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« الحيطة المايلة»

ن

جديد عصام السيد عن هيئة قصور الثقافة

صدر حديثا عن هيئة قصور الثقافة برئاسة
الفنان هشام عطوة أول كتاب للمخرج
القدير عصام السيد عن مجموعة مقاالت
أسبوعية تناول فيها حال الثقافة املرصية.
وعن اإلصدار قال املخرج عصام السيد  :أن
الكتاب عبارة عن مجموعة مقاالت تناقش
حال الثقافة يف مرص ،من خالل مناقشة
واقع حال الجهات التي تعمل يف املجال
الثقايف مثل وزارة الثقافة واإلعالم واألجهزة

املختلفة ،وتتعرض بشكل تفصييل ملعوقات
هذه األجهزة واألخطاء التي تقع فيها عىل
مر السنني ،واألمر مرتبط أيضا مبجلس النواب
وكيف يناقش الوضع الثقايف املرصي ،ومدى
املعوقات التي تضعها بعض القوانني يف وجه
انطالق العمل الثقايف.
وأشار السيد  :أن الكتاب صادر عن هيئة
قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ،ويف
سلسلة رئيس تحريرها األستاذ الدكتور كامل

رجعلي المدام..

في الهوسابري  26مارس

يستعد فريق جراند املرسحي لعرض
مرسحية (رجعيل املدام) يف يوم السبت
املوافق  26مارس عيل مرسح الهوسابري
يف متام الساعة السابعة مسا ًء .
تدور أحداث املرسحية حول املشاكل
الزوجية املنترشة مثل املشاكل األرسية
وعدم االهتامم واملشاكل الحياتية اليومية
التي أصبحت روتني بني جميع األرس
لحني حدوث حدث يغري مجري األحداث
يف إطار اجتامعي كوميدي ساخر ،يذكر
أن بداية فريق جراند املرسحي منذ عام
 ٠٢٠٢وتم عرض العديد من العروض

مغيث الذى قدم الكتاب من خالل أمانة
النرش التي يتوالها الشاعر والناقد جرجس
شكري.
وعن املرسح يف كتابه أضاف السيد  :أن
املرسح جزء ال يتجزأ من وسائط الثقافة،
وهناك حديث عن املرسح العام والجامعي
وعن الرقابة وعن ميزانيات الثقافة ومن
ضمنها املرسح.

سامية سيد

مزاد علين..
يستعد فريق العفاريت للفنون
املرسحية لتقديم عرض مزاد علني
عيل خشبة مرسح تياترو آفاق يف
يوم األربعاء  23مارس ساعة السابعة
مسا ًء ،سعر التذكرة  ٥٠جنيه .
تدور أحداث املرسحية يف فرتة
السبعينات وكيفية األحوال االجتامعية
يف تلك الفرتة وتسليط الضوء عيل
قضية تجارة األعضاء البرشية والزواج
الغري موثق اليل ال زال البعض يتعرض

علي تياترو آفاق  23مارس

لها حتي اآلن يف إطار اجتامعي درامي
تراجيدي ،كام سيقام عىل هامش
الحفل أيضا فقرات للغناء وإلقاء
الشعر.
العرض من تأليف زبيدة سليامن،
إخراج عمر حسن ،مساعد مخرج
احمد مجاهد ،إدارة الفريق سلمي
عز الدين ،مسؤول مايل شهاب كيالين،
سينوغرافيا كريم شابو ،متثيل سلمي
عز الدين ،عامر يارس ،بدور هاين،

جالل رضا ،ملك محمد ،هبة محمود،
عمر فاروق ،سلمي محمد ،زياد
أحمد ،أحمد فتحي ،محمد خالد،
مصطفي مويس ،شهاب كيالين ،أحمد
مجاهد ،فاطمة عاشور ،مريم يارس،
محمد فكري ،نورهان خالف ،مروة
مجدي ،يوسف محمد ،ميادة ثروت،
فؤاد الحمدي ،عبد الحليم السيد،
احمد شفيق،عبد الرحمن.

حسن السيد

مثل املطلقون ،هيا السكة منني؟!
العرض من تأليف مروان عمرو ،إخراج
محمد أرشف ،متثيل خالد عبد املنعم،
مروان عمرو ،أحمد سمري ،محمد غريب،
محمد حلمي ،محمد صبحي ،ابتهال
عامر ،صفاء عبد الجواد ،فاتن ،مصمم
ديكور صفاء عبد الجواد ،إضاءة حسن
محمد ،أحمد أمني ،موسيقي محسن
محمد ،مخرجني منفذين خالد عبد
املنعم ،مروان محمدMarkting by ،
مرسح كواليس.

ندى سعيد

عاوز أتجوز..

والشعوذة اعتقادا منهم يف تحقيق السحر
ألحالمهم وأمانيهم .كام وضح املخرج عالء
السيد أن نشاط الفريق بدأ منذ عام  ٢٠١٨يف
مكتبة مرص العامة بالزقازيق مبحافظة الرشقية
وقاموا بعرض العديد من املرسحيات عبقرينو
واملجانني وكفر ،إميانا بتأثري املرسح عيل أفراد
املجتمع وبأهمية وجود فرق مرسحية مستقلة
يف كل محافظة من محافظات مرص .
العرض تأليف وإخراج عالء السيد ،مخرج

منفذ شريين مدحت ،متثيل مصطفي عبد
القادر ،محمدي محمود ،سيد عبد املجيد،
محمود الجعبريي ،سامح أبو زيد ،أمرية فكري،
دعاء عزازي ،أحمد سامي ،هشام الرازي،
أشعار أحمد الحسيني ،موسيقي عمرو منصور،
غناء دعاء عزازي ،هشام الرازي ،تصميم ديكور
محمد صالح ،أزياء تصميم فريق كراكيب .

ندى سعيد
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جريدة كل المسرحيين

تستعد فرقة كراكيب املرسحية لعرض مرسحية
(عاوز أتجوز) الساعة  ٧مسا ًءا عيل مرسح
قاعة النادي األهيل مبدينة فاقوس بالرشقية
يوم  ،٢٠٢٢/٣/١٨سعر التذكرة  ٣٠جنيه .
تدور أحداث املرسحية يف إطار كوميدي
اجتامعي عن فكرة الزواج يف األرياف واملغاالة
يف مظاهر الزواج والصعوبات التي تواجه
الشباب عند إقبالهم عيل فكرة الزواج كام
أنها تناقش أيضا قضية اللجوء إيل السحر

في فاقوس  18مارس
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بمشاركة  34عرض مسرحي

جريدة كل المسرحيين

يستعد مرسح أستوديو نغم الستقبال عروض “ملتقي نغم
للمرسح“ يف دورته األوىل التي تقام يف الفرتة من يوم  10إيل
يوم  19مارس باإلسكندرية ،مدير امللتقي املخرج إبراهيم أحمد،
رئيسة امللتقي الدكتورة نبيلة حسن عميدة املعهد العاىل للفنون
املرسحية “باإلسكندرية“ ،يتسابق  43عرض مرسحي من جميع
محافظات مرص.
بدأت فكرة أستوديو نغم منذ عام  2019وهو مدرسة للفنون
أخذت تفكر بشكل مختلف فبدأت الفكرة الفرضية أن كل بيت
مرصي به موهبة فنية سواء كانت متثيل ،غناء ،عزف ،رسم كام
أنهم مؤمنون بتأثري الفن عيل النفس البرشية وتم تنفيذ فكرة
االستوديو يف نهاية عام  2019وكانت فكرة امللتقي هي امتداد
لفكرة أستوديو نغم وهي اكتشاف املواهب الفنية املدفونة يف
الشباب الناشئ .
يتنافس  34عرض عيل عدة جوائز يف  ٤فروع مختلفة من املرسح
وهم مرسح الطفل ،املونودراما ،الديودراما ،الرتيودراما ،وهي
كالتايل :جائزة أفضل عرض يف كل فرع وقدرها  1000جنيه ودرع
وشهادة تقدير ،جائزة ثاين أفضل عرض يف كل فرع جائزة معنوية
وشهادة تقدير ،جائزة أفضل إخراج يف كل فرع وقدرها 500
جنيه وشهادة تقدير ،جائزة ثاين أفضل إخراج يف كل فرع جائزة
معنوية وشهادة تقدير ،جائزة أفضل ممثل يف كل فرع وقدرها
 500جنيه وشهادة تقدير وجائزة معنوية ،جائزة ثاين أفضل ممثل
يف كل فرع جائزة معنوية وشهادة تقدير ،جائزة أفضل ممثل يف
كل فرع وقدرها  500جنيه وشهادة تقدير وجائزة معنوية ،جائزة
ثاين أفضل ممثل يف كل فرع جائزة معنوية وشهادة تقدير ،جائزة
أفضل نص يف كل فرع جائزة معنوية وشهادة تقدير ،جائزة أفضل
ديكور يف كل فرع شهادة تقدير،جائزة أفضل إضاءة يف كل فرع
شهادة تقدير ،جائزة أفضل موسيقي يف كل فرع شهادة تقدير،
جائزة أفضل كريوجراف يف كل فرع شهادة تقدير.
لجنة تحكيم مرسح الطفل وليد السباعي ،إيهاب مربوك ،محمد
عبد املنعم ،عصام بدوي .
يوم الخميس  10مارس سيقام حفل افتتاح امللتقي الساعة ٧
مساءا ،الساعة  ٨عرض أخر مرمي البرص لفريق الشحاذين إخراج
إسالم الرومي ،يوم الجمعة  ١١مارس الساعة  ٥مساءا عرض
نعامن الكسالن لفريق مطرقعني إسكندرية للفنون املرسحية
إخراج خميس األسيوطي ،الساعة  ٦مساءا عرض رشط جزايئ
لفريق كلية الزراعة للفنون املرسحية إخراج زكريا حسني ،الساعة
 ٧مساءا عرض العيب يف مني لفريق نجوم إسكندرية إخراج أمري
عيد ،الساعة  ٨مساءا عرض دقات املطر لفريق مرسح إخراج
أندرو عبده ،يوم السبت  ٢١مارس الساعة  ٥مساءا عرض عامل
الوجهني لفريق  TNEإخراج مصطفي جامل محمد ،الساعة
 ٦مساءا عرض بال أوراق لفريق نغم إخراج عمرو وائل ،الساعة
 ٧مساءا عرض مش ماريونت لفريق نغم إخراج كريم عبودة،
الساعة  ٨مساءا عرض غرفة املوت لفريق نقط للفنون املرسحية
إخراج مروان رأفت ،يوم األحد  13مارس الساعة  ٥مساءا عرض
الرسداب لفريق نجوم إسكندرية إخراج أمري عيد ،الساعة ٦
مساءا عرض مهرج ولكن لفريق مرسح مكتبة مرص العامة
العدد 759
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ملتقي نغم في اإلسكندرية

بالزاوية الحمراء إخراج أكرم الدهشوري ،الساعة ٧مساءا عرض
اسمحي يل بتلك الفرصة لفريق الشحاذين إخراج معتز عجمي،
الساعة  ٨مساءا عرض إتنني سمني لفريق أستوديو  ٩إخراج بهاء
أحمد ،يوم االثنني  ٤١مارس الساعة  ٥مساءا عرض محاكمة
برش لفريق نغم إخراج عادل بياضة ،الساعة  ٦مساءا عرض و َْش
لفريق  Demenitaإخراج ميالد جميل ،الساعة ٧مساءا عرض
الرساب لفريق بالك استديج املرسحي إخراج محمد هاين السادات
وإبراهيم جميل ،الساعة ٨مساءا عرض العقد(حرب أسود) لفريق
كامب إخراج كريم دياب ،الساعة  ٩مساءا عرض بقايا لفريق
بسيوين إخراج يوسف بسيوين ،يوم الثالثاء  15مارس الساعة ٥
مساءا عرض األراجوز صانع الحكايات لفرقة األراجوز املرسحية
بأسيوط إخراج عبدالله حامد ،الساعة ٦مساءا عرض الطريقة
الصحيحة للتخلص من البقعة إخراج اسام صالح ،الساعة  ٧مساءا
عرض تحت حموكشة لفريق الدالة املرسحية إخراج إيهاب يونس،
الساعة  ٨مساءا عرض بني موت موت لفريق نغم إخراج أحمد
عديل ،يوم األربعاء  16مارس الساعة  ٥مساءا عرض حاجة تجنن
إخراج محمد يحيي ،الساعة  ٦مساءا عرض رمبا ما بعد املوت
أفضل لفريق التجربة إخراج كريم طارق ،الساعة  ٧مساءا عرض
رسالة من شاطئ الغربة لفريق الشحاذين إخراج إسالم عادل،
الساعة  ٨مساءا عرض العبقري لفريق جامعة األزهر إخراج
محمد ممدوح ،يوم الخميس  17مارس الساعة  ٥مساءا عرض جوا
دماغي فريق الدالة املرسحية إخراج إيهاب يونس ،الساعة ٦مساءا
عرض الثالجة لفريق  The creatorsإخراج فادي مجدي ،الساعة
٧مساءا عرض حلم ليلة سيف لفريق  Soild stonesإخراج سيف
مرعي ،الساعة  ٨مساءا عرض الفرصة لفريق افانس إخراج مروان

محمود ،يوم الجمعة  18مارس الساعة  ٥مساءا عرض تسجيل
رشيط كراب األخري لفريق املعهد العايل للفنون املرسحية إخراج
محمد عصمت ،الساعة  ٦مساءا عرض اللعبة لفريق كراكيب
إخراج محمد بسيوين ،الساعة  ٧مساءا عرض ليلة زفاف لفريق
أرابيسك إخراج سامح رخا ،الساعة  ٨مساءا عرض طقوس وحشية
لفريق  Abnormalإخراج محمد رفاعي أحمد ،يوم السبت 19
مارس هو يوم حفل الختام وتوزيع الجوائز.
أسعار التذاكر عرض واحد  20جنيه ،عرضني  30جنيه ،ثالث
عروض  50جنيه ،عروض مرسح الطفل  15جنيه والتذاكر متوفرة
يف مرسح أستوديو نغم يوميا من الساعة  ١إيل الساعة  ١١مساءا.
ويف إطار فعاليات ملتقي نغم للمرسح تم دعوة جميع
السينوغرافيني لالشرتاك بامللتقى األول للسينوغرافيني ويدعو جميع
السينوغرافيني عيل جميع املستويات محرتفني ،طالب أكادمييني،
خريجني لعرض أعاملهم يف مجال سينوغرافيا املرسح ديكور،
مالبس ،مكياج ،إضاءة ورشوط األعامل أن يتم طباعة األعامل
طباعة جيدة بجودة  200عيل مقاس  70* 50عيل فوتوهول أو
ساشيه خشب ويتم تسليم العمل مطبوع يف يوم  ٨مارس ،تم
اختيار  ٥عروض من عروض امللتقي يتم تنفيذها من خالل طالب
ورشة السينوغرافيا األستوديو نغم تحت إرشاف الدكتور أحمد
بركات وهذه العروض هي مهرج ولكن ،اللعبة ،دقات املطر،
الطريقة الصحيحة للتخلص من البقعة ،اسمحي يل بتلك الفرصة.

ندى سعيد
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تطورات مذهلة تشهدها..

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

تطورات مذهلة تشهدها مدرسة الفنون للتكنولوجية التطبيقية،
والتى تهدف إىل خلف أجيال متعددة يف الصناعات املنقرضة
وخلق فرص مناسبة لهم يف سوق العمل متكنهم من تطبيق ما
تلقوه يف سنوات الدراسة ،وقد كانت املدرسة حلم يراود الدكتور
أرشف ذىك رئيس أكادميية الفنون لسنوات طويلة وفور توليه
مسئولية أكادميية الفنون قام بتحقيق هذا الحلم ،وكان ذلك
تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيىس يف
االهتامم باملدارس التطبيقية والتعليم الفنى ،ثم استكملت املشوار
الدكتورة غادة جبارة رئيس أكادميية الفنون.
وىف هذا الصدد قال محمد شافعى املسئول عن املواد الفنية
والتجهيزات واملعامل واإلدارة املرسحية باملدرسة :هناك تطور
ملحوظ تشهده مدرسة التكنولوجيا التطبيقية وتتمثل يف  % 80من
الورش واملعامل واألجهزة  .....إلخ ،وكذلك يف األقسام املختلفة
من املدرسة ديكور وأزياء وإضاءة ومكياج وهناك تطورات عىل
املستويني العمىل والنظرى وىف العام املاىض مل تكن جميع األجهزة
ولكن بالتعاون مع وزارة الثقافة بقيادة د .إيناس عبد الدايم
والدكتور ارشف ذىك الذى يطلق عليه «أبو املدرسة» ،متكنا من
استكامل باقى األجهزة وتستكمل معنا الرسالة د .غادة جبارة
رئيس األكادميية .وتابع قائال  :حصلنا عىل مجموعة من املوافقات
واالتفاقيات والربوتوكوالت ومنها بروتوكول مع املركز القومى
لثقافة الطفل حيث يقوم الطالب بالتدريب وسامع املحارضات
من فناىن العرائس املحرتفني سواء الفنان نارص عبد التواب والفنان
محسن عمر وغريهم ،كام تعاون معنا الكاتب والشاعر محمد
ناصف ،وذلك عن طريق أن يقوم عدة فنانني بإعطاء ورش
ومحارضات متنوعة يف فن العرائس وصناعتها واألورجنك والحرف
اليدوية ،وعىل الجانب النظرى يتلقى الطالب باملدرسة عدة مواد
منها اللغة العربية والرتبية الدينية إىل جانب املواد الفنية ،فنحن
نعمل عىل خلق جيل ثاىن من الفنيني املتخصصني حتى يعملون يف
املرسح والتلفزيون يف الحرف الفنية املختلفة .
وأضاف :لدينا يف الصف األول  185طالب والصف الثاىن 105
طالب وىف العام القادم سنستقبل ما يقرب من  180إىل 190
طالب ورشوط التقديم أن يكون الطالب حاصل عىل درجة
 %57أي  210درجة يف الشهادة اإلعدادية وقد كان هناك إقبال
شديد ووصل عدد املتقدمني إىل  4600طالب استقبلنا منهم 185
طالب نظرا ألننا محكومون بعدد محدد للطالب،وقد وافقت
وزارة الرتبية والتعليم بقيادة اللواء عمرو بصيلة أن يزيد عدد
الطالب هذا العام وتتم اختبارات القبول يف اللغة العربية واللغة
االنجليزية واملواد الثقافية ،وتدريبات لقياس نسبة الذكاء كام

محمد شافعى :مجموعة من الربوتوكوالت عقدتها
إدارة مدرسة الفنون بهدف تدريب الطالب بشكل عملى
تعقد مقابلة شخصية ملعرفة أسباب االلتحاق باملدرسة مع أولياء
األمور والطالب .
وعن أبرز املعوقات هذا العام كشف قائال  :كان هناك تواصل
مع الدكتور أرشف ذىك مع البنك املركزى وتم ترشيح راعى رسمى
للمدرسة وهو املرصف املتحد وذلك لتقديم حافز مادى للطالب،
ولكن هذا العام جاءت املوافقات بعدد اقل للحافز ولكن تدخلت
د .غادة جبارة رئيس األكادميية والدكتور ارشف ذىك ونحن حاليا
ننتظر املوافقة ليتم رصف الحافز ،أيضا هناك عائق آخر وهو أن
هناك خطابات مع قطاعات وزارة الثقافة وذلك حتى يتمكن
الطالب من التدريب العمىل يف املسارح وحتى اآلن مل يتم
الحصول عىل موافقات.
واستطرد قائال  :نهتم بالصحة والسالمة املهنية ،ونعطى محارضات
متعددة يف هذا الصدد يف كيفية الحفاظ عىل الصحة والسالمة
املهنية ونعمل بنظام «الوحدات والجدرات» وفق متطلبات
وحده التكنولوجيا وتقدم عىل «البى دى اف» وترسل للطالب
عىل مجموعات الطلبة عىل مواقع التواصل االجتامعي ،ويتعلم

رنا رأفت
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الطالب كيفية التعامل مع األدوات الخاصة بالحرف املختلفة
ومع التدريب يبدأ يف التطبيق املتدرج فنحن نحرص عىل سالمة
وحامية الطالب ،ولدينا  12قسم وهم إضاءة صوت ،تصوير ،خدع
سينامئية ،احذيه باليه وأحذية فنية ،مالبس وأزياء ،مكياج وتنكر،
ديكور ،إدارة مرسحية ،تصنيع وتحريك العرائس ،الحرف اليدوية
والشعبية،
وأردف قائال  :نسعى الفرتة املقبلة لعدة أشياء أن تكون املدرسة
منتجة وأن يكون هناك منتج يباع وأن تتخرج الطالب ويكون
لهم استكامل يف مرحلة البكالوريوس وتسعى الدكتور غادة جبارة
رئيس أكادميية الفنون أن نؤسس معهد تكنولوجى عاىل ،وقد
قامت بتقديم مذكره للدكتورة إيناس عبد الدايم لطلب إنشاء
معهد تكنولوجى عاىل للطلبة وسيكون مكون من ثالثة أقسام
«اإلضاءة والصوت» قسم« ،املالبس واألزياء والعرائس» قسم،
«اإللكرتونيات والصوت واملكياج» قسم بحيث أن يكون لدينا
تكامل يف مجموعة أقسام معينة ،كذلك ميكن للطالب االلتحاق
بشعبة التقنيات باملعهد العاىل للفنون املرسحية ،والبد أن
تتعامل وزارة الرتبية والتعليم مع املدرسة مبنظور وفكر مختلف
عن مدارس التكنولوجيا األخرى ،فنحن لسنا تعلم مزدوج أو
تعليم فنى أو صناعى ،وهناك عدد كبري من الفنانني واملرسحيني
الذين قاموا بزيارة املدرسة وهناك بعض الفنانني تطوعوا ألعطاء
محارضات ومنها يف فن العرائس ومنها الفنان محسن عمر،
والفنان حسني الرشبينى ،املهندسة مى مهاب ،صالح حافظ
اشهر فنى يف جمهورية مرص العربية ،ومن املعهد العاىل للفنون
الشعبية قسم الحرف اليدوية األستاذة غادة عصام ،عبري عبد
الجليل ،وأرشقت احمد تحت إرشاف د .عالء حسب الله ،باإلضافة
إىل أساتذة من املعهد العاىل للفنون املرسحية احمد درويش ووليد
درويش ،وأسامء كبرية يف عامل املرسح .
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جديد البيت الفين للمسرح
ورش الطليعة وافتتاح هاملت بالمقلوب وإسكندرية تستعد لليوم العالمي للمسرح

افتتح الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني للمرسح
األسبوع املايض العرض املرسحي «هاملت باملقلوب» وذلك
عيل خشبة املرسح الحديث بشارع القرص العيني برئاسة
الفنان الكبري محسن منصور وسط إقبال جامهريي كبري
وحضور كوكبة من الفنانني واملرسحيني منهم الفنان ارشف
زيك نقيب املمثلني واملخرج عادل حسان مدير فرقة الطليعة
والكاتب سامح مهران مؤلف العرض واملخرج نارص عبد
املنعم والفنان سامح الرصيطي املخرج احمد السيد ،الناقد
محمد الرويب ورئيس تحرير جريدة مرسحنا والدكتورة
ياسمني فراج وبعض قيادات وزارة الثقافة والشخصيات
العامة واإلعالميني والصحفيني
«هاملت باملقلوب» بطولة عمرو القايض ،خالد محمود،امين
الشيوى ،سمر جابر ،نهاد سعيد ،ومجموعه من شباب املعاهد
الفنية إهداء املشاركة الصوتية الفنان خالد الصاوى تأليف
د.سامح مهران ،ديكور د .صبحي السيد ،تأليف موسيقي د.
طارق مهران ،أزياء مروة عودة ،مابينج رضا صالح ،ماكيري
ملياء محمود ،كوافري محمد شاكر ،إخراج مازن الغرباوى.

جريدة كل المسرحيين

في الطليعة ورش مجانية لشباب
المسرحيني
استقبلت فرقة مرسح الطليعة بالبيت الفني للمرسح األسبوع
املايض طلبات الراغبني يف املشاركة بورش تنمية مهارات
(اإلخراج املرسحي  -مساعد اإلخراج -اإلدارة املرسحية ) ،والتي
تقيمها الفرقة ضمن برامج وأنشطة نادي مرسح الطليعة
بالفرقة ،حيث استمر تلقي طلبات املشاركة حتى منتصف
مارس الجاري مبقر الفرقة مبرسح الطليعة بالعتبة ،وسط
القاهرة .
العدد 759
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ويف هذا السياق قال املخرج عادل حسان مدير الفرقة أن
الورش تقدم باملجان ملدة  ٧أشهر ،ضمن مرشوع طموح
للتدريب يتبناه البيت الفني للمرسح برئاسة املخرج إسامعيل
مختار ،مضيفا أن الورشة تهدف إيل تدريب أعضاء نادي
مرسح الطليعة عىل فنون ومهارات اإلخراج ومساعد املخرج
واإلدارة املرسحية ،والدفع بطاقات جديدة مؤهلة ومدربة
بشكل علمي .
الورشة تعقد تحت إرشاف مجموعة من املدربني املحرتفني
واملتخصصني وهم املخرج سامح مجاهد ،املخرج صبحي
يوسف ،املخرج عادل حسان.
تبدأ الورشة خالل مارس الجاري
وتستمر حتي أكتوبر القادم وتنتهي بتقديم مرشوعات تخرج
لقسم اإلخراج ،مبشاركة خريجي قسمي (مساعد اإلخراج،
اإلدارة املرسحية) ،إضافة إيل التدريب العميل بعروض مرسح
الطليعة والفرق األخري التابعة للبيت الفني للمرسح خالل
مدة الورشة.
التقدم للورشة مفتوح للشباب من الجنسني من سن ٢١
وحتى  ٣٥سنة.
في انتظار بابا مستمر في المسرح القومي
قال الدكتور مصطفي عبد الحميد مدير دار العرض باملرسح
القومي أن املرسح يستقبل جامهري العرض املرسحي «يف
انتظار بابا» حتي نهاية الشهر الجاري
بطولة أحمد سالمة ،سامح أنور ،مفيد عاشور ،سميحة عبد
الهادي ،بثينة رشوان ،امين إسامعيل ماهر محمود ،فتحي
سعد ،بسمه شوقي ،عيل كاملو ،وليد أبو ستيت ،ومجموعة
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من النجوم أشعار محمود جمعه ،احمد النارص ،موسيقي
وألحان احمد النارص ،استعراضات ضياء شفيق ،إخراج سمري
العصفوري
مضيفا أن املخرج يوسف املنصور يجري حاليا بروفات
العرض املرسحي «الحفيد» واملأخوذ عن فيلم الحفيد بطولة
الفنان احمد سالمة ،لويس ،نورهان تأليف عبد الحميد جودة
السحار إعداد وإخراج يوسف املنصور بينام تعود األمسية
الرمضانية «مديح املحبة» من جديد بعد غياب ست سنوات
للمخرج محمد الخويل وذلك خامس أيام شهر رمضان الكريم
وتستمر ملدة خمسة عرش يوما
األمسية بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر ،خالد الذهبي،
بهاء ثروت باالشرتاك مع فرقة الفراديس لإلنشاد الديني.
أضاف أيضا عبد الحميد أن املخرج محسن رزق يستعد
لتقديم العرض املرسحي «سيديت الجميلة» بطولة حنان
مطاوع ،أحمد أمني ،احمد حالوة.
ويف اإلسكندرية قال املخرج الشاب محمد املريس مدير عام
فرقة اإلسكندرية التابعة للبيت الفني للمرسح أن الفرقة
تستعد النطالق ملتقي شباب املخرجني لورشة ابدأ حلمك
موضحا أن هذا امللتقي هو مجموعة من العروض الصغرية
منهم العرض املرسحي «كنت هنا من قبل» سيتم إنتاجه

بشكل كبري نظرا لتميزه الشديد للمخرج الشاب أنس النييل
وهو احد شباب الورشة وطالب بقسم املرسح مضيفا أن
الفرقة تسعي وتسابق الزمن النطالق هذا امللتقي يوم
املرسح العاملي والذي يوافق  27من الشهر الجاري بينام
أضاف املريس أيضا أن الخطة تشمل أيضا العرض املرسحي
«سمع هس» عن فيلم سمع هس وجاري حاليا التجهيز له
وهو مرشوع التخرج لورشة ابدأ حلمك كام يتم التجهيز أيضا
لـ«اوبريت شهر زاد»وهو عرض افتتاح مرسح بريم التونيس.
«حلم جميل» يتخطي حاجز الـ «ربع مليون
جنية» في اقل من  40ليلة عرض
قال الفنان رشيف دياب مدير دار العرض باملرسح الكوميدي
أن العرض املرسحي حلم جميل بطولة النجم سامح حسني قد
تخطي حاجز الـ  280ألف جنيه خالل  36ليله عرض فقط
ومن املؤكد عودته مره أخرى خالل الفرتة القادمة سواء عيل

خشبة املرسح الكوميدي أو يف إحدى محافظات مرص وذلك
ضمن مبادرة حياه كرمية واملواجهة والتجوال مضيفا أن
الفرقة بقيادة الفنان امين عزب ستعقد اجتامعا خالل األسبوع
الجاري لوضع خطة العروض خالل الفرتة القادمة مضيفا
أن املرسح حاليا يستضيف بعض بروفات عروض املواجهة
والتجوال وذلك قبل االنطالق ايل املحافظات املختلفة

محمود عبد العزيز
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«أمر تكليف» يقدم عروضه في المنيا
ضمن المواجهة والتجوال
قدم عرض أمر «تكليف» من إنتاج فرقة املرسح الحديث
بالبيت الفني للمرسح ليلته األوىل مبحافظة املنيا مساء
أمس األحد املايض بقرية البدرمان ،ليقدم العرض باملجان يف
ملوي ،أبو قرقاص ،نزلة النخيل ،مغاغة ،شم البحرية ،العدوة،
عطفة حيدر ،ولذي استمر حتى الجمعة  ١١مارس الجاري،
وذلك ضمن مبادرة «حياة كرمية» تحت رعاية فخامة رئيس
الجمهورية عبد الفتاح السييس ،وضمن مرشوع املواجهة
والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتور إيناس عبد الدايم وزير
الثقافة ،وهو املرشوع الذي يقدمه البيت الفني للمرسح
بقيادة الفنان إسامعيل مختار ،وترشف عىل تنفيذه فرقة
مرسح املواجهة و التجوال بقيادة الفنان محمد الرشقاوي،
وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات املعنية منها وزارة
الشباب و الرياضة ،وزارة التضامن االجتامعي ،وزارة الداخلية،
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،محافظة املنيا ،وعدد من
مؤسسات املجتمع املدين .
يذكر أن عرض «أمر تكليف» ضمن مبادرة اعرف جيشك
التي أطلقها البيت الفني للمرسح للتعريف ببطوالت الجيش
املرصي ،تم تقدميه يف عدد من املحافظات منها القاهرة ،بني
سويف ،املنيا ،الفيوم ،قنا ضمن خطط تجوال عروض البيت
الفني للمرسح ،العرض عن «نقطة حدود» لعيىس الجامل،
باإلضافة إيل حكايات حقيقة عن بطوالت جنود القوات
املسلحة ،العرض صياغة ودراماتورج طارق عيل ،بطولة عزة
لبيب ،فادي خفاجي ،محمد األحمدي ،إيهاب بكري،محمد
عمر ،أحمد صالح ،إبراهيم حسن ،سامح الخطيب،مرييت،
أسامء ماهر سليم ،موسيقى وألحان أحمد حمدي ،أشعار
طارق عيل ،مادة فيلمية محمد فاضل ،ومن إخراج باسم
قناوى.
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«طارق سعيد»
استقبل معهد جوتة بالقاهرة مساء األحد السابع والعرشين من
فرباير املايض لقاء بعنوان «التيار املستقل ...البدايات» قدمه املخرج
طارق سعيد ،وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ُتقدّم يف إطار
معرض « َم َّرينا» ،والذي يُعد رحلة مرسحية توثيقية ،امتداد ملعرض
«مريت» التي قدمته املخرجة منال إبراهيم يف مارس .2021
يف البداية وجه املخرج طارق سعيد الشكر للمخرجة منال إبراهيم
عىل مجهودها يف تنظيم معرض « َم َّرينا» واللقاءات التي يف إطاره،
بداية من املعرض األول « َم ّريت» ،وأنه عودة للتاريخ يف صورة
مرئية ،واملعرض الثاين هو توثيق حى لرحلة مرسحية.
وبدأ «سعيد» يف رسد رحلة املستقلني ً
قائل :مرسحية «أنصاف
السقايني» عندما تم عرضها يف املهرجان الحر ،أ ّثر بشكل كبري يف
الجمهور واملرسحيني ،وكان ً
عرضا تفاعُ ل ًّيا ،املرسح املستقل أشبه
بالكائن الحى ،عندما قمنا باالحتفال مبرور  25عام عىل املرسح
املستقل ،إبراهيم الباز مؤسس فرقة «الضواحي» قدم كلمة عرب
خاللها عن مدى سعادته بالعرض املرسحي «أنصاف السقايني» ،وأن
ً
عروضا مرسحية
بعد مشاهدته للعرض تحمس إلقامة فرقته ،ليقدم
ذو قيمة وهدف ،وما قاله «الباز» جعلني أشعر أنني قدمت ً
عمل
ذو قيمة وهدف حقيقي.
واستكمل «سعيد» :عندما كان الفنان فاروق حسني وزي ًرا للثقافة،
قرر أن يقدم مهرجان املرسح التجريبي عام  ،1988املسطلح يف
هذا الوقت مل نكن عىل إدراك كامل به ،وبالفعل شاركت بالعرض
املرسحي «العرض األخري» يف أول دورات هذا املهرجان ،وما
استوقفي عندما أخذت استامرة املشاركة يف املهرجان التجريبي،
وكان بها سؤال كان جديد علينا يف هذا الوقت ،ما وجه التجريب
يف العرض؟ ،وحاولت أن أجد إجابة وكتبت بالفعل أن املمثل
يقوم بكل يشء عىل املرسح بنفسه ،وال توجد عنارص خارجية يف
العرض ،حاولت أن أجد ملمح تجريبي يف العرض من وجهة نظري
يف هذا الوقت ،ألننا مل نكن ندرك بعد معنى التجريب ،ويف عام
 1989قدمت مرسحية «املطاردة» ضمن الدورة الثانية للمهرجان
التجريبي ،وبعدها بدأت يف تحضري مرسحية جديدة للمشاركة يف
الدورة الثالثة للمهرجان التجريبي ،ولكن لألسف يف ذلك الوقت
صدام حسني قام بغزو العراق للكويت ،وتم توقف املهرجان
التجريبي ،وبعد اجتامعات ومباحثات يف نقابة املمثلني بني
املرسحيني املستقلني ،فكرة أن نقيم مهرجان املرسح الحر ،ود .نهاد

َّ
«مرينا»
يحكي البدايات للتيار المستقل في َ

صليحة كانت داعمة لنا جدًا ،هى من ضمن نعم حركة املرسح يف
مرص ،وخاصة املرسح الحر ،وكانت فرقتي هى الفرقة الوحيدة التي
شاركت بعرضني يف مهرجان املرسح الحر ،والذي كان يضم  13عرض
مرسحي ،وحازم شحاته كان هو من يقدم نرشة املهرجان ،وكتب بها
«العابرون مفاجأة املهرجان» ،وهو إحدى العرضني الذي شاركت
بهام يف املهرجان ،هذه العبارات هى ما تجعلنا ُنكمل الرحلة.
وحدثنا ً
أيضا املخرج طارق سعيد خالل الندوة عن مدى سعادته
بأن يعرض بنا ًء عىل رغبة الجمهور ،وأن مهرجان املرسح الحر ،به
سمة الحرية وبه معايري الختيار العرض الحر ،وسامته ،وأهم معيار
يف هذا العرض الحر هو امتالك العرض ،مبعنى أنه ال يتبع جهة
مُع ّينة.
وأضاف «طارق سعيد» :حركة املرسح الحر من وجهة نظري
محظوظة ،أعتقد ألن توفر لها أشياء مل تتوفر ألى حركة مرسحية
أخرى ،عىل سبيل املثال مرسح القطاع الخاص من وجهة نظري
ظروفه صعبة ،فكرة أن موسم مرسح القطاع الخاص الذي كان
يعتمد بشكل أكرب عىل حضور أهل الخليج ملشاهدة املرسحيات،

جريدة كل المسرحيين

ويجب أن يكون بها رشوط مُع ّينة ،ومنها تواجد كوميديان وفنانة
(راقصة) ،وبدون ذلك رمبا تفشل تجاريًّا ،من وجهة نظري أن
املرسح التجاري مرسح مرشوط ،ومرسح القطاع العام كان به بعض
الجمود الخاص بفكرة الالئحة والجدول والربنامج وفكرة أن يف كل
فرقة مجموعة يجب أن تأخذ منها للعرض ،فلم يكن به املرونة
الكافية ،ولكن املرسح الحر به حرية كاملة ،ودعمنا الكثري منهم
نهاد صليحة ومنحة البطراوي وحازم شحاتة مع حفظ اللقاب ،كان
لديهم اهتامم حقيقي باملرسح وقضاياه وحريته وفكره الحر ،اإلعالم
كان يكتب عنّا بشكل أثار تساؤالت الجميع وأن املرسح املستقل
«خطر» عىل الكيانات املرسحية ،ألنهم غري مقيدين يقدمون أفكا ًرا
مختلفة ومتنوعة تدعوا للتفكري ،بعيدين متام البعد عن الروتني،
استطاع أن يقوم بعمل حراك يف املجال والحركة املرسحية ،د .سمري
رسحان كان مسؤول عن هيئة الكتاب يف هذا الوقت ،قرر أن جميع
املطبوعات الخاصة مبهرجان املرسح الحر تكون عىل نفقة هيئة
الكتاب ،كنوع من الدعم لنا ،ود .نهاد صليحة كانت تدعمنا بشدة،
هى ناشطة مرسحية بكل ما تحمل الكلمة من دعم ومحبة وعشق
لخشبة املرسح.
وتابع «سعيد» :دعم املرسحيني الكبار لنا يف هذا الوقت ،وفر لنا
الكثري ،اجتامعات الفرق املستقلة كان يف نقابة املمثلني ،فنحن
حركة رشعية ،نعرض عروضنا يف األوبرا واملرسح القومي والطليعة،
استطعنا أن ننتقل نقلة نوعية جعلتنا نشعر أننا نقوم بالفعل بحركة
فنية حقيقية ،شعرنا باملسؤولية ،وبعد افتتاح مرسح الهناجر ،وقيل
لنا أنه تم إنشاؤه من أجل الفرق املستقلة والحرة ،وقدمنا بالفعل
الدورة الثالثة ملهرجان املرسح الحر يف الهناجر عام  ،1993وكان
لدينا روح العمل الجامعي بشكل حقيقي ،التعاون كان سمة الفرق
الحرة ،وكان لدينا محبة وإخالص حقيقي لكل ما نقدمه ،وكان لدينا
حرية حقيقية ،من وجهة نظري أن املرسح الحر عندما نتحدث عنه
بعد  32عام ،يشعرين بالغنى واإلرادة الحقيقية أننا استطعنا أن
نصنع حركة مرسحية امتنى أن نعيد قوتها من جديد.

إيناس العيسوي

العدد 759
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السيد حافظ وعانوس وموصلي..

ثالث كتب جديدة ضمن إصدارات الهيئة العربية للمسرح

كام صدر كتاب مرسحي جديد تحت عنوان «التمصري يف املرسح
املرصي ..من يعقوب صنوع  1870إىل الحرب العاملية الثانية
 »1945من تأليف الكاتبة املرصية أ.د.نجوى عانوس.
وأشارت الدكتورة نجوى عانوس ،إىل أن حركة التمصري ظهرت
بظهور القومية املرصية يف أواخر القرن التاسع عرش وتنامت يف
أطوار منوها حتى بلغت أشدها بعد ثورة  .1919وقد برزت أسامء
وتجارب مرصية مهمة يف هذا املجال ،وذلك ما تتناوله الباحثة
نجوى عانوس من خالل دراستها املتضمنة يف الكتاب ،والتي
قسمتها إىل متهيد وثالثة فصول:
وأوضحت عانوس ،يف التمهيد أسباب تأثر املرسح املرصي باملرسح
الفرنيس خاصة ،منذ حملة نابوليون بونابرت يف 1798م ،كام تتناول
مفهوم مصطلحات الرتجمة ،التعريب والتمصري وقتئذ وأسباب
انتشار حركة التمصري يف أواخر القرن .19
وتابعت :خصصت الفصل األول املوسوم (عرض تاريخي
للمرسحيات املمرصة) لدراسة ظروف متصري مرسحيات فنية،
سياسية ،اقتصادية واجتامعية ..وكذا التعريف باملرسحيات
الفرنسية املمرصة عنها ،ويف الفصل الثاين والذي عنوانه (ظواهر
التمصري يف املرسح املرصي من  1870إىل الحرب العاملية الثانية)
فقد أوضحت فيه الباحثة ظواهر التمصري يف مرسح ما بني الحربني،
خاصة الظواهر املشرتكة يف متصري الكوميديا.
ولفتت إىل أنها تطرقت يف الفصل الثالث من الكتاب الذي عنونته
بـ (متصري األوبريت واألوبرا) لدراسة أوبريت “املدينة املسحورة”

ياسمني عباس

759
العدد 545

٢٠٢٢
فبراير 2018
 05مارس
14

جريدة كل المسرحيين

أصدرت الهيئة العربية للمرسح يف الشارقة ،مبناسبة اليوم
العريب للمرسح ،عدداً من الكتب املرسحية املهمة ،منها
كتاب «الوجيز يف تاريخ املرسح العاملي» ضمن سلسلة ثقافة
مرسحية ،تأليف الباحث والكاتب واملخرج السوري د.حمدي
ّ
موصل.
تلخيص
وقال الدكتور حمدي موصيل :يتضمن الكتاب
ٌ
للمرسح وأحواله ،وذلك منذ النشأة األوىل وحتى نهاية
القرن العرشين .وما دفع املؤلف إلعداد هذا الكتاب – كام
يوضح يف مقدمته – هو الحاجة امللحة إليه لتوفريه ،وسد
النقص الحاصل يف املكتبة العربية .وميكن الركون إليه لتفنيد
ظاهرة صعبة الفهم .وإيجاد مقاربة لها يف الكتاب ،والعمل
عىل تذليلها ما أمكن فيام إذا أريد االجتهاد يف إيجاد تلك
املقاربة التي من املمكن أن ُتسهم يف تطوير فكرة ما أو
منظومة أفكار نظرية أو عملية.
وأشار موصيل ،إىل أنه صنف كتابه يف ثالثة أجزاء ،هي مبثابة
فرتات زمنية وفق اآليت :الجزء األول خاص باملرسح يف الحضارات
القدمية ،ويشتمل عىل ما قبل (ديثورامبس) وظهور البدايات
األوىل للمرسح ،وأصل الدراما وكذا الجذور التاريخية للمرسح
يف حضارات الرشق القديم ،ثم يتدرج الكاتب بالحديث ،يف هذا
الجزء ،عام أطلق عليه “املرسح الكنعاين والسومري والبابيل” ومن
ثم يتطرق للمرسح الفرعوين ،الهندي ،الصيني والياباين… ليسهب
بعد ذلك مطوال يف الحديث عن املرسح اليوناين والعوامل املولدة
للأمساة ..فاملرسح الروماين وأهم مراحله ثم مرسح العصور
الوسطى.
وتابع :يف الجزء الثاين يتوقف الكاتب عند مرسح عرص النهضة
وتقنياته ،فمدخل إىل املأساة الحديثة ورصد للمرسح األوريب يف
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش من الكالسيكية إىل املعارصة ،كام
يستعرض بشكل مخترص مرسح القرن العرشين وأهم الشخصيات
املرسحية الهامة التي أسهمت فيه وأثرت يف مساراته.
وأردف :أما الجزء الثالث من الكتاب فهو خاص بـ (العرب
واملرسح) وفيه يستعرض الكاتب أهم املراحل التي مر منها املرسح
العريب شارحا هذه املراحل بالتفصيل (مرحلة الريادة والتنوير
 / 1919 – 1947مرحلة ما بني الحربني  / 1950 – 1919مرحلة
الصعود والبحث عن الذات .)2000 – 1950

متصري محمد عبد القدوس ،وأوبريت “عيل
بابا واألربعون حرامي” متصري توفيق الحكيم،
وأوبريت “شهرزاد” متصري عزيز عيد… ثم دراسة
الظواهر املشرتكة يف متصري أوبرا “كيلوباترا”
و”مارك أنطوان” متصري سليم نخلة ويونس
القايض و”أمينوسا” متصري توفيق الحكيم.
كام صدر عن الهيئة العربية للمرسح كتاب جديد
للكاتب واملرسحي املرصي السيد حافظ بعنوان
«مزامري السيد حافظ املرسحية».
يقول الباحث املرسحي املغريب أ.د .مصطفى
رمضاين واصفا مزامري السيد حافظ املرسحية ،يف
مقدم ٍة خص بها الكتاب« :وكأن املؤلف يريد أن
يختزل كل ما يفكر فيه أو يحلم به أو يعريه يف
لوحات شديدة التكثيف ،حتى أنها تتحول أحيانا إىل فالشات أو
الفتات تذكرنا بالفتات الشاعر الساخر أحمد مطر ،لكنها الفتات
كثيفة الدراما».
ويحتوي كتاب السيد حافظ عىل أربعة وثالثني مزموراً مرسحيا،
متفاوتة يف حجمها ،متميزة بالتكثيف والرتميز ،ارتباطا مبا تحتاجه
الفكرة واملوضوع من تعبريات حوارية معدودة وإرشادات مرسحية
محددة بدقة ومشاهد برصية بعينها .ال حشو يف الكالم وال لغو يف
اإلرشادات وال ثرثرة يف املشاهد .نصوص انتهجت أسلوب الشذرة،
أقرصها يف نصف صفحة وأطولها ال يتجاوز ست صفحات.
يستطرد الباحث د .مصطفى رمضاين ،يف وصف أسلوب املؤلف يف
هذه النصوص« :متوسال يف ذلك بأسلوب العبث ،إذ يقدم األحداث
والشخصيات والحاالت بشكل يثري الغرابة والدهشة ،ويقدم لغة
مسكوكة ال تنسجم مع االستعامل املألوف للرتاكيب اللغوية ،وال
مع أبعادها الداللية التي يوحي بها السياق العام ملا هو متداول
يف لغتنا العربية السائدة .وهذا ما يجعلها لغة مستعصية عىل
الفهم واإلدراك أحيانا .وارتباطا بأسلوب العبث الطاغي يف نصوص
املجموعة املرسحية ،تحرض الخاصية السوريالية ،وكأن السيد حافظ
يرسم لنا صورة سوريالية تقتيض من القارئ معرفة متخصصة يف
مجال تفتيت رموزها وخباياها».
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نوادى المسرح في إقليم جنوب الصعيد

 11تجربة نوادى المسرح بإقليم جنوب الصعيد لموسم 2021/2022

انتهت مؤخراً مشاهدات مشاريع نوادى املرسح بإقليم جنوب
الصعيد للموسم املرسحى 2022/2021باإلدارة العامة للمرسح
بالهيئة العامة لقصور الثقافة.
أقيمت مشاهدات نوادى املرسح باإلقليم وفروعه محافظاته
الثالث ”أسوان ،قنا ،البحر األحمر”،من قبل لجنة املشاهدة
ومناقشة التجارب.
لجنة المشاهدة ومناقشة التجارب المسرحية
وتشكلت لجنة املشاهدة ومناقشة املرشوعات نوادى املرسح
إلقليم جنوب الصعيد من املؤلف بكرى عبد الحميد ،واملخرج
خالد أبو الضيف ،ومخرج مصطفى إبراهيم.
ومتيزت تجارب العروض املقدمة لنوادى املرسح يف مختلف فروع
اإلقليم الثقافية الثالث بعدة سامت ومن أبرزها :اعتامد الكثري من
املخرجني عىل نصوصهم التى كتبوها بأقالمهم أو نصوص محلية
ألصدقائهم من شباب املرسح وبعض النصوص لكبار الكتاب يف
مرص ،ومتيزت بقلة العروض املرسحية املقدمة يف مهرجان نوادى
املرسح هذا العام والتى وصلت إجامىل العروض املقدمة من فروع
إقليم جنوب الصعيد الثقافية الخمس ما يقرب من ال  11تجربة
فقط ،وقد الحظنا أن ثالث فروع فقط” فرع ثقافة أسوان ،فرع
ثقافة قنا ،فرع ثقافة البحر األحمر” هم اللذين شاركوا يف مهرجان
نوادى املرسح هذا العام ،مع امتناع فرع األقرص عن املشاركة،
وهذا يخلق سؤا ًال هاماً وهو ملاذا مل تشارك كافة فروع الثقافية
إلقليم جنوب الصعيد ،ما األسباب التى ساهمت يف ضآلة التجارب
املرسحية املقدمة ملهرجان نوادى املرسح بإقليم جنوب الصعيد.
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 5عروض مقدمة لنوادى المسرح بفرع ثقافة
أسوان
متثلت عدد إجامىل التجارب يف املوسم الحاىل ،لفرع ثقافة أسوان
التى تقدمت بطلب املشاركة للمشاهدة من قبل املخرجني 5
تجربة مرسحية ،وتتمثل فيام يىل:
عرض “إطلع بره” طه األسواىن وإخراج هاىن جامل وفريق التمثيل
هاىن جامل عبد الباقى ،محمد خريى محمد ،كامل محسن منري،
محى الدين أرشف ،محى الدين ،نور الدين أحمد أبو املجد ،عبد
العدد 759
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الرحمن منصور محمد ،أبو الحجاج إمام ،أبو العباس ،رشا موريس
راجى ،ياسمني محمد مصطفى ،مروة سالمة محمود ،مريم
جرجس صربى.
قال هاىن جامل :تدور أحداث العرض حول رصاع اإلنسان مع
عادات املجتمع السلبية ،التى تتعمد إحباط اإلنسان لخضوعه
لها واستسالمه إمام أحكامها سوا كانت صحيحة أو خاطئة،
فاستخدامنا مجموعة من املالبس الشخصية لتجسيد مجموعة من
األشخاص االعتبارية للدفاع عن حياتنا اليومية ،بغض النظر إن كان
ذلك اإلنسان غنى أو فقري ،حيوان أو إنسان ،حرشة أو جامد ،فإن
لله قد خلق كل شئ ألسباب واضحة ،قد تساعد اإلنسان يف حياته
وقد تعوقه كمالبس ال ننكر أن املالبس من األشياء التى تؤثر علينا
كثري ،فإن ارتدى اإلنسان مالبس غري مالمة قد تعوقه عن الحياة
إن أرتدى مالبس مالمة قد تشجعه عىل استمرارية حياته ،فقد
استخدمنا املالبس تكون أبسط واهم األشياء التى يستخدمها
اإلنسان وتؤثر عليها أيضاً ،ففى كل فصل نعرض مالبس مختلفة
لنوضح للجمهور عن مدى الرضر الذى وقع عىل هذا اإلنسان أثناء
مدة العرض.
تابع جامل :تتلخص رؤيتى اإلخراجية يف توضيح العادات السيئة
والتعصب الذى يؤدى يعوق حياة اإلنسان ويساهم يف انسحابه
وكره للحياة واالعرتاض عىل الكثري من عاداتها ،وإن اعرتض وقع
تحت مسمى غري أخالقى وشاذ عن غريه .وعرض «وصايا الدم»
تأليف طه األسواىن وإخراج عىل عبد الجواد ،وعرض» ليلة من
ألف ليلة وليلة» تأليف أحمد سمري وإخراج محمد موىس ،متثيل
محمد محسن عبد الحميد ،بسام رجب جرب ،كامليا عبد الصمد
موىس ،رحمة محمود ،هاجر موىس ،حسن محمد حسن ،أميزة
موىس محمد ،حازم إسامعيل ،أحمد النجعاوى أبوب ،احمد
السوداىن ،محمد موىس.
يدور أحداث العرض يف مجتمع شياطني بصحبة إبليس لالطمئنان
عىل العملية الشيطانية يف إيقاع بنى آدم يف املحظور وأغواهم
عن الطريق الصحيح فيكشف أن يف أحد الشياطيني مل يتواجد،
ويقرر إبليس استدعاء هذا الشيطان وسوس مللك شهريار بقتل
زوجته ،واصبح امللك شهريار بأن يتزوج كل ليلة واحدة ،ويقتلها
يف الصباح إىل أن أىت الدور عىل األمرية شهرزاد التى جعلت امللك

شهريار أن يعفو عنها ويتوب إىل لله.
وعرض «حريم النار» تأليف شاذىل فرح وإخراج أحمد سمري
محمد جمعه ،متثيل فدوى ممدوح ،أية أحمد محمد ،أروي
مصطفى ،شهد أسامة ،أية جامل ،ضحى الديب ،شيامء محمد.
تدور أحداث العرض املوروثات الشعبية يف بعض قرى الصعيد،
التى تشكل أهم معايري الحياة اليومية يف األحياء الشعبية ،حيث
يناقش العرض مشكلة نسائية وهى الزواج املبكر للبنات ،وما
يتعرضن له من العديد من مشاعر بالكبت واالكتئاب ،ففى بيت
إحدى األحياء الشعبية يف بيت فتحية شلقم ،وهى أم تنجب
خمس بنات ،فتتعرض فتحية شلقم للعديد من املشاكل التى
تسبت فيها بناتها وخصيصاً رسمية أبنتها األكرب التى عشقت أحمد
الذى أيت لخطبتها بعد وقت كبري من الحب ومل يكون غنيا ،وتبدأ
أخوة رسمية باالرتباط واحدة تلو األخرى.
عروض نوادى مسرح لفرعى قنا والبحر األحمر
عرض «الدائرة املغلقة» تأليف حازم عرب وإخراج ادهم جابر،
متثيل معتز سعيد ،حسام حسني ،محمد أمين ،عبدالله منصور،
ديكور محمود محمد ماجد ،إضاءة نبيل مكرم ،موسيقى امين
حداد ،إدارة مرسح أمين طلب وعامد محمود ،ديكور أحمد
محمد خرض ،تدور أحداث العرض ملك بقبول أسفل األرض،
وكان يحكم شعبه من خالل صور تليفزيونية ،ويأخذ قراراته
من مجموعة من رفقائه ،دون اإلحساس مبشاعر الشعب،
فيغضب عليه الشعب ويقومون بثورة ضده هذا الحاكم الظامل.
وعرض» الحياة نص» تأليف كريم الشاورى وإخراج احمد عبد
الباسط،وعرض» املهرج» تأليف شاذىل فرح وإخراج حسام أنور،
وعرض» كفر أصيل» تأليف رأفت كامل وإخراج جرجس ثروت،
متثيل زكريا صمؤيل ،نشأت كامل ،مصطفى كامل ،حمد عامره،
ميارك محمد ،مصطفى كامل ،احمد ماىض ،نبيل محمود ،محمد
أبو املجد ،مصطفى عبدالله ،ابرين نادى ،كريمينا جرجس ،مريم
فيليب ،مارتينا فيكتور ،يدور أحدات العرض حول مفهوم املواطنة
وحب الوطن وميثل ذلك العمدة كرمز ملرص ،فهو محب للجميع
وال يفرق بني أهل الكفر مسلمني أو مسيحيني.

شيامء سعيد
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بمشاركة ثالثة عروض مصرية

المهرجان الدولي لشباب الجنوب ينطلق من األقصر
يعد صعيد مصر قلب مصر
ُ
النابض بالحيوية والحياة ،ومن
صعيد مصر ،مدينة األقصر،
تنطلق الدورة السادسة من
المهرجان المسرحي الدولي
لشباب الجنوب ،برئاسة الناقد
الفين هيثم الهواري ،وذلك في
الفرتة من  15حىت  20مارس
الحالي .المهرجان يضم أربعة
أقسام ،العروض المشاركة في
المسابقة الرسمية وعروض خارج
المسابقة الرسمية وعروض مسرح
الشارع وأخريا عروض الحكي.
ً
تشارك مصر في المسابقة
الرسمية بثالثة عروض ،كما
تشارك في عروض مسرح الشارع
بعرض مصري سوري وهو
أيضا بعرض
“مثقال” ،وتشارك ً
حكي .عن المهرجان ودورته
السادسة ،التقت “مسرحنا”
برئيس المهرجان ومديره وبعض
المسرحيني المصريني المشاركني
فيه ،ليحدثونا عنه.
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جريدة كل المسرحيين

البداية كانت مع املخرج أرشف النويب مخرج عرض “موسم
الهجرة إىل الشامل” املشارك يف عروض املسابقة الرسمية،
وقال :لألسف هذه هي املشاركة األوىل لفرقة الجنويب يف
هذا املهرجان ،وفرقة الجنويب هى أول فرقة مرسحية حرة تم
تكوينها وإنشائها يف الصعيد ،شاركت يف العديد من املهرجانات
وخاصة مهرجان شربا الخيمة للمرسح الحر عىل مدار  6سنوات
متتالية ،وحصلت عىل العديد من الجوائز وشاركت يف مهرجان
املرسح العريب يف القاهرة وحصلت عىل جائزة يف الديكور،
وشاركت يف مهرجان ميت غمر املرسحي .بعد انتقايل ملحافظة
مطروح كموظف يف وزارة الثقافة ،أصبح األمر مرهقا بعض

الشئ ،لذلك تم تجميد نشاط الفرقة ،حتى شعرت أن املهرجان
الذي ميثل الجنوب ،ال ميكن أن يكون يف األقرص وال نشارك
فيه ،فأنا أيضا أحد مؤسيس الفرقة القومية املرسحية باألقرص،
لذلك قررت أن أقدم بفرقة الجنويب عرض “موسم الهجرة
إىل الشامل” ،والحمد الله تم اختياره ضمن عروض املسابقة
الرسمية للمهرجان.
وأضاف “النويب” :العرض عن رواية الكاتب الكبري الطيب
صالح ،النص يطرح فكرة االغرتاب والهجرة وأثارها السلبية عىل
املجتمع املرصي بشكل عام وعىل املرأة الجنوبية بشكل خاص،
بطل العرض أحد أبناء الجنوب ،الذي يقرر الهجرة ،وتنتج عن

هذه الهجرة أثار سلبية جمة ،وهم نفيس وإنساين يقع عىل
املرأة ،ونرى ذلك من خالل زوجة “مصطفى” بطل العرض،
هذا من حيث الهجرة عىل املستوى النفيس واإلنساين ،و كذلك
عىل مستوى العادات والتقاليد املختلفة متا ًما ،والتي قد تكون
بصورة أو بأخرى ضد العادات الغربية أو ما ميارسه الشامل
من عوملة وتطور وتكنولوجيا وحداثة ،وهذا يتعارض متا ًما مع
فكرة الجنويب البسيط ،ونحن لسنا ضد ما تم ذكره ،ولكن هناك
بعض العادات والتقاليد يف الشامل مثل الحرية تختلف عنها يف
الجنوب ،مع تقدير واحرتام الجنوب للمرأة.
وتابع “النويب” :العرض مالئم جدًا للمهرجان ،ألن من
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رشوطه أن يتحدث النص عن البيئة واملرأة ،و قد وجدت يف
النص عنرصين هامني ،أنه يتحدث عن موروث بيئي شديد
الخصوصية ،واملرأة وما تعانية ،نتيجة الهجرة واالغرتاب وبعد
زوجها املسئول عن األرسة ،وأثاره السلبية املدمرة عليها وعىل
أرستها .العرض يضع بؤرة ضوء عىل هذه القضية ،وهو بطولة
رشيف النويب ورشا جميل وحامدة فؤاد وجامل يونس وباقي
أعضاء فرقة الجنويب املرسحية ،ديكور ومتثيل وإخراج أرشف
النويب.
وأضاف “النويب” :سعيد بهذه التجربة ،يف بلدي األقرص وسط
زماليئ وأصدقايئ وجمهوري ،الذي افتقده بشدة ،و أكرث ما مييز
هذه الدورة ،الحرص الشديد جدًا يف االختيار ،والدليل اختيار
ثالثة عروض مرصية فقط داخل املسابقة الرسمية ،وهو ما يدل
عىل وعى شديد جدًا بأن يكون الكيف وليس الكم هو املعيار،
تحية ملؤسسة س للثقافة واإلبداع والقامئني عىل املهرجان.
حسن ونعيمة
فيام قال املخرج عامد عبد العاطي ،املشارك ضمن املسابقة
الرسمية :هذه هى املشاركة األوىل يل يف املهرجان بعرض “حسن
ونعيمة” لفرقة الكرنك لعروض الرتاث والحىك ،كان توقيت
املهرجان يف البداية يف شهر أبريل ،وفيه نكون مشاركني بعرض
يف الثقافة الجامهريية ،ولكن هذا املهرجان متخصص بشكل
كبري ،و مييزه أن فعالياته تكون يف الجنوب ،وهذا يشء هام
جدًا ،فيام يتعلق بنا كجنوبيني.
وأضاف “عبد العاطي” :عرض “حسن ونعيمة” تأليف د .شوقي
عبد الحكيم وديكور د .علياء ماهر وموسيقى وغناء حسام
حسني ،شيامء أبو الحجاج يف دور نعيمة ،دينا محمد سيد يف
دور األم ،محمود سعد يف دور األب ،ومحمود صابر ومحمود
أحمد طايع ومحمد أحمد محمد ،حسن كريم يف دور حسن
وكريم عبد السالم يف دور الزائر ،مدير الفرقة فراج محسب،
ورئيس الفرقة ومؤسسها ومخرج العرض عامد عبد العاطي.
العرض يناقش قضية مقتل حسن عىل يد عائلة نعيمة ،ويقدم
ما بعد مقتله يف صيغة محاكمة بني األب واألم والبنت ،كل فرد
يف العائلة يتنصل من التهمة ويرمي اللوم عىل اآلخر .واملختلف
يف هذا املهرجان هو أن هذه الدورة تقام يف األقرص ،و يف ظل
استمرار أزمة فريوس كورونا ،وهو تحدي حقيقي للقامئني عىل
املهرجان .
وقالت مصممة ديكور عرض “حسن ونعيمة” د .علياء ماهر
املدرس بكلية الفنون الجميلة قسم ديكور -شعبة فنون تعبريية
بجامعة األقرص :هناك خطوات تحضريية لتصميم السينوغرافيا
العدد 759
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رئيس المهرجان هيثم الهواري :مسرح الجنوب
أول مهرجان دولي يقام في جنوب مصر
الخاصة بالعرض ،أولها قراءة النص جيدًا ،ثم ورشة عمل مع
مخرج العرض األستاذ عامد عبد العاطي ،وبدأت بالفعل يف
تصميم ديكور يعرب عن وجهة نظر املخرج ،الن الديكور جزء
من منظومة ،فالسينوغرافيا عبارة عن أركان املرسح املتكاملة،
و قد تناولت الديكور بطريقة حديثة ،مع مراعاة أن تكون
الخامات بسيطة ،وهى رسالة مؤداها أن امليزانية ليست
عقبة ،وقد قمت باستخدام الخامات البيئية التي تعرب عن حالة
املرسحية.
فيام قالت بطلة عرض “حسن ونعيمة” الفنانة شيامء أبو
الحجاج :هى أول مشاركة يل يف املهرجان ،وأقوم بدور “نعيمة”،
التي تلوم أهلها عىل ما فعلوه ،مبعالجة صعيدية ،و قد بدأت
يف قراءة النص ومحاولة تقمص الشخصية ،حتى أصل إىل أفضل
أداء.
أما املخرج إبراهيم نارص ،مخرج عرض “فستان فرح” لفرقة
الهاية املستقلة مبركز شباب بني مزار ،واملشارك ضمن عروض
املسابقة الرسمية“ :فستان فرح” تأليف كريلس صابر ،مدير

الفرقة املخرج حمدي طلبة ،وبطولة إيرينى رؤف ويوستينا
ماهر ،غناء مريم محمد وألحان حسني محمد حسني وديكور
ومالبس رميون أمري وسارة ماهر ،عزف رامي عزت عىل الكامن
وعىل األورج مانويل إيهاب ،وعىل العود حسني محمد ،ومن
إخراجي .العرض يناقش نظرة املجتمع لألنثى بشكل عام
والظلم الذي يقع عليها مجتمع ًّيا ،إىل الجانب املشاكل التي
تعيشها ملجرد أنها “أنثى” ،والعادات والتقاليد ونظرة املجتمع
لها وخاصة املرأة املطلقة ،وكأنها مرض شديد العدوى؟! ..
يعتمد العرض عىل التمثيل داخل التمثيل من خالل ممثلتني
تقومان بجميع األدوار ،حيث أن هموم املرأة يف جميع األعامر
واملراحل السنية ومشاكلها تكاد تكون واحدة .املمثلتان يقومان
ً
أيضا بتمثيل شخصيات الذكور كنوع من اإلسقاط عىل الواقع
والسخرية منه ،والعرض يضع املجتمع “الذكور” يف ما يشبه
املحاكمة ،وتعريته اجتامع ًّيا ،ومحاكمة التقاليد املتوارثة ،التي
جعلت املرأة عىل الهامش.
كذلك قال ملحن عرض “فستان فرح” حسني محمد حسني:
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مدير المهرجان بكري عبد الحميد :المهرجان يضم
أربع أقسام داخل وخارج المسابقة الرسمية
كانت هناك جلسات كثرية بيني وبني املخرج ،إىل أن تم
االستقرار عىل املوسيقى التي حاولنا أن نجعلها رحلة مليئة
بالتفاصيل تلمس كل مشهد يف العرض .أضاف :هذه هى
املشاركة الثالثة يل يف املهرجان من خالل فرقة الهاية املستقلة،
واملهرجان يف السنوات السابقة كان محليا ،و حال ًّيا هو دويل ،و
أن تحمل دورة هذا العام اسم املخرج الكبري خالد جالل مينحها
قيمة كبرية.
املخرج محمود الشويك ،املشارك بعرض حيك هو “غيط
البنات” قال :العرض يحيك عن قضايا البنات كقضايا الختان
والتحرش الجنيس والترسب من التعليم والزواج املبكر ،يف إطار
الحيك ،من خالل أبطال العرض “البنات املهمشني” ،و يتطرق
لقضايا الفتيات يف النجوع والقرى ،وأتناول هذا العرض بصورة
مختلفة ،بعيدة بعض اليشء عن عروض الحيك ،من خالل حالة
درامية مبنية عىل الحيك ،وحالة من التعبري الحريك والغناء ،يف
حالة درامية شبه مكتملة ،مع صُ نع حالة سينوغرافية مختلفة
مرتبطة بالحبكة الدرامية“ .غيط البنات” تأليف وأشعار إسالم

فرغيل وبطولة ندا الرشيف وميساء عبد الرحمن وماجي مايكل
ومريم محمد وألحان رامي عزت وتوزيع محمد فتحي عبد
الوهاب وديكور ومالبس أسامء سيد وإخراج محمود الشويك.
فيام قالت بطلة العرض ندا عثامن :العرض يحيك قصص أربع
فتيات ،يف الصعيد من تحرش جنيس وختان وزواج مبكر ،وقد
حاولت تجسيد ما تشعر به تلك الفتيات من معاناة وقمت
بالبحث عن شخصيات حقيقية ُتعاين مثل تلك القضايا ،حتى
أصل إىل أفضل أداء يف الحيك.
وعن املهرجان من نسخته األوىل حتى دورته الحالية التي
تحمل اسم الفنان واملخرج خالد جالل ،قال رئيس املهرجان
الناقد الفني هيثم الهواري :مؤسسة “س” للثقافة واإلبداع،
كانت تقوم بورش تدريب يف إحدى محافظات قرى الصعيد،
ووجدنا مواهب كثرية ال يتم دعمها ،ومن هنا جاءت فكرة
تنمية هذه املواهب و وكذلك إنشاء مهرجان مرسحي خاص
باملوروثات الشعبية ،ولدينا فرق مرسحية كثرية يف الجنوب،
ولكن لألسف ال يتم دعمها أو رعايتها وتدريبها ،ولدينا الشباب
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الذين قاموا بتكوين بعض الفرق املستقلة يف الصعيد ،وهم
يف حاجة للتدريب والدعم إلنتاج عروض مرسحية ،وعند
تفكرينا يف بداية املهرجان وضعنا بعض األساسيات أهمها
رعاية وتدريب ودعم شباب األقاليم ومساعدتهم عىل تقديم
عروضهم داخل مرص وخارجها ،الدورة األوىل كانت يف محافظة
األقرص ،وقدمنا يف هذه الدورة جوائز عبارة عن دعم إنتاج ،أي
مبلغ مايل يقدم به عروض مرسحية ،باإلضافة إىل توفرينا لورش
تدريبية عىل يد كبار خرباء املرسح يف مرص يف هذا الوقت،
وقدمنا بعض بروتوكوالت التعاون بينهم وبني املسارح والهيئات
من أجل عرض أعاملهم عىل مسارحها ..الدورة األوىل كانت
عام  ،2016ثم قمنا بإنشاء مرشوع صناعة املرسح ،وهو عبارة
عن ورش تدريبية يف مختلف املحافظات من الفيوم ألسوان،
ونتج عن ذلك أربع فرق متثيل ،كل فرقة مكونة من  30إىل 40
شابا ،وتنتهي الورشة بتقديم عرض مرسحي بالتعاون مع الهيئة
العامة لقصور الثقافة.
وأضاف “الهواري” :املهرجان يتطور كل عام وقد تحول من
مهرجان محيل إىل دويل مبشاركات دولية قوية ،و الدورة الحالية
تحمل اسم املخرج الكبري خالد جالل ،والفكرة أن يقدم يف
مختلف محافظات الصعيد ،الدورة الثانية والثالثة كانوا يف
أسوان ،أما الرابعة والخامسة فكانوا يف أسيوط والدورة الحالية
يف األقرص ،ومهرجان مرسح الجنوب هو أول مهرجان مرسحي
دويل يف جنوب مرص.
وختا ًما قال مدير املهرجان الكاتب املرسحي بكري عبد
الحميد :املهرجان يضم أربع برامج مرسحية ،العروض املشاركة
باملسابقة الرسمية وهي “العريش” سلطنة عامن“ ،مهرجون”
أسبانيا“ ،داكن” نيبال”“ ،الربباس” السعودية“ ،جندرمات”
العراق“ ،قطار الباقورة” األردن“ ،تراتيل ثورة نساء” األردن،
“اآللهة غري مالمة” غانا“ ،موسم الهجرة إىل الشامل” و”حسن
ونعيمة” و”فستان فرح” مرص ،وهناك عروض خارج املسابقة
الرسمية وهم “كونرتياس” بولندا و”عراق لألبد” فرنسا/العراق
و”القعدة” السودان ،أما عروض مرسح الشارع فهي “الجار”
الجزائر و”احرتق كالعنقاء” العراق و”مثقال” سوريا/مرص
و”عجاف” ليبيا ،أما عروض الحيك فمرص تشارك بعرض “غيط
البنات”.
وأضاف “بكري” :املهرجان يتضمن العديد من الفعاليات
الفنية والثقافية من ورش وإصدارات ،حيث يتضمن مثان ورش
متنوعة باإلضافة إىل ورشتني يحمالن طابعا خاصا يقدمهام
املخرج الكبري خالد جالل ،الذي تحمل الدورة اسمه ،و يعد
صانع النجوم وله بصمة وتاريخ كبري.
وتابع “بكري” :هذه الدورة بها توسعات أكرب لتقديم فعاليات
يف قرى حياة كرمية ،مؤسسة األهرام ودار نهضة مرص للنرش
والتوزيع يقدمان كتبا لألطفال من خالل نشاط “أتوبيس
الحيك” وزيارتنا ملستشفى األورمان ،ومعرفة املواهب الجديدة
يف املستشفي أو املؤسسات األخرى و يف القرى والنجوع
وتقدميها من خالل مؤسسة األهرام ودار نهضة مرص .كام
يتضمن ً
أيضا إصدارات يف غاية األهمية منها كتاب يتحدث
عن جذور الرومانسية يف العصور الوسطى للدكتور سيد
اإلمام ،ود .جامل ياقوت يقدم كتابا يف فن اإلنتاج والتسويق يف
املرسح ،وكتاب يتحدث عن املخرج الكبري خالد جالل ،يحدثنا
عن تجربتهً ،
وأيضا كتاب مهم للمكتبة املرصية ،يتحدث عن
األراجوز ومرسح العرائس ،تاريخه ونشأته وقصته ،وهناك
العديد من اإلصدارات األخرى الهامة والقيمة.
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بعد تقديم عرضه األول للطفل..

شادي الدالي :كنت أتمىن تقديم عمل
مستوحى من قصص «ألف ليلة وليلة»
هي تجربتة األولى ،بنت الشغف الذي
يولد قوة إبداعية هائلة ،خاصة إذا
توجهت للطفل مستندة إلى موروثنا
الشرقي الذي ال يكشف عن كنوزه إال
المبدعون الحقيقيون ،من بني هؤالء
تخرج تجربة المخرج شادي الدالي في
عرضه األول للطفل و في التعاون
األول له أيضا مع البيت الفين للفنون
الشعبية واالستعراضية  .التجربة مختلفة
ولها طابعها الخاص وذائقتها المتفردة،
وقد حملت السندباد البحري إلى خشبة
المسرح لتقديمه كوجبة مسرحية للطفل،
من إنتاج فرقة تحت  18بإشراف الفنان
عبد المنعم محمد مدير عام الفرقة و
برئاسة دكتور عادل عبده .حول العرض
وأشياء أخرى حاورنا مخرجه شادي
الدالي.

حوار  :رنا رأفت

جريدة كل المسرحيين

 هذه هي التجربة األولى لك يف عروضالطفل ..نود أن نتعرف على بداية التجربة
وملاذا وقع اختيارك على السندباد لتقدميها
لألطفال ؟
بدأت التجربة منذ عدة أشهر عندما تواصلت معي إدارة فرقة
تحت  18ورشحوين إلخراج العرض من تأليف إسالم إمام،
وبالفعل تشجعت للغاية للتجربة ،وتحدثت مع إسالم إمام،
خاصة انه صديقي وأرى انه من الفنانني الهامني يف جيلنا
وتربطنا عالقة طيبة ،وتحمسنا كثريا للعمل سويا ،وهو لقاء
جيد خاصة انه كان من النادر أن يجمعنا عمل واحد ،فقررنا
أن نقدم التجربة سويا وكنا يف قمة سعادتنا بالفكرة ،وأن
يحمل عمل مرسحي اسمينا إسالم إمام كمؤلف وأنا كمخرج،
وانطلقنا يف التحضريات الخاصة بالعرض،وتبادلنا األفكار عىل
مستوى الكتابة وعقدنا العديد من جلسات العمل عىل النص
حتى نقدم ما يتالءم مع فكرنا وما نود تقدميه للطفل ،وألنها
املرة األوىل التي اخرج فيها عرضا للطفل فقد كنت قلقا جدا
:كيف سأقدم العمل؟ ؛ وذلك ألن عقلية الطفل تغريت وتأثرت
مبا يقدم عن طريق التلفزيون واملنصات واإلنرتنت ،وقد أصبح
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طفل اليوم مختلف عن األجيال السابقة ،وقد كنت أمتنى تقديم
عمل مستوحى من قصص “ألف ليلة وليلة “ ألين من عشاقها
وأرى أن هذه القصص عامل خصب وغنى ونحن كمرسحيني
بعيدا عنه منذ فرتة طويلة ،لذا كنت أمتنى االقرتاب من هذا
العامل الجاذب ،وتالقت أفكاري مع أفكار إسالم إمام ،وقد اختار
شخصية السندباد بطل إحدى قصص “ ألف ليلة وليلة “ الذي
يصلح لجذب الطفل وقدم يف الكثري من أفالم الكارتون عىل
مستوى العامل وأفالم املغامرات ،فهو بطل محبوب.
 هل مسرح الطفل عام  2022قادر على جذبانتباهه وهو يشاهد فنونا مختلفة مثل
اجلرافيك واألنيمشني ؟

املرسح عموما يجذب الطفل ،فوجود الطفل يف وضع املتفرج
القريب من املمثل الذى يخاطبه ويتوجه له بالكالم وليس مجرد
صورة مسطحة عىل الشاشة ،يعد عنرص جاذب للطفل إىل جانب
ما نقدمه كصناع عرض من مفردات وعنارص من خاللها نجعل
الطفل مندمجا مع العرض ويرغب يف متابعة القصة ،ومتوحد
مع بطل العرض يف رحلته ،وهذا رهاننا أن اجتذبه ملشاهدة
املرسح وتبقى هذه الذكرى الحية أقوى من صورة مسطحة
يصل إليها بسهولة ،فسوف يتذكر اليوم بتفاصيله ورحلته من
املنزل إىل املرسح ودخوله املكان وسيتذكر املوسيقى واألغاين
بالعرض.
 -هل تقدمي األساطير القدمية يتطلب شكال
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العرض مل يدخرا جهدا يف مساعدتنا وتذليل الصعوبات ،وسعدت
كثريا مبجموعة العمل التي عملت معها وأغلبها من فرقة تحت
 18واىل جانب املخرجني املنفذين محمد عمر ويارس جمعة
الذين حمال عىل عاتقهام العرض .
 متيز الديكور ببساطته وإبهاره ..كيفاستطعت توظيفه ليخدم دراما العرض ؟
كنت حريصا مع دكتور عمر األرشف مصمم الديكور واإلضاءة
أن نقدم شيئا اقرب لخيال الطفل قائم عىل الرسم وتبسيط
عنارص مختلفة من العرض مثل البحر والسفينة التي تنقل
السندباد والبحارة والقبطان وعنارص الغابة السحرية وعامل
الجن والعوامل التي مير بها السندباد عن طريق الرسم ،كام أن
عمرو األرشف رسام متميز أيضا قادر عىل أن يجذب عني الطفل
بالرسم وليس بالبناء ،فنحن ال نقوم ببناء ديكور واقعي حتى
نؤسس لحدث درامى ،نحن نتحدث عن عامل خيايل .
معينا حتى نستطيع توصيل قيمة أو هدف
معني من خاللها ؟
بشكل عام أبطال الحكايات الخيالية والخرافية جاذبني للكبار
واألطفال ،وكنت حريصا يف تصميم الديكور واألزياء واألغاين
واألشعار وكل العنارص املوجودة عىل خشبة املرسح أن ال
نذكر اسم مكان أو تاريخ محدد،نحن يف عامل من الخيال ،وهو
ما يسمح يل أن أقرتب للطفل الحايل بطريقة ما يف الحوار و
يجعلنى متحررا يف التنقل بحريتي دون أن أكون ملزما بعرص
محدد ،وذلك عىل مستوى جميع العنارص البرصية ،وبالتاىل
نستطيع توصيل القيم التي نرغب يف توصيلها دون فجاجه
أو مبارشة ،فيشاهد الطفل قيمة مثل قيمة الشجاعة واألمانة
والعمل والتعليم من خالل الحىك واألغاين والقصة واألحداث
وليس من خالل التلقني املبارش .
 ما رأيك يف مسرح الطفل الذي يقدم الفترةاحلالية ..وكيف نستطيع أن جنعله يواكب العصر
؟
لست متابعا لكل عروض الطفل الفرتة الحالية فلن أكون منصفا
يف تقييمي ولكنى أمتنى أن يكون كل ما يقدم للطفل مراعيا
لعدة أشياء أهمها الخيال.
 قدم شخصية السندباد املمثل ضياء زكريا..ملاذا وقع اختيارك عليه وكيف استطعت
توظيف كل ممثل يف الشخصية التى يلعبها ؟
اخرتت املمثل ضياء زكريا ليقدم شخصية “السندباد بعد بحث
طويل ،فقد كنت أبحث عن وجه محبوب للطفل وممثل
جيد يكون قادرا عىل الرقص والتمثيل ،وضياء راقص محرتم
بخالف انه ممثل متميز وخريج حديث من املعهد العايل
للفنون املرسحية ،تابعته يف أكرث من عمل فقررت أن يلعب
دور سندباد ،يف لحظه ما يشعر املخرج أن ممثال ما يستطيع
أن يجسد الشخصية بكل تفاصيلها وقد شعرت أن املمثل

ضياء الدين زكريا سيحقق ما أصبو إليه ،والحقيقة أن شخصية
“سندباد “تتطلب قدرات معينة ،ألنه دور مرهق ،فسندباد هو
بطل العرض من األلف إىل الياء ،حارض طوال العرض متحرك
وراقص ومغنى ،وقد سعدت باختيار ضياء لهذا الدور وكذلك
باقي عنارص العمل ،كام أن أبطال عرض “السندباد هم “بنسبة
 %90من أبناء فرقة تحت  18وهذا انتصار كبري .
 يف رأيك ملاذا قلت أو اختفت العروض املوسيقية؟
قدمت منذ عرشة سنوات عرضا موسيقيا وهو أوبريت
“الدرافيل” مع امللحن يحيى نديم وهو صديق عزيز أؤمن
مبوهبته واراه من أهم امللحنني يف مرص ،وواجهتني صعوبات يف
تقدميه ألين كنت أقدمه “اليف” حيث كانت طبيعيته تتطلب
وجود موسيقى حية ،واملمثلني يغنون غناء حيا عىل خشبة
املرسح ،وبرغم صعوبة األمر فقد كانت تجربة مميزة وشيقة
وحقق العرض إقباال جامهرييا ،وإجامال العروض املوسيقية
“امليوزيكل“ مرهقة ألنها تحتاج إنتاج ضخم ووعي ومجهود
وسأحاول الحقا أن أخوض هذا التحدي ،كام أن هذه العروض
تتطلب تقديم موسيقى تتامىش مع السياق الدرامي دون أن
تكون مقحمة أو غربية عىل الدراما ،عالوة عىل أن املخرج يف
هذه العروض بجانب عمله مع املمثلني وعنارص العمل يكون
مرشفا إرشافا كامال عىل املوسيقى.
 وماذا عن تعاونك األول مع البيت الفني للفنونالشعبية واالستعراضية ؟
هذه هي التجربة األوىل يل بالبيت الفني للفنون الشعبية
واالستعراضية ،وأنا سعيد للغاية بهذه التجربة ،ودامئا لدى
شغف لخوض كل ما هو جديد ومختلف والتجربة يف مجملها
ناجحة وأود تكرارها مرات عديدة وخاصة أن دكتور عادل عبده
رئيس البيت متعاون للغاية وهو فنان حقيقي يدعمنا ويحمسنا
ويذلل لنا جميع الصعوبات ،والفنان عبد املنعم محمد مدير
فرقة تحت  18والفنان محمد عبد الخالق املرشف العام عىل

 ما مشاريعك املقبلة ؟لدى أكرث من فكرة ألكرث من مرشوع ،فرتة الكورونا التى توقفنا
بها عن تقديم أعامل أتاحت ىل الفرصة للتفكري والكتابة وحاليا
أعكف عىل كتابة نص جديد ال استطيع أن أرصح بتفاصيله حتى
أجد آلية إلنتاجه وسيكون مع مرسح الدولة ،و بعد اطمئناىن
عىل عرض “السندباد “ سأبدأ يف التفكري يف تحريك مرشوع
جديد .
عرض “السندباد” مستوحى من ألف ليلة وليلة،كتابة إسالم
إمام ،بطولة ضياء زكريا ،هند الشافعى ،محمد يوسف “اوزو”،
آسيا محمود ،يرسا كرم ،أحمد اوسكار ،طارق مرىس ،حمزة
خاطر ،وفاء سليامن ،نور الرشقاوى ،رشيهان قطب ،شيامء
غالب ،عىل إبراهيم ،حامدة محمود ،سامر طارق ،خالد عبد
الحافظ ،سوريال سعيد ،عادل الصاوى ،خالد عىل،كريم كرم،
محمود خالد ،حسام املرصى ،شاهى ،ماجد عويس ،أشعار
محمد الزناىت ،موسيقى وألحان يحيى نديم ،استعراضات كرمية
بدير ،تصميم ديكور وإضاءة عمرو األرشاف ،تنفيذ إضاءة رشا
جميل ،صوت باسم نور،مدربو الراقصني محمد بحريى وتوتا
وبامبو ،مكياج وفاء داوود ،أزياء مروة عودة ،مخرج منفذ
محمد عمر ويارس جمعه.
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«السندباد» يجذب الطفل لذلك قدم
في كثري من أفالم الكارتون حول العالم

 كانت بدايتك مع املسرح اجلامعي و املستقل..من وجهة نظرك ملاذا تراجع دور املسرح املستقل
الفترة احلالية وكيف نستطيع دعمه؟
لألسف ،الوضع ليس عىل ما يرام بالنسبة للفرق الكبرية التي
حملت عىل عاتقها شكل ومسرية حركة املرسح املستقل
يف مرص ،وهى متوقفة حاليا،وهناك فرق كثرية ال حرص لها
وتجارب مخرجني شباب ومن املفرتض انتقاء العنارص الجيدة
بها ودعمها ،وفيام مىض كان لدينا مسئولني يدعمون الفرق
املستقلة ويحاولون مساعدتها بأن يكون هناك مهرجان وجوائز
وتشجيع ومحاوالت للدعم املادى الذى يقف عائقا أمام الفرق
املستقلة عموما ومينعها عن العمل وتقديم تجارب ،الشباب
ينشغلون بأعامل أخرى يحصلون منه عىل الكسب،وخاصة أنهم
ال يحققون أى دخل يذكر مام يقدمونه من تجارب بل عىل
العكس ينفقون من حسابهم الشخيص عليها،لذلك تقدم التجربة
وتنتهى ،ونادرا ما يجد هؤالء الشباب من يشجعهم لتقديم
تجارب وأعامل أخرى ،ويظل وجود التجارب الصغرية يف غاية
األهمية للحركة املرسحية بشكل عام.
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«في انتظار بابا»

صورة مبهرة وآداء ممزي

جريدة كل المسرحيين

عيل كاملو ،وليد ابو ستيت ،خالد عبد الحميد.
كذلك االعتامد عىل الصورة املبهرة من خالل اآلداء الحريك
واستعراضات ضياء شفيق وإضاءة مصطفى عز الدين
التي تلعب بحرفية عالية ،وبساطة ديكور الفنان إيهاب
نور الهدى عبد املنعم
العوامري فتقريبا تخلو الخشبة متاما من الديكور باستثناء
بيانو وبعض الكرايس يف بعض املشاهد ومتثاالن أمام
اعتدت عىل مشاهدة بعض العروض أكرث من مرة قبل اللوحة التي تعرب عن القرص وشازلونج وشامعة ،استخدام
الكتابة عنها ،وقد حدث ذلك مع عرض «يف انتظار بابا» ،شاشة السينام والفيديو مابينج للفنانة سامح أنور
والحظت يف املشاهدة الثانية تطو ًرا كب ًريا لصالح العرض ،واللوحات التشكيلية والغناء من أشعار محمود جمعة،
منه تقليل الزمن الذي كان يضيع أكرث من نصف ساعه
منه لحساب ممثلة معينة لشغل مساحة أكرب لها يف
العرض بحوار ال ميت للعرض بأي صلة سوى أن تقول
أنها كوميديانة ومشهورة والجمهور يعرفها جيدًا ،كذلك
وجدت أن النص نفسه أصبح أكرث متاس ًكا مام يدل عىل أن
صناع العمل عىل دراية ووعي مبا يُقال ويُكتب ،كام أنهم
حريصون عىل أن يصلوا بهذا العرض -الذي يضم العديد
من العنارص التي تجعله ً
عرضا مميزًا – إىل أقىص درجة
من الكامل والتميز ،فهو عرض كوميدي من إنتاج املرسح
القومي ،إخراج الفنان الكبري سمري العصفوري ،ويضم
نخبة من الفنانني الكبار واملتميزين : احمد سالمة ،سامح
انور ،بثينة رشوان ،مفيد عاشور ،سميحة عبد الهادي،
ماهر محمود ،فتحي سعد ،امين إسامعيل ،بسمة شوقي،
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أحمد النارص الذي قام بالتلحني ً
أيضا ،وبراعة أزياء أماين
حسني.
عمل املخرج الكبري سمري العصفوري عىل توظيف نظرية
«كرس الجدار الرابع لبريتولد بريخيت» حيث قام بكرس
اإليهام بكل الطرق والوسائل املعروفة ،أولها التأكيد من
وقت آلخر عىل أن ما يدور هو مرسحية وقد تكررت
هذه العبارة مرات عديدة طوال زمن العرض من بدايته
إىل نهايته ،بل أنه قدم أبطال العرض بأسامئهم الحقيقية،
وجعلهم يتناقشون من وقت آلخر ويرشكون الجمهور
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أما آداء الفنانني فجميعهم عىل قدر املسئولية وبذلوا
جهدًا كب ًريا إلنجاح العرض وتقديم كوميديا راقية تحرتم
املتلقي :سامح أنور التي تعود إىل املرسح بعد غياب
سنوات طويلة بنفس الحيوية واللياقة الجسدية واآلداء
الذي يعد سه ًال ممتن ًعا ،فهي متثل من دون متثيل وال
تكلف ،فالبساطة والتلقائية من أهم ما مييز آدائها،
لشخصية مركبة ذات طبيعة مختلفة فهي عزيزة الرشسة
صاحبة ردود الفعل العنيفة ،كام أنها املحبة ألبيها ألقىص
درجة ممكنة والربيئة إىل حد الطفولة واملطعونة من أمها
وخطيبها ،وغلفت ذلك بآداء كوميدي راقي .مفيد عاشور
الذي أراه ألول مرة كوميديان خفيف الدم وعىل الرغم
من ذلك مل يفقد رصانته وجديته التي اعتدنا عليهام يف
أداءه ،أحمد سالمة األستاذ رشيف املحامي وكيل العائلة
وخطيب عزيزة ويوهم األم أيضا بأنه يحبها يف محاولة
لإلستيالء عىل أموالهام ،وهي شخصية جديدة ومختلفة
بالنسبة له خاصة أنه يقوم فيها بالغناء واالستعراض.
سميحة عبد الهادي قدمت الشخصية بخفية دم وكوميديا
لطيفة خاصة مشهدها مع الطبيب ومشهد السكر ،عىل
الرغم من كونها تجسد شخصية سميحة الكوميدية فقد
نجحت يف إبراز معاناة الزوجة التي تعاين من مراهقة
زوجها واملحرومة من األمومة ،وتسعى بكل السبل
لتحقيق حلمها لتكون أم ،فتتنازل بكل بساطة عن
رغبتها يف الحصول عىل املرياث والذي جعلها تحرض عىل
القتل ،فتصطحب زوجها وطفلها وتعود من حيث أتت.
فتحي سعد فنان ميتلك موهبة كبرية وكون مع سميحة
عبد الهادي دويتو رائع أبو عيل وزوجته سميحة .أمين
إسامعيل الذي جسد أكرث أنواع الشخصيات صعوبة هي
شخصية مرتىض األخ األصغر املريض النفيس ،وقد بذل
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معهم ،السخرية من العرض ومن توزيع األدوار منها أن
تقوم بثينة رشوان بدور االم ،وذلك يف إطار عملهم يف
فرقة مرسحية تقوم بعمل بروفات عرض مرسحي لكنه
متعرس منذ وقت طويل ،وهو ما حدث بالفعل مع هذا
العرض الذي صادف معوقات كثرية حتى خرج مؤخ ًرا
للنور ،وقد ربط بني قصة إليكرتا التي تضمنتها اإللياذة
واألوديسة للكاتب اليوناين هومريوس والتي تآمرت مع
أخيها لقتل أمها حني علمت بأنها قتلته ،التي فرسها فيام
العامل النفيس سيجومند فرويد بعقدة إليكرتا ،وعزيزة
إحدى شخصيات الرواية التي يقومون بتمثيلها عىل خشبة
املرسح نظ ًرا الرتباطها الشديد بأبيها ورفضها فكرة موته،
حيث ترفض التسليم لفكرة موته ،كام أنها تكتشف يف
ذات الوقت أن أمها عىل عالقة بخطيبها ،وقيل ذلك عىل

جهدًا كب ًريا إلجادة هذه الشخصية وأبدع فيها .بثينة
لسان أحد شخصيات العرض هو الفنان مفيد عاشور ،رشوان جسدت شخصية األم برباعة وبساطة
لكنني أرى أن هذا الرشح مل يضف إىل العرض بل أنقص ماهر محمود جسد شخصية «شادي» وهو شاعر ومفكر
منه ألنه أراد به التنصل من النص الذي تم اإلعالن عنه كبري مشغول بقراءاته دامئا وال يتأثر بأي من األحداث التي
فيام سبق ،لكن الحقيقة أن شخصية عزيزة يف عرض تدور حوله ،وقد تنوع آداءه بني الجد والهزل والغناء
«يف انتظار بابا» قريبة جدًا من شخصية عزيزة يف عرض وزوجته بسمة شوقي التي جسدت الشخصية برشاقة
«بري السلم» وبعيدة عن شخصية إليكرتا ،كذلك معظم وبساطة ً
أيضا .خالد عبد الحميد «كرم» األخ األكرب واألكرث
التفاصيل التي تم تغليفها بلعبة (يال نلعب مرسح) قريبة طم ًعا .عيل كاملو «مهند» دراع كرم اليمني .وليد أبو
ستيت «عوض» صديق أبو عيل.
جدًا من العرض نفسه.
واستمرا ًرا لنظرية كرس اإليهام تم قطع تسلسل األحداث وعىل الرغم من احتواء العرض عىل كل هذه العوامل
أكرث من مرة مع التأكيد أن هذا متثيل ويعاد املشهد ألدائه والتي تؤكد عىل نجاحه إال أنه يضم عدد من العبارات
بشكل أفضل ،خاصة مشهد النهاية الذي كان سينتهي التي تسئ إليه وتصدر طاقة سلبية للمتلقي منها :الرواية
بوقوع جرائم قتل لكنه قرر تغيري هذه النهاية إىل محاولة اليل محدش فاهم لها حاجة ،انتو اليل مصربين عىل
املرسحية دي..،
اإلصالح ومل شمل هذه العائلة التي تتصارع عىل املرياث.
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«أفراح القبة»
الحقيقة عارية في عيون اآلخرين
أحمد محمد الرشيف
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بقلم :أحمد محمد الرشيف
ما الدنيا إال مرسح كبري ,كام أن املرسح عامل كبري ,رحب.
يطرح الواقع بشكل مغاير ومن عدة أوجه .املرسح هنا يف
«أفراح القبة» هو كاشف للحقائق املسترتة وفاضح للواقع
العاري املؤمل .عندما تتسلط اإلضاءة الساطعة القوية
عىل أوجه الزيف والضالل وتكشف الحقائق عن الجميع
أمام بعضهم البعض وللجمهور أيضا ,ندرك أن العالقة
تبادلية وأن كل شخص ما هو إال ممثل يؤدي دورا أرغمته
الظروف عىل أداءه ،لنصل إىل نقطة فاصلة لنفكر قليال
هل نحن مسريون أم مخريون فيام رست بنا إليه األقدار؟
يف عرض مرسحية “أفراح القبة” عن رواية األديب العاملي/
نجيب محفوظ ,الذي أنتجه مرسح الشباب التابع للبيت
الفني للمرسح ،وكتبه وأخرجه /محمد يوسف املنصور،
نستكشف هذا الخداع الذي يعيشه كل أمام اآلخر،
ومع بداية العرض فقد حانت لحظة املكاشفة ،فليتعرى
الجميع وليعرف كل شخص ,ليس حقيقة اآلخرين فقط,
بل حقيقته هو كام يراها اآلخرون ،كيف يراك من حولك؟
كيف تخدع نفسك وتربر لها كل أفعالك املشينة والسيئة؟
من خالل تقنية كتابة العرض كانت نقطة انطالق محمد
املنصور أو هي بوابة الدخول لتقنية اإلخراج ،وظف
املخرج الفالش باك املتعدد وطرح عدة أزمنة وعدة أماكن
لبيان الحدث يف تطوره الزمنى لكل شخصية .بل طرح
الحدث الواحد أكرث من مرة بوجهة نظر كل شخصية عىل
حدة.
ومن هنا كانت الدراما تشبه اللغز يف بداية العرض حول
جرمية قتل املمثلة “تحية” وهل ماتت فعال مقتولة ومن
قتلها؟ فهل املجرم هو زوجها «عباس كرم» وهو نفسه
مؤلف املرسحية؟ وقد كتب اعرتافه بنفسه يف أحداث
املرسحية ،مام يطرح فكرة رضورة اإلبالغ عنه كام يرغب
غرميه «طارق رمضان» املمثل بالفرقة ،الرتباطه من قبل
بتحية.
أحداث متشابكة ومعقدة وتفاصيل كثرية نسجها الروايئ,
نجيب محفوظ متكئاً عىل فكرة املرسح داخل املرسح
لكنه اختلف عن «برانديللو» يف طرح حياة أعضاء الفرقة
املرسحية يف النص املرسحي مام شكل رصاعا واختالفا
بينهم هل يقدمون هذا العرض الفاضح لواقعهم وكل
فضائحهم أم ال؟ لكن سيطرة شخصية “رسحان الهاليل”
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صاحب الفرقة ومنتجها فرضت عليهم رضورة متثيلها أمام
الجمهور لتحقيق جذب أكرب للجمهور من خالل دراما
قوية ورصاع قوي بني الشخصيات مخفيