرسح الغد عن
املخرج فهمى الخوىل فذكر قائال :عملت تحت قيادة املخرج
العظيم فهمى الخوىل فكان مديرا ملرسح الغد ملدة  3سنوات
قبل خروجه إىل املعاش ،وكنت ىف هذا التوقيت اقدم ثاىن تجارىب
ىف األخراج وكان يجلس معى ىف هذا التجربة داخل القاعة وننظم
سينوغرافيا القاعة ،فلم يكن مجرد مدير لفرقة يجلس فقط ىف
مكتبه وكان يجلس معنا وعندما افتتحنا العرض كان ذلك ىف توقيت
خروجه إىل املعاش ،ثم تم دعوة العرض ألحد املهرجانات باألمارات
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وبالصدفة كان الراحل فهمى الخوىل عضو لجنة التحكيم ىف هذا
املهرجان ومل نكن عىل علم بأن األستاذ فهمى الخوىل يقيم ىف نفس
الفندق الذى نقيم فيه ،وأثناء جلوىس ىف قاعة االستقبال وجدته ومل
اكن اعلم بحضوره وأتذكر موقفه الداعم ىل ىف العرض ومن هذه
اللحظة تعلمت عندما أصبحت مديرا كيف ادعم وأساند الجميع
وحتى وإن مل يكن ىل دور ،فكل االحرتام والتقدير للفنان واملخرج
العظيم فهمى الخوىل.
قال الشاعر والناقد املرسحي أحمد زيدان :أستاذ فهمي الخويل
كان أب وصديق ،وكان دامئا يتصل يب ويسأل عني وعن كتابايت
املرسحية ،وكان قامة مرسحية كبرية وقد تحدث الزمالء وأساتذة
عن إبداعه العظيم بشكل أكرب ،لكن عىل املستوى اإلنساين فقدت
أىب للمرة الثانية ،خاصة أنه مل يبخل علينا مبعلومة وكان يساعدين
يف أزمايت الشخصية ويوجهنى لحلها ،وهو أب عزيز وفنان مخلص
لفنه ،كام قدم الكثري للمرسح،
فيام قال الناقد املرسحي يرسي حسان :كانت آخر اللجان التى
شارك فيها األستاذ فهمي الخويل كانت لجنة تحكيم املهرجان
الختامي لفرق قصور الثقافة ،وأسعدين الحظ إين كنت عضو يف هذه
اللجنة برئاسة الفنان الراحل ،وشاركت معه كثريا يف لجان ،وكنت
دامئا أقوله له «أنت بتضيعني» ،ألنه كان متأنق بشكل يجعل كل
الفتيات والسيدات يحتفوا به ،وكنت اندهش من أناقته جدا ومن
القمصان التى كان يرتديها
وأضاف حسان :بعد انتهاءنا من العروض كنا نتناقش بها وكان يعود
للقاهرة ألن ىف الصباح الباكر لديه جلسة غسيل ،كلوى وكان يقنعنا
أن فكرة الغسيل الكلوى هى عبارة عن تنضيف الدم متاماً يعود بها
اإلنسان لحياته من جديد

وتابع :أستاذ فهمي كان لديه محبة للحياة ،وكان يذكرىن بشاعر
املقاومة كابنت غزايل ،كان يبلغ من العمر  80عاما ويدخن برشاهة
كبرية وال يهتم مبرضه وعمره ويراى أن العمر مجرد رقم ،هذا هو
األستاذ فهمي الخويل املخرج العظيم واألب واإلنسان خفيف الروح،
الطيب جدا ،الخري جداً ،وأعتقد أننا فقدنا ركن إنساين،
بينام قال الفنان سامح الرصيطي :سعدت جدا باستعادة الذكريات
التى تحدث عنها الزمالء وبداية عالقتي بـ فهمي الخويل عندما كان
طلبة يف الجامعة فكان مبثابة نقطة تجمع لفناين الجامعة حوله،
حيث كان يقوم باإلخراج لكلية الحقوق بجامعة عني شمس
وأضاف الرصيطي :نشأت بيننا عالقة عن بُعد ،وعلمت انه يقدم
عرض «باب الفتوح» وكان يتعامل مع الطلبة كام لو كان يتعامل
مع فنانني محرتفني ،وأصحاب خربة ،وذلك لحبه الشديد لهم فكان
يرغب ىف نقلهم ملجال االحرتاف .
وتابع :يف بداية عام  1974كانت هناك مرسحية كتبها الكاتب
الراحل رشاد رشدي بعنوان «محاكمة عم أحمد الفالح» ومل تكن
املرسحية جيدة ،لكنه كان يرغب أن يشاركه العمل كل من اخرج
لهم وعىل الرغم من انه مل يخرج ىل عرض مرسحية لكنى كنت
حريص أن أشارك يف املرسحية ،فكانت فرصة ذهبية لكل من يشارك
ىف العرض حتى وإن كان دوره صغري او يشارك بجملة واحدة ومن
هنا بدأت عالقتي به ،وكنت اجسد اكرب األدوار يف كل املجموعة،
وكان هناك مشهد بيجمع بيني وبني سامي مغاوري وتحول املشهد
لنقطة ألن سياقه كان مختلف متاما
وتحولنا فيام بعد إىل أصدقاء حتى عني مدير لفرقة مرسح الغد،
وكان يعرض مرسحية «ذات الهمة» وفوجئت أن املرسحية عرضت
لفرتة طويلة وكان واحد من جمهورها وكانت من اكرث املرسحيات
التى قامت بجوالت ىف دول يف العامل العريب وكان مصاحب لنا دامئا،
وبسبب دعمه حققت املرسحية نجاحاً كبرياً .
وواصل :فهمي الخويل كان ميلك اإلبداع والخيال الخضب والجهد
واملثابرة ومل ينال حقه وكان يفضل أن تكون الصورة عىل املرسح
مختلفة ،وكان دامئا يتعاون مع زورس مرزوق يف هذه الفرتة من
أجل تقديم صورة مبهرة عىل املرسح.
واختتم سامح الرصيطي حديثه قائال :فهمي الخويل مكانته
اإلنسانية يف قلوب كل من تعامل معه ،وكل من شارك فهمى الخوىل
يف عمل أو سمع منه كلمة أو تعرف به أرجو أن يدعو له بالرحمة
ويلهمنا القوة والصرب لتحمل فراقه ،ويف نهاية حفل التأبني ،كرم
الفنان يارس صادق واملخرج عادل عبده واملخرج سامح مجاهد،
مدير فرقة مرسح الغد ،بتكريم بنات الفنان الراحل فهمي الخويل،
وهام السيدة آمال والسيدة حنان والسيدة شيامء ،وتم التقاط عدد
من الصور التذكارية معهم.

رنا رأفت – ياسمني عباس
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مخرجو نوادي المسرح:

نتمىن إقامة المهرجانات اإلقليمية في موعدها
تعد تجربة نوادي المسرح من أهم
تجارب مسرح الثقافة الجماهريية .منذ
إنشائها على يد د .عادل العليمي كان
لها فلسفتها الخاصة وقد ساهمت على
مدار سنوات عديدة فى الكشف عن
العديد من المبدعني فى محافظات
مصر ،وخرجت أجيال من رحم هذه التجربة
الممزية اليت كشفت عن طاقات إبداعية
ومخرجني أصبحوا من كبار المخرجني على
الساحة المسرحية سواء بمسرح الثقافة
الجماهريية أو مسرح الدولة .هذا الموسم
له طابع خاص لمخرجي نوادي المسرح،
خاصة بعد اختيار عدد كبري من المشاريع
على مستوى محافظات مصر .قمنا
برصد أراء مجموعة من مخرجي نوادي
المسرح حول أهم ما يمزي هذا الموسم
ومقرتحاتهم لتطوير نوادي المسرح
ولماذا يقدمون هذه التجارب

رنا رأفت

محمد الطايع :نعمل بكل طاقتنا
ونذلل جميع الصعوبات
مجهود موظفي قرص ثقافة الجيزة وعىل رأسهم مديرة القرص
الفنانة دينا البدوي واألستاذ باسم قرموط واحمد زكريا من فرع
ثقافة الجيزة.

املشاركة .وعن أسباب تقدميه لتجربة نوادي مرسح قال :أقدمها
ألنها تفتح آفاق الخيال والتجريب وتجعل املخرج يبدع ويقدم
أفضل ما لديه وأتعامل مع تجربة كوميديا األيام السبعة بشكل
مغاير وأقوم بالتجريب عىل أحد عنارص العرض ،وأخريا أثنى عىل

مساحة كبرية من اإلبداع والحرية
فيام قال املخرج حسام العمدة من محافظة الجيزة ويقدم عرض
«املغنية الصلعاء» ليوجني يونسكو :أكرث ما مييز هذا املوسم هو
وجود عدد كبري من العروض وأن إقليم القاهرة الكربى وشامل
الصعيد وبالتحديد محافظة الجيزة أصبحت قريبة من بعض
املحافظات ىف عدد العروض املشاركة ،حيث يشارك ما يقرب
من  22عرضا مرسحيا يتنافسون يف املهرجان اإلقليمي ،بعروض
متميزة واملخرجني عىل درجة من الكفاءة ،والجيد ىف هذا املوسم
زيادة امليزانيات وهناك اهتامم كبري من قبل القامئني عىل إدارة
النوادي بقيادة املخرج محمد الطايع ،وأمتنى رفع امليزانيات كام
أمتنى وجود لجان تحكيم موضوعية تراعى فكرة نوادي املرسح
وأن املخرجني يقدمون عروضا مبيزانيات ضئيلة ووضع ذلك األمر
ىف االعتبار ومراعاة فصلهم يف املسابقات األخرى نظرا الختالف
آليات اإلنتاج.
وعن أسباب تقدميه لتجربة نوادي املرسح قال :سبق وأن قدمت
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قال املخرج عامد علواين محافظة الجيزة إقليم القاهرة الكربى
وشامل الصعيد ،ويقدم تجربته بقرص ثقافة الجيزة بعنوان
«كوميديا األيام السبعة» تأليف عىل عبد النبي الزيدى أكرث
ما مييز هذا املوسم أن اللجان قامت بتصعيد عدد كبري من
العروض من قرص ثقافة الجيزة ومركز الجيزة الثقايف ،خاصة أن
نوادي املرسح تعد فرصة جيدة للشباب لتقديم عروض مغايرة
ومختلفة ىف أفكارها ،ولكن أن تتجاوز العروض  25عرضا يجعل
هناك ضغط كبري يف أماكن الربوفات وهو ما جعل اإلدارة
تخصص يومني فقط ىف األسبوع إلقامة الربوفات لكل فرقة ،وهى
تعد فرتة صغرية ،خاصة أن املهرجان اإلقليمي يقام يف منتصف
فرباير ،وقد كان هناك مقرتحات إلقامة الربوفات يف أماكن أخرى
مثل مكتبة البحر األعظم ،وإقليم الجيزة والعياط البدرشني ،إال
أنها أماكن بعيدة عن املخرجني وأفراد الفرق املتقدمني من قرص
ثقافة الجيزة.
وتابع :وكام نعلم ميزاين ة النوادي  2500جنيها وبسبب الفاتورة
اإللكرتونية أصبحت  1700جنيها بعد التسوية ،واملنوط بها
جهة اإلنتاج الحريب وهو ما يكلفنا  %40من امليزانية لعمل
تسوية للميزانية ،وأقرتح يف هذا الصدد ومبا أن ميزانية النوادي
ضئيلة أن تكون هناك الئحة خاصة لتسوية امليزانية بعيدا
عن اللوائح التي تنظم الرشائح األخرى .وعن موعد املهرجان
اإلقليمي وىف حالة إقامته يف أى فرع آخر غري فرع الجيزة قال:
إن األمر سيكلف الفرق عناء النقل األفراد والديكورات وأقرتح
أن تقدم عروض إقليم القاهرة الكربى وشامل الصعيد يف قرص
ثقافة الجيزة وهو ما سيساهم يف توفري الوقت والجهد للفرق
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تجربة لنوادي املرسح واملميز فيها أن بها مساحة من الحرية
واإلبداع وليست مقيده مثل الرشائح وفرق الجامعات ،كام أنها
تكشف عن طاقات إبداعية هامة لدى الشباب الجديد ،وعن
تجربته التي يقدمها قال :أقدم «املغنية الصلعاء» التي تدور يف
إطار عبثي ،فال يوجد ىشء ثابت ،فمرسح العبث مييل للمبالغة
واإلجابات غري املنطقية ورسالة العرض أننا ال يجب أن ننتظر
مخلصا لينهي مشاكلنا .
زيادة المزيانيات وتحديد موعد ثابت
بينام أشار عمر لطفي من محافظة الجيزة مخرج عرض «تحديد
مسار» تأليف مصطفى عىل :إن أكرث ما مييز املوسم أنه سيتم
إنتاج  25عرضا مرسحيا مبيزانية  2500جنيها وذلك عىل عكس
سنوات سابقة تم فيها إنتاج ست أو سبع عروض فقط ،وهنا
رضورة ألن تكون معايري لجنة املشاهدة أفضل الختيار التجارب
التي تستحق بالفعل ،وأمتنى أن يتم تحديد موعد ثابت كل
عام للمهرجان اإلقليمي ألنه يتغري عاما بعد عام ،وكذلك زيادة
ميزانية إنتاج العروض وإقامة املهرجان عىل مسارح ثابتة
بإمكانيات تسمح بتقديم عروض بجودة عالية .وعن أسباب
تقدميه لتجربة نوادي املرسح قال  :تتميز تجارب نوادي املرسح
باالحتكاك ســواء بلجنة املشاهدة ولجنة تحكيم املهرجان
واملخرجني املتقدمني للمهرجان وهى فرصة جيدة ملشاهدة
عروض فرق الهواة واملستقلني ومعرفة املميز فيهم.

باإلنسان إىل حافة املوت.
عمالقة المسرح السكندري
يقدم املخرج عىل الدليل من محافظة اإلسكندرية عرض «ىف
انتظار املوت« تأليف أحمد عبد املنعم ،وعن تجربته قال :هذه
هي املرة الرابعة التي أشارك بها ىف مهرجان نوادي املرسح،
شاركت ىف املهرجان منذ سبعة سنوات ولكن بصورة غري منتظمة،
وتتحدث فكرة العرض عن ثالثة شبان قاموا بفعل كل ىشء ومل
يجدوا ما يفعلوه يف حياتهم ويقرتح أحدهم أن يقضوا ثالثة أيام
يف املقابر دون طعام أو رشاب ،ويذهب اثنان منهم ويرفض
الصديق الثالث الذهاب مهم وينقلب األمر عليهم .وتابع قائال :
هناك تعاون شديد من فريق العمل وعالقة وطيدة بيننا وكذلك
أغلب الفرق املشاركة لديها حافز قوى للنجاح والتعاون .وعن
أسباب تقدميه لتجربة نوادي املرسح قال  :املهرجان مسابقة
تنافسية يظهر بها كل مخرج أفضل ما لديه من إبداعات ،كام
أن املهرجان طريقة للوصول إىل أماكن أفضل للمخرجني ،فقد
أخرج هذا املهرجان عاملقة يف املرسح السكندري وكذلك باقي
املحافظات ،وأمتنى أن يستقر املهرجان خاصة أن يف الفرتة األخرية
هناك عدم استقرار ىف إقامة املهرجان ،وأمتنى أن يكون هناك
مواعيد ثابتة للمهرجانات اإلقليمية والختامي.

اهتمام إدارة نوادى المسرح
وأشاد املخرج حسام الهوارى من إقليم غرب الدلتا محافظة
اإلسكندرية الذي يقدم عرض « 7ورقات كوتشينه» من تأليف
عبده الحسينى بدور املسئولني عن إدارة النوادي هذا املوسم
فقال :هناك اهتامم شديد من قبل املسئولني بقيادة املخرج
املبدع محمد الطايع؛ وذلك ألنهم عىل وعى كبري مبا كنا نعانيه
سابقا ولذلك مل تكن هناك أية صعوبات أو تعقيدات خالل
هذا املوسم ،فقد قامت إدارة النوادي بتذليل جميع الصعوبات
وتسهيل جميع اإلج ـراءات .وعن سبب تقدميه لتجربة نوادي
املرسح تابع :نوادي املرسح تعد أقرب مسابقة تابعه للوزارة
تستوعب تجارب شباب الهواة وال توجد مسابقة قامئة بذاتها
للهواة فدامئا تكون مسابقات الهواة تابعة إما لنقابة أو قسم
داخل كليات ومعاهد املرسح ومن الطبيعي أن تكون نوادي
املرسح من أولوياتنا .وعن تجربته ذكر قائال «تناقش تجربتي
 7ورقات كوتشينه للكاتب عبده الحسينى قضايا املرأة ،ولكن
موسم متنوع ومختلف
بشكل مختلف حيث نطرح املوضوع من وجهة نظر مغايرة
وأوضح املخرج حسام البحريى من محافظة املنيا إقليم وسط
وهى االهتاممات التي تشغل عقل الفتيات ىف املجتمع ،ونعقد
مقارنه بني املشكالت التي تعد بسيطة وبني املشكالت املهمة
التي ال يسلط عليها الضوء كثريا .
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المرة األولى
بينام قال املخرج بسام عىل من محافظة اإلسكندرية ويقدم نص
«طرح الحرير» تأليف رشيف صالح الدين :هذه هي التجربة
األوىل ىل بنوادي املرسح كمخرج ،فقد سبق وان شاركت كمخرج
منفذ يف مجموعة من العروض وأنا سعيد للغاية مبشاركتي
وخاصة أن مدير إدارة النوادي املخرج محمد الطايع قام بتقديم
كل التسهيالت لنتمكن من تقديم تجاربنا ،وأعتقد أن مهرجان
نوادي املرسح يعد من أهم املهرجانات ىف مرص وتجربة هامة
ومفيدة بالنسبة يل ،وهديف من هذه التجربة أن أقدم عرضا ذو
مضمون ورسالة واحصد مركزا متقدما وأضاف :النص فكرته قامئة
عىل أن الندم هو أول طريق املوت ،وهناك رضورة ألن يتعلم
اإلنسان من أخطائه وال يقف عندها كثريا ،فالندم قد يطيح
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الصعيد ويقدم عرض «مطلوب مخرج» تأليف أحمد سمري
أن هذا املوسم يتميز بتنوع العروض ،وأن جميع الفرق تقوم
باإلنتاج وهى املرة األوىل ىف مواسم نوادي املرسح أن يحدث
هذا االختالف والتنوع فيام يقدم من عــروض .متمنيا إقامة
املهرجان اإلقليمي والختامي ىف مسارح كبرية تتوفر بها تجهيزات
تقنية حديثة ،باإلضافة إىل رضورة رفع امليزانيات الخاصة
باإلنتاج .وعن أسباب تقدميه لتجربة نوادي املرسح أضاف :أقدم
تجربة لنوادي املرسح ألنها الوسيلة الوحيدة العتامد املخرجني،
كام أن املنيا بها ما يقرب من  32فرقة مرسحية أغلبها ال يعرف
شيئا عن مهرجان نــوادي املــرح ،وأقــدم هــذا املوسم نص
«مطلوب مخرج» ألن قصة العرض قريبة من قصة تكون الفرقة
ولذلك اخرتت هذا النص بالتحديد .
تعاون كبري
وأشــاد املخرج محمد عجيزى من محافظة املنيا يقدم عرض
«سالب واحد» تأليف محمد عادل املقتبس من رواية فرنسية
بعنوان «هرنوح فني يا بابا» بعدد العروض املشاركة بخالف
املواسم السابقة لنوادي املرسح مشريا إىل تعاون موظفي قرص
ثقافة املنيا ىف ضبط مواعيد بروفات الفرق املشاركة .وتابع قائال:
استمتعت بتقديم هذه التجربة ،وبرغم ظروف سفري وضيق
الوقت فقد وضعت اللمسات األخرية للعرض قبل املشاهدة
بيوم واحد ولكن بفضل الله وتعاون أعضاء الفرقة استطعنا
تقديم مشاهدة جيدة للعرض .وعن أهم ما يتمنى تطويره ىف
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يف مسابقة نوادي املرسح أقرتح إقامة نوادي مرسح تحت سن
 25عاما وأخرى فوق  25عاما ،خاصة أن هناك خربات كبرية
بنوادي املرسح ،ومن املمكن استحداث مسابقة للسن فوق 30
عاما .وعن تجربته قال  :أقدم تجربة مختلفة أبتعد فيها عن
التقليدية وسيخرج الجامهري مبعلومات ومفاهيم مختلفة ،وكل
مشاهد سريى العرض من وجهة نظره الخاصة والجميع سيكونون
عىل صواب .

نوادي املرسح اتفق املخرج محمد العجيزى مع اغلب املخرجني اإلعاقة الجسدية أو السمعية أو البرصية ولكن من لديه ىشء
حول رضورة رفع ميزانيات اإلنتاج مع تحديد مواعيد ثابتة مختلف ويراه اآلخرون معاقا.
للمهرجانات حتى يتمكن املخرجني من تنظيم مواعيد بروفات
ما فوق 30
العروض وخاصة أن اغلب أعضاء الفرق املشاركة يف الجامعات،
وىف بعض األحيان تقام املهرجانات ىف موعد االمتحانات مام املخرج محمد البحرى من محافظة دمياط إقليم رشق الدلتا
يضطر املخرجني لالستعانة مبمثلني آخرين ،وهو ما قد يتسبب فيقدم عرضا بعنوان « البحث عن ألف عام أو يزيد» تأليف
يف حالة من حاالت االرتباك .وإنه من الرضوري إقامة املهرجان عبده الحسينى ،عن أسباب تقدميه عرضا بنوادي املرسح قال:
الختامي حتى يحدث احتكاك بني مخرجي الفرق من مختلف أقدم تجربة ألن نوادي املرسح هى الوسيلة الوحيدة العتامد
املحافظات .وعن أسباب تقديم تجربة لنوادي املرسح أوضح املخرج ،وهذا املوسم يعد أفضل من املواسم املاضية ،خاصة
المهرجان الختامي
قائال  :تجربة النوادي تجربة تتميز تجعل املخرجني يقومون أنه بقيادة املخرج محمد الطايع ،وهو موسم منضبط بشكل
بينام أكد املخرج عمرو الزغبي من محافظة دمياط الذي يقدم
بتجريب أشياء جديدة خارج الصندوق وذلك بخالف أي مسابقة كبري ،وأمتنى يف هذا املوسم تنظيم موعد املهرجانات اإلقليمية
عرض بعنوان «الجرس» جورجيوس ثيوتوكاس عىل أهمية إقامة
أخرى ،وأقدم تجربتي هذا العام بعنوان «سالب واحد» وهى والختامية بشكل مناسب ،وخاصة أن موعد املهرجان اإلقليمي
املهرجان الختامي الذي يكلل تعب املخرجني ىف نوادى املرسح
تتحدث عن نظرة املجتمع للمعاقني ليس فقط عىل مستوى يواكب االمتحانات ،أضاف :ومبا أن هناك أعامر مختلفة تشارك
ويجعلهم يتعرفون عىل رؤى إخراجية جديدة ومغايرة ملا
يقدمونه ىف عروضهم ،مشددا عىل أهمية رفع ميزانيات اإلنتاج
الخاصة بعروض نوادى املرسح ،وأشار الزغبي إىل شغفه الشديد
بتقديم تجربة لنوادي املرسح وخاصة أن النوادي هى الوسيلة
الوحيدة العتامد املخرجني .وعن تجربته قال :أقدم فكرة هامة
من خالل عرض الجرس وهى أن الغاية ال تربر الوسيلة وأناقش
هذه الفكرة بشكل جديد ومختلف.
تطور كبري
وتحدثت املخرجة هال جابر من محافظة املنوفية عن تجربتها
هذا املوسم فقالت :أقدم مرسحية «مطعم القردة الحية» تأليف
غونكور ديلامن ،أقدمها لنوادي املرسح ألنه مهرجان مينح فرصة
لتقديم تجربة جديدة للمخرج وتوصيلها للجمهور بشكل مميز،
وهذا املوسم يتميز مبشاركة تجارب كثرية من مختلف املحافظات
وهى تجارب متميزة وذات مستوى عاىل من الجودة الفنية،
والحقيقة أن إدارة املرسح تقدم لنا الدعم الكامل وهديف من
التجربة أن تصل رؤيتي من خالل النص بشكل سليم لكل
الجمهور ،وأضيف شيئا جديدا من خالل تجربتي ،والحقيقة أن
هناك تطورا كبريا ملهرجان نوادى املرسح عاما بعد عاما .
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نذلل جميع الصعوبات
املخرج محمد الطايع مدير إدارة نوادى املرسح عقب قائال :
نظام الفاتورة االلكرتونية قرار مجلس الوزراء وليس هناك أى
تخوف منه ،نحن كإدارة نعمل بكل طاقتنا وجهدنا ونذلل جميع
الصعوبات .اليشء الثاين ان ميزانيات نوادى املرسح ضئيلة ،فكام
نعلم الفكرة يف تجارب نوادى املرسح هى تقديم عروضا مبيزانية
صغرية وذلك لتدريب خيال املخرجني وفتح آفاق جديدة لهم
ىف تقديم حلول إبداعية وهو ما سيفيدهم عىل املدى البعيد،
وهناك أمثلة لعروض قدمت ىف نوادى املرسح مبيزانيات أقل
من امليزانية املحددة هذا املوسم ،عىل سبيل املثال عرض «كالم
ىف رسى « الذي كانت تكلفته  700جنيها فقط ،واستطاع حصد
العديد من الجوائز ،واما عن توفري أماكن للربوفات فأضاف :هذا
األمر مسئولية املوقع واملواقع والقصور تستوعب الفرق املشاركة
وتنظم لهم مواعيد الربوفات كام أن من يحدد أماكن العرض
هو رئيس اإلقليم وهو أكرث درايه باملسارح املتاحة ،وأخريا فنحن
نرسل االرتباطات املالية للعروض لألقاليم التي تأخذ وقتا حتى
تقوم برصف املستحقات املالية وامليزانيات للمخرجني ،وهو يشء
خارج عن إرادتنا كإدارة مرسح .
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بعد حصوله على المركز األول بمسابقة التأليف للمجلس األعلى للثقافة:

هاني قدري :ال يوجد أزمة في
التأليف إنما في التعامل مع المؤلف
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شغف بكتابة الشعر منذ صغره وكان
له عدة دواوين وكان الشعر هو بوابة
عبوره لعالم الكتابة المسرحية الذي
حقق فيه عدة نجاحات وحصل على عدة
جوائز .تتمزي كتاباته باالختالف والتنوع
وطرح قضايا شائكة.
هاني قدري من مواليد دمنهور 1983
رئيسا لقسم الموهوبني والتعلم
يعمل ً
الذكي  ،حاصل على عدة جوائز في
مجال التأليف المسرحي سواء للطفل
أو للكبار منها  :مركز أول جائزة لينني
الرملي بمهرجان شرم الشيخ الدولي
للمسرح عن مسرحية “سقط سهوا”،
ً
مركز أول مسابقة مهرجان همسة
الدولي لآلداب والفنون عن مونودراما
“وقال الشاعر” مركز أول جائزة اتحاد
األدباء الدولي عن مسرحية “الملك
الرضيع” ،مركز أول جائزة المجلس
المصري لكتب الطفل عن مسرحية
الشجرة اليتيمة ،جائزة إقليم وسط وغرب
الدلتا الثقافي ثالث مرات عن مسرحيات
“ويحب المتطهرين” “هجرة الماء”
و “للحمار رأي آخر”  ،ضمن قائمة
أفضل عشرين نصا مسرحيا بمسابقة
الهيئة العربية للمسرح ثالث مرات عن
مسرحيات “محاكمة جدتي”2018
“الفرئان ال تضل الجحور“ ”2020سكنوا
الديار  ،”2021ضمن القائمة القصرية
في المسرح بجائزة ساويرس  2020عن
مسرحية “فتاة المرتو”  ،تم التنويه عن
اسمه بجائزة الشارقة لإلبداع فرع أدب
الطفل  2018عن مسرحية “محاكمة
جدتي”  ،أجرينا معه هذا الحوار
بمناسبة فوز مسرحيته “الفرئان ال تضل
الجحور “ بالمركز األول في مسابقة
المجلس األعلى للثقافة دورة عبد
الرحمن الشرقاوي
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 فى البداية هل كنت تتوقع جائزة املجلساألعلى للثقافة ؟
برصاحة مل أتوقع الفوز بها ،رغم أن النص الذي فاز سبق وأن
كان ضمن القامئة القصرية بجائزة الهيئة العربية للمرسح وقد
سعدت بالجائزة كثريا .
 حدثني عن نص “الفئران ال تضل اجلحور“وما ابرز الصعوبات التي واجهتها يف كتابته؟
نص الفرئان ال تضل الجحور يتحدث عن فكرة الخوف كشعور
إنساين متفاوت من شخص آلخــر ،وأبــرز الصعوبات التي
واجهتني أن النص استغرقت كتابته ثالثة أعوام ومل يكتمل
إال أثناء فرتة حظر الكورونا؛ لذا فأنا مدين للكرونا بإمتام هذا
النص.

 ما رأيك فى مسابقات التأليف بشكل عام وماالذى ينقصها ؟
مسابقات التأليف هامة جدًا وخاصة للكتاب الشباب ،فلوال
هذه املسابقات ما علم أحد عنا وال عن كتاباتنا شي ًئا  ..ما
ينقص مسابقات التأليف هو تنفيذها عىل مسارح الدولة
وعرضها عىل املخرجني من قبل القامئني عىل املسابقة فيجب
أن يكونوا حلقة الوصل بني املؤلف واملخرج  ..كام يجب
طباعة األعــال الفائزة ســواء يف كتب منفردة أو يف دليل
للنصوص كام كان من قبل.
 من وجه نظرك هل لدينا أزمة فى التأليف؟ال يوجد أزمة يف التأليف ،األزمة الحقيقية يف التعامل مع
املؤلف ،فإدارة املرسح بالثقافة صارت ال تتعامل مع املؤلف
واكتفت بالنصوص التي يأيت بها املخرجون وبهذا أصبح دور
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النص يتحدث عن الخوف كشعور إنساني

النص المسرحي الكوميدي يجب أن يكون له قوام وهدف

مــا ال ــذي يدفعك للكتابة للطفل ومــا أبــرز
صعوبات الكتابة له ؟
ال يوجد سبب معني يدفعني للكتابة للطفل ،فالفكرة هي
التي تفرض عيل الفئة التي أكتب لها  ،هناك معتقد خاطئ أن
الكتابة للطفل أمر سهل وأن أي كاتب ميكنه الكتابة للطفل،
وهــذا خطأ كبري ألن الكتابة للطفل صعبة وصعوبتها أن
األطفال ال تجامل ،فالطفل ليس قارئ ساذج كام يظن البعض
كل هدفه املتعة والتسلية فحسب ،وهنا تأيت الصعوبة عىل
كاتب أدب الطفل والذي يجب عليه أن يحقق معادلة صعبة
وهي أن تكون الكتابة مسلية وفوق كل ذلك تحمل رسالة
للطفل بعيدًا عن املبارشة،
ومن أبــرز الصعوبات هي أن يواكب العمل العرص الذي
يعيش فيه الطفل ال العرص الذي عاش فيه الكاتب؛ لذا فأنا
ضد املقولة التي تقول أن الكاتب حني يكتب للطفل يستدعي
الطفل الذي بداخله؛ ألن طفل اليوم يختلف كث ًريا عن الطفل
يف سنوات سابقة ،من أكرب األخطاء التي يقع فيها كتاب أدب
الطفل أنه يكتب لويل األمر ال للطفل ،فهو يكتب ما يعني ويل
األمر عىل تربية ابنه متغافال احتياجات الطفل.
754
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جريدة كل المسرحيين

املؤلف غري قارص عىل تأليف نصه فحسب بل يجب أن يطوف كوميدي فالنص املرسحي الكوميدي يجب أن يكون له قوام
وهدف ،و ُتعرض الكوميديا به من خالل املوقف ال من خالل
بنصه عىل كل املخرجني لتنفيذه.
مجموعة من األفيهات والنكات املأخوذة من صفحات وسائل
التواصل االجتامعي.
 حدثنى عن بدايتك كمؤلف؟البداية كانت مع الشعر منذ كنت طال ًبا يف املرحلة اإلعدادية
بنادي أدب دمنهور ،وصدر يل ثالثة دواويــن شعرية هي - :يــتــجــه أغ ــل ــب املــخــرجــن فـــى الــثــقــافــة
محاورة بامتداد العمر ،ليس للموت اسم آخر ،األحالم توزع اجلماهيرية لتقدمي النصوص العاملية فما
مجا ًنا مع شهادات امليالد ،ثم اتجهت بعد ذلك للتأليف السبب من وجهة نظرك ؟
من وجهة نظري هو نوع من االستسهال عند بعض من
املرسحي.
املخرجني ممن يأتون بنص قدم عـرات امل ـرات من قبل،
 سبق لــك احلــصــول على جــائــزة يف ال ــدورة والبعض يأيت بنص عاملي من باب توفري أجر املؤلف ،والبعضً
تحايل عىل الرقابة ،ومن
السادسة ملهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح اآلخر يقوم بعمل إعداد لنص عاملي
الشبابي .حدثني عن النص الفائز فيها وما وجهة نظري أن النصوص العاملية من أسباب عزوف الجمهور
تقييمك لهذه املسابقة وملهرجان شرم الشيخ؟ عن املرسح البتعادها عن قضايا الوطن.
النص الفائز “سقط سه ًوا” يتحدث عن فكرة الذاكرة اإلنسانية
بشكل عام من خالل بطل النص املصاب بالزهامير ،وبالنسبة  -ما رأيك يف حجب جوائز التأليف فى بعض
ملسابقة رشم الشيخ سعدت كث ًريا لحصويل عىل جائزة تحمل األحيان يف املهرجانات؟
من وجهة نظري وظيفة لجنة التحكيم مقترصة عىل تحكيم
اسم الكاتب الكبري “لينني الرميل” مثيل األعىل.
ومسابقة مهرجان رشم الشيخ من أهم املسابقات التي تقام يف األعامل التي ترد إليها فقط وليس من حقها حجب الجوائز،
مرص ملا لها من تقدير معنوي وأديب جيد للمؤلف ،فاملهرجان وخاصة أن معظم جوائز التأليف ضعيفة ماديًا واألمر يكون
ُمسلط الضوء عليه إعالم ًيا بشكل كبري ،وكان فرصة جيدة تقدير معنوي وأديب للمؤلف فحسب.
بالنسبة يل للتواصل مع املرسحني من عدة دول والتعرف عىل
تجارب مرسحية مغايرة وأشكال ورؤى جديدة للمرسح ىف  -ما مشاريعك املقبلة؟
البلدان العربية واألجنبية فاملهرجانات هدفها الرئييس تبادل انتهيت من كتابة مرسحيتني للكبار بعنوان “أحــدارش يف
التمنتارش” و”حارة سد” ومرسحية للطفل بعنوان “يف بيتنا
الثقافات والتعرف عىل كل ما هو جديد.
مرسح”.
 هـــل لــديــنــا أزمــــة فـــى كــتــابــة الــنــصــوصالكوميدية وما أهم شروطها من وجهة نظرك؟  -حدثنا عن مسرحيتك “بكم أكتمل” الصادرة
ال يوجد أزمة يف كتابة النصوص الكوميدية لكن األزمة تكمن عن املركز القومي لثقافة الطفل؟.
يف اعتبار البعض أن ما يقدم من اسكتشات هو نص مرسحي أنا مهتم جدًا بقضايا ذوي الهمم وكتبت أكرث من نص لألطفال

منهم بكم أكتمل ونشاطركم األوطــان وسوبر إنسان ،وقد
صدرت مرسحية “بكم أكتمل” عن املركز القومي لثقافة
الطفل وقدمت عىل خشبة املــرح ضمن رشائــح الطفل
والنص يعالج قضيه من أهم قضايا فرسان التحدي من ذوى
اإلعاقة ورغبتهم ىف الحصول عىل معامله طبيعيه مثلهم مثل
باقى الناس حيث تدور املرسحية حول عالقة صداقة تربط
بني طفلني األول كفيف يدعى نادر لديه موهبة كبريه ىف
لعبة الشطرنج وقد استطاع بفضل إرصاره ومساعدة صديقه
أكرم املصاب مبتالزمة داون والذي يصف له حركة املنافس
عىل رقعة الشطرنج يف الحصول عىل بطوله مرص ىف الشطرنج
وأصبح مؤهال للمشاركة ىف بطوله العامل ولكن الروتني يحول
دون تحقيق حلمه حتى يلجأ أصدقاؤه من ذوي الهمم إىل
مخاطبه رئيس االتحاد الدويل للشطرنج ورئيس الجمهورية
عرب مواقع التواصل االجتامعي فيصدرا قرارا بإنصافه  ..ليسافر
ويفوز بالبطولة .

[

14

[

رؤى

عادل عبده يستحضر عبق «زقاق المدق»

بإسقاطات روح الحاضر

برشى عمور

جريدة كل المسرحيين

تقدم هذه األيام ابتداء من الساعة الثامنة مساء ،عىل مرسح البالون
بالعجوزة  /القاهرة ،مرسحية «زقاق املدق» املأخوذة عن الرواية
التي تحمل نفس االسم لألديب العاملي نجيب محفوظ .رؤية درامية
وأشعار :محمد الصواف .إخراج :د .عادل عبدو ،تشخيص كل من:
دنيا عبدالعزيز ،وبهاء ثروت ،ومجدي فكري ،وبثينة رشوان ،وكريم
الحسيني ،وشمس ،وأحمد صادق ،وسيد جرب ،وعبدالله سعد ،وحسان
العريب ،ومراد فكري ،وأحمد شومان ،ومروة نصري ،وعصام مصطفى
هاشم ،وسيد عيد .املشاهد السينامئية :ضياء داوود .وتصميم أزياء:
مروه عبدالرحمن ،وإبراهيم الغنام ،وهاين عبدالهادي .إنتاج قطاع
الفنون الشعبية واالستعراضية بقيادة الفنان د .عادل عبدو.
مقارنة اإلبحار إىل عامل «زقاق املدق» ما بني الرواية والسينام واملرسح:
ولد النص األصيل «زقاق املدق» من رحم الرواية التي حولته إىل
نص وصفي دقيق ومفصل ملكان دمجت فيه أمكنة مختلفة قاسمها
املشرتك ضيق اآلفاق ولزمان حدد يف الغروب الذي يرتواح بني
االسرتخاء والبوح ،مام فرض استدعاء شخصيات تتميز مبالمح وعادات
وهواجس مخنوقة تتوق إىل التحرر من كل تجليات االستبداد (الفقر،
االستعامر ،الروتني.)..
وللعودة إىل املالمح األوىل لـ»زقاق املدق» فهي رواية نرشت
عام  .1947اتخذت اسمها من أحد األز ّقة املتف ّرعة من حارة
الصنادقية مبنطقة الحسني بحي األزهر الرشيف بالقاهرة .وتدور
أحداثها يف أربعينات القرن العرشين والحرب العاملية الثانية وهيمنتها
عىل العامل عامة ومرص خاصة .مسلطة ضوءها عىل شابة جميلة صغرية
السن كبرية الطموح الذي سيتحول للطمع املميت الذي سيدفع مثنه
خطيبها (عباس) عىل يد أحد الضباط اإلنجليز( ،حميدة) اسم متعارض
مع الصفة التي فردت لها أكرب مساحة يف الرواية.
ويف سنة  1963ومن إنتاج رمسيس نجيب وإعداد سعد الدين وهبة
وبطولة شادية وصالح قابيل ويوسف شعبان ،تناول املخرج السيناميئ
حسن اإلمام «زقاق املدق» فكرة انعكاس الطمع عىل صاحبه وما هي
النتيجة املحتومة التي تنتظره ،فقام بتغيري النهاية من مقتل عباس
الحلو إىل مقتل حميدة التي كانت نهاية مرفوضة من البعض معللني
أن حميدة نتيجة مأساوية ملجتمع متفكك يخضع لهواجس مرتاكمة
فرضت عيه باإلكراه.
ويف سنة  ،1995قدمت التجربة السينامئية الثانية التي حملت عنوان
«زقاق املعجزات» من طرف املخرج املكسييك خورخي فونز برييز،
وبطولة :سلمى حايك وإيرنيستو غوميز كروز ،وبرنو بشري .وشهدت
هذه النسخة تعديال يتالءم والنمط االجتامعي املكسييك مع الحفاظ
عىل النمط األصيل للراوية .كام تم تحويلها إىل فيلم آخر بإيران ،دارت
أحداثه يف طهران تحت مسمى «كافيه ستار /مقهى النجمة».
أما عىل مستوى املرسح ،ففي سنة  1958تم إعداد الرواية للمرسح
من طرف أمينة الصاوي وقام بإخراجها كامل ياسني وكانت من بطولة
كل :فاطمة رشدي ،وعبداملنعم املدبويل ،وسهري املرشدي ،ومحمد رضا.
وبعد  26سنة وبالضبط يف عام  1984قامت فرقة الفنانني املتحدين
برئاسة املخرج حسن عبدالسالم بإعادة عرضها كانت البطولة للفنان
صالح السعدين ومعايل زايد ،وعبداملنعم مدبويل ،ومحمود شكوكو.
وبعد مرور  37سنة ،ويف السنة املاضية ( )2021ارتأى إنتاج قطاع
الفنون الشعبية واالستعراضية بقيادة الفنان الدكتور عادل عبدو
العدد 754
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خوض تجربة االشتغال عىل ذات الرواية ،لكن بشكل مختلف.
على مستوى اإلعداد  /الرؤية الدرامية:
ملدة سنة كاملة قام محمد الصواف بقراءة متعددة للرواية والغوص
يف أعامقها التاريخية والجغرافية واالجتامعية ،وتحليل كل شخصياتها،
ليتحول إىل الخطوة التالية املتمثلة يف املشاهدات املتكررة للفيلم
السيناميئ لذات الرواية ليستخلص الفكرة /الزاوية التي شدته كمبدع
يرغب يف إضافة نوعية للنص األصيل من جهة ،ومن جهة أخرى تفرده
ببصمته الفنية ،التي تجلت يف قراءة جديدة تتالءم واملرحلة الراهنة،
مرتكنا عىل بناء وحبكة مختلفة كتغيري يف النهاية مع االحتفاظ
بنفس الشخصيات ،لكن وفق أبعاد أخرى تتوافق مع الطرح الجديد،
وكذا متحررة من املألوف (أبطال الفيلم) .ففلح (الصواف) يف
الحفاظ عىل روح نجيب محفوظ لكن بتشكيل أحداث مرتكزة عىل
الجوانب اإلنسانية ،فجاءت كل الشخوص محور األحداث ،بترصفاتها
وتطلعاتها الرشعية والالرشعية املسايرة لكل األزمنة واألمكنة سواء
بداللتها ورموزها ،جعلها تتلون وفق املطلوب اآلين .فهناك إسقاطات
حاول الصواف مالمستها مع مراعاة اختالف الزمن ،كاإلتجار بالبرش
وأعضائهم (القوادة /خلع أطقم أسنان املوىت واألحياء) ،وأحالم الهجرة،
وانتشار املخدرات وخيوط اللعبة السياسية وكواليسها وتقويض
التامسك االجتامعي ،خصوصا أثناء مرحلة االنتخابات التي تستباح
فيها كل القيم و ....فحقق بذلك توليفة مكنته من خلق تواصل ذي
أبعاد داللية حولت العامل املادي املبارش إىل آخر ذايت إبداعي أقرب
إىل املعايش يف تقديم حالة السعادة والرتفيه والتثقيف واملتعة سواء
لصناع العرض أو الجمهور ،حرصا عىل القيمة الفنية التي تبناها العمل
كطرح وفرجة ومدى احتوائه عىل رسائل وتوصيات إنسانية فقدت
يف زمننا االستهاليك .وأظن أن هذا هو رهان الصواف الذي سعى إليه
ليفصح عن رس استفزازه وشغفه إىل رواق «زقاق املدق».
المتعة البصرية بمساحيق طبيعية تجمل الراهن
أن تشتغل عرضا مرسحيا تم االشتغال عليه سابقا بكذا صيغة والتخلص
من آفة املقارنة ،فهذه مجازفة كبرية ،وأن تختار خشبة بفضاء شاسع
فالواجب أن تتسلح باملغامرة ,واملعروف أن ملرسح البالون خشبة
أعدت خصيصا لتقديم أعامل ضخمة ذات طابع استعرايض يف املقام
األول ،خصوصا أن البعض يعترب أن هذه الخشبة تعد مقربة ألعامل
مرسحية عادية .لكن املخرج د .عادل عبده بحرفية شديدة وتناول
واع ملا يقدم ،استطاع حل تلك املعضلة وقدم املعادلة الصعبة ليطوع
ٍ
النص إىل عمل استعرايض كبري حوى كل عنارص الفرجة املرسحية

واإلبهار واملتعة السمعية والبرصية .ويف تغيريه لنهاية العمل بابتعاده
عن الجو القاتم الذي يتمثل يف املوت أحد البطلني يكون فلح يف
إدخال الرسور إىل وجدان الجمهور الذي يسعى إىل فسحة األمل.
 12لوحة استعراضية تخللت العرض ما بني الفردية والثنائية والجامعية
سواء ذات طابع رشقي أو غريب أكانت من أداء راقصني أو ممثلني
توظفت بشكل درامي محكم ،ألنها كانت تشكل مدا تواصليا بني
خيوط الحكاية .أيضا كانت لحركات السريك داللة ،ألن الحياة رسك
مفتوح ومكشوف.
ارتكن د .عادل عىل تقنيات حديثة لجذب الجهور مبختلف مشاربه
الثقافية وانتامئه املرسحي وفئاته العمرية ،خصوصا املرحلة الشبابية
التي لديها معلومات جد بسيطة عن فرتة األربعينيات ,فاستطاع
تقريب صورة املكان بنقل تفاصيل جغرافيته الخارجية وكذا
الداخلية من خالل استغالله للشاشة مبشاهد سينامئية وكرافيك
وخدع مرسحية (وصف الجدران واألرضيات والسقوف والزخرفة
واملحالت وواجهتها )...كام استحرض مالمح ولوازم وهندام ومهام
كل الشخصيات (ساكنة الزقاق وعابروها) بشكل مفصل ومقنع
(أكسسوارات ومالبس) .مام أضفى عىل العرض سمة الوثائقية
(النوستالجيا).
األداء /التشخيص ...السهل الممتنع:
توفق املخرج (د .عادل) من جرد شخصية حميدة كفلك محوري
وجعل البطولة مفتوحة لكل املمثلني /الشخوص ،تحس أنه نحت
كل شخصية واستخرج منها غري املألوف ،فمثال منح مساحة لدنيا
عبدالعزيز أن تبدع بصوتها ورقصها وتقدم (حميدة) مختلفة .زعزع
هدوء وحلم (عباس /بهاء ثروت) بحركاته وتفاعالته خاصة لحظة
رفضه توبة حبيبته التي هاجر الزقاق من أجلها وكيف أرص عىل صون
كرامته .كريم الحسيني الذي غري جلده من الهادئ للامرد ،تقمص
الحكمة والرزانة ألحمد صادق /عم كامل بائع البسبوسة ،وتحرره من
هيمنة املقارنة بينه وبني املمثل الراحل (عبدالوارث عرس) خصوصا
لحظة توهجه مبونولوج يختزل جروح عميقة رشخت حياته ويسعى
جاهدا إىل عدم معايشتها حتى لآلخرين .الحضور املميز لكل من بثينة
رشوان وشمس ومجدي فكري و .....حيث استطاع أن يتملص من
تالبيب الرواية والفيلم دون أن يتربأ من قرابتها ،فنحت لكل شخصية
إطارها وترك الفرصة للشخصيات حرية اإلبداع .ليتوفق الجميع من
تقديم فرجة استعراضية استقطبت جمهورا غفريا يف عز النوة وخنقة
االمتحانات.

[

ملف

15

[

وداعا ..رفاق مسرية اإلبداع
وبعض رموز قوتنا الناعمة
عمرو دوارة

الناقدة المسرحية /زينب منتصر:
رحلت الناقدة املرسحية /زينب منترص املرشدي – رحمها
الله  -عن عاملنا األربعاء املايض أثناء وجودها بالعاصمة
اليابانية «طوكيو» بعد رصاع مع املرض ورحلة عالج
استمرت أكرث من  3شهور .وهي صاحبة قلم وطني رشيق،
ويحسب لها نجاحها يف صقل موهبتها بالدراسة وحصولها
عىل بكالوريوس الدراما والنقد املرسحي يف املعهد العايل
للفنون املرسحية عام ( 1971ضمن دفعة ضمت بعض
املوهوبني يف النقد املرسحي ومن بينهم األساتذة :حسن
عطية ،محمد شيحة) .وقد التحقت بعد تخرجها من
أكادميية للفنون مبؤسسة روز اليوسف وتدرجت يف بعض
املواقع القيادية حتى أصبحت من الكوادر املهمة بها.
تخصصت يف كتابة النقد املرسحي وأثرت الحركة املرسحية
بعدد كبري من مقاالت النقد التطبيقي والدراسات املرسحية
سواء مبجلتي :روزاليوسف واألقالم العراقية أو جريدة
األسبوع ،كام شاركت يف عدد كبري من لجان التحكيم
باملسابقات املرسحية وخاصة مبسارح األقاليم (فرق الهيئة
العامة لقصور الثقافة) ،كام شاركت أيضا بعدد كبري من
الندوات املرسحية املتخصصة.
وتجدر اإلشارة إىل سعاديت الكبرية مبشاركتها ببعض لجان
التحكيم سواء مبسارح األقاليم أو ملشاريع التخرج لطلبة
املعهد العايل للفنون املرسحية (مع كل من األساتذة:
د.حسن عطية ،د.سامي صالح ،د.سيد خاطر ،واملخرجني
للدراما التليفزيونية :محمد النقيل ،أحمد خرض).
وتجدر اإلشارة إىل أنها قد تزوجت فرتة طويلة من الشاعر
واملفكر االسرتاتيجي /د.أحمد عز الدين ،وأنها الشقيقة
الصغرى للفنانة /سهري املرشدي ،وخالة النجمة املتألقة/
حنان مطاوع.

الفنانة المتمزية /والء فريد:
والء فريد ممثلة مرصية ،حصلت عىل بكالوريوس
املعهد العايل للفنون املرسحية عام  ،1977وتزوجت من
زميلها محمد الحموي بقسم التمثيل واإلخراج .انضمت
مبجرد تخرجها إىل فرقة «مرسح الطليعة» .بدأت حياتها
العملية باملرسح والسينام ،وقدمت بعض األدوار املهمة
فهي املرأة املطلقة /عزة ىف فيلم « دقة زار» وهي
أيضا املرأة املطلقة /أحالم ىف فيلم «األقمر» ،ثم ركزت
جهودها ىف مسلسالت التليفزيون وخصوصا املسلسالت
الدينية والسهرات التليفزيونية ،ونظرا لعدم وجود أي
توثيق ملشاركاتها املرسحية يرشفني أن أتحمل واجبي
وأقوم بهذه املهمة.
أهم إعمالها المسرحية:
أوال – بفرقة مرسح الطليعة :جلسة رسية ،دقة زار
( ،)1980األمرية تنتظر ( ،)1982املجاذيب ( ،)1983ليىل
واملجنون ( ،)1987أمري األرايض البور ( ،)2003املهرجون
( ،)2005حفلة أبو عجور ( ،)2006البؤساء (،)2008
الحادثة اليل جرت ( ،)2010تذكرة للتحرير (.)2011
ثانيا – بفرق أخرى :املباراة الدولية (،)1990 - A،C،A
الدخان (املرسح القومي  ،)1999 -القرد كثيف الشعر
(مرسح الغد  ،)2002 -بعد العرض (املرسح الحديث
 ،)2005وهج العشق (مرسح الشباب  ،)2009 -هييف حياة الرسول (البيت الفني للفنون الشعبية .)2012 -
ثالثا – بفرقة املرسح القومي للطفل :كوكب اللعب
( ،)2003القلم املغرور ( ،)2005عامل أقزام (،)2008
طموح جارية (.)2012
وجدير بالذكر أنها قد تعاونت من خالل املرسحيات
السابقة مع نخبة من املخرجني الذين ميثلون مختلف
األجيال ومن بينهم :عبد الغفار عودة ،محمود األلفي،
عباس أحمد ،محسن حلمي ،عمرو دوارة ،إمييل شوقي،
فاروق زيك ،عاصم رأفت ،ماهر سليم ،هشام عطوة،
محمود حسن ،أحمد خليل ،عزة لبيب ،سامح بسيوين،
يوسف أبو زيد.
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جريدة كل المسرحيين

نؤمن جميعا بأن املوت هو الحقيقة املؤكدة يف هذه الحياة،
كام نؤمن بأن لكل منا أجله وموعده الذي ال يقدم وال
يؤخر ،ومع ذلك فإن فراق رحيل األساتذة واألحباب كان
قاسيا وموجعا ومؤملا ،خاصة إذا كان مالك املوت عزرائيل
نشطا جدا بإذن ربه هذه األيام ،فبخالف هذا العدد الكبري
من الفنانني واملرسحيني الذين رحلوا عن عاملنا خالل عام
 2021فوجئنا مع بدايات هذا العام برحيل مجموعة أخرى
من رموز قوتنا الناعمة ،ويكفي أن أسجل أننا قد ودعنا يف
األيام القليلة املاضية – وبالتحديد خالل خمسة عرش يوما -
وبصورة متتالية عدد كبري من رواد ونجوم املرسح املرصي،
حيث تضمنت قامئة الراحلني أسامء املرحومني بإذن الله:
الناقدة املرسحية /زينب منترص ( 26يناير  ،)2022نجمة
مرسح الطليعة /والء فريد ( 27يناير  ،)2022سيدة املرسح
القومي الفنانة القديرة /عايدة عبد العزيز ( 3فرباير ،)2022
ورجل املرسح املخرج القدير /جالل الرشقاوي ( 4فرباير
.)2022
الوفاء والذكرى في مواجهة الموت:
كان وداع كل منهم قاسيا ومؤملا ،ألنه يصاحب دامئا بتوقف
األحداث واإلبداع لكل منهم وأيضا بانتهاء التعامالت
والذكريات معهم ،لذلك فإنني أنتهز هذه الفرصة وأنصح
كل زماليئ الفنانني واإلعالميني بأال ينتظروا رحيل القامات
حتى نشارك يف تأبينهم ونتذكر أعاملهم وإسهاماتهم ونتباىك
عليهم ،بل يجب أن يحرصوا – مع الهيئات واملؤسسات
الثقافية والفنية  -عىل توثيق أعاملهم بكل الدقة وتكرميهم
يف حياتهم ،وإال فإننا سنشعر معا بتأنيب الضمري ولكن بعد
فوات اآلوان  ...وأحمد الله أن منحني فرصة املشاركة يف
تكريم كل من الراحلني األربعة يف حياتهم ،وذلك مبشاركة
الناقدة الكبرية /زينب منترص يف آخر ندواتها بتكريم الفنان
الكبري /عزت العالييل مبهرجان «األفروأسيوي للفنون» برشم
الشيخ ،ومبنح الفنانة /والء فريد البطولة املطلقة مبرسحية
«وهج العشق» وهي أحدث مرسحية رشفت بإخراجها ،كام
منحت فرصة تقديم كتاب عن املبدع الكبري /جالل الرشقاوي
(من خالل الدورة الحادية عرش للمهرجان القومي للمرسح
املرصي ،وكذلك بإصدار كتيب عن سيدة املرسح القومي/
عايدة عبد العزيز (أثناء تكرميها من خالل املركز القومي
للمرسح والفنون الشعبية) ،وذلك باإلضافة إىل استجابتي
الفورية لطلبها بإصداري كتاب عن املسرية الفنية لزوجها
الراحل املخرج القدير /أحمد عبد الحليم.
ونظرا لضيق املساحة أكتفي بتسجيل بعض الومضات عن كل
من الناقدة املرسحية /زينب منترص ،الفنانة املتميزة /والء
فريد ،مع تناول املسرية الفنية للقديرين /عايدة عبد العزيز،
جالل الرشقاوي.

[

ملف

16

[

وداعا

عايدة عبد العزيز

الفنانة المصرية القديرة /عايدة عبد العزيز عبد الرحمن – اليت
ودعناها بكل األسى والحزن يوم الخميس الموافق الثالث
من فرباير  -ممثلة قديرة وقامة فنية سامية وقيمة مسرحية
رفيعة ،فهي إحدى سيدات المسرح المصري الالتي استطعن
المشاركة في إثراء مسريته بموهبتهن وثقافتهن وخرباتهن
ودأبهن .وهي من مواليد  27أكتوبر  ،1936وتخرجت في
المعهد العالي للفنون المسرحية عام  1959ضمن دفعة
ضمت مجموعة من الموهوبني الذين حققوا نجوميتهم بعد
ذلك (من بينهم :عزت العاليلي ،رجاء حسني ،عبد الرحمن
أبو زهرة ،إبراهيم الشامي ،عبد السالم محمد ،والمخرج
التلفزيوني /أحمد توفيق ،ومخرجي اإلذاعة /مصطفى الشريف
وإسالم فارس).

عمرو دوارة
مع زوجها

جريدة كل المسرحيين

بدأت حياتها الوظيفية بالعمل يف وزارة الرتبية والتعليم كمرشفة عىل
تدريب الفرق املرسحية باملدارس ،ثم سافرت يف عام  1962إىل إنجلرتا
مع زوجها الفنان /أحمد عبد الحليم الستكامل دراسته العليا يف التمثيل
واإلخراج ،فأتيحت لها الفرصة للحصول عىل دورة تدريبية يف الحركة
املرسحية والصوت .وجدير بالذكر أن الفنانة /عايدة عبد العزيز قد
نجحت بالفعل مبكرا يف إثبات وجودها الفني ،ولعل ذلك يرجع لعدة
عوامل أساسية ميكن إجاملها يف النقاط التالية :موهبتها املؤكدة ،صقلها
ملوهبتها بالدراسة ،ارتباطها بالفنان القدير /أحمد عبد الحليم ،تعاونها
منذ البدايات مع بعض القمم الفنية (كالرائد /زيك طليامت ،نبيل
األلفي ،نور الدمرداش ،سعد أردش ،كامل عيد) ،االستفادة من البعثة
الدراسية إلنجلرتا باالطالع عىل املرسح األورويب ،الدأب واإلرصار عىل
تحقيق النجاح والتميز ،وذلك بخالف قدرتها الرائعة عىل االلتزام الفني
واالنضباط باملواعيد ،وكذلك عىل خلق جو من األلفة واملحبة بني جميع
العاملني ،فهي بالفعل إنسانة معطاءة محبة لكل من حولها.
ويحسب للفنانة /عايدة عبد العزيز إجادتها للتمثيل الكوميدي بنفس
درجة إجادتها للتمثيل الرتاجيدي ولعل أوضح األمثلة عىل مهاراتها
يف األداء الكوميدي مشاركتها ببطولة مرسحيتي :أهال فأر السبتية
و«الست هدى ،وأيضا بالدراما التلفزيونية مسلسل «عائلة ونيس»
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بأجزائه املتتالية ،كام يحسب لها إجادتها ومتيزها يف متثيل األدوار
العاملية باللغة العربية الفصحى بنفس إجادتها لتمثيل أدوار بنت البلد
باللهجة العامية الدارجة ،وذلك بالطبع مل يكن من املمكن تحقيقه
لوال دخولها املجال الفني مسلحة مبوهبتها املؤكدة وثقافتها الحقيقية
وأخالقها السامية ،لتصبح عىل مدار ما يقرب من نصف قرن منوذجا
مرشفا للفنانة املرصية والعربية املوهوبة واملثقفة ،ورمزا لاللتزام الفني
واألخالقي ولسمو ورقي التعامالت اإلنسانية.
ويحسب لها بصفة عامة مشاركتها بالتمثيل فيام يقرب من مائتي عمل
درامي ،ومن أعاملها املتميزة مبجال السينام :يوميات نائب ىف األرياف،
شهد امللكة ،النمر واألنثى ،بوابة إبليس ،الواد محروس بتاع الوزير،
وباملسلسالت التليفزيونية :زينب والعرش ،هالة والدراويش ،ضمري أبلة
حكمت ،يوميات ونيس ،كناريا ورشكاه ،وباملرسح :تحت املظلة ،باحلم
يا مرص ،الست هدى ،عودة الغائب ،املهاجر ،لعبة السلطان.
وميكن تصنيف مساهامتها الفنية طبقا الختالف القنوات الفنية كام ييل:
أوال األفالم السينامئية :مل تستطع السينام االستفادة من موهبة وقدرات
هذه الفنانة القديرة ومل متنحها أبدا فرصة البطوالت املطلقة ،ومع
ذلك فقد استطاعت أن تؤكد موهبتها ومهاراتها مبشاركتها بأداء بعض
األدوار الثانوية املهمة يف عدد صغري نسبيا من األفالم  -ال يتناسب

مع حجم موهبتها  -ومن بينها األفالم التالية :رصاع األبطال (،)1962
يوميات نائب يف األرياف ( ،)1969من عظامء اإلسالم ( ،)1970فجر
اإلسالم ( ،)1971رغبات ممنوعة ( ،)1972امرأة عاشقة ( ،)1974الظالل
عىل الجانب اآلخر ،عىل ورق سوليفان ( ،)1975شوق ( ،)1976دعاء
املظلومني ( ،)1977امرأة قتلها الحب ،رحلة داخل امرأة (،)1978
رغبات ممنوعة ( ،)1979الثعالب الصغرية ( ،)1980خرج ومل يعد
( ،)1984شهد امللكة ( ،)1985شارع السد ،رجل قتله الحب (،)1986
النمر واألنثى ،سكة سفر ( ،)1987سوبر ماركت ( ،)1990بوابة إبليس
( ،)1993كشف املستور ( ،)1994عفاريت األسفلت ( ،)1996حائط
البطوالت ( ،)1998الواد محروس بتاع الوزير ( ،)1999باحب السيام
( ،)2004أيــام الخادمة أحــام ،نسور املجد ( ،)2005حسن طيارة
( ،)2007بدون رقابة ،خلطة فوزية ( ،)2009هليوبوليس (،)2010
الحرامي والعبيط ( .)2013تجدر اإلشارة إىل أنها يف جميع أدوارها
السابق ذكرها نجحت بتميزها الفني يف وضع بصمة مميزة لها والوقوف
برسوخ أمام كبار النجوم.
ثانيا األعامل التلفزيونية :متيزت الفنانة /عايدة عبد العزيز مبشاركاتها
بــأداء كثري من الشخصيات الرئيسة بعدد كبري من املسلسالت
التليفزيونية الهامة ومن بينها عىل سبيل املثال :أنف وثالث عيون،
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حلم العمر كله ،الجوارح ،بعد الرحيل ،الهودج ،أما بعد ،أمواج ال تصل
للشاطئ ،ملن أترك كل هذا ،فرصة العمر ،زينب والعرش ،وتفضلوا
بقبول الحب ،نهاية العامل ليست غــدا ،الزير ســامل ،رحلة املليون،
برديس ،وكسبنا القضية ،الذئب األزرق ،املكتوب عىل الجبني ،غريب
عىل الطريق ،العودة ،ضمري أبلة حكمت ،مذكرات شوشو ،غاضبون
وغاضبات ،هالة والدراويش ،لعبة الفنجري ،أيام املنرية ،يوميات ونيس،
الستات ما يعملوش كده ،وجاري البحث عن شحتة ،عظمة يا ست،
بريق يف السحاب ،الحفار ،االبن الضال ،كالم يف كالم ،نهار وليل ،منني
أجيب ناس ،نون النسوة ،أوراق مرصية ،أم العروسة ،الخديعة ،دمعة
عىل خد الزمن ،الشهاب ،الجذور ،القطار األخري ،الصورة ،دنيا عجب،
الفرار من الحب ،نساء يف الغربة ،هامم وبنت السلطان ،الرمال ،أحالم
وسنابل ،بياع املواويل ،شمس يوم جديد ،كناريا ورشكاه ،قلب النهار،
قيود بال قضبان ،أرشار وطيبني ،ينابيع العشق ،زهور شتوية ،أحالم
يف البوابة ،عواصف النساء ،نرص السامء ،عىل باب مرص ،امرأة من

املهاجر مع فايق عزب

الصعيد الجواين ،حاسبوا منه ،السامح ،سفري النوايا الحسنة ،ونيس
وأيامه ،يوميات ونيس وأحفاده ،ونيس والعباد وأحوال البالد ،ورقة
توت ،فتيات صغريات ،قاتل بال أجر ،سقوط الخالفة ،ملكة يف املنفى،
العنيدة ،موجة حارة ،دهشة ،بنات × بنات ،العيادة (سيت كوم) ،وذلك
باإلضافة لبعض املسلسالت الدينية ومن بينها :املعلقات ،رابعة تعود،
خيرب ،طرفة بن العبد ،اإلمام مالك ،صربا آل يارس ،نساء يف شعاع النبوة،
محمد رسول الله إىل العامل ،وذلك باإلضافة إىل عدد كبري من السهرات
واألفالم التلفزيونية ومن بينها :الرجل املناسب ،حذاء السيد قشطة،
وتقبيل حبي واعتذاري ،ثم تأيت الحقيقة محزنة ،اللص والخروف ،أبناء
القرية ،األستاذ ،رصاصة يف الظالم ،الخروج من الرشنقة ،الناس لبعض،
أبناء الغربة ،األلبوم ،العني اليل صابت ،روايح ،جواز سفر أمريكاين،
ثالثا األعامل املرسحية :ظل املرسح هو املجال املحبب للفنانة القديرة/
عايدة عبد العزيز ومجال عشقها األول واألســايس الــذي تستمتع
بالوقوف عىل خشباته والتبتل يف محرابه ،ولذا فقد حرصت منذ أول
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مشاركاتها املرسحية عىل أداء تلك األدوار الرئيسة التي تضيف إىل
رصيدها وتضيف هي إليها ،ولذا فقد وفقت يف تحقيق مكانتها املتميزة
كبطلة متوجة من خالله ،حيث شاركت ببطولة عدد كبري من مرسحيات
فرق الدولة ومن بينها:
 -1بفرقة «املــرح القومي» :دونجوان ( ،)1961دائــرة الطباشري
القوقازية ( ،)1968والدك يا مرص ( ،)1973باحلم يا مرص (،)1975
عودة الغائب ( ،)1977املهاجر ( ،)1981لعبة السلطان ( ،)1986طائر
البحر ( ،)1978الست هدى ( ،)1996حب ما قبل الرحيل (.)1998
 -2بفرق أخرى :شجرة الظلم ،األرض ،يشء يف صدري (مرسح التلفزيون
 ،)1962يف سبيل الحرية (الحديث  ،)1965األسالف يتميزون غضبا
(الجيب  ،)1967تحت املظلة (الجيب  ،)1969ملك يبحث عن وظيفة
(الحكيم  ،)1971نادي العباقرة (الحديث  ،)1972أهال فأر السبتية،
محاكمة عم أحمد الفالح (الطليعة  ،)1974السريك الــدويل (الغد
 ،)1993جواز عىل ورق طالق (املرسح الحديث  ،)2003أحالم شقية
(الهناجر .)2004
وجدير بالذكر أنها قد تعاونت من خالل املرسحيات السابقة مع نخبة
من كبار املخرجني من بينهم :عبد الرحيم الزرقاين ،نبيل األلفي ،نور
الدمرداش ،سعد أردش ،كرم مطاوع ،صالح منصور ،أحمد عبد الحليم،
فاروق الدمرداش ،عبد الغفار عودة ،محمد صديق ،كامل عيد ،جالل
الرشقاوي ،سمري العصفوري ،شاكر عبد اللطيف.
ويتضح مام سبق أن هذه الفنانة الكبرية ظلت منوذجا مرشفا يجب
أن يحتذى من األجيال التالية ،فمسريتها الفنية مسرية عطرة ومثمرة،
وهي خري مثال جيد ورائع ،وتعد منوذجا عمليا لقدرة الفنانات عىل
تحقيق النجاح والتألق مع االلتزام الكامل ،خاصة وأنها ظلت متتلك
بعض السامت التي متيزها وتجعلها تأرس القلوب برسعة خاطفة ،ولعل
من أهمها قدرتها عىل التعبري عن مختلف املشاعر ،وتوظيف مفرداتها
الفنية املختلفة ومن بينها اللياقة الحركية مع التمتع بعذوبة الصوت ذو
النربات املتميزة ،مع قدرتها عىل تقديم األداء املعرب والتلوين النغمي
الذي ينجح يف شد انتباهنا ،وميتعنا بصداه الجميل ،باإلضافة إىل مهارتها
الكبرية التي ال تقارن يف إجادة الحوار باللغة العربية الفصحى ،لذا
فقد وفقت يف أن تحفر لنفسها خالله مكانة خاصة يف قلوب الجمهور
بأدائها العبقري املتميز الذي مل يكن إال تجسيدا واقعيا لشخصية الفتاة
أو املرأة املرصية األصيلة ،خاصة وأنها متيزت بوجه مرصي أصيل رشقي
السامت ،وميكننا بسهولة أن نلمح يف تفاصيله األصالة املرصية .وبصفة
عامة يتميز أداؤها بالصدق والطبيعية ،خاصة بعدما أمدتها ثقافتها
وخرباتها الطويلة بوعي وحساسية يف تجسيد مختلف الشخصيات
الدرامية ،وبالتايل ميكن وصف أدائها بالسهل املمتنع ،سواء يف أدائها
لــأدوار التاريخية والدينية الجادة أو يف أدائها لــأدوار االجتامعية
الخفيفية التي تتسم بخفة الظل والقدرة عىل رسم االبتسامة .وأداؤها
بصفة عامة يتسم بالقدرة عىل ضبط املشاعر والتحكم يف االنفعال،
مع ملسة خفيفة من األداء املرسحي الرصني ،فاستطاعت بتوظيف كل
ما سبق أن تثبت وجودها وتضع السمها مكانة متميزة وسط سيدات
املرسح العريب ،وأن تصبح منوذجا مرشفا للفنانة املثقفة وللمرأة املرصية
والعربية بصفة عامة.
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الفنان القدير
الفنان الكبري /جالل الشرقاوي – والذي رحل عن عالمنا يوم
الجمعة الموافق الرابع من فرباير  -مخرج مسرحي قدير وصاحب
بصمة فنية ممزية في أكرث من مجال فين .ويحسب له نجاحه
خالل مشواره الفين في إثراء حياتنا الفنية كمخرج وممثل
ومنتج وأستاذ أكاديمي بتقديمه لتجارب عديدة شديدة التمزي
والخصوصية ،ويرجع تمزيه وتألقه إلي موهبته المؤكدة اليت
صقلها بالدراسة وإلى صدقه الشديد وحرصه على حسن
االختيار والتدقيق واإلتقان في جميع أعماله ،فهو يمنح كل
عمل يختاره نبضات قلبه وعقله ووجدانه .وقد وهبه الله
كممثل موهبة الحضور ،حيث يتمتع بحضور طاغ وطله ممزية
علي الشاشة ,وأداء صادق معرب يستحوذ على اإلعجاب،
وخاصة بتلك األعمال التاريخية والدينية واليت تطلب اإللقاء
السليم باللغة العربية الفصحى .ويحسب له أيضا عرب مسريته
الفنية الطويلة أنه لم يقدم عمال دون المستوي ،ولم يشارك
إطالقا في أعمال تتعارض مع القيم أو المبادئ ،بل حرص
دائما علي احرتامه لنفسه وموهبته مما أهله الكتساب احرتام
وتقدير الجمهور له وألعماله.

جالل الشرقاوي

عمرو دوارة
مسرحية إفرض إخراج الشرقاوي ومتثيله مع
حسن عابدين

نيللي وإميان البحر يف انقالب

جريدة كل المسرحيين

لقد تسلل حب الفن إيل وجدانه منذ الصغر واحتل عقله وسيطر عيل
مشاعره منذ أصطحبه صديق والده وجارهم الحاج /مصطفي حفني
 صاحب مرسح «برنيتانيا» عام  - 1945بعد نجاحه يف الشهادةاالبتدائية إيل ساحل «روض الفرج» ،حيث شاهد هناك كل من
الفنانني /إسامعيل ياسني وشكوكو وثريا حلمي وهم يقومون بإلقاء
مونولوجاتهم الفكاهية فقرر أن يحول حلمه إيل واقع وأن يحقق
طموحاته وآماله التي طاملا داعبت خياله وهزت وجدانه ،فأرص عىل
صقل موهبته بالدراسة ،وبالفعل بعد تخرجه من كلية العلوم وعمله
كمدرس للعلوم يف مدرسة «النقرايش باشا» التحق باملعهد العايل
للتمثيل وتخرج فيه بتقدير امتياز عام  .1958وكانت بدايته االحرتافية
من خالل ميكروفون اإلذاعة ،والتي أصبحت املتنفس الفني الوحيد
العدد 754
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بالنسبة له ،فقدم من خاللها مجموعة أعامل مهمة مع عدد كبري من
املخرجني اإلذاعيني .هذا وميكن إجامل السرية الذاتية للفنان القدير/
«جالل الرشقاوي» يف السطور التالية:
السرية الذاتية:
 الفنان املرصي القدير /محمد جالل أمني الرشقاوي (والشهري بجاللالرشقاوي) من مواليد  14يونيو  1934مبحافظة «القاهرة».
 حصل عىل بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة (كلية العلوم)عام  ،1954ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عني شمس
(كلية الرتبية)  ،1955كام حصل عىل بكالوريوس املعهد العايل
للفنون املرسحية بتقدير امتياز عام  ،1958وذلك ضمن دفعة متميزة
ضمت بعض املوهوبني الذين حققوا نجوميتهم بعد ذلك ومن بينهم

األساتذة :أبو بكر عزت ،فايز حالوة ،سلوى محمود ،زين العشاموي،
أحمد أبو زيد ،عثامن محمد عيل.
 عمل يف أول حياته مدرسا للعلوم مبدرسة «النقرايش النموذجيةالثانوية» ( ،)1955وأدى الخدمة العسكرية يف الفرتة من يونيو 1956
حتى أول فرباير  ،1958وهي الفرتة التي شهدت العدوان الثاليث (يف
 29أكتوبر  ،)1956وبعد انتهاء العدوان يف ديسمرب التحق بقسم
املرسح العسكري بإدارة الشئون العامة لقوات املسلحة ،وقد شارك
يف تقديم بعض املرسحيات الوطنية والتجوال بجميع مناطق تجمعات
الجنود (مبدن القناة وسيناء واملدن الغربية حتى مطروح والسلوم
وبالجنوب حتى أسوان)
 -أرسل يف بعثة لالتحاد السوفيتي «موسكو» لدراسة املرسح يف بداية
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عام  ،1959ثم سعى لتغيري بعثته إىل «باريس» بناء عىل نصيحة
أساتذته لدراسة فن اإلخ ـراج السيناميئ ،وحصل عىل درجة دبلوم
اإلخراج من معهد «جوليان برتو» للدراما يف فرنسا عام  ،1960ودبلوم
إخراج من املعهد العايل للدراسات السينامئية (األيديك ).I.D.H.E.C
من «فرنسا» عام .1962
 عاد من البعثة يف أول سبتمرب  ،1962وتقدم بطلب تعيينه مدرساباملعهد «العايل للفنون املرسحية» ،صدر خطاب من وزارة الثقافة
بتاريخ  5سبتمرب  1962بإلحاقه للعمل باملعهد ،وبدأ التدريس يف
العام الدرايس  ،1963/1962ثم صدر القرار الوزاري رقم  281لسنة
 1963بتسوية حالته ونقله إىل وظائف هيئة التدريس باملعهد ،وعني
مدرسا للتمثيل واإلخراج باملعهد «العاىل للفنون املرسحية» يف أكتوبر
.1963
 شارك بتدريس مادة «فن اإلخراج السيناميئ» باملعهد العايل للسينامكأستاذ من الخارج ملدة ثالث سنوات وذلك منذ عام  ،1963ومن
تالميذه خالل تلك الفرتة كل من :عيل بدرخان ،عيل عبد الخالق،
مجدي أحمد عيل ،أحمد ياسني ،أحمد خليل ،ناهد جرب (وكان األخريان
من قسم التمثيل ولكنهام كانا ينضامن لقسم اإلخراج يف دراستهام
لبعض املواد).
 أصدر د .ثروت عكاشة نائب رئيس الوزراء وزير الثقافة واإلعالمبتاريخ  23فرباير عام  1967ق ـرارا بتعيينه مديرا لفرقة «مرسح
الحكيم» ،وقد تطلب ذلك تقديم طلب نقل من «املعهد العايل للفنون
املرسحية» إىل «مؤسسة املــرح» ،وذلك مع االستمرار يف العمل
كأستاذ بكل من معهدي املرسح والسينام.
 تقدم باستقالته املسببة مع ثالثة من الزمالء (استقالة جامعية)من مناصبهم كمديرين للفرق املرسحية يف أبريل عام  ،1970وهم
األساتذة :سعد أردش (قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية) ،كرم
مطاوع (املرسح القومي) ،أحمد عبد الحليم (مرسح الجيب) ،وكانت
أزمة سياسية وفنية ساخنة انتهت بتعيينهم خرباء مبؤسسة املرسح
(دون أي صالحيات وظيفية).
 صدر قرار بندبه ندبا كامال إىل هيئة تدريس «املعهد العاىل للفنوناملرسحية» يف  16سبتمرب  ،1973عىل أن يعامل ماليا معاملة األستاذ.
 متت إعارته لدولة «الكويت» الشقيقة يف أول أكتوبر  ،1973للعملرئيسا لقسم التمثيل واإلخراج باملعهد «العاىل للفنون املرسحية» ،وقد
استمر بالعمل هناك عاما واحدا ،وعاد للقاهرة يف  16مايو ،1974
واستلم عمله باملعهد.
 تم ندبه رئيسا لقسم التمثيل واإلخراج يف  13أغسطس  ،1974كامتم ضمه إىل عضوية مجس املعهد يف  18ديسمرب .1974
 عني أستاذ للتمثيل واإلخراج باملعهد العاىل للفنون املرسحية ورئيسلقسم التمثيل واإلخـراج عام  ،1975وعميد للمعهد العاىل للفنون
املرسحية عامي  1975و  .1979وظل عدة سنوات أستاذا متفرغا

باملعهد (بالتحديد منذ عام .)2006
 تم تعيينه ممثال ملرص يف الهيئة العاملية للمرسح (مبوجب قرارلوزاري عام  ،)1976وتم الترصيح له بالسفر إىل «بلجراد» لحضور
املؤمتر التحضريي الثاين يف فرباير .1976
 قام وزير الثقافة /د.جامل العطيفي بقبول استقالته من عامدة«املعهد العايل للفنون املرسحية» بتاريخ  13نوفمرب .1976
 صدر قرار رئيس األكادميية بتعيينه مرشفا عىل فرقة «باليه القاهرة»يف  8يوليو .1978
 أصدر وزير الثقافة واإلعــام /عبد املنعم الصاوي قرارا وزاريا يف 13يوليو  1978بتعيينه عميدا للمعهد «العايل للفنون املرسحية»
ملدة سنتني ،ليستكمل بعدها مهام وظيفته كأستاذ التمثيل واإلخراج
باملعهد يف عام .1981
 عني رئيس لقسم التمثيل واإلخراج باملعهد العايل للفنون املرسحيةخالل الفرتة  .1994 - 1990وليشغل بعد ذلك منصب أستاذ متفرغ
باملعهد.
 عني للمرة الثالثة رئيس لقسم التمثيل واإلخ ـراج باملعهد العايلللفنون املرسحية خالل الفرتة  .2006 - 2005وليستكمل بعد ذلك
عطاءه كأستاذ متفرغ باملعهد.
 شارك بعضوية بعض اللجان املتخصصة ومن بينها :لجنة املرسحباملجالس القومية ،لجنة املرسح باملجلس األعىل للثقافة والفنون (أكرث
من دورة) ،اللجنة العامة للثقافة واإلعالم والسياحة (وزارة الثقافة)،
لجنة جوائز الدولة التشجيعية ،باإلضافة إىل رئاسته لبعض لجان
التحكيم ،ومن بينها رئاسته للجنة التحكيم العربية ملهرجان «املرسح
العريب» (الدورة السابعة .)2008 -
 قام بتأسيس مرسحني أحدهام بالقاهرة وهو «مرسح الفن» مبعهداملوسيقى العربية ،واآلخر باإلسكندرية وهو «مرسح املنتزه» ،واألخري
لألسف قامت املحافظة بإزالته بعد انتهاء فرتة الترصيح الخاصة به
(استمر خالل الفرتة .)1998 - 1987
 هو والد الفنانة املعتزلة /عبري الرشقاوي ،وأيضا املحاسب والفنان/تامر الرشقاوي الذي عمل بالتمثيل لفرتة قصرية.
المسرية الفنية:
 تتضمن املسرية الفنية للفنان /جالل الرشقاوي يف مجال اإلخراجاملرسحي إثرائه للمرسح املرصي والعريب بإخراج ( )74أربعة وسبعني
عرضا ،من بينها )26( :ستة وعرشين عرضا لفرق الدولة املختلفة
وبعض الوزارات الحكومية ،و( )48مثانية وأربعني عرضا لفرق القطاع
الخاص.
 أصبح صاحب أعىل أجر كمخرج مرسحي يف مرص وقت عرضمرسحية «مدرسة املشاغبني» منتصف السبعينيات حيث وصل أجره
آنذاك إىل ( )400أربعامئة جنيه.
 -متيز يف تقديم العروض الغنائية واالستعراضية ،فقدم خالل مسريته

الفنية أكرث من عرض غنايئ متميز ومن بينها :انقالب ،متر حنة ،ملك
الشحاتني ،عيون بهية ،أفراح النرص ،حراس الوطن ،وذلك باإلضافة إىل
بعض املرسحيات التي تضمنت عددا من األغاين واالستعراضات ومن
بينها :كباريه ،قصة الحي الغريب ،مدرسة املشاغبني ،قشطة وعسل.
 قام بإخراج عدد كبري من املرسحيات الناجحة تجاريا والتي استمرعرضها لفرتات طويلة عىل املــرح املــري ومــن بينها :مدرسة
املشاغبني ،الجوكر ،دستور يا أسيادنا ،قصة الحى الغريب ،وتظل
مرسحية «مدرسة املشاغبني» أيقونة املرسحيات الكوميدية العربية
هي عمله األشهر عىل اإلطالق ،يف حني تظل األوبرا الشعبية «إنقالب»
هي أيقونة فرقة «مرسح الفن» وأيضا ذروة إبداعه كمخرج.
 شارك خالل حياته املرسحية يف عدة فعاليات ومهرجانات مرسحيةعربية منها« :مهرجان دمشق املرسحي» عام  ،1969مهرجان «بابل
املرسحي»  ،1987مهرجان «الكويت املرسحي التاسع» عام ،2007
املهرجان «الوطني للمرسح املحرتف» بالجزائر بدورته الثالثة عام
 2008وغريها.
 كان صاحب فكرة تنظيم االحتفال «بأعياد الفن» ،وبالفعل قامبإخراج «عيد الفن األول» يف فرباير عام  ،1976كام أخرج «عيد الفن
الثاين» يف أكتوبر عام  1976ليصبح مواكبا لالحتفاالت بانتصار أكتوبر
املجيد ،ثم توالت االحتفاالت التي أرشف عليها حتى االحتفال الكبري
برفع العلم املرصي يف العريش بتاريخ  26مايو .1979
 توىل عام  1980مهمة مقرر اللجنة الخاصة بوضع الئحة موحدةللمعاهد الستة بأكادميية الفنون ،وقد تشكلت اللجنة من السادة
العمداء الستة ورؤساء األقسام مبعاهد األكادميية ،وبالفعل انتهت
اللجنة من عملها يف عام  ،1980وظهر بذلك مرشوع أول الئحة عامة
كاملة ألكادميية الفنون.
 قام بتأليف عدة كتب يف مجال املرسح والسينام يذكر منها« :مدخلإىل دراســة الجمهور ىف املرسح املرصى باللغة العربية»« ،السينام
ىف الوطن العريب» و»حياىت ىف املــرح» (الكتاب األول  -الجزء
األول والثاين ،الكتاب الثاين  -الجزء األول)« ،األسس يف فن التمثيل
وفن اإلخ ـراج»« ،انقالب يف املرسح املــري»« ،كواليس وكوابيس -
قصة مرسح الفن» ،وذلك بخالف مساهمته املهمة بكتابة عرشات
املقاالت والدراسات املتخصصة يف مجاالت املرسح والسينام الدراما
التليفزيونية والسياسة.
 تضمنت مسريته السينامئية إخراجه ألربعة أفالم ،وإنتاج فيلمنيواملشاركة يف بطولة تسعة أفالم سينامئية ،وذلك بخالف أربعة أفالم
تليفزيونية.
 بدأ مسريته السينامئية بإخراج عمله األول «أرملة وثالث بنات» عام ،1964وتعرض بعد ذلك ألزمة كادت تنهي مشواره كمخرج سيناميئ
بعدما اصطدم مع نظام الرئيس الراحل جامل عبد النارص بإخراجه
لفيلم «العيب» عام  ،1966الذي كشف فيه عن الفساد والرشوة
بالجهاز اإلداري للدولة بتناول جرئ وغري مسبوق.
 أخرج عدة أعامل درامية للتليفزيون املرصي ،وقد تنوعت أعاملهاإلخراجية بني التمثيليات (سباعيات) والسهرات التليفزيونية وبني
املسلسالت الدرامية ،كام شارك بالتمثيل يف عدد كبري من املسلسالت
والتمثيليات والسهرات التليفزيونية.
 قدم باإلذاعة خالل مسريته الفنية كممثل عددا كبريا من املسلسالتوالتمثيليات والسهرات اإلذاعية وكذلك بعض املرسحيات املعدة
إذاعيا ،كام قام أيضا بإخراج بعض األعامل اإلذاعية إلذاعة الكويت.
 بخالف املشاركة يف اللجان العليا لرتقية األساتذة ساهم بخرباتهالعملية أيضا يف التدريس لطلبة الدراسات العليا ،كام شــارك يف
اإلرشاف عىل بعض الرسائل للحصول عىل الدرجات العلمية (املاجستري
والدكتوراه).
إبداعاته في مجال اإلخراج المسرحي:
استطاع املخرج القدير /جالل الرشقاوي بصدق موهبته وثقافته
املوسوعية وخرباته املرتاكمة الكبرية أن يرتبط ارتباطا وثيقا مبنجزه
اإلبداعي يف هذا املجال ،ومام ال شك فيه أن هذا الفنان املبدع/
جالل الرشقاوي ظل طوال حياته يحظى مبكانة متفردة ومتميزة جدا
بني جميع أجيال املرسحيني مبرص ومختلف األقطار العربية الشقيقة،
لدرجة أنه ال ميكن إجـراء أي دراســة أكادميية عن خريطة اإلبداع
املرسحي أو تناول تطور فن اإلخراج املرسحي مبرص والوطن العريب منذ
الستينيات وحتى بدايات القرن الحادي والعرشين دون تناول أعامل
وإسهامات هذا الفنان القدير يف مجال اإلخراج املرسحي ،فهو فارس
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جريدة كل المسرحيين

ماهر من فرسان املرسح العريب ،وفنان مبدع ورمز متميز من رموز
االلتزام الفكري واإلبداع الفني املتوهج واالبتكار والتجديد ،ويكفي
انتامءه إىل ذلك الجيل الرائع من املخرجني الذين ساهموا بإبداعاتهم
يف تحقيق نهضة الستينيات املرسحية.
ويحسب لهذا الرائد املرسحي القدير والعاشق الحقيقي للفن املرسحي
أنه وبرغم النجاح األديب والجامهريي الذي حققته مجموعة عروضه
املرسحية املتتالية التي قام بإخراجها  -سواء مبسارح الدولة أو فرق
القطاع الخاص  -إال أنه قد ظل محتفظا طوال مسريته بروح الهواية،
ولذلك فقد ظل يعمل عىل تطوير خرباته ومهاراته ،ويبحث دامئا عن
كل جديد ،فلم يرتبط مبنهج إخراجي محدد أو مبؤلف وحيد ،بل
قدم أعامال لنخبة من املؤلفني الذين ميثلون مختلف األجيال ،وكذلك
مل يعتمد عىل مجموعة محددة من النجوم بل حرص دامئــا عىل
اكتشاف وتقديم مجموعة جديدة من املواهب الشابة مع كل عرض
جديد .ويجب التنويه يف هذا الصدد إىل حرصه الدائم أيضا عىل تنوع
أعامله كثريا بني امليلودرامية وبني العروض الكوميدية ،وبني العروض
التجريبية والعروض الجامهريية ،وكذلك بني العروض الدرامية
والعروض الغنائية واالستعراضية ،وميكننا من خالل رصد ودراسة قامئة
أعامله اإلخراجية التي تنوعت بني إنتاج فرق مسارح الدولة وفرق
القطاع الخاص ،أن نرصد أيضا تنوع لغة حواراتها بني اللغة العربية
الفصحى بل والشعر أحيانا وبني اللهجة العامية الدارجة.
ونظرا لضخامة مشاركاته وإبداعاته املرسحية يف مجال اإلخراج  -ميكن
تقسيمها إىل ثالثة أقسام رئيسة ،أولهام إبداعاته يف مجال اإلخراج
املرسحي بفرق مسارح الدولة ،والثاين بجميع فرق القطاع الخاص
باستثناء فرقته «مرسح الفن» ،والثالث يتناول عروضه التي قام
بإنتاجها وإخراجها مبرشوع عمره الكبري «مرسح الفن».
ويجب اإلشــارة يف هذا الصدد إىل أنه بخالف عـرات مرشوعات
التخرج التي أرشف عليها املخرج القدير /جالل الرشقاوي وقام
بإخراجها لطلبة «املعهد العايل للفنون املرسحية» (بأكادميية الفنون
املرصية) ،وبخالف مشاركته بإخراج بعض املرسحيات املعدة إذاعيا أو
املرسحيات التي أخرجها للتصوير التليفزيوين تتضمن قامئة املرسحيات
االحرتافية التي قام بإخراجها أربعة وسبعني عرضا من بينها ستة
وعرشين عرضا ملسارح الدولة ومثانية وأربعني عرضا لفرق القطاع
الخاص ،ميكن تصنيفها وتقسيمها جميعا طبقا لجهات اإلنتاج املختلفة
إىل ثالث أقسام كام ييل:
أوال  -مسرحيات فرق الدولة:
تضمن إسهاماته اإلخراجية مبسارح الدول إخراجه لواحد وعرشين
عرضا لفرق الدولة املختلفة (الحديث ،الحكيم ،الكوميدي ،القومي،
الغنائية االستعراضية) باإلضافة إىل ثالثة عروض لوزارة اإلعالم وعرضا
لكل من أكادميية الفنون وزارة الداخلية ،والتفاصيل كام ييل:
 «املرسح الحديث» :األحياء املجاورة ،سهرة مع الحكيم  -مفتاحالنجاح ( ،)1962الرجل الذي فقد ظله ،خطيئة حواء ( ،)1963الزلزال
( ،)1964عودة الروح ( ،)1965الجنزير (.)1995
 «مرسح الحكيم» :األرانب ( ،)1964الحصار ( ،)1965الصليب،فلسطني ( 48أرض كنعان) ،آه يا ليل يا قمر ( ،)1967بلدي يا بلدي
( ،)1968الزعيم غوما (.)1972
 «املرسح الكوميدي» :وال العفاريت الزرق ( ،)1965أنت اليل قتلتالوحش ( ،)1969الجيل اليل طالع (.)1971
 «املرسح القومي» :حجة الوداع ( ،)1970عفاريت مرص الجديدة(.)1971
 «الغنائية االستعراضية» :ملك الشحاتني ( ،)1971الخديوي (.)1993 «أكادميية الفنون» :عيون بهية (.)1978 وزارة اإلعــام :أفـراح النرص ( ،)1989الليلة املحمدية السادسة( ،)1990الليلة املحمدية السابعة (.)1991
 وزارة الداخلية :حراس الوطن (.)1993ثانيا  -مسرحيات الفرق الخاصة:
تضم هذه املجموعة مشاركته بإخراج ستة عرش عرضا لكربى الفرق
الخاصة خالل عقد السبعينيات من القرن املايض ويف مقدمتها فرق:
«الفنانني املتحدين»« ،ثاليث أضواء املرسح»« ،الكوميدي املرصية»،
«الفنانني املرصيني» ،وأيضا فرقة «عمر الخيام» التي شارك يف إنتاج
عروضها كام توىل مسئولية اإلرشاف الفني عىل عروضها وأخرج لها
مثانية عروض ،كذلك تضمن هذه املجموعة أيضا مشاركة مهمة حيث
العدد 754
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قام يف أوائل الثامنينات بالتعاون مع «الرحبانية» بإخراج أوبريت
«الشخص» .وكانت تفاصيل مشاركاته بالفرق الخاصة كام ييل:
 «ثاليث أضواء املرسح» :إنت اليل قتلت عليوة (.)1971 «الفنانني املتحدين» :قصة الحي الغريب ،مدرسة املشاغبني (،)1972كباريه (.)1974
 «الكوميدي املرصية» :هاللو دوليل ( ،)1972حب ورشوة ودلع(.)1975
 «عمر الخيام» :افتح يا سمسم ( ،)1972إنهم يقتلون الحمري ،مترحنة ،لعبة اسمها الحب ( ،)1974الفك املفرتي ( ،)1975شهرزاد
( 8 ،)1976ستات ( ،)1977مني يشرتي راجل (.)1978
 «الفنانني املرصيني» :املترشدة (.)1978 «األستديوهات املتحدة» :الشخص (.)1982 مرسحيات مصورة :الكلامت املتقاطعة ،مجلس العدل (.)1970ثالثا  -مرسحيات فرقة «مرسح الفن»:
تضم هذه املجموعة أكرب عدد من املرسحيات التي قام بإخراجها ألي
فرقة ،وهو أمر منطقي فكام سبق له الترصيح بأن طموحات املخرج/
جالل الرشقاوي لن يستطيع تحقيقها إال املنتج /جالل الرشقاوي،
وتضم هذه املجموعة مثانية وعرشين عرضا باإلضافة إىل أربعة
مرسحيات تم إخراجها للتصوير التليفزيوين.
 «مرسح الفن» :الجوكر ( ،)1978دبابيس ( ،)1982البغبغان (،)1983إفرض ( ،)1984راقصة قطاع عام ( ،)1985ع الرصيف (،)1986
إنقالب ( ،)1988املليم بأربعة ،بولوتيكا ( ،)1989األنون وسيادته،
باحبك يا مجرم ،بشويش ( ،)1990تتجوزيني يا عسل ،عطية اإلرهابية
( ،)1992إزاز × إزاز ( ،)1993قصة الحي الغريب ( ،)1994دستور يا
أسيادنا ( ،)1995قشطة وعسل ( ،)1997حودة كرامة ( ،)1999شباب
روش طحن ( ،)2002إمسك حكومة ( ،)2003أنا متفائل (،)2004
برهومة وكاله الربومة ( ،)2005تاجر البندقية ( ،)2007دنيا أراجوزات
( ،)2011الكوتش ،دنيا حبيبتي ( ،)2012عــازب يف شهر العسل
(.)2017
 مرسحيات مصورة :زوجتي سقطت سهوا (عازب يف شهر العسل)،الجيل اليل جاي ( ،)1977طبيب رغم أنفه ،املتحذلقات (.)1982
وميكن للباحث املرسحي بدراسة قامئة إبداعات السابقة الفنان القدير/
جالل الرشقاوي يف مجال اإلخراج املرسحي أن يسجل ثالثة مالحظات
مهمة ميكن إجاملها يف النقاط التالية:
أوال :مل تتضمن قامئة إسهاماته مبجال اإلخراج املرسحي  -والتي وصل
عدد املرسحيات بها إىل أربعة وسبعني عرضا  -حتى اآلن إال ثالثة
عروض فقط اعتمدت عىل نصوص عاملية مرتجمة وهي :طبيب رغم
أنفه ،املتحذلقات للكاتب الفرنيس الكبري /موليري ،وتاجر البندقية
للمبدع اإلنجليزي /وليم شكسبري ،وذلك مع مالحظة أنه قد تدخل
أيضا بإجراء بعض التعديالت عىل كل نص منها حتى يتوافق خطابها
الدرامي من القضايا اآلنية ورؤيته اإلخراجية .ويجب اإلشارة يف هذا

الصدد أن قامئة العروض التي قام بإخراجها تتضمن أيضا عدة عروض
تم متصريها عن نصوص أجنبية ومن بينها عىل سبيل املثال :مدرسة
املشاغبني ،كباريه 8 ،ستات ،قصة الحي الغريب (عن نص «روميو
وجوليت» لوليم شكسبري) ،لعبة أسمها الحب (عن نص لسومرست
موم) ،زوجتي سقطت سهوا (عن نص لروبرت توماس) ،الفك املفرتي
(عن نص «ترويض النمرة» لوليم شكسبري).
ثانيا :ال تتضمن قامئة إبداعه باإلخراج أي مساهامت باإلخراج لفرق
الهواة مبختلف تجمعاتهم ،سواء بفرق الرشكات أو فرق باألقاليم (فرق
املحافظات أو فرق الثقافة الجامهريية) ،أو حتى الفرق الجامعية،
وذلك بخالف معظم زمالء جيله الذين تعددت تجاربهم مبسارح
األقاليم والجامعة .ويستثنى من ذلك مساهمته بعدة تجارب قيلة
جدا يف ثالثة محاور هي :املرسح املدريس ،املرسح العسكري ،واتحاد
املمثلني الهواة( .حيث شارك عام  1954بتكوين فريق متثيل التحاد
املمثلني الهواة ،وقام بإخراج أكرث من عرشة مرسحيات قصرية عىل
مدى عامني وذلك خالل الفرتة من .)1956 - 1954
ثالثا :مل يقدم عىل إخراج أي عرض لألطفال ،واكتفى فقط بإرشافه
الفني عىل املرسحية التي قام بإنتاجها للتصوير التليفزيوين ،وهو
مرسحية «جزيرة الحب والصحوبية».
 السمات العامة إلبداعاته كمخرج:بدراسة مجموعة العروض التي أبدع يف إخراجها الفنان الكبري /جالل
الرشقاوي ميكنني تحديد بعض السامت العامة إلبداعاته والتي ميكن
إجاملها يف النقاط التالية:
 اهتاممه الكبري باختيار مجموعة املمثلني املتميزين املناسبنيلــأدوار ،والقادرين عىل تجسيد األدوار الدرامية املختلفة بالنص،
والتدقيق الشديد عند توزيع الدور الدرامي املناسب لكل ممثل
منهم ،خاصة وأنه من أشد أنصار أسلوب التلقائية والعفوية ىف فن
أداء املمثل ،سواء كان هذا األداء مرتبطا بعقل بارد أو قلب ساخن،
فهو من املؤمنني بأن عطاء املمثل يسمو ويتميز من خالل التزامه
بالبساطة والتلقائية التي متكنه من تحقيق ذلك التواصل املنشود مع
جمهور املشاهدين ،ولذا فكثريا ما قدم كبار املمثلني يف ثوب جديد
مل نعتاده من قبل ،ومن أوضح األمثلة عىل ذلك تألق القديرة /سهري
البابيل معه يف أكرث من عرض (آه يا ليل يا قمر ،بلدي يا بلدي ،مدرسة
املشاغبني ،ع الرصيف) ،والفنانة القديرة /ماجدة الخطيب (أنت اليل
قتلت الوحش ،أنهم يقتلون الحمري ،الجوكر ،الجنزير) ،وذلك باإلضافة
إىل متيز وتألق بعض الفنانني مبشاركاتهم بعروضه ومن بينهم :محمد
صبحي (الجوكر ،البغبغان ،طبيب رغم أنفه ،املتحذلقات) ،أحمد بدير
(املترشدة ،ع الرصيف ،دستور يا أسيادنا ،أنا متفائل تصور) ،وكذلك
الفنان /حسن عابدين معه من خالل ثالث عروض (ع الرصيف ،إفرض،
بولوتيكا) ،وأحمد آدم ( إزاز × إزاز ،حودة كرامة ،برهومة واكاله
الربومة) ،وأيضا صالح عبد الله (حودة كرامة ،إمسك حكومة ،شباب
روش طحن) .وذلك بخالف حرصه عىل تقديم بعض الوجوه الجديدة
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يف أدوار رئيسة ألول مرة عىل املــرح ومن بينهم :إميــان البحر
درويش ،أحمد آدم ،محمد الرشقاوي ،أرشف عبد الباقي ،حسن كامي،
نهلة سالمة ،هند صربي ،محمد سعد ،أحمد رزق ،عمرو واكد ،نريمني
الفقي ،عبري صربي ،هندية ،داليا مصطفى ،نسمة محجوب.
 القدرة عىل قيادة مجاميع كبرية من املمثلني والكومبارس ،مع مهارةتوظيف حركة هذه األعــداد الكبرية واملجاميع يف تشكيالت رائعة
ذات دالالت درامية معربة ،وال شك أن التحكم يف هذا العدد الكبري
من املمثلني الذين يتبادلون األوضاع عىل املستويات املختلفة (سواء
يف تشكيالت منتظمة أو تشكيالت عشوائية) ،كام يتبادلون يف أحيان
أخرى الحركة والسكون طبقا ملتطلبات املوقف الدرامي يتطلب من
املخرج مهارات كبرية وخربات حقيقية ،ومن أهم عروضه يف هذا
الصدد «الحصار»« ،بلدي يا بلدي»« ،آه ياليل يا قمر»« ،أنت إليل
قتلت الوحش» و»ملك الشحاتني»« ،عيون بهية».
 نجاحه كمخرج مفرس يف تقديم نص مواز للنص األصيل ،يساهم يفتعميق الفكر والخطاب الدرامي بالنص ،كام يساهم يف تفسري كثري
من اإلطروحات بوضوح ورصاحــة مطلقة ،ويربط بحنكة  -ودون
مبارشة  -بني األحداث الدرامية بالنص وبعض األحداث اآلنية والقضايا
القومية املعارصة ،فهو مخرج من الطراز املثقف الواعي الذي يؤمن
بأن الفن بكل معطياته يجب أن يعرب عن القضايا املعارصة ،وأن الدور
الحقيقي له ينبغي أن يكون يف خدمة اإلنسان واملجتمع ،وتعد كل
من مرسحيات« :أنت اليل قتلت الوحش»« ،عفاريت مرص الجديدة»،
«الجنزير»« ،الخديوي» وكذلك مرسحيات« :ع الرصيف»« ،دستور يا
أسيادنا»« ،املليم بأربعة»« ،حودة كرامة» من خري النامذج التي تؤكد
أسلوبه هذا.
 متيزه بتلك القدرة الفنية عىل بعث الروح يف جسد النص وتحريكهفوق خشبة املرسح بحركة تنبض بالحياة وتيضء جوانب الهدف
الفكري واالجتامعي الذي قصد إليه املؤلف ،وذلك من خالل مهارته يف
رسم وتصميم الحركة املرسحية (امليزانسني) ،وتوظيفه للحركة املرسحية
النشطة السهلة سواء يف منحنيات أو خطوط مستقيمة أو متقاطعة
بني الشخصيات ،بحيث يسهل للممثل تحقيق أعىل مستويات اإلتقان
يف اآلداء التمثييل دون إغفال للداللة الدرامية لهذه الحركة ،فال تنسه
جامليات البعد التشكييل يف العرض البعد املضموين يف النص ،لذا فهو
يعمد يف تصميمه للحركة إىل التنوع والتزاوج بني الحركات الفردية
والثنائية والجامعية سواء بتوزيعها يف أرجاء املرسح أو بتجميعها يف
بؤرة املرسح ،لريكب ويشكل منها بناء اللوحات الدرامية املتتبعة،
 الحرص عىل تقديم عروضه من خالل «املــرح الشامل» ،ذلكاملرسح الذي تتكامل فيه جميع مفردات العمل الفني لتحقيق كل
من املتعة السمعية والبرصية ،وقد وضح حرصه هذا من خالل توفيقه
الدائم يف التوظيف الدقيق والتكامل لكافة املفردات املرسحية وخاصة
املوسيقى واإلضاءة واالستعراضات وتشكيالت املمثلني .ويتضح ذلك
األسلوب جليا من خالل عروضه املتميزة« :ملك الشحاتني»« ،متر
حنة»« ،كباريه»« ،عيون بهية» وأيضا «الخديوي» ،وكذلك من خالل
ماجدة اخلطيب يف انت اللي قتلت الوحش

توظيفه أحيانا لبعض التقنيات الفنية الحديثة كشاشات السينام (كام
يف عرضه البديع «إنقالب»).
 القدرة عىل تحقيق البهجة وتوظيف بعض التقنيات والحيل التيتعجب الجمهور املرصي ،ولذا فقد تضمنت رؤيته اإلخراجية يف كثري
من عروضه ما يشبه النص املوازي من األشعار واألغاين واالستعراضات،
وذلك ليس فقط بهدف ربط الخاص بالعام إلثراء وتعميق وتعظيم
املعني الكيل للنص ،ولكن أيضا بهدف تحقيق البهجة واملتعة الخالصة.
ولذا فقد حرص عىل التلوين وتقديم مشاهد مبهجة وممتعة وشديدة
التأثري عىل مشاعر املشاهد ،وكثريا ما قام باختيار قالب الكوميديا
املوسيقية  -الذي يتناسب مع مزاج الجمهور  -لتقديم بعض النصوص
الجادة ومل ينساق وراء جدية الفكرة.
 العمل عىل املوازنة بني العنارص الفنية املكملة وبني أحداث النصالدرامي ممتزجا بطرافة وخفة ظل ،وكلها ملسات إخراجية بهدف
تحقيق السعادة للمشاهدين ،وتلبية رغبتهم يف قضاء أمسية مرسحية
جميلة تتضمن الغناء والرقص االستعرايض والكوميديا ،فتكون النتيجة
الطبيعية هي تحقيق التواصل معهم ،وسهولة وصول الهدف من
املرسحية إىل أي مشاهد مهام كانت درجة ثقافته وخربته املرسحية،
واألمثلة عىل ما سبق كثرية ومــن بينها عىل سبيل املثال فقط
مرسحيات :الجوكر ،البغبغان ،راقصة قطاع عام ،قشطة وعسل ،حودة
كرامة ،برهوم واكاله الربومة.
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جريدة كل المسرحيين

 االهتامم الكبري بضبط اإليقاع العام للعرض وكذلك بضبط اإليقاعالخاص بكل مشهد ،فهو يجيد املحافظة عىل اإليقاع املطلوب يف كل
الحاالت ،كام يحرص يف كل عروضه عىل براعة االستهالل وأيضا عىل
تقديم حسن الختام ،وذلك بخالف حرصه عىل تنوع اإليقاعات بني
املشاهد املختلفة بالعرض ،وقد يتطلب األمر أحيانا توظيف املوسيقى
التعبريية املوحية أو اإلضاءة املعربة لتنسجم مع اإليقاع الهادئ بأحد
املشاهد أو اإليقاع الصاخب باملشهد الذي يليه ،وبالتايل فهو يتميز
مبهارته يف تحقيق ذلك التكامل بني جميع املفردات الفنية بصورة
تنسجم مع اإليقاعات الصوتية ملجموعة املمثلني والتي تتزاوج مع
إيقاعاتهم الحركية ،وذلك بغرض تحقيق الهدف النهايئ واألسمى أال
وهو صنع الجو النفيس املناسب يف أعامق املشاهدين ،ورمبا تحققت
هذه السمة بدرجة كبرية يف عروض« :ملك الشحاتني»« ،متر حنة»،
«إنقالب»« ،قصة الحي الغريب» و»الخديوي» حيث تضمن كل منهام
عددا كبري من األغنيات واالستعراضات.
التكريم والجوائز:
كان من املنطقي أن تتوج تلك املسرية الفنية الرثية بحصوله عىل بعض
الجوائز وأيضا بعض مظاهر التكريم ،وذلك بخالف حصوله عىل عدد
كبري من امليداليات وشهادات التقدير من بينها:
 شهادة تقدير من وزارة اإلعالم عن إخراجه ألوبريت «أفراح النرص»عام .1989
 شهادىت تقدير من وزارة اإلعــام عن إخراجه ألوبريت «الليلةاملحمدية» السادسة عام  ،1990و»الليلة املحمدية» السابعة عام
.1991
 شهادة التقدير من وزارة الداخلية عن إخراجه ألوبريت «حراسالوطن» عام .1993
 جائزة أحسن مخرج ملدة مثاىن سنوات متتالية متصلة من عام 1986حتى عام  ،1993ثم عن عامى  1996 ،1995ىف االستفتاء الجامهريى
إلذاعة «الرشق األوسط» و»جريدة األهرام».
 متثال األوســكــار ألفضل مخرج عامى  1996/ 95ىف االستفتاءالجامهريى ملجلة «السينام والناس».
 ميدالية وشهادة تقدير عن أفضل كتاب ألف عن تاريخ السيناماملرصية من «املركز الكاثوليىك املرصى» عام .1964
 متثال الجائزة األوىل ىف اإلنتاج عن فيلم «موعد مع القدر» من«املركز الكاثوليىك املرصى» عام .1986
 ميدالية الذهبية ملهرجان «القاهرة الدويل للمرسح التجريبى»،بدورته الخامسة عام  1993من وزارة الثقافة املرصية.
 جائزة الدولة التقديرية ىف الفنون  -مرص  -عام .1994 درع املرسح االستعرايض املرصى (الجمعية املرصية لهواة املرسح)عام .1995
 امليدالية الذهبية ملهرجان «الكويت املرسحي التاسع» عام ،2007والذي ينظمه «املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب».
 امليدالية الذهبية للمهرجان «الوطني للمرسح املحرتف» بدورتهالثالثة عام  ،2008والذي تنظمه وزارة الثقافة الجزائرية.
 شهادة تقدير من «الجمعية الفنية الثقافية» بدولة الجزائر عام.2008
 ميدالية وشهادة تقدير من «الهيئة العامة لقصور الثقافة»  -جريدة«مرسحنا» عام .2008
 درع النجم املايس ملجلة «الكواكب»  -دار الهالل عام .2008 درع أكادميية الفنون  -وزارة الثقافة املرصية عام .2015 الرتشيح من قبل مجلس إدارة «نقابة املهن التمثيلية» عام 2017لنيل جائزة النيل.
ويبقى التكريم األكرب بالنسبة له هو تقدير تالميذه واعرتافهم بفضله،
والجائزة األهم يف حياته هي حب واحرتام الجامهري له وإعجابهم
بعروضه ،فلوالهم ما استمر مرسحه («مرسح الفن») مضاءة أنواره
عىل مدى أكرث من أربعني عاما.
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نوافذ

«ديسكو» ..بأضواء كاشفة!

قراءة هرمينوطيقية لمسرحية سامح مهران

إحسان الخالدي

 -فنان عراقي مقيم يف أمريكا

جريدة كل المسرحيين

الدنيا مسرح كبري ..وإن جميع الرجال والنساء ما هم
شكسبري
إال العبون على هذا المسرح
إن قراءة املرسحية سلوك فردي ،أما مشاهدة املرسحية فإنه سلوك عام
أو اجتامعي ،وذلك يف سياق التلقي ،والفرق بينهام يتطلب مقاربة
اجتامعية نفسية وصفية تحليلية .وهذا املقال يختص بالقراءة وليس
املشاهدة ،لكن أي قراءة؟ إنها قراءة تهدف إىل «تقشري النص»  -ليس
العبث بأوراقه فهذا فعل الجدوى منه -ومعرفة املخبأ بني سطور
الكتابة .ويظل العنوان «ثريا النص» ،والباب الذي ندلف منه إىل ثنايا
النص .ومبا أننا بصدد قراءة هرمينوطيقية ملرسحية «ديسكو» .إذن،
فالبداية تكون عند العنوان /الكلمة :ديسكو؛ تحمل يف اللغة اإلنجليزية
معاين عدّة ،لكنها باألساس منط من موسيقى البوب الغربية مخصص
للرقص ،وقد شاع هذا النمط املوسيقي يف سبعينيات القرن العرشين.
فيام تعني بالعربية املكان الخاص بالرقص أو النادي اللييل .وكلمة
ديسكو تعني حرفيا املرقص .نحن إذن سوف ندخل يف مرقص ،لكن
املرقص /املرسحية يحمل دالالت أعمق وأشمل مام تعني الكلمة ذاتها.
مع اإلشارة إىل أن املرسحية تتضمن مشاهد ديسكو /مرقص؛ بل األكرث
دهشة أن املتفرج ينخرط يف الرقص (عىل أنغام موسيقى عربية وليس
موسيقى البوب)! ويف املقال وقفة عن دالالت انخراط الجمهور يف
الفعل املرسحي ومشاركته يف األداء الفني.
ميكن إحالة مرسحية «ديسكو» إىل مرجعيات متعددة؛ متثل بنية النص
ومقرتح األداء أو شكل العرض ،والرؤية الفكرية ،وميكن وصف هذه
املرجعيات بأنها «أنساق قامئة عىل التجديد والتجريب واالنزياح».
أنساق تتداخل فيام بينها ،وتتشابك بديناميكية عرب تنويعات الحدث،
ورصاع الشخصيات ،وأسلوب الحوار ،وتعدد الرؤى الفنية والفكرية.
أول هذه األنساق؛ النسق الدرامي الذي جاء متسقا ومنسجام مع
مرسحية «ست شخصيات تبحث عن مؤلف» للكاتب اإليطايل لويجي
بريانديللو .ثانيا؛ النسق الجاميل الذي يتناغم مع أسلوب املخرج األملاين
برتولد بريشت ،أما النسق الثالث؛ فإنه النسق الفكري الذي يتوافق إىل
حد ما مع بعض سامت ما بعد الحداثة.
لماذا بريانديللو..؟!
كان بريانديللو قد أدخل شخصياته الباحثة عن مؤلف إىل قاعة مرسح
أثناء فرتة تدريبات مجموعة ممثلني مع مخرج يف فرقة مرسحية،
تدريجيا تقود األحداث إىل أن متتزج املواقف والحاالت بني املخرج
واملمثلني من جهة ،والشخصيات الباحثة عن مؤلفها يف الجهة الثانية.
وقد اعتمد بريانديللو ما يعرف عند الباحثني واملامرسني بأنه «مرسح
داخل مرسح» الذي يعد سمة من سامت مرسح بريانديللو .يف مرسحية
«ديسكو» جعل سامح مهران املمثلني أنفسهم يبحثون عن مؤلف ليك
يواصلوا مهنتهم التي يعتاشون عليها ،فقد توقف املرسح عن تقديم
عروض بسبب ضعف إقبال الجمهور والوضع االقتصادي واالجتامعي
املتدهور! وبينام كانت شخصيات بريانديللو تطلب من املخرج فرصة
االستامع لقصصهم وتقدميها عىل املرسح ،فإن شخصيات مهران تتفق؛
بل تقرر ،أن يقدم كل منها حكايته عىل املرسح  -بوصفهم ممثلني
وبرشا يف الوقت ذاته -بعد أن تعلن ممثلة الفرقة موت املؤلف،
وأنه ال أمل بالحصول عىل مرسحية ،وليس أمامهم إال لعب أدوارهم
الحياتية عىل خشبة املرسح؛ (قصدك إن كل واحد مننا يدخل بشخصيته
الحقيقية ،والعامل بتاعه هوه؟)؛ إنها محاولة من املمثلني لحل أزمة
املؤلف ،ومعالجة مشكلة الجمهور ،وكذلك حل أزمتهم املالية -بوصفهم
ممثلني عاطلني عن العمل -وتخفيف ضيق الحال وتوفري متطلبات
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املعيشة األساسية لعائالتهم وأبناءهم( .يا عم ال نصدم وال ما نصدمش،
عاوزين فلوس ،مصاري ،الدنيا زي ما أنت رايس ،عندنا عيال عاوزين
يتعلموا ،والدروس الخصوصية مشطبة علينا أول بأول ،والثالجه
مفيهاش غري مية).
ينبغي التذكري هنا ،أن فكرة موت املؤلف التي جاءت عىل لسان إحدى
املمثالت يف مرسحية «ديسكو» ،ليست جديدة وإمنا متجددة ،فقد نادى
بها كل من املخرج املرسحي املثري للجدل أنتونان آرتو ،والناقد روالن
بارت واملفكر ميشيل فوكو (ومن املفارقة أن كل هؤالء فرنسيون ،فيبدو
أن الفكرة منت يف فرنسا لكنها يف الواقع متأثرة بإطروحات الفيلسوف
األملاين فريدريك نيتشه عن موت اإلله) .وإذا كانت الفكرة قد سبقت
عرصنا بعقود من السنني فلامذا متجددة؟ التجديد اآلن؛ بأن الفكرة
ليست يف سياق التنظري أو النقد املحض ،وإمنا يف سياق مرسحي (أديب/
أدايئ) ،متجذر يف بنية النص وليس طارئا أو عابرا لها ،إذ إن فكرة موت
املؤلف هنا سوف تكون باعثا لوالدة املرسحية وليس فناءها باإلضافة
إىل تحفيز املمثلني عىل رسم مخطط العرض ،وتوزيع األدوار ،وصياغة
الحوار.
ممثلون يجتمعون حول طاولة الربوفات
ممثل  : 1فني املؤلف؟
ممثلة  :1مات ..املؤلف مات.
ممثل  : 2هو يعني اليل خلقه ما خلقش غريه؟
ممثلة  : 2كلهم بيقولوا يف املتقال
الجميع :الفراولة بتاع الفراولة (ضحكات)
ممثلة  : 3طب هوه مني اليل هايخرج الرواية؟
ممثل  : 1املهم يبقى فيه رواية من األصل.
يُالحظ أن توجه مرسحية «ديسكو» نحو «مرسح داخل مرسح» ،إمنا
يأيت ضمن السعي للتجديد والتجريب يف منط مرسحي راسخ ،الذي
يعتمد أدوات ذات تأثري جاميل ماتع ،ولعل أبرز تلك األدوات «القناع»،
املقصود القناع باملفهوم العام وليس قناع الوجه ،فإن ما يقدم عىل
املرسح من أحداث ومواقف مأساوية وملهاوية ،ليس بالرضورة حقيقيا
مع أنه قد يكون واقعا فعليا.
عبدالتواب( :يف الظالم) البلد كلها هيست ..الخيال دخل يف الحقيقة،
والحقيقة برتكب عىل الخيال ،وموش عارف هوه مني وال دوره إيه..
مستشفى مجانني بحجم الوطن.
وكان بريانديللو يلجأ إىل إخفاء الحقيقة ألنه يرى ذلك من طبيعة
املرسح ،أو أقرب إىل روح املرسح ،وبذلك يلقي قناعا عىل الحقيقة.
والقناع أمر مألوف يف املرسح؛ بل كان أداة أساسية عند املمثل منذ
بدايات املرسح عند اإلغريق .وكان املتفرج يرى املمثلني من خلف قناع،

وإن كان استخدام القناع قد اختفى أو انحرس يف املرسح الحديث إال
يف حاالت ومشاهد معينة بحسب منط العرض وأسلوب املخرج .ميكن
القول إن فكرة «املرقص» قد تكون واحدة من أوجه القناع الفني يف
مرسحتي بريانديللو ومهران ،مع اإلشارة إىل اختالف داللة «املرقص»
وعالقته باملرسح يف كل مرسحية .إن شخصية املدير يف مرسحية
بريانديللو ترفض أن يكون املرسح مرقصا ،كام يف املقطع التايل:
ابنة الزوجة :فلتسمعوا أيها السادة ،ولو أنه مل ميض عىل وفاة أيب إال
شهران فقط ..إال أنكم يجب أن تشاهدوا كيف أغني وأرقص( ..تبدأ
بالغناء).
املمثلون واملمثالت( :يصفقون ويضحكون) رائع ..رائع ..حسن جدا.
املدير( :متضايقا) اصمتوا! ..أتعتقدون أنكم يف مرقص؟ (ينتحي باألب
جانبا ،ويتحدث إليه بغضب شديد) أخربين بالله عليك ،هل هي
مجنونة؟
األب :مجنونة! إنها أسوأ من ذلك بكثري!
بينام نجد مرسحية «ديسكو» عىل العكس من مرسحية «ست شخصيات
تبحث عن مؤلف»؛ جعلت املرسح ذاته مرقصا حقيقيا ينخرط فيه
املمثلون والجمهور عىل حد سواء ،يف داللة واضحة عىل أن املرسح
والحياة ما هام إال «مرقصا» كبريا بأضواء ملونة لكنها كاشفة!
األداة الثانية يف مرسحية «ديسكو ،:هي «اللعب» الذي يعد واحدا من
خصائص املرسح األساسية ،إذ مينح اللعب املمثلني فرصة كبرية وفضاء
مفتوحا لإلثارة واملتعة .وذلك بطبيعة الحال يزيد من نسبة التلقي
وإقبال الجمهور ،إذ ليس هناك مرسح من دون جمهور مثلام ليس
هناك مرسحية من دون دهشة ومتعة وجامل.
ممثل  :1هالعب دوري يف الحياة ...الجد
ممثله  :2وأنا االبنة والزوجة
ممثل  :2ومبا أين كنت يف إعارة يف السعودية ،ممكن ألعب دور الزوج
اليل لسه راجع
ممثل  :3عن نفيس ماليش دور ،عاوز أخلع بره البلد دي ،عاوز أهج
وأنفد بجلدي مع أعز صحايب «مشعل»
ممثل  :1تبقى تلعب دور االبن اليل عاوز يتنيل يهاجر
وهنا تأيت املقاربة مع مفتتح املقال بعبارة الكاتب اإلنجليزي وليم
شكسبري يف مرسحية (كام تشاء)( ،الدنيا مرسح كبري ...وإن جميع
الرجال والنساء ما هم إال العبون عىل هذا املرسح).
إن املمثلني والعاملني يف املرسح ،واملتفرجني أيضا؛ يدركون جميعا
حقيقة اللعب بأنه ليس وسيلة متعة أو إثارة فقط وإمنا أداة للكشف
عن اللعب يف الحقيقة ذاتها ،حقيقة األشياء واملوجودات والشخوص.
وقد بات اللعب سلوكا اجتامعيا عىل نحو واسع .وال يخفى عىل الجميع
صار من الصعوبة مبكان التفريق بني جوهر الحقيقة ومظهرها ،سواء
يف الحياة أو املرسح! إن هذا األمر »-املرسح والدنيا داخلني يف بعض»-
لن ينتهي حتى بعد إطفاء أضواء املرسح ،إذ تستمر ثنائية «اللعب
والقناع» باستمرار الحياة كونها ترتبط بطبيعة اإلنسان وعالقته بنظرائه
من بني البرش ،وتبقى هذه الثنائية قامئة؛ بل متنامية يف ضوء املتغريات
التي تطرأ عىل العادات والتقاليد االجتامعية والثقافية ،والقيم اإلنسانية
عموما .وتكشف أضواء الديسكو /املرسحية الكثري من هذه املتغريات
بأسلوب أديب وفني ماتع.
بحر  :حلو قوي ،يعني إنت عارف إننا بنمثل؟
الحارس :إال عارف دي كامن! شايفني طرطور واقف قدامك ،لكن
الساكت عن الحق شيطان أخرس ،واال ماسمعتش الكالم ده وخرم
ودانك؟
األم  :ده مجنون ،املرسح والدنيا داخلني يف بعض عنده (تقول هذا
الكالم هامسة للممثل الذي يلعب دور الجد ،ثم ترصخ يف وجه
الحارس) اميش من هنا ،اطلع بره ،غور
الحارس  :أصله كان بيت أبويك ،أنا موظف زيي زييكو
بحر  :أنت موظف زيك زينا ،حلو الكالم ،يعني بتشتغل إيه هنا؟
الحارس  :باشتغل حارس
بحر  :حارس عىل املبنى موش علينا
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الحارس  :أل ،وعليك وعىل اليل بتعمله وتقوله كامن ،إياكيش أسيبكوا
تفتحوا عينني الناس عل الغلط
لقد اختفى الحد الفاصل بني الخيال والواقع وتفسرياته املحتملةّ ،
وظل
اإلنسان طريقه للخروج من االرتباك وااللتباس الحاصل يف حياته،
ومعرفة ما الذي عليه أن يفعله يف واقع متقلب وعامل محتدم؟ وكيف
يترصف حيال ذلك كله؟ والحد من مشكلة النظر إىل سريته الذاتية
(اإلنسان  -الفرد) ،والتفكري مبصريه ،وماذا سيكون املآل..؟ كيف ميكن أن
يكون مبأمن من مخاطر تحيطه يف كل آن ومكان..؟ أين هي السعادة
أو الرفاهية التي يبحث عنها..؟ تساؤالت تشكل عصب الدراما وفن
املرسح.
كيف حرض بريشت..؟!
يعلم املامرسون والباحثون بأن اللعب وكرس اإليهام (التقديم وليس
التقمص) واملوقف االنتقادي ،من سامت مرسح بريشت؛ وهذه
السامت ليست غائبة عن مرسحية «ديسكو» ،وميكن وصف هذه
السامت بأنها النسق الجاميل يف مرسحية «ديسكو».
إن شخصية الحارس -التي تعترب منوذجا للقناع الفني يف املرسحية أيضا،
إذ يتامهى فيها األداء من /وإىل الحيايت واملرسحي -تعد األساس بكرس
اإليهام املرسحي يف جميع املشاهد التي تظهر فيها دون استثناء؛ بل
ومييض املمثلون إىل كرس اإليهام كذلك ،بخاصة عندما تظهر شخصية
الحارس ،إضافة إىل أن املمثل يف «ديسكو» مدرك متاما بأنه «يلعب»
عىل املرسح وال ميثل .إن املمثل يف املرسحيات ذات الطابع املحلمي،
عليه تقديم الشخصية باعتامد «لعب» وليس «لبس» الدور ،ويتعني
عليه أال يسارع إىل «لصق» الشخصية قبل حشوها باألفكار ،وتأكيد
اإلمياءة االجتامعية  Gestureللتعبري عن الصورة املركبة للمواقف التي
تتخذها الشخصيات ،ويتوجب عىل املمثل االهتامم النقدي مبنطوقات
الشخصية املتعددة ومنطوقات الشخصيات األخرى ،وعليه أن ميتاز
بسعة املعرفة وقوة املالحظة ،وأن ميتلك وجهة نظر وآراء وأهدافا.
هذا ما ورد يف (األرغانون الصغري) ،ويضيف بريشت« :يجب عىل
املمثل رفض الوسائل التي تعلمها ليك يغري املتفرج ،بأن يتوحد مع
الشخصيات التي يلعبها ،وإذا كان هدف املمثل أال يرسل املتفرج يف
غيبوبة يجب عليه أال يكون نفسه يف غيبوبة» .يف هذا النمط املرسحي؛
يستند تكنيك األداء التمثييل عىل إيجاد مسافة بني املمثل واملتفرج،
ما يعرف بالتغريب ( Verfremdungباألملانية)Alienation( ،
باإلنجليزية) ،ويعني بحسب بريشت« ،جعل املألوف غريبا» ،ويهدف
ذلك إىل «هدم مبدأ اإليهام والتعاطف األرسطي» ،وإىل «إثارة وعي
املتفرج بغرابة وتناقض واقعه االجتامعي ،وإىل إثارة رغبة املتفرج يف
تغيري الواقع املتناقض الغريب تغيريا جذريا».
(الحارس يطفئ النور ..املرسح يسبح يف الظالم)
املمثلة ( :التي تلعب دور هدى) ما تيجوا نستغل الوله ده يف العرض
بحر  :آه ،هندخل يف الجنان من أوسع أبوابه
املمثلة ( :التي تلعب دور األم) ولله فكرة مبليون جنيه ،آهوه حاجة
تدي العرض عفوية وتخليه يتغري من يوم للتاين
ممثل ( :الذي يلعب دور منيس) ويعمل شوية ريليف ويخيل الناس
تفرح عىل مكتوباتها
بحر  :دا خطر أوي يا جامعة ..كده تبقى فوىض
ممثل ( :الذي يلعب دور مشعل) أهوه حاجة من فوىض الدنيا ملا
تدخل علينا ما يرضش
هدى  :قليل من الفوىض تصلح املعدة
يتسم نهج بريشت أيضا بطابع انتقادي ،ويف الغالب يطرح موضوعات
سياسية واجتامعية؛ إنه مرسح «يثري الفكر ،ويجدد عيون املتفرج،
فينزع غشاء العادة عن عينيه ،فإذا به يرى املألوف غريبا ،ويدفعه إىل
التأمل والتفكري» ،وهذا ما يالحظ بوضوح يف مرسحية «ديسكو».
ممثل  : 3إحنا برضه مسئولني عن الجو املسموم اليل حوالينا ،دورنا
نحرر الجاهل من جهله
ممثله  : 1إزاي بقى يا فيلسوف عرصك وأوانك؟
ممثل  : 3أحيانا الصدمة بتبقى مهمة بالنسبة لنا ،وبالنسبة للمتفرج
سوا سوا
ممثله  : 1كويس ..حلو خالص ،بس خيل بالك ،أول مني يفتح الباب
هوه نفسه أول ضحايا الباب.
وتتنقد مرسحية «ديسكو» مناذج عديدة من السلوك االجتامعي يف
الوقت الراهن ،وتطرح أفكارا تحرض القارئ /املتفرج عىل التفكري
بآليات التغيري املمكنة للواقع املرير واملرفوض .ويأيت عىل لسان شخصية
منيس الذي يرغب بالهروب «بره البلد دي» :ليه داميا نبص لألوحش
مننا؟ وما نبصش لألحسن ،كده عمرنا ما هانطلع لقدام وال نتقدم
خطوة.

ويتكرر الطابع االنتقادي «الجدي والساخر معا» يف مرسحية «ديسكو»
يف مواضع عدّة ،فهذه شخصية «بحر» الذي يحاول الهرب من الواقع
عرب التخييل واالستذكار لزوجته املتوفاة ،إذ تراه يهيم مع نفسه وهو
يف دكانه من دون أن ينتبه للزبائن الذين يقرر بعضهم أخذ ما يريد
دون أن يدفع مثن ،ويحرض آخرون عىل فعل اليشء ذاته بذريعة أن
(التجار إخوان الشياطني ،بيمصوا دم الغالبة ،ربنا بيسلطهم عىل نفسهم
رحمة بينا إحنا ،دا بحر ،اسم عىل مسمى ،ويبلع يف كرشه مال النبي).
بينام يتشبث بحر /الشخصية بروح زوجته للخالص من الواقع ،إذ يقول:
«اعميل معروف وخديني معايك ،الدنيا وحشة والناس كدابني ،الوغد
بقى عظيم ،والصاحب بيرسق حلم صاحبه ،والحسود بيبدر يف األرض
شكوك ،والعاقل بقى غريب يف وسط زعيق اليل معلقني يفط الرشف».
يف مرسحية «ديسكو» ،يتجسد الرقص /اللعب ،عىل أنغام موسيقى
الفوىض ،الجوع ،الحرمان ،الرغبة يف الرحيل ،اختالل القيم ،وتغري الطباع
والسلوك اإلنساين؛ واقع ال مفر منه إال بالكشف واملواجهة! ويظل
املرسح وسيلة جاملية غايتها املتعة والتغيري مثلام اتخذ بريشت ذلك
نهجا وأسلوبا وسبيال!
هل فعال ما بعد الحداثة..؟!
النسق الفكري يف مرسحية «ديسكو» يتناغم إىل حد ما مع بعض سامت
ما بعد الحداثة يف املرسح ،ويتجسد يف( :موت الشخصية ،املحاكاة
الساخرة « ، »Parodyالحنني إىل املايض « ،»Nostalgiaوخلط األساليب
والخامات «.)»Pastiche
يغيب البطل الدرامي يف مرسحية «ديسكو» مبعنى غياب شخصية
البطل األوحد التي تدور حولها األحداث واألفعال والعالقات ،فلم
يعد مثة وجود للفاعل الفرد أو الفاعل املستقل ،فقد أطاح الفيلسوف
الفرنيس (جان فرانسوا ليوتار) مبفهوم (النزعة الفردية) بوصفها
أيديولوجيا وكونها من الرسديات الكربى التي أزاحتها مابعد الحداثة.
وكذلك (موت الفاعل) عند ميشيل فوكو ،هذه األفكار ،كانت الحافز
أو املنبع الذي استقت منه الباحثة املرسحية األمريكية (إلينور فوجس)
 ،Elinor Fuchsأطروحتها بشأن (موت الشخصية) The Death of
 .Characterوكان (موت الشخصية) يف مرسحية «ديسكو» قد أح ّيا
املمثل /املؤدي ،وليس املمثل اإليهامي .إذ أضحى املمثلون أبطاال
دراميني ،كل واحد منهم يقدم شخصية لها سرية درامية /حياتية ،عىل
نحو التوازي وليس االندماج! وقد تبدو الشخصيات منطية ،تتامهى
مع الواقع أكرث من التسامي مع الخيال ،بينام يف بعض الحاالت تقرتب
من كونها «صورة شائهة أو مزيفة»  ،simulacraتنساق عرب «سطوح
عاكسة مثل مرايا متقابلة تجتذبها رصخة الدال  Signifierاملجنون».
(جان بودريار)
لقد تحدث العديد من املفكرين والدارسني عن سامت ما بعد الحداثة،
ومن تلك السامت املحاكاة الساخرة  ،Parodyوهي موجودة يف الثقافة
الشعبية املعارصة .وتستخدم يف األدب واملرسح والتلفزيون والعامرة
واألفالم وحتى الكالم اليومي .ويعرف الباحث األديب الربفسور سيمون
دينتث Simon Dentithيف كتاب له صدر سنة ( )2000يحمل عنوان
( ،)Parody: The New Critical Idiomاملحاكاة الساخرة عىل أنها
«أية مامرسة ثقافية تقدم ملمحا تقليدا جدليا نسبيا إلنتاج أو مامرسة
ثقافية أخرى» ،وتقول الباحثة ليندا هَ تشيون يف كتابها (سياسة ما بعد
الحداثية)« :ميكن العثور عىل املحاكاة الساخرة يف األدب واملوسيقى
واملرسح والتلفزيون واألفالم والرسوم املتحركة واأللعاب ،ومتارس بعض
املحاكاة الساخرة يف املرسح» .ونقلت هَ تشيون -يف كتابها -عن دومينيك
ال كابرا االقتباس التايل« :إن توظيفا معينا للتهكم والسخرية قد يؤدي
دورا يف نقد األيديولوجيا ويف تو ّقع خطة ال يستثنى االلتزام بها ،القدرة
بها؛ بل يرافق القدر َة عىل تحقيق مسافة نقدية ألعمق التزامات اإلنسان
ورغائبه» .وتتفق هَ تشيون مع دومينك بأن ما بعد الحداثية تقدم،
بالضبط ،ذلك «التوظيف املحدّد للتهكم والسخرية» .ومل ُ
تخل مرسحية
«ديسكو» من املحاكاة الساخرة ملا لهذا األسلوب من قدرة عىل النقد
والتهكم للواقع االجتامعي ،والسيايس ،والثقايف .وبحسب هَ تشيون «إن
الفن ما بعد الحدايث؛ ّ
يوظف الباروديا والتهكم لينخرط يف تاريخ الفن
وذاكرة املتفرج يف عملية إعادة تقييم األشكال واملضامني األستطيقية
عرب إعادة النظر يف متثيلها السيايس الذي جرت العادة عىل عدم اإلقرار
به» .هكذا هي مرسحية «ديسكو» تثري أسئلة وتشتبك مع الواقع
مبحاكاة ساخرة تهكمية.
وقد استخدم صاحب مرسح البيئة ،املخرج األمرييك جورج شيشرن،
املحاكاة الساخرة (الباروديا) بهدف بناء عالقة تفاعلية مع املتفرج.
وحاول استخدام جميع عنارص العرض املرسحي وتقنياته املتاحة بغية
توريط املتفرج يف تجربة يتوحد فيها الجميع بال متييز لتحويل الحدث
املرسحي إىل حدث اجتامعي داخل بيئة العرض .واستعار شيشرن مفهوم

«الجامعة»  ،Communityمن املرسح الطليعي األمرييك الذي ارتبط
بالثقافة البدائية  Primitiveالتي اعتربها شيشرن بأنها ثقافة «تشاركية»
 ،Communalوهذا يفرس تأكيده عىل فكرة تورط الجمهور يف
العرض .ويأيت تورط الجمهور يف املرسح بأشكال مختلفة .ويف مرسحية
«ديسكو» يتورط الجمهور من خالل املشاركة بالرقص والغناء ،وتلك
داللة عىل أن البيئة االجتامعية عبارة عن «ديسكو» واسع ال يقترص
عىل أحداث املرسحية ،فالجميع بحالة هيجان وتوتر نتيجة ما يتعرضون
له من ضغوط شتى تدفعهم إىل االنخراط بالرقص والغناء مع املمثلني.
ومشاركة الجمهور يف الحدث املرسحي دليل عىل أن املرسح ليس وسيلة
ترفيه ومتعة فقط ،وإمنا مكان له القدرة عىل امتصاص حاالت التذمر
واإلحباط وتفريغ الشحنات االنفعالية عند املمثل واملتفرج عىل حد
سواء .ولن تحاول ما بعد الحداثة التنكر ملفاهيم الفوىض والتشظي؛
إنها عىل العكس ،تحتضنهام عىل ما ينطوي عليه ذلك من عواقب.
من سامت ما بعد الحداثة التي ذكرها فريدريك جيمسون( ،املعارضة
األدبية  -الفنية) ،التي ع ّرفها بـ»الحنني إىل املايض» ،وقد وردت سمة
«الحنني إىل املايض» ،عند ليوتار كذلك ،يف معرض تساؤله عن «ما بعد
الحديث» ،بأنه «يقدم ما ال ميكن عرضه أو تصويره يف الحديث .وهو
ما ينكر عىل نفسه سلوان األشكال الجديدة واإلجامع عىل ذوق ميكن
من خالله املشاركة الجامعية يف الحنني إىل ما ال يتحقق أو ينال .وهو
ما يبحث عن رموز جديدة ال بهدف االستمتاع بها؛ بل بهدف إضفاء
شعور أقوى مبا ال سبيل إىل تصويره» .وتتناول مرسحية «ديسكو»
موضوعات غاية يف األهمية تتعلق بالتغريات التي طرأت عىل املجتمع
يف تح ّول الق ّيم االجتامعية ودخول مفاهيم وسلوكيات غريبة ومرفوضة
يف املجتمع ،وقد تجسدت هذه الحاالت مع شخصية الجد «بحر» الذي
يضطر أن يغادر الواقع عرب االستامع ألغنيات أم كلثوم والتحليق بخياله
مع عروس البحر التي يجد فيها سلوى وحنينا للاميض .وهناك مواقف
وحاالت يف املرسحية تعرب عن الحنني للاميض ،والتشبث فيه باستخدام
مفردات وعبارات معينة أو املقارنة بني املايض والحارض وغريها .إن
حالة الالثبات
والتغي املصاحبة للعرض املرسحي ،وتدفق أحداث
ّ
ومعان عىل نحو متتابع ،يعتربها
دالالت
وتوالد
متوقعة،
ومواقف غري
ٍ
(نك كاي) «لحظة مرسحية أو أدائية ،وكذلك لحظة ما بعد حداثية
حقة» .وكانت مرسحية «ديسكو» غنية بالتدفق وكرس «أفق التوقع»،
وثرية بالدالالت واملعاين وعند مستويات متنوعة.
دون أدىن شك! تبنت مرسحية «ديسكو» خلط األساليب والخامات
« ،»Pasticheلعرض حاالت ومواقف اجتامعية وإنسانية مرسحيا ،فإن
املزج بني أسلوب برانديللو ونهج بريشت وسامت ما بعد حداثية يف
نهاية املطاف ،استعارة /استخدام خامات متعددة يف لوحة فنية جاملية
باذخة .فإن ما بعد الحداثة نزوع نحو التجديد والتغيري من خالل،
االنفصال املتصل مع أنساق فنية تقليدية ،وزحزحة أيديولوجيات
ثقافية صارمة؛ إنها دورة بحث عن اسرتاتيجيات وآليات غري منطية؛ بل
نزوع نحو املستقبل لكنه نزوع توتر« ،يجد تعبريه املفضل يف التجربة
الفنية».
اللغة واللهجة وما بينهما «ديسكو»!..
هناك دراسات عديدة بحثت كل ما يتعلق باللغة /اللهجة ،و /أو اللغة
واللهجة ،إذ ف ّرق علامء اللغة املحدثني بني اللغة واللهجة ،بينام عرب
العلامء القدامى باللغة عن اللهجة ،وأنه ال ميكن إدراك الفرق بينهام
إال من خالل السياق .وأشار محدثون إىل ذلك بوضوح وكادوا أن يتفقوا
عىل أن العالقة بني اللغة واللهجة هي عالقة العام بالخاص .وتحدث
آخرون أن اللهجة ابنة اللغة ومتفرعة عنها ،إذ ال ميكن للهجة أن
تستغنى عن اللغة ألنها تستمد منها عنارصها وخصائصها؛ بل وإن نظام
اللهجة يستند عىل اللغة عموما.
يف هذا السياق ،يقول محمد أحمد خاطر يف كتابه (اللهجات العربية)
«إن العربية مثال لغة مكتفية بذاتها محتوية عىل عنارصها ،سواء أَنظرنا
إليها يف نفسها أم موازنة بلغة أجنبية أخرى كاإلنجليزية مثال ،أم موازنة
بالعاميات يف الوطن العريب ،أما اللهجة املرصية مثال فهي لغة إذا نظرنا
إليها يف ذاتها أو موازنة بلغة أجنبية ،ولكنها لهجة إذا وزنت بالفصحى
أو غريها من اللهجات العربية».
هنا ،ميكن القول إن استخدام اللهجة يف نص «ديسكو» مل يزعزع قيمة
املعاين والدالالت الدرامية والفكرية التي جاءت بها املرسحية .وإمنا قد
يعزز من الشخصيات ومينحها مساحة للتدفق يف املشاعر واألفكار التي
تود التعبري عنها دون حواجز أو قيود ،وكذلك تعطي اللهجة املمثل
مرونة كافية يف األداء الصويت خصوصا إذا كان املمثل مرصيا ،مع أن
املمثلني من البلدان العربية األخرى قد أثبتوا قدرة ومهارة أدائية يف
اللهجة املرصية من خالل لعب أدوار يف الدراما التلفزيونية والسينام يف
السنوات األخرية.
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نوافذ

إشكاليات تأصيل المسرح العربي
عبد الغني داود

جريدة كل المسرحيين

األول :يقف فيه أصحاب املرسح (الربجوازي) الذين يخدعون
الجامهري عن قضاياه (هكذا) وعن رصاعه (هكذا) مع االستغالل
واالحتالل ،ويضم هذا القسم مجموعة ضخمة تبدأ من تجار
املرسح ،وينتهي بأصحاب املرسح (الطليعي) مروراً باملرسح الذي
يدعي إنه إنساين  ..والثاين يقف فيه الذين يريدون لهذه األمة أن
تسري يف طريق االشرتاكية ،وأن تحدد بنفسها هويتها ،وهو ينطلق
من الواقع دراسة وتحليال ،ويقدمه إىل الجمهور ليحرضه ويعلمه
وهو لذلك مضطر إىل إيجاد األشكال الفنية املالمئة ملضمونه الواقعي
التحرييض التعليمي ،وبهذه الطريقة وحدها تتضح ملرسحيات
تقاليد وأشكال فنية تنشق عن مضمون الواقع االجتامعي  ..وهذه
هي الهوية كام يف كتابه «املرسح العريب يف مواجهة الحياة» ويري
(املؤلف) أنه تكاد تلتقي كل نصوص الخطاب التأصييل ،وذلك مهام
كانت املنطلقات فيها متقاربة حول غايات أساسية عامة تعلن عن
السعي إيل تحقيقها من وراء الدعوة إىل التأصيل ،وتتمثل يف تجاوز
حاالت الرتدي التي يعيشها املرسح بني العرب ،والعمل من ناحية،
عىل االرتقاء باملامرسة العربية لهذا الفن غري املريض عىل نتاجاتها
من حالة التقليد واالستالب إىل مستوي اإلبداع الفعيل وتحقيق
الذات ،ويف السعي من ناحية ،ثانية إىل بناء صلة أخرى بني الجمهور
العريب وإنتاجات هذا الفن التي تتجاوز العالقة العابرة السائدة
لتصبح مبثابة العادة الراسخة يف حياته والتي تجعل من هذا الفن
أداة تعبري عن حاجات فعلية لإلنسان العريب ،وذلك عىل اختالف
املنطلقات الفكرية والجاملية.
ويتساءل :فكيف كانت املسالك املقرتحة لتحقيقها ،وكيف كان
التعبري عنها؟
ويحدد (الكاتب) ثالثة أوجه يف محاوالت هؤالء التأصيليني لتحقيق
(العمق املفقود) أو بناء النموذج العريب األخر ،وميثل (الوجه
األول) مبثالني اثنني ينسب أولهام إىل (عز الدين املدين) وينسب
الثاين إىل (يوسف إدريس) ولقد اعتمد (األول) يف ما ذهب إليه
عىل أسلوب من أساليب النرث الفني العريب هو (االستطراد) – خصه
بقسم هام من نصه التأصييل األول) كام يف «بيان حول استعامل
الفضاء املرسحي يف هذا الديوان أي يف مرسحية «ديوان الزنج»
و»ثورة صاحب الحامر»  1983اعتربه األقرب من ناحية التعبري
عن خصوصيات الذهن العريب واألقدر ،من ناحية أخرى إذا ما
عولج عىل تحقيق فنية يف الكتابة املرسحية عربية تخرج عىل مناذج
الكتابة الغربية ومتتاز عليها (باملرونة ،والحركية ،وسهولة التفاعل)
ولنئ أشار الكاتب إىل أنه ال يذهب إىل حد اعتبار الكتب العربية
القدمية قد انفردت وحدها بخصائص هذا األسلوب ،ويستشهد
بنموذج أخر من نص «الحامل والبنات» وأنه اكتسب شكال مرسحيا
مبتكرا عن طريق الرتكيب املرن الحريك واملتفاعل جدا والجديل،
فإنه يعمد إىل تحديد مواصفات هذه الفنية أي (النموذج) انطالقا
من استعراض معاين (االستطراد) ا ُملتعارف عليها منذ القدم ،ويف
تداخل األغراض وتعدد الروايات للحدث الواحد إضافة إىل إدماج
التعليقات والتأويالت يف منت الروايات ذاتها ،وأن نص مرسحية
«ديوان الزنج» باعتباره تجسيدا عمليا لهذا الفنية املخصوصة  ..أما
(يوسف إدريس) فقد انطلق من عنرص (السامر) وأنه هو الشخصية
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املحورية محاو ًال أن يرسم منوذجا لشخصية كوميدية  ..شخصية
منغرسة يف بيئتها من حيث مواصفاتها الخاصة ومن حيث موقعها
من املجموعة التي تعيش ضمنها ،ومن حيث الوظيفة االجتامعية،
وأن املمثل هو (فرفور) وظاهرة اجتامعية وأنه يري (الفرافري) نتاج
طبيعي للمجتمعات ال ميكن أن نعيش من غريهم (فالفرافري) هم
ساعات الشعب املضبوطة ،وقد أجملها (إدريس) نفسه يك يربهن
أن الساخر مختلف عن الكوميديا ديالريت وأن (فرفور) مختلف عن
الشخصيات /األقنعة التي متيز (الديالريت)وأنه يقترص عىل (فرفور)
وحده ،وأن صور التالقي بني النوعني من الفرجة الشعبية كبري،
وتجيل عنده السعي واضحا إلقامة النموذج األخر أي (النموذج
املضاد).
أما الوجه الثاين يف تحقيق العمق املفقود وبناء النموذج األخر
والذي يختلف عن السابق من ظواهر التعبري الرتاثية ينتقيها وال
يكتفي بإحصاء مجموعة من املواصفات املميزة للفرجة واملتفرج
العريب نجدها عند (سلامن قطاية) يف استعراضه للظواهر الرتاثية
فيسوقها يف قامئة من األوامر والنواهي ،وال يقترص األمر عىل حرص
عدد من املشاكل تقف دون انتشار هذا الفن بني العرب يف تحقيق
العمق املفقود وبناء النموذج املتطلع إيل الشمول واقرتاح حلول
لهذه املشاكل مثلام ذهب إىل ذلك (توفيق الحكيم) يف ما ذيل به
مرسحية «الصفقة» مثال ،وأنه حرص املسألة يف أربع مشكالت هي
مشكلة اللغة ويقرتح لغة تجمع بني خصائص الدارجة عند النطق
والعربية عند الكتابة ،ومشكلة املرسح ويقصد بها املكان ويقرتح
عدم التقيد بالشكل املعامري للمرسح نظرا لعدم توفر هذه
املسارح يف مرص والبالد العربية بعدد كاف ،ومشكلة األداء ويعترب
أن األداء الواقعي هو الحل لبناء مرسح مقنع ،ومشكلة الجمهور
والفلولكلور .ويقرتح لها العمل عىل إيجاد مرسحية ميكن أن
يشاهدها الجمهور عىل اختالف درجاته الثقافية وكل ذلك يندرج
ضمن استدراج الجمهور العريب إيل هذا الفن  ..بينام يسعي (سلامن
قطاية) إىل استقراء مجاالت املوروث سعيا وراء الوقوف عام ميكن
أن ميثل العمق املفقود للمامرسة العربية لهذا الفن ،ويعمل عىل
التأليف بني ما يقف عليه من استنتاجات تخص املواصفات املميزة
للفرجة واملتفرج العربيني تأليفاً يرتسم من ورائه مسلك التأصيل
اإلبداعي مسلكا متطلعا إىل تغطية الفعل املرسحي يف شموله
وضامن متييزه عن مسالك اإلبداع الغريب ،وتتجيل يف (العينتني)
اللتني يعرضهام تنويعتان اثنتان لهذا الوجه يف تحقيق العمق املفقود
وبناء النموذج املضاد املتطلع إىل الشمول ،وأوىل هاتني العينني
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فتتمثل يف ما أسامه (توفيق الحكيم) «املرسح املركز» ورغم ذلك
نادي باالحتفاظ يف نفس الوقت بالخط الذي يسري يف معارصة الفن
املرسحي العاملي حتى ال ننشغل عن هذا الركب الحضاري العام..
ثم إنه مل يحاول أن يكتب عىل منوال النموذج الذي حدده وال
أن يسحب يف (قالبه) هذا يف مرسحية من مرسحياته ،أما (العينة
الثانية) لهذا الوجه من السعي إىل تحقيق العمق املفقود وبناء
النموذج املضاد فتتمثل يف ما اقرتحه (رشيف خزندار) يف نهاية نصه
التأصييل الرئييس بالفرنسية «من أجل إعادة ابتداع تعبري درامي
عريب» ويف إدماج هذا التعبري ضمن الوسائل السمعية البرصية
والذي عمل استعراضا مختلفا لظواهر املرسحية التي عرفها العرب
واملسلمون سواء منها ما تعلق باألشكال التعبريية الفنية الشعبية
منها والنخبوية أو رضوب الفرجة والتجمعات الشعبية بني ما
هو حي وبني ما اندثر أو يف طريقة إىل الزوال ،وقد ركز عنايته
عىل النوع األول ذاهباً إىل أن بناء منوذج للتعبري الدرامي العريب
املعارص ،ال ميكن أن يعول فيه إال عىل الحي من الظواهر الرتاثية،
واعترب أن (التعازي ،والكاراكوز) هام الشكلني األساسيني اللذين ال
ميكن تجاهلهام ألنهام يؤلفا معا بعدين من أبعاد حياة اإلنسان
العريب ال ينفصالن وهام البعد الديني والبعد السيايس واالجتامعي
ويُقدمان يف مكان مفتوح ،ويري املؤلف أن (خزندار) قد تجاوز حني
سمح بأن يوفر لهذين الشكلني املقومات األساسية التي يحتاجها
يف رأيه أي تعبري درامي وخاصة منها الفعل والفكر ،وأن الجمهور
يتفاعل مع التعازي ومع خيال الظل ،وألح عىل رضورة توفري سمة
املعارصة يف التعبري املرسحي العريب فبدا ممزقا بني أمرين تحقيقهام
معا غري يسري ..ألنه ألح عىل رضورة أن تكون املواد الرتاثية حية
عند الناس ،ولعل هذه النقطة هي التي جعلته ال يدعو إىل التخيل
عن األشكال التعبريية الرتاثية األيلة إىل الزوال ،ويدعو إىل توظيف
ما هو أسايس فيها لبناء التعبري الدرامي املنشود دون أن يضبط
بوضوح بني ما هو أسايس وما هو غري ذلك يف مقتضيات الفرجة
ومقومات اإلبداع املرسحي  ..لكنه جسد ذلك يف عنارص (أربعة)
تكون متناغمة مع خصائص املتفرج العريب ،ومتثلت هذه العنارص يف
(املكان املرسحي) ،و(الجمهور) و(التنشيط ،واملمثلني) و(املوضوع)،
ويري املؤلف أن الناظر إىل صفات العنارص الثالثة األوىل أنها تلتقي
كلها يف عدم الخضوع للمرسح املبني عىل الطريقة اإليطالية ..إذ
أنه ضبط ميزات املكان املرسحي العريب يف ثوابت ثالثة هي :أن
يكون حيزا عموميا فتجرى املرسحيات يف الهواء الطلق ،وال يخضع
لتحديدات نهائية ،وأن يكون بني القاعة وخشبة املرسح قطيعة أي
السامت النقيضة للمرسح الغريب وهندسته اإليطالية ،ورشوطها
أن املرسح العريب يف تصور (خزندار) يف حركته ،وأن الجمهور ليس
ملزما بطقوس محددة وقت الفرجة فبإمكانه أن يأكل وقت العرض
وقد يرشب ،بل إنه ال يتواين عن املشاركة يف الفرجة بتعليق لفظي
أو حريك فهو الجمهور العفوي سلوكا ومزاجا ،وهو الذي ال ميكن
أن يكتفي بدور املتقبل السلبي ،وكذلك (املمثلني) بحيث يكون
من الصعوبة الفصل بني املمثلني والجمهور وتعويل املمثلني عىل
االرتجال ،ويشري (املؤلف) إىل أن (خزندار) خلق وظيفة (املنشط)
الذي عليه يعول يف املسك بخيوط اللعبة فيلفت انتباه املتفرجني،
ويتدخل لتوجيه املمثلني بحكم انبناءها عىل االرتجال ..أما العنرص
الرابع الذي يتعلق برؤية (خزندار) فيتعلق باملوضوع مستشهدا
مبقال (لوي ماسينون) يف كتابه «نظرية العالقات الفنية لدي
الشعوب اإلسالمية»  1921أن الفكر اإلسالمي قد رفض التجسيد
باملفهوم اإلغريقي الوثني ولكنه مل يرفض صور التجسيد الفني
مهام كانت ،وتبني كذلك مسألة حرية اإلنسان يف نظر املسلمني،
وأنها مقيدة باإلرادة اإللهية عىل نقيض النظرة الغربية بعيدا عن
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من الجمهور وأن الوظيفة وظيفة سياسية ،وأن دور رجل املرسح
يف ما يبدع ،إمنا هو دور سيايس قبل كل يشء ،وقد نشأ املرسح
حسب تعبريه سياسيا وال يزال ،وحتى عندما يبدو غري مكرتث
بالسياسة فإنه يعرب عن موقف سيايس ،ويؤدي وظيفة سياسية هي
باختصار رصف الناس عن االهتامم بقضاياهم املصريية وإلهائهم عن
التفكري بأوضاعهم وسبل تغيري هذه األوضاع ،والعمل عىل تغيري
الواقع االجتامعي يف اتجاه صالح هذه الطبقات( ،إمنا هو وظيفة
املرسح املنشود والغاية من مامرسته) ،وأما وسائل الفعل املرسحي
وإطاره العميل فيمكن تصنيف مجاالت تصنيفها إجرائيا إىل ثالثة:
الروابط بينها متينة ،ورشطها االنحياز الطبقي باملواقف الفكرية
الناجمة عنه وحميمة ،ويتعلق املجال األول الطبيعي صلة الفنان
بالجمهور الذي يتوجه بنتاجاته الفنية اآلنية ويرتبط الثاين بطرق
التعامل مع املرسح العريب ،أما الثالث فيتمثل يف طبيعة اإلطار الذي
يتم فيه العمل اإلبداعي الفعيل ورشوطه ،ولقد حدد (ونوس) يف
إطار بيان مسالك التأصيل اإلبداعي الصلة التي عىل رجل املرسح
أن يقيمها مع الجمهور الذي اختار وإليه انحاز ،وأقرب ما تكون إىل
الصلة القامئة يف منظور (انطونيو جراميش) بني املثقفني العضويني
والطبقة االجتامعية التي إليها ينتمون ،واملتجلية يف التعبري عن
تطلعات هذه الطبقة وتزويده بتجانسها وبوعيها لوظيفتها الخاصة،
ورضورة التحام رجل املرسح بجمهور الطبقات الكادحة ،ويؤكد
من ناحية أخرى عىل البحث الجاد عن أسلوب وشكل ولغة مالمئة
ال ميكن أن يكون إال من خالل التجربة العملية الحية والتفاعل
اليومي مع (جمهور ) هذه الطبقات ،وهو ال يتناول (مثال) طبيعة
التعامل مع املرسح الغريب باعتبارها مسألة نظرية ،وإمنا يعالجها
من حيث صلتها برضورة املامرسة االبداعية العلمية ،فيبدو البت
فيها مبثابة عالمة من العالمات الراسمة للمنهج الذي عىل رجل
املرسح أن يسلكه لتحقيق مرسح أصيل ومتطور ،وال ينظر إىل
القوالب املرسحية الغربية الجاهزة يف تعطيل عملية البحث عن
(العالقة املرسحية) املبينة عىل تفاعل حقيقي مع الجمهور الذي
إليه يتوجه رجال املرسح ،إذا ما كانت هذه القوالب الجاهزة مسلام
بها ،وأن معالجة هذا األمر متر مبرحلتني ميثالن مستويني يف النظر،
وأن عيل الباحث عن مرسح أصيل ومتطور أن يخلص ذهنه قبل
كل يشء  -من كل التصورات الجاهزة املسبقة ملامرسة هذا الفن،
ويفتح عىل املمكن من خالل املعايشة اليومية لجمهور الطبقات
الكادحة ،ويرتك جانبا الصيغ الجاهزة لئال يعود فيسقط يف دوامة
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منزلة اإلنسان يف الكون ومبدى رضاه ورضوخه لهذه املنزلة أو
ثورته ومترده عليها ،وأن املحور الرئييس يف املرسح العريب يدور
حول مواضيع املرسح العريب املنشود (اإلنسان يف صلته بنفسه
وباإلنسان).
ويتساءل املؤلف عن مدى تحقق هذه املواصفات (للعمق الدرامي
املفقود) وما مدى اكتامل النموذج الذي اقرتحه ،ويعرتض املؤلف
عىل رأي (خزندار) و(ماسينون) ألن السامت التي قدمها ليس فيها
ما يجعلها خاصة بالعرب دون سواهم فسلوك الجمهور وطبيعة
تفاعله مع الفرجة إمنا هو سلوك الجمهور الشعبي مهام كانت
جنسيته ،وكذلك فيام يتعلق بحيز العرض وسامت املمثلني ،وأن
املرسح الشعبي ميلك طاقات كامنة قادرة عىل إضفاء الحياة عىل
هذا الفن ألنهام ليسا غريبني عىل املرسح الغريب املتمرد ومدارسه
املختلفة حتى يف نظريات (بيرت بروك) وكتاب «املساحة الفارغة»
وغريه من املجددين ..لكنه يقرر يف نقده لدعاة التأصيل بأن (عز
الدين املدين) مثال ال نكاد نجد صدى (لالستعارة) بشكل رصيح،
بينام تكاد مرسحية «الفرافري» هي التطبيق اليتيم (للفرفور) التي
نادي بها (إدريس) دون بقية أعامله بينام كان (توفيق الحكيم)
يف قالبه املرسحي  ،1967مل يسعي صاحبه إىل تطبيقه عىل أعامله
املرسحية السابقة ،ومل يتسع إىل السري عىل منواله يف ما لحق من
أعامله ،وال يكاد يختلف عنهام الذي دعا إليه (رشيف خزندار)
إىل النسج عىل منوالهام تحقيقا لتعبري درامي عريب معارص فلقد
انشغل هذا املخرج بالتنشيط والعمق الثقايف يف موطنه الجديد
(فرنسا) حيث أرشف عىل خطوط عدد من مؤسسات البث الثقايف
نذكر منها (دار ثقافات العامل) بفرنسا ،واقترص عمله اإلبداعي عىل
إخراج بعض املرسحيات بني الحني واآلخر كام يف عرض «االستثناء
والقاعدة» يف سوريا ،وال صدى فيها للنموذج املرسحي الذي إليه
نظر!!
ويتساءل املؤلف فام الرس يف ما بدا لنا من العزوف عن السري
عىل منوال النامذج الساعية إيل تحقيق العمق املفقود؟ أهو كامن
يف هذا العمق املفقود ،ويف استقصاء التوفيق بني طبيعته وبني
مقتضيات هذا الفن ومستلزماته؟ أم أن الرس كامن يف فكرة النامذج
ذاتها ،وينتقل (املؤلف) إىل الوجهة الثانية يف حد مشاكل التأصيل
اإلبداعي ،لريي صلته بالسابقة وبآفاق تحقيقها ،والتي تتجسد يف
بيانات مرسح عريب جديد لدي (سعد الله ونوس) الذي ينطلق من
أن الفعل املرسحي ال ميكن أن يتم دون متفرجني ،وذلك باعتبار
املرسح حدثا اجتامعيا ،مام يجعل الكشف عن هذا الجمهور يف
نظر الكاتب القضية األويل التي يستحق مواجهتها ،ألن تحديد
هوية الجمهور وتركيبه االجتامعي وظروفه الثقافية ومشاكله وصور
معاناته هو الذي يحدد لنا بالتايل األرض التي نعمل عليها ،والحدود
التي نتحرك فيها ،كام أن الخطوة األوىل يف تحديد مالمح التعبري
املرسحي املالئم لهذا الجمهور الذي مل يعد جمهرة من األشباح
تختفي يف عتمة الصالة وجوهها ،وأشكالها ،واالنعكاسات الداخلية
عىل قسامتها ،وتوجه (سعد الله ونوس) يف تحديد سامت الجمهور
العريب املعني بفعل التأصيل ينطلق من نظرة تنبذ (اإلطالقية)
و(التجريد) ،وتوىل االنتامء االجتامعي واالنحياز الطبقي أهمية
أساسية فلقد أعلن – من ناحية – أن الجمهور الذي يعنيه هو
الجمهور املنتمي إىل الطبقات الكادحة ،ولكنه رأي من ناحية أخرى،
لزاما عليه أن يشري إىل أن املقصود من ذلك إمنا هو معناه العميق
ال اإلدعايئ ..إذ ال يكفي أن يرصح املرسحي أنه يتوجه إىل الطبقات
الكادحة فتحديد الجمهور ليس لفظة لالستهالك وال شعار للتظاهر
والنفاق الفكري (هكذا) والسيايس (هكذا) ..بل هو عمل وسلوك أي
أن الغاية هي العمل عىل توعية الجمهور بالواقع واملصري والتحريض
عىل تغيريه ،وأن املرسح املنشود هو أن يُعلم ويُحفز متفرجيه..
مرسح يقلق ويزيد املتفرج احتقانا ويهيئه ملبارشة تغيري (القدر)
وأنه يسعي إىل حركة مرسحية تتعلم من جمهورها وتعلمه ،وإىل
تنمية الوعي وتعميق إدراك الناس ملشاكلهم ،والسعي إيل تجربة
مرسح شعبي ملتحم بالناس ،وعن شكل أصيل ومج ٍد لالتصال ..بدءا

الحدود النهائية لهذه اتجاهات ،هو مجرب عىل اختيار واحد منها
أو كلها دون فهم لألرضية التي سيجرب فيها اختياره ودون اعتبار
لرشوطها ومتطلباتها  -كام عند (إدريس) الذي أشار إيل أن ننيس
مفهوماتنا األوروبية التي تعلمناها عن (أرسطو وشكسبري) وغريهام
ونقاد املرسح الكبار ،وكام ذهب (روجيه عساف) يف كتابه «املرسحة
 ..قناع املدينة» إىل أن تحقيق مرسح مختلف يتطلب رشطا أوليا
قوامه يف إهامل متعمد لكل ارتباطاتها املرسحية ،إال أن (سعد الله
ونوس) يختلف عن أغلبهم ويرفض االنغالق يف قوالب املرسح
الغريب والخضوع إىل مقتضياته دون أن يكون لذلك داع مقنع،
ويطالب باملعرفة الدقيقة بتيارات هذا املرسح والتعامل معها
نقديا ،والطريق األنجح لالنغراس الفعيل يف عوامل الجمهور الذي
يؤمن لإلبداع أصالته املنشودة ويعيد إىل املرسح جامعيته وهو
يشبه العمل الجامعي بكيمياء متفاعلة تعطي العنارص فيها أقىص
ما لديها ..لكن ذلك ال يعني طمسا لعمل األفراد داخل املجموعة
وتحقيق أعىل درجة من التفاعل بني مختلف أطراف الفرجة،
والحوار داخل املجموعة ذاتها ،ويلح عىل منحي املامرسة يف فعل
التأصيل ،وأن املدى السيايس هو األهم يف فعل التأصيل ،ومل تكن
غايته من ذلك تحقيق هدف جاميل أو تطلع ميتافيزيقي ،..بل
الرتكيز عىل التحفيز حتى ال يتحول املرسح إىل أداة تفريغ ،وتزيد
الوضع القائم رسوخا ،ويقرر (املؤلف) أنه بذلك قد تأثر بـ (أرفني
بسكانور) و(برتولد برخت) والتي بني عليهام مرتكزاته األساسية
يف املرسح السيايس ،وأن هناك صلة بينه وبني توجهات (ونوس)
ورؤى (بسكاتور) يف املرسح الربوليتاري وأن هذا ال ينايف وجوها
من الفروق بينهام ..إذ بدا تعبري (ونوس) عن انتامئه السيايس تعبريا
ضمنيا غري رصيح حينام تبني (بسكاتور) الفكر املاركيس بشكل
رصيح وإلحاح  ..بينام اقترص (ونوس) يف نصه عىل اإللحاح عىل
رضورة الخروج عن املؤسسة املرسحية التقليدية لكنه مل يعتمد يف
ما حدد من مسالك للتأصيل اإلبداعي عىل تجربة شخصية مكتملة
يف مجال املامرسة املرسحية املنشودة ،ويتساءل (املؤلف) :وهل
يعني ذلك وقوع (ونوس) يف أرس التقليد وهو الباحث عن مرسح
عريب أصيل ومتطور؟ لكن هناك ما يؤكد وعيه مبا يشهد مقاربته
من مزالق الوقوع يف التقليد  -لذا فقد اجتنب نهائيا استعراض
صور وأشكال املامرسة املرسحية ،واقترص عىل رسم صريورة الفعل
املرسحي وبيان أسس هذه الصريورة وعالماتها ،ودعا برصاحة إىل
ترك الصيغ الجاهزة للمرسح ،وألح عىل رضورة العمل عىل ترشيك
جمهور الطبقات الكادحة ،ويري أن ما يضفي عىل خطاب (ونوس)
انسجاما أكرب ومصداقية أوضح يف هذا املجال هو عدم ربطه تحقيق
مامرسة أصيلة للفن املرسحي برشط االختالف مع املرسح الغريب ال
ليشء إال ألنه غريب ،وهذا املوقف يُنزل توجهات (ونوس) من ناحية،
يف إطار عدد من املرسحيني يف العامل سعوا ويسعون إيل تحقيق
درجة من الجدوى والنجاعة لهذا الفن يصبح معها فاعال وفعاال،
ويحد من ناحية أخرى مسالك التأصيل اإلبداعي التي عددها
وكأنها استجابة للدعوة الضمنية التي ضمنها (بسكاتور) ،ولكنه يلح
إلحاحا خاصا عىل ربط خصوصياته االجتامعية وميزاته الثقافية،
وهو ما يؤكد تطلع (ونوس) يف خطابه إىل تحقيق صور أخرى من
املرسح السيايس التي تختلف عن (بسكاتور) ،ولكنه ال يريد قطيعة
تامة معه وهو ال يريد أن يفرط يف التجربة املرسحية التي عرفتها
اإلنسانية ،وال يريد أن يقع يف اآلن ذاته ،تحت وقع االستالب
الناجم عن فعل التقليد ،ويعترب االنسياق إىل السعي إيل تحقيق
االختالف مع الغرب ال ليشء إال ألنه غرب ليس إال صورة من صور
(الشيفونية) وشكال من أشكال االنغالق ال يقل إساءة إىل اإلنسان
العريب وثقافته من االنسياق إىل تقليد فن من الفنون دون وعي
بالداعي إليه وال بالغاية منه ،وتتجيل مامرسة (الحق يف االختالف)
مرشوطة بتنزيلها يف إطار الحركة التاريخية التي ال ميكن أن تكون
غري مرشوطة بتنزيلها يف إطار الحركة التاريخية التي ال ميكن أن
تكون من غري االنتامء االجتامعي والثقايف ،ومن غري االندراج ضمن
التجربة البرشية.
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مسرح الالجئني

الميلودراما وفقدان الحداثة

()2-2

تأليف :ماثيو باكيل
ترجمة  :أحمد عبد الفتاح

جريدة كل المسرحيين

إن تحديد طبيعة هذا التأثري ،مبجرد أن ندرك أهداف ورضورات
تأكيدات امليلودراما املبكرة واملثرية وعالقتها الوثيقة بحساسية الجمهور
املعارص املؤملة ،ليس باألمر الصعب ،لكنه يعتمد بشكل حاسم عيل
اعرتاف ما بالطريقة املحددة التي تعرفنا من خاللها عيل إغراءات النوع
العاطفية واملثرية يف تقنية جاملية متامسكة  .ورمبا الصورة األجدر
باملالحظة لهذا التطور الشكيل املبكر ،والتي أشارت إليه مرسحيات
بكسرييكورت املبكرة رغم أنها ظاهرة بوضوح يف مرسحية هولكروفت
وتطورت بقوة عيل مسارح لندن ،هو التجريد الرسيع لتشكيل الثورة
التاريخي للفعل  -وهو مسار خاص ومحارص لألزمات – يف سلسلة
جاملية منهجية تسرتشد مبنطق متتابع لتكثيف وترسيع الصدمة
املؤملة  .وقد أسفر هذا التجريد عن منط دينامي ،قابل لالمتداد بال
حدود ،وقابل للضغط والتمدد الكبري ،وقابل للتكيف مع رسديات
وسياقات أكرث تنوعا وتنظيام ،ورغم بدت يف وقت مبكر ،من خالل ما
وصفته كارولني ويليامز  ،Carolyn Williamsيف مناقشة امليلودراما
الفيكتورية ،بأنها حركة متذبذبة بني اللحظات االستيعابية واالنطوائية
والتطابق العاطفي واملشاهد املذهلة املنبثقة عن العنف الصادم .
وقد بلغ تطور هذه النزعة الجاملية التي ميكن فهمها عيل أنها
عالمة أساسية للطابع الشكيل الحديث للميلودراما ،التي وصلت إىل
لحظتها املحتملة ذات الكثافة األكرب يف عرشينيات القرن الثامن
عرش عندما اقرتب هذا النوع من الحياة األرسية والشعبية ووصل
تأثريه وبنائه إىل إيقاعات ورسعة العامل الصناعي املدين .ورغم ذلك،
يتضح ظهورها قبل ذلك بكثري ،يف تكوين الرسد األسايس للميلودراما
والتقاليد املرسحية ،من اعتامدها الرسيع السائد عيل اللوحات
املذهلة للمجتمع املثايل واألفعال األولية للعنف املقتحم ،وخضوعها
النموذجي الفوري املتسارع ،والتبادل اإليقاعي بني مشاهد االنهيار
واالستعادة ،والهروب واللجوء ،والرعب والكوميديا ،وفقدان املنفي
والعدالة التصالحية .ويتضح تكوينها أيضا يف التطور املبكر للشخصية
امليلودرامية ،والسيام ذات الطابع الرشير ،حيث يؤدي تقديم أنواع
الشخصيات النموذجية اجتامعيا ولكنها مشحونة مرجعيا ،ومجازيا
بشكل أكرب من شحنها رمزيا ،إىل إنشاء شخصيات مجردة ومستقطبة
ومكثفة ومتعاطفة وكارهة – الشخصيات التي تحمل مجموعة متنوعة
من املحفزات العاطفية لردود الفعل هذه .فقد كانت هذه التطورات
التحويلية مدفوعة ومحددة بشكل تدريجي من خالل األعامل
اإلبداعية الفردية ،عيل الرغم من عدم وجود تاريخ رسمي مناسب
للميلودراما املبكرة ،فلم يتطلب األمر سوى إلقاء نظرة عيل تاريخ
املرسح لتحديد بعض املرسحيات والعروض األكرث تأثريا وإبداعا .ففي
هذه املرسحيات والعروض نجد رغم ذلك تاريخا ال يزال غري مميز
لدمج امليلودراما التدريجي للفعل الدرامي وتطور طاقاته من أجل
الصدمة الضاغطة والعرض املستوعب املكثف ،عيل نحو متزايد القوة،
واالستغالل املنهجي للحاالت العاطفية غري املستقرة التي قدمتها هذه
التقنيات  .وأحد هذه األعامل هي مرسحية ويليام بارميور William
« Barrymoreفارس الدم األحمر» عام  ،1810والتي تقدم مثاال طيبا
ملا تم انجازه يف هذه املجاالت يف أول عقد كامل الزدهار امليلودراما .
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مسرحية ويليام باريمور « الفارس األحمر»
أول ميلودراما رائعة ملرسح أستيل للفروسية ،هي مرسحية بارميور
التي استمرت ملدة  175ليلة بشكل غري مسبوق ،وحققت ملنتجيها يف
العرض األول مثانية عرشة ألف جنيه.
وقد كان من املتنبأ به أن تكون تقليدية ،بحبكة مستمدة بأجزاء
متساوية من مرسحية شيللر «اللصوص  »Die Rauberومرسحية
شكسبري «مكيال مبكيال  »Measure for Measureيف إطار مقتبس
ليك تركز امليلودراما عيل الحياة األرسية املنهارة واألخطار الرومانسية،
وتحيك قصة جهود السري روالند الرشيرة لفرض نفسه عيل السيدة
إيزابيال زوجة أخيه األكرب الدوق ألفونسو الذي كان مسافرا يف
حملة صليبية (وقد عاد اآلن متنكرا) .وعيل الرغم من أجواء القلق
التي سادت إنتاج مرسحية «فارس الدم األحمر» ،فقد كانت مليئة
بالحيوية – يف ذروة صعود بونابرت ،عندما مل تكن املخاوف من الغزو
الفرنيس والتخيالت وعنف الفوىض الشعبية نشيطني فحسب ،بل كانا
شديدين ،بالتايل كانت لحظة املخاوف واألوهام من االستيالء غري
الرشعي والزواج القرسي واالغتصاب يف غياب األزواج واآلباء ،من بني
جميع الجنود والرجال املرعبني ،حقيقية متاما – أكرث من مجرد نجاح
مدوي .وكان أيضا من الواضح جدا أنه عمل شكيل ومرسحي قوي،
استغل اإلمكانيات املذهلة ملرسح أستيل إلنتاج دراما مثرية ذات
قوة ورسعة وشدة غري مسبوقني – بطريقة تتوافق بشكل واضح مع
تطور تلك الحرب املذهلة .وبإعادة إحيائها وتذكرها يف النصف قرن
التايل ،وبعد فرتة من استدعائها باعتبارها لحظة افتتاحية ألجمل أيام
ازدهار مرسح أستيل الشعبي ،ظل هذا العمل لعقود من الزمن مثاال
ألدراك امليلودراما املبكر لقدرة الشكل الهائلة عيل تحقيق املتعة
واإلثارة  .ويف عام  ،1830قدم جورج دانيال ( )George Danielطبعة
كمربالند من مرسحية ميلرن « H.M. Milnerماسانيلو »Masaniello
وهي ميلودراما ذات طابع مميز ،مثلت خروجا صارما عن فرتة تطور
النموذج األوىل ،من خالل التذكري بالحنني الواضح أليام الشباب عندما
تويف عدد من الجمهور املتحمس يف مرسح أستيل يف ليلة طويلة مليئة
بالحيوية وتركوا فجوة يف عرض «فارس الدم األحمر» .
مل يكن صعبا توقع املنهج الدرامي الذي قدم ردود األفعال هذه ،ألن
مرسحية بارميور هي من عدة نواح عمل درامي صارم ومتطرف ،وقد
تم تحريك آليات قوته بكاملها منذ البداية .يرتفع الستار ليكشف واد

خشبي صغري ،وبداخله لوحة للشوق الرعوي تناسب عرصها ،تجلس
األم عيل مقعد ريفي تحت شجرة بلوط ذابلة ،وأكاليل الحزن تلف
رأس ابنها .بجانبهام خادمة شابة غارقة يف خطاب غرامي قوي« .عهد
الحب الحلو» ،تندب األم للصبي يف السطر االفتتاحي« ،اقبل قبلة األم!
لألسف هذا كل ما تبقي لتمنحه» .يف الوسائط املتطرفة ،ميكننا أن
نقول ،وصورة الجذب التي يرىث لها مع جاذبية واضحة للمشاهدين
املهددين بالغزو ،وقد خرج رجالهم للحرب ولكن الصورة حطمت
اللحظة التالية أيضا من خالل التنبيه ،واقتحام أقىص خوف متخيل يف
الواقع« :اضغ !» ،األم تبيك «ما معنى هذه األصوات القتالية؟ البعيدة
يا عزيزيت اميا ودعني أعرف أسوأ قرارات القدر».
عودة اميا رسيعة تقريبا ،مدفوعة بالذعر والترسع« :بعيدا  ..بعيدا
يا سيديت العزيزة – األمان ليس هنا» .يظهر بعيدا يف أعيل التالل
مجموعة جياد .تتناول مرسحية «الفارس األحمر» تراجعنا ! يتشتت
انتباه األم من هذا الذكاء ،فتخطف طفلها إىل حضنها ،وتندفع تتبعها
اميا ،ييل هذا الرتاجع الرسيع ظهور مجموعة من الجنود عيل الجياد
وعيل أرجلهم ،مع وصول مفاجئ عيل خشبة املرسح لحشد كبري من
الفالحني املذعورين عند مدخل الحدود يف مجموعات مسلسلة .وبينام
تتصاعد املوسيقى ،يحتشد الفالحون يف الكواليس بينام تتجمع القوات
خلفهم ويندفع الرشير العظيم السري روالند وهو يرتدي مالبس حمراء
بالكامل عرب الجبال عيل ظهر حصانه ،ويقرتب فجأة ويحتل وسط
خشبة املرسح بينام يرفع الفالحون أصواتهم برتنيمة الوالء الرهيب
لشهرته وقدرته .ويف اللحظة التي حددها للمطاردة مع ألف عالمة
ألولئك الذين يجدون السيدة ايزابيال وابنها ويعيدونها مع ابنها ،ومع
أنهم يشعرون بالظلم ،إال أنهم رسعان ما يطيعون ،ويغنون مع الجوقة
أثناء املغادرة  « :ألن هذا أمر السري روالند العظيم  /فمن يجرؤ أن
يقول ال « .
املشهد مميز يف ذاته لرسعته الشديدة وقوته ،فهو يتحرك يف بضعة
لحظات من االستنباط االستيعايب لالنعكاسات واملشاعر والقلق إىل
إدراك مذهل ثم صادم يف فعل مذهل للكابوس واألفكار نصف
املدروسة .قد يبدو لنا هذا تطورا مبتذال ،ومع ذلك ،يجب أن يحمل
يف نظر الجمهور قوة رنانة بعمق واستحرض أفكارا حقيقية جدا عن
حارضهم ومستقبلهم .
وغم ذلك فان التوحيد الجذري للفعل هو مجرد بداية لتسلسل طويل
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من ثالثة مشهد يكرر دينامية التأرجح الرسيع لألول ويضاعفها  :يف
املشهد الثاين «يف غابة كثيفة» نجد إيزابيال تحمل متسك ابنها مرة
أخرى يف لوحة رعوية آرسة (وإن كانت بدائية) وهي اآلن ليست يف
حالة حزن وحب ،ولكنها يف يأس محموم ومشتتة ،وهي تبيك «أيا
ولدي» « .إىل أين نطري؟» يطمئنه الطفل ،فعقله الربيء مازال رائقا،
وقد أصبح صوته اآلن أكرث تأثرا بالخوف املثري للشفقة «داخل الكهف
يا أمي حيث لن يفكر عمي القايس أن يبحث فيه» .ويف أعقاب
كلامته ،تدخل أميا مرة أخرى يف حالة انزعاج ،ولكن من تهديد أقرب
بكثري وغي مريئ« :ابتعدي يا سيديت العزيزة ! نحن مطاردون – اصغ
أسمع خطا – ابتعدي  ..ابتعدي!» .ويف لحظة يبدأ املشهد الثالث يف
الكهف مع لوحة أخرى طبيعية وأكرث بدائية الزابيال وابنها ،جالسني يف
املنتصف ميلؤهام الرعب لدرجة انهام «ال يستطيعان التامسك» .وعيل
جزء جانبي من الصخرة ،هناك نقش يشري إىل محنتهام مقدما« :يف هذا
االنسحاب البائس سعت زوجة ألفونسو وطفله إىل مالذ من محاكمة
الفارس األحمر .اآلن تدفع األم طفلها إىل صدرها يف فزع وعجز «تغطي
وجهه بالدموع» و«ويبدو الطفل مثريا للشفقة يف وجهها» ،ويعزيها
بسذاجة« :ال تبيك يا أمي العزيزة! فان السامء لن تدع عمي يؤذينا.
فتجيبه «الجميل الربئ»« ،هناك أملنا الوحيد .قوة الله تعاىل! الذي
يعرف أمنيتنا ،سوف يهبني رؤية ألفونسو ثانية!».
ال بد أن الرصاصة التي أنهت املرسحية قد هزت الجمهور بشكل ما
ليك يعودوا إىل حارضهم ،ألن البندقية بني السيوف تجعل الفرسان
يبدون وكأنهم حلم ،ولكن ال بد أنها اكتسبت قوة نتيجة لذلك ،ألن
تضميناتها أكرث من تحد مزعج  .فمن بني العنارص البارزة يف هذه
البنية ،التي ميكن أن تصل إىل تشخيص أكرث األعامل إثارة يف هذا
النوع ،هي بالتايل تعزيز الفكر والرعب .ففي مفارقة حادة مع اإلطار
األخالقي التعوييض الذي تتسم به مرسحية بكسرييكورت ،فان الحدث
الدرامي يف مرسحية بارميور يقدم العامل الذي تكون فيه الفضيلة
محمية باالستخدام الحاسم لقوة القتل – حيث يتم ضامن سالمة
الوطن من خالل أعامل الحرب املستمرة ،من أجل فهم رشوط اللحظة
السياقية للمرسحية  .وهذه النقلة ،التي متيز بالرشوط الصارخة اقتباس
امليلودراما من منظور نوع تعليمي محافظ من االستعادة االجتامعية
يف املقام األول ،إىل نوع متشدد ومثري للسلطة اإلمربيالية ،ميكن أن
تفتح الباب لعقود من الشوفونية وأعامل كره األجانب ،وكلها تحث
عيل مخاوف مامثلة من عامل الحب الثنايئ ،والنظام املحارص واملهدد
بالكراهية والقسوة والفوىض غري املنطقية .
التكييف العاطفي:
رمبا يكون الجانب األكرث إثارة لالهتامم يف هذه البنية الجاملية
املتذبذبة ،مع ذلك ،ليس سيكولوجيتها الدينامية الضمنية التي فرضتها،
وال البنية املستقطبة للحدث والنضال ،ولكن الدينامية النفسية التي
فرضتها وعززتها وأنتجتها – وهي عملية انغامس عاطفي وتباعد غري
مستقرة يدعو بالتناوب إىل االرتباط الودي الذي يحفز الرفض الدفاعي

واالنسحاب .فكام توضح مرسحية بارميور ،يتحقق التكثيف العاطفي
ومؤثرات الصدمة – أي ،الرسعة والقوة التي ُتقدم من خاللها – ولكن
الدرجة التي تستطيع املرسحية أن تستدعي حركة البندول من جانب
إىل آخر ،من االنغامس االستيعايب إيل التنصل من الخوف  .ومبصطلحات
نفسية أدق ،فان ما نجده هو الجاملية التي تستدعي تبادال مكثفا
ومركزا بني ما وصفته تريزا برينان بأنه انتقال األثر السلبي واإليجايب
– فاألول يستتبع التوقع االستيعايب السلبي لنامذج الطيبة املثالية أو
الحب ،واألخري يستتبع التبني الدفاعي للعواطف العدائية أو املتناقضة
واألحكام ،واالستئثار وكبت املشاعر العاطفية باعتبارها مؤثرات سلبية
مثل الكراهية أو الخوف منعكسة أو ملقاة إىل الخارج ،بسهولة عيل
آخرين ،من خالل الفعل الغاضب وغالبا العنف – ينتج تكرار الكل
تأثريا قويا من التسلية ،أو موامئة استجابة الجمهور العاطفية واملثرية.
هذه القراءة تقلب كثريا من االفرتاضات التقليدية للميلودراما رأسا
عيل عقب .ورمبا األكرث وضوحا ،أنها توحي بأن مفاهيم امليلودراما –
التي ما زالت شائعة اليوم– باعتبار أنها زائفة عاطفيا ،وأنها دراما
غري واقعية ،مليئة بالشخصيات التي تفتقر إىل االهتامم النفيس،
وتتميز بأنها تقاليد مبتذلة ومضحكة ،وال يصدقها سوى السذج ومتثل
خطأ فادحا يف الفهم .بل عيل العكس من ذلك ،يبدو يف هذا الضوء
أقرب إىل التعبريية الحسية ،إنها دراما مؤملة عاطفيا وحاسمة نفسيا،
ومبنية وفقا للتقاليد التي تتطابق مع األمناط املستقرة لالستجابة
املؤثرة ،وتساعد عيل ابتكارها وتعزيزها ،وذات مصداقية بالنسبة
ألولئك الذين كانت تجارب العنف والتفكك أكرث استدامة .وقد كان
إيريك بنتيل ومايكل بوث عيل صواب يف وصفهام للشكل بأنه «النزعة
الطبيعية لحياة الحلم» ،ولكن توصيفهام اخطأ التمييز باقرتاحهام أن
عامل حلم امليلودراما هو العامل األفضل الذي يقدم العزاء أو اإلميان
التعوييض ورعاية الرؤى أو استعادة املجتمع األخالقي ملن وقعوا
ضحية الواقع العدايئ الحديث .بل بالعكس ،كام الحظ عدد من
النقاد بحلول عام ،1830أن اإلطار األخالقي للميلودراما الذي بدا أنه
أكرث عنارص الشكل زيفا ،وسادت ادعاءاته يف وقت مبكر وطغي عليها
ميل هذا النوع لتقديم رؤية كابوسية لعامل يتسم بالسلبية العاجزة
والخسارة الكارثية ضد العنف ،التي يتم التالعب بها بشكل أكرث فعالية
من جانب أولئك الذين يتجاهلون االعتامد عيل املجتمع يف السعي
الدؤوب ألنانية الربح  .فإذا بدا أن البنية األخالقية تقدم رؤية مواساة،
فان بنيتها العاطفية تعزز بدال من ذلك املنظور املضاد ،وتشجع وتعزز
العمليات الطفولية لالنسحاب الدفاعي ،وإسقاط العنف ،وتخفيف
القدرة عيل تشكيل العالقات العاطفية الحميمة يف مواقف أقل تكلفة،
وتقوي مشاعر االغرتاب الرشعية اإليذاء ،وتبديل استهالك الوهم
الحيس السلبي من أجل أداء أكرث تعقيدا واألداء الذي يتطلب تحديد
الهوية واعمل الجامعي .
تشبث الميلودراما بالوعي الجماهريي
تقلب هذه القراءة أيضا املفاهيم التقليدية للتاريخ الشكيل
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واالجتامعي لهذا النوع ،حيث يُنظر إىل التطور املتتايل للميلودراما،
القوطية والرومانسية واألرسية واالجتامعية والنفسية واإلثارة
السينامئية ،عيل أنه تحرك تدريجي نحو الواقعية حيث تضعف قبضة
الشخصية الخيالية يف هذا النوع عيل العقل الشعبي  .وإذا تناولنا
بجدية املفهوم الذي يرى أن امليلودراما توظف باعتبارها شكال تعليميا
للتكييف املؤثر ،وإنتاجه واستهالكه التدريجي يف تشكيل حساسيات
وعواطف جمهورها ،فمن املمكن أن يُرى هذا املسار العام بدال من
ذلك باعتباره تكثيف تدريجي ودعم تدريجي لقبضة امليلودراما
عيل انتشارها العميق والواسع يف وعي الجامهري .وبدال من اإلشارة
إىل تحول أكرب نحو الواقعية ،فقد يُنظر إىل ظهور امليلودراما األرسية
بأنها تغلغل الشكل يف عامل أقرب إىل الحياة اليومية والعالقات بني
الشخصية ،وامليلودراما النفسية كاستيعاب بنيتها الداخلية ملفهومي
الهوية الشخصية والخاصة ،وامليلودراما السينامئية كانعكاس لهيمنة
الشكل وصيغ التخوف اإلدرايك يف نهاية القرن العرشين.
بدال من اقرتاح فك التشابك التدريجي عن امليلودراما ،فان هذا الرأي
يعني ضمنا التخيل عن أجزاء أكرب من الخيال لتأثريه ،حيث يصبح تأثري
تكييفه الفعال راسخا بشكل متزايد ،وتصبح الحاجة إىل التأثريات املثرية
مستمرة ،وأكرث داخلية ،وارتباطا بالتجديد اللحظي للتجربة الحية
 .وفضال عن اقرتاح إضعاف النوع مبرور الوقت ،يشري هذا الرأي إىل
دمج امليلودراما يف الوعي ،مع التمثيل امليلودرامي التدريجي للواقع
النفيس واالجتامعي حيث يصبح العاطفي شكال معياريا للشعور
والفكر  .ومع وضع هذا الرأي يف االعتبار ،فمن الصعب أن نتجنب
استنتاج أن التاريخ الطويل لإلهامل النقدي للميلودراما ،ومبعنى آخر
فان تكوين املفهوم الرومانيس للثقافة األدبية التي أبعدت امليلودراما
من االعتبارات النقدية الرشعية ،يرجع إىل عدم القدرة عيل فهم تأثري
الشكل بشكل أقل من عدم الرغبة املخيف ،فضال عن عدم الرغبة
يف اإلغراء ألدراك االعتامد املتزايد ،لالعرتاف مبدى املشكلة .ومن
املفارقات ،أن الدليل عيل هذه مثل هذه النتيجة رمبا يكون أكرث
وضوحا مبارشة يف سالسل تقييم امليلودراما النقدي الحديث :جهود
روبرت هيلامن وايريك بنتيل لتقديم امليلودراما ليس فقط كنمط
مركزي للوعي الحديث ،بل كنمط درامي جوهري ،نسخة من التجربة
الخالدة ،وبالتايل تدل عيل وجودها العضوي الطبيعي يف الثقافة
والفكر.
كانت وجهة نظري هنا جدلية بشكل متعمد ،ولكن ال يجب اعتبارها
اتهام و حجة لتبني االزدراء التقليدي أو تجاهل هذا النوع مرة أخرى.
بل عيل العكس ،إنها جهد القرتاح رضورة استفسار األسلوب املنترش
الذي شكلت من خالله امليلودراما الثقافة الحديثة .ويف هذا الصدد،
فانه أيضا جهدا لزعزعة مجال الدراما الحديثة .ألنه عيل الرغم من
االهتامم بالزيادة الكبرية يف االهتامم بامليلودراما ،إال أنها تظل شكال
موجود عيل هامش مجال الدراما ،ويسجل بالكاد يف الجهود املبذولة
لفهم تاريخ الدراما الحديثة .ورغم ذلك ،استمرت الدراما تنظر إىل
إبسن والواقعية أو بوشرن والطليعة باعتبارهام التقاليد باعتبارها
تقاليدها األصلية ،وبالتايل تحدد الدراما الحديثة بأنه ليست امليودراما.
وبالتأكيد من هذه املالمح الواقعية الطليعية تطورت الدراما يف
القرن العرشين ،ولكن مل يكن أي معيار لهذه التقاليد أي تأثري عيل
الثقافة الحديثة أكرث من امليلودراما التي حاولوا وحاولنا الهروب منها،
وباستمرارية تعريف املجال وفقا لهذه املصطلحات ،فإننا فعلنا شيئا
أكرث من مجرد تشويه تاريخ الدراما الحديثة :فقد شوهنا – وميكنني
أن أجادل ،بأننا تربأنا وأنكرنا – الدور الذي لعبته الدراما يف الحداثة .
.....................................................................................
• نشرت هذه المقالة في theater journal 61
by the Johns Hopkins 190-(2009) 175
University Press
• مايو باكلي يعمل أستاذا بقسم اللغة االنجلزيية
بجامعة روتجرز بالواليات المتحدة األمريكية  .من أبرز
كتبه « :الرتاجيديا تسري في الشوارع :الثورة الفرنسية
وظهور الدراما الحديثة».
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تدق ناقوس اإلبداع

روحية عبد الباسط
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العباسة الشاعرة أخت هارون الرشيد ونكبة الربامكة من
القصص الدرامية التاريخية ،أثارت شهية عزيز أباظة ليكتبها
عام  ،1947ويحصل بسبب عرضها عىل الباشاوية ،ثم متر
األيام والشهور واألعوام الطوال حتى يأيت الكاتب املرسحي
والشاعر محمود حسن ليكتب لنا مرة أخرى عن العباسة
وعن نكبة الربامكة ،ولكن من خالل وجهة نظره هو ورؤيته
للعباسة ولنكبة الربامكة ،يف مرسحية شعرية استلهم فيها
الرتاث من حيث وجود الحادثة بالفعل واألشخاص ،ومن ثم
قدم لنا نصا ،مرسحيا ،مبدعا ،وعرصيا ،يتامىش مع متطلبات
العرص الحديث.
ركز عزيز أباظة يف مرسحية العباسة عىل تفاصيل تاريخية
خاصة بحادثة نكبة الربامكة ،هنا كان البطل هو الحدث
الفعيل وهو نكبة الربامكة ،أما محمود حسن فقد ركز يف
مرسحيته العباسة عىل العباسة نفسها وما وقع عليها من
ظلم من هارون الرشيد هي وزوجها جعفر ،هنا عند
محمود حسن كانت العباسة هي البطل الرئييس للمرسحية
الشعرية «العباسة»« .العباسة» ملحمة شعرية أهدانا
إياها الشاعر الكبري محمود حسن يف ليلة ساحرة من لياىل
قاهرة املعز ،حيث التاريخ والرتاث حالة درامية فريدة من
نوعها جمعت بني الفن واألدب والجامل لتحلق بنا ىف سامء
اإلبداع لرنى حدثا فنيا جمع بني الرقي واألصالة واملعارصة،
أثناء املشاهدة تذكرت مقولة مهمة هي إذا أردت أن تعرف
ثقافة شعب فاطلع عىل مرسحه ..فعال ،يف العباسة تحقق
املعنى وتحققت العبارة.
كام ظهر من خالل قراءة النص املرسحي الشعري «العباسة»
عمق ثقافة الكاتب املرسحي الكبري الشاعر محمود حسن
التي تنوعت مجاالتها يف عدة اتجاهات منها التاريخ
والرتاث وعلم النفس وغريها من املجاالت العلمية واألدبية.
اعتمدت «العباسة» عىل حبكة قوية جمعت كل مواقفها يف
عقد من اللؤلؤ الثمني ،أما الرصاع فكان متعدد األشكال،
حيث وجدنا رصاعا داخل النفس ،ورصاعا داخل األرسة،
ورصاعا عىل امللك ،ورصاعا مع القيم واألخالق العريقة
الخالدة ،ظهر ذلك يف رصاعات هارون والعباسة وجعفر
وصاحب السيف املسنون السياف.
حالة درامية فريدة من نوعها جمعت بني الرقي والعراقة
واألصالة ،تعددت املشاهد والصور يف نسيج من الحرير
حاكه الكاتب والشاعر الكبري محمود حسن بذكاء يسبح يف
العدد 754
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عقل وقلب القارئ أو املشاهد ليحقق نظرية التطهري التي
حىك لنا عنها أرسطو حيث قال إن املرسح يطهر القلب
والعقل والروح.
العباسة جمعت بني الرشق والغرب قديم الزمان وحديث
اليوم لتقدم لنا مجموعة من القيم واملبادئ األخالقية التي
نرغب أن تعود بها الحياة إىل سابق عهدها ،حيث األخالق
هي املعيار لنجاح كل العالقات ،عالقة األخ باخته؛ هارون
والعباسة ،عالقة الصاحب بصاحبه؛ هارون وجعفر.
كام أشارت العباسة أن البعد عن القيم واملبادئ األخالقية
هو السبب الرئييس يف هدم كل العالقات .كان الرصاع
النفيس لدى هارون عىل رغبته يف االحتفاظ بامللك ،شديدا
جدا لدرجة أنه خرس أخته العباسة وخرس صديقه ،ولكنه مل
يستطع أن يضع امللك عىل املحك فاختار أن يخرس كل يشء
حتى يحتفظ بامللك.
ظهر ذلك يف كلامته لجعفر :أبكيك ،نعم ..والله نعم ،فأكون
القاتل والنائح ،لكن ال أملك أن أعفو ،ال ميكن يا جعفر أن
يغفر عريش أو أن يتصالح.
غلبة هارون شهوة امللك فخرس كل عزيز ،ظهر من خالل
النص املرسحي الشعري «العباسة» متكن الشاعر والكاتب
املرسحي الكبري محمود حسن من لغته العربية القوية التي
كانت يف نفس الوقت أداة لينة طيعة يف يده ،فنسج القالب
الدرامي بكلامت تجمع بني البساطة والرقي ،وتحمل من
شدة جاملها موسيقى هادئة تخرتق أذن السامع أو املشاهد
أو القارئ ،فتصل إىل القلب والعقل مبارشة.
«العباسة» مرسحية شعرية يعود بنا بها الشاعر والكاتب
املرسحي الكبري محمود حسن إىل املرسح الشعري العريق،

حيث جامل اللفظ ورقي الهدف وروعة املشهد املرسحي.
تم تقديم القراءة للنص املرسحي الشعري «العباسة» عىل
ّ
مرسح املؤسسة القومية لتنمية املجتمع بالعجوزة ،اعتمد
تم وضع
العرض املرسحي عىل تقنية املنظر الواحد ،حيث ّ
صورة كبرية لوجه العباسة تضع اليشمك عىل وجهها فال
يظهر منه غري عينيها الساحرتني اللتني تحمالن القوة
والجامل ،وأعطى اليشمك الذي أخفى مالمحها عامل جذب
لكل من تقع عيناه عىل هاتني العينني اللتني ميلؤهام السحر
والجامل.
تعترب العباسة الشاعرة العباسية الجميلة أخت هارون
الرشيد هي البطلة الحقيقية التي تدور حولها املرسحية
الشعرية ،من عندها تبدأ امللهاة بحب هارون لها وللوزير
جعفر ،فيزوجهام ثم يحرمهام اللقاء ،فتتحرك العباسة
وتعيص أمر هارون الرشيد األخ وامللك ،وتلتقي بزوجها
وتنجب طفال ،متحدية يف ذلك كل القواعد امللكية ،ثم
تتحول امللهاة ملأساة عندما يعلم هارون الرشيد فيقتل
جعفر زوجها ،وهنا تبدأ املأساة .التزم املخرج والكاتب
املرسحي بكل ما جاء بالنص املرسحي ،وصحب العمل
تم نظمها من خالل
موسيقى هادئة عىل العود وأغنيات ّ
كلامت النص الشعري «العباسة».
حرض العرض املرسحي الشعري عدد كبري من املتخصصني يف
األدب والشعر واملرسح من داخل مرص وخارجها.
ويف النهاية اختتمت القراءة بندوة عن النص املرسحي
«العباسة» ،وعن الكاتب املرسحي والشاعر محمود حسن،
تحدث فيها عدد كبري من املتخصصني والنقاد الذين أشادوا
بتميز النص املرسحي الشعري «العباسة».
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جريدة كل المسرحيين

مام ال شك فيه أن نجاح زيك طليامت يف تونس أوغر صدر بعض
املنافسني له يف مرص ،أو أثار حقد بعض تالميذه من الجاحدين
الذين كانوا سبباً يف تركه مرص والسفر إىل تونس! ولعل هذه
الفئة من الغيورين والجاحدين متنوا فشله يف تونس؛ ولكنهم
أصيبوا بخيبة أمل عندما عاد منترصاً! ولسبب أو آلخر وجدنا
«فجأة» الفنانة «أمينة نور الدين»  -التي شهدت بنفسها نجاح
طليامت ،وشاركته فيه ،وتحدثت عنه – تنقلب عليه وتشكك
فيه!!
أول جريدة نرشت ألمينة آراءها هذه كانت «القاهرة»  -يف
أواخر مايو  – 1954ومهدت للموضوع بقولها :عادت أمينة نور
الدين إىل القاهرة بعد أن قضت يف تونس شهرين و 18يوماً،
وأخرياً عادت من تونس وها هي تحدثنا عن رحلتها ،قائلة:
قبلت أن أسافر إىل تونس ،وكان يف استقبايل باملطار األستاذ

«العقريب» مندوب البلدية ،واألستاذ محمد الحبيب املحامي،
والسيد أنطوان عيد .واألول ميثل البلدية يف شئون تشجيع
الفنون والثاين يعترب نصري املرسح األول فهو رجل ثري يربح
كثرياً من مهنة املحاماة ولكنه يرصف كل ما ينفق عىل املرسح.
وميتلك مرسحاً كامل املعدات من مناظر ومالبس ونراه دامئاً
وراء كل حركة مرسحية .والثالث يعترب القائم عىل التبادل
الفني بني تونس ومرص وبقية الشعوب العربية .والحياة الفنية
بتونس متقدمة بالنسبة لعدد سكانها ولعلها األمة العربية
الثانية التي اهتمت باملرسح وأَ ّلفت فرقة حكومية! واألستاذ
محمد عبد العزيز العقريب وهو يف الثانية والخمسني من عمره
وتلقى الفنون املرسحية عىل يدي ميشيل سيمون وقىض مثاين
سنوات بباريس يف دراسة مستمرة ولقى متاعب كبرية يف حياته،
وأخرياً استطاع أن يجد مكانه عىل رأس هذه الفرقة بعد جهاد
شاق طويل .والعقريب فنان أصيل أستطيع أن أقول إنه يصل
إىل مستوى حسني رياض ،وألفت إليه نظر مخرجي السينام
ألنه يعترب نجم شعوب شامل أفريقيا وعددهم حوايل عرشين
مليوناً فلو اشرتك يف فيلم تأكد إقبال هذه الشعوب عليه يف
حامس .واذكر من أعضاء الفرقة األساتذة التيجاين ،وتوفيق عبد
الله ،واملازوين ،والسماليل ،ويوسف العجمي ،واآلنسة هناء

راشد ،وتخلو مني الذاكرة عن الباقني .وبدأت الربوفات ملرسحية
شكسبري «تاجر البندقية» وأسند يل دور «بورشيا» وظللنا يف
هذه الربوفات  12يوماً حتى كانت ليلة االفتتاح ،ومل يسجل
الشباك إيراداً محرتماً حتى أن البلدية ألغت الحفلة الثانية.
ثم مثلت الرواية أربع حفالت لطلبة املدارس بأجور مخفضة،
والسبب يف ذلك يعود إىل خطأ ارتكبه املخرج يف اختيار هذه
املرسحية بالذات بدليل أن أوبريت «ليلة من ألف ليلة» تكتظ
كل ليلة بالرواد حتى أن بعض املتفرجني كانوا يقفون بالصالة
لعدم وجود مقاعد .ويدعونني الحديث عن هذه األوبريت
إىل القول بأن املوسيقار املرصي عبد العزيز محمد استطاع
أن ينال احرتام املواطنني التونسيني من كافة الطبقات لدماثة
أخالقه وروعة فنه وخاصة أنه كان يدير فرقة أوركسرتا مؤلفة
من  26عازفاً ،واستطاع أن ميزج بني األلحان الغربية والرشقية
يف روعة كتبت لهذه األوبريت الخلود يف تونس .وتلعب املرأة
دوراً كبرياً يف املجال الفني وأذكر السيدة «فتحية خريي» وهي
مغنية من الدرجة األوىل .واآلنسة «جليلة» التي لعبت دور
جليلة يف مرسحية «تاجر البندقية» وهناء راشد التي مثلت
برنسا وحفظت كالم خليل مطران رغم أنها ال تعرف العربية
ألن ثقافتها فرنسية .والتونسيون يعرفون كل يشء عن مرص
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ويتشوقون إىل أخبارنا ويكنون لنا كل الحب ،بينام نحن ال
نعرف عن تونس سوى أقل القليل.

جريدة كل المسرحيين

الهجوم يشتد
تكتف «أمينة نور الدين» مبا نرشته يف جريدة «القاهرة»
مل
ِ
من هجوم ،فأعادت صياغته بأسلوب أشد يف حوار لها مبجلة
«أهل الفن» عنوانه «أنا عائدة من تونس الخرضاء» ،قالت
فيه .... :ذهبت يف اليوم التايل إلجراء الربوفة عىل مرسحية
«ابن جال» التي اتفقت عىل متثيلها مع األستاذ طليامت أثناء
وجودنا يف مرص ،والتي أجرينا عليها بعض بروفات فع ًال قبل
سفر األستاذ .ولكني فوجئت عندما وجدت أن الربوفة عىل
مرسحية «تاجر البندقية» .س :وما هو الرس يف ذلك؟ ج :سل
األستاذ طليامت! وكانت املفاجأة الكربى أنه تحدد الفتتاح
الفرقة يوم  3إبريل ،مع أين وصلت يف أول مارس ،ومل يتدرب
شباب تونس الذين هم عامد الفرقة القومية سوى  22يوماً،
ومع ذلك أثبتوا أنهم من خري املمثلني .إنني أقارنهم بأكرث شبابنا
ثقافة وحباً للفن ،وهم ال يقلون بحال من األحوال عن شباب
املرسح الحديث عندنا .أنك إذا تحدثت إىل أحدهم أدهشتك
ثقافته الفنية العالية ومعرفته التامة بتاريخ املرسح منذ العرص
اليوناين القديم إىل مرسح جان بول سارتر وجان كوكتو .لقد
سعدت يف تونس مرتني ،مرة حينام داعبت الطبيعة الجميلة
خيايل وروحي ،ومرة حينام خاطبت ثقافة أولئك الشبان
عقيل واداريك .س :وهل نجحت تاجر البندقية هناك؟ ج :كال
مع األسف ،لقد سقطت ،وكان سقوطها شنيعاً .س :وما سبب
سقوطها يف رأيك؟ ج :ال ينكر أحد أن مرسحية «تاجر البندقية»
من أقوى املرسحيات العاملية ،وأن مؤلفها وليم شكسبري من
أمهر املؤلفني الذين مل يجد الزمن بأمثالهم .ولكن لالختيار
أهمية كربى ،فموضوع «تاجر البندقية» هذه موضوع عنرصي
يهاجم اليهود وأساليبهم يف الحياة وجشعهم بروح مسيحية
رصفة .ويف تونس جالية يهودية كبرية تسيطر عىل الكثري من
مرافق الحياة ،ويعيش أفرادها يف وفاق مع العرب هناك .لذلك
كان من قرص النظر ومن سوء االختيار أن تقدم هذه املرسحية
يف تونس ،ويف تونس بالذات .ولذلك كانت النتيجة سقوطها
وعدم اإلقبال عىل مشاهدتها .لقد تكلف إخراجها حوايل 8500
جنيه لتلقى ذلك املصري املؤمل .ومل ينقذ املوقف أخرياً إال دعوة
طلبة املدارس ملشاهدتها بأسعار مخفضة جداً ،ويف بعض
األحيان مجاناً .وإين ألتساءل بهذه املناسبة :ملاذا يرص األستاذ
طليامت عىل متثيل هذه الرواية يف كل مكان ّ
يحل به ،مع أنه
م ّثلها منذ ثالثني عاماً ،ومع أنه أخرج مائة وخمسني رواية
بعضها أكرث منها نجاحاً؟ ترى هل يكون السبب هو ما ذكره يل
البعض ،وهو أن طليامت مل ينجح يف متثيل دور يف حياته سوى
دور «شيلوك اليهودي»! س :ومن هو أكرب املمثلني التونسيني
يف الوقت الحارض؟ ج :هو األستاذ «محمد عبد العزيز العقريب»
دون شك .إنني أقف قلي ًال عند شخصية األستاذ العقريب ،ال ألنه
رئيس الفرقة الجديدة ،وال ألنه درس عىل يد «ميشيل سيمون»
[ .....جزء ممزق من األصل] س :وماذا كان نصيب أوبريت
«ليلة من ألف ليلة» من نجاح يف تونس؟ ج :نجحت نجاحاً
رائعاً ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل األستاذ عبد العزيز محمد
الذي أثبت أنه موسيقي عاملي وليس مجرد موسيقي رشقي،
لقد وضع ألحان األوبريت ،فوفق يف وضعها بني املوسيقى
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زكي طليمات بني عبد العزيز العقربي واألديب أحمد خري الدين في مطار تونس

العربية واملوسيقى الرشقية بشكل مل يسبق له مثيل .كم
أحب أن يستمع مواطني إىل هذه األلحان الساموية الرائعة!
ولقد تعرفت هناك عىل عدد كبري من الفنانني والفنانات أذكر
منهم :السيدة «فتحية خريي» املغنية التي وهبها الله جام ًال يف
الخلق ُ
َ
والخلق ،والسيدة «شافية رشدي» املغنية الكبرية التي
بلغت مستوى فنياً ال يجارى .واآلنسة «هناء راشد» التي قامت
بدور نربيسا يف «تاجر البندقية» ،والسيدة «جليلة» التي قامت
بدور «جيسيكا» يف نفس املرسحية .أما الفنانون فاذكر منهم
األساتذة :التيجاين ،واملازوين ،ويوسف الحجي ،وتوفيق عبد
الله ،والسماليل.
زكي طليمات يرد
مل يقف زيك طليامت مكتوف األيدي أمام كالم أمينة ،فكتب
رداً يف مجلة «الجيل الجديد» ،نرشته تحت عنوان «معركة بني
أمينة نور الدين وزيك طليامت» ،قال فيه :أعجب للسيدة أمينة
نور الدين ملاذا هي مشمرة عن ساعد الجد املتواصل يف سبيل

االنتقاص من الجهد الذي بذلته أخرياً لالرتقاء باملرسح التونيس
العريب .يف حني أن هذا املجهود قد أعطى نتاجه واعرتفت به
الدولة التونسية وباركته ،وشادت بأثره صحافتها ،واعتربته بلدية
تونس ،األساس األول لفرقتها القومية التونسية! وأعجب العجب
أن يكون وجه انتقامها ادعاء بأن مرسحية تاجر البندقية التي
افتتحت بها موسم التمثيل مع املمثلني التونسيني ،مل تنجح
من الناحية املادية ،وقد كنت أحسب أن السيدة املذكورة
تعلق النجاح األديب عىل النجاح املادي يف شئون املرسح ،وال
سيام يف املجال الذي كنا له ،وهو تأدية رسالة للفن املرصي
يف القطر العريب الشقيق تونس ،ويف موقف ليس للنجاح
املادي فيه حساب أو مقام؟ لقد أفتت السيدة فيام ال تعرف،
وقررت ما ال تدري ،وحاسبتني مبنطق القرش واملليم ،وكأنني
أعمل فرقة متثيلية يديرها شخص اعتاد أن يغتصب حقوق
العاملني معه بدعوى أن مرسحيات الفرقة وإن نجحت فنياً،
فإن شباك التذاكر مل ينجح مادياً؟ وإىل القارئ بعض ما ينقص
زعم الزاعمة .أو ًال :قدمت مرسحية تاجر البندقية خمس
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مرات وبلغ إيرادها حوايل سبعامئة ألف فرنك أي ما يقرب
من سبعامئة جنيه مرصي عىل الرغم من أن البلدية ،مل تقم
بدعاية فعالة لهذه الحفالت كام سجلته الصحف التونسية،
وكان من بني هذه الحفالت الخمس واحدة فقط قدمت إىل
الطلبة بأسعار خفضت إىل ثلث األسعار العادية بناء عىل طلب
إدارة التعليم العام ،التي قررت أن مشاهدة هذه املرسحية من
جانب الطلبة ،أمر الزم نظراً لقيمتها األدبية ولحسن إخراجها،
وملا أبداه املمثلون التونسيون فيها من مقدرة ومهارة .جرى
كل هذا عن طريق هذه املرسحية التي زعمت السيدة أمينة
بأنها سقطت مادياً .ومن الواضح أنه لو صح أن جاءت هذه
املرسحية بنصف هذه اإليرادات ملا جاز للسيدة املذكورة أن
تزعم ما زعمته ،ألن تاجر البندقية ليست مرسحية من نوع
«برغوت أفندي» و«املرأة التي أكلت ذراع رفيقها» ،بل هي
لوليم شكسبري وترجمة خليل مطران! ومل نذهب إىل تونس
لنرضب أرقاماً قياسية يف اإليرادات بل لنقدم فناً رفيعاً غالياً.
فأين ما تزعمه السيدة أمينة نور الدين مام أقرره وهو معروف
نوهت به صحف تونس كلها؟ ثانياً :اضطررت إىل أن أستبدل
مبرسحية تاجر البندقية مرسحية «ابن جال» بعد أن كان مقرراً
أن افتتح بها موسمي بناء عىل طلب البلدية التي أرادت أن
تكون باكورة أعامل الفرقة التونسية مرسحية عاملية معروفة
لألوروبيني والتونسيني .ثالثاً :ما دخل السيدة أمينة يف أن أغري

أية صلة باملستوى العايل الذي ذهبنا إىل تونس لنؤدي رسالتنا
فيه .كذلك لن أتعرض يف ردي مطلقاً للترصفات الشخصية التي
وقعت من األستاذ طليامت خالل الرحلة ألنها أيضاً ال تدخل
يف نطاق النقد التوجيهي الذي قصدت إليه يف كلمتي السابقة.
لقد قلت فيها إن التوفيق أخطأنا يف اختيار رواية «تاجر
البندقية» ألنها تعالج ناحية عنرصية ليست مرغوبة العالج
يف تونس بالذات وإن كانت محبوبة العالج يف البالد العربية
األخرى وهذا حق ال أزال أرصّ عليه وأنصح به األستاذ زيك
طليامت وغريه من الفنانني الذين ستتاح لهم فرصة الذهاب
إىل شامل أفريقيا بوجه عام ودلييل عىل هذا أننا اضطررنا يف
إحدى الليايل يف تونس أن نلغي حفلة من حفالت متثيل «تاجر
البندقية» ألن الشباك مل يبع أكرث من ثالث تذاكر يف تلك الليلة
مع أن التمثيلية من روائع شكسبري ومع أن املخرج األستاذ
الكبري زيك طليامت! دعاين هذا إىل التساؤل فسألت أهل البلد
عن الرس يف عدم إقبال الجمهور عىل مرسحيتنا العاملية مع أن
بلدية تونس أنفقت أربعامئة جنيه عىل الدعاية لحفالتنا فكان
جواب الجميع أن اختيار رواية تعالج مشكلة عنرصية خاصة
باإلرسائيليني ال تريض عاطفة أهل تونس التي توجد بها جالية
إرسائيلية كبرية تسيطر عىل معظم األعامل يف تلك البالد .هذا
هو النقد الذي وجهته ألستاذنا الكبري زيك طليامت ،وكنت فيه
الناقلة األمينة لعواطف الجمهور هناك ومل أقصد به مطلقاً
مهاجمة األستاذ زيك طليامت وال النيل منه ألين أعلم أن من
أبسط قواعد اللياقة أال نغسل مالبسنا غري النظيفة أمام
الجمهور!!
انتهت املعركة عندما نرشت جريدة «الجمهورية» يوم
 1954/6/26خرباً ،قالت فيه« :تلقى األستاذ زيك طليامت أول
أمس خطاب شكر من وزير معارف تونس عىل املجهود الذي
بذله من أجل تكوين الفرقة القومية التونسية».

من عناوين الصحف

زكي طليمات مع الفنانة فتحية خريي في تونس

أو أبدل مرسحية بأخرى يف حني أنها قد أخذت أجرها كام ًال من
املتعهد؟ أكانت تظن أنها بتمثيل الدور النسايئ األول يف «ابن
جال» كانت ستأيت بأكرث مام أتت به يف دور «برشيا» يف تاجر
البندقية ،فهي لهذا غاضبة حانقة؟ هذه هي القصة بأكملها،
وهي قصة غري مسلية يف اعتقادي ولكني اضطررت إىل كتابتها.
واآلن أال يحق يل أن أظن  -وبعض الظن إثم  -إن السيدة أمينة
تعمل بوحي املقولة البلدية املعروفة «خدوهم بالسوط قبل ما
يرعبوكم» أعني أنها تهاجمني يف مزاعم ويف غري حق ،خوفاً من
أن أفتح فمي بقول فيه حق وليس فيه زعم!
ً
تابعت مجلة «الجيل الجديد» املعركة ،وزادتها اشتعاال عندما
طالبت أمينة بالرد! وبالفعل ردت أمينة ،قائلة :كنت أود أن
يتسع صدر الزميل العزيز زيك طليامت لسامع كلمة نقد مل
أتعد فيها حدود النقد الفني الذي قصدت منه التوجيه املخلص
الذي يرمي إىل الوصول بفن املرسح املرصي إىل الكامل يف
أداء رسالتنا .لهذا لن أتعرض ملا ذكره األستاذ زيك طليامت عن
روايات «برغوت أفندي» و«املرة التي أكلت ذراع زوجها» من
أساليب التهكم التي ال تدخل مطلقاً يف دائرة التوجيه وليس لها
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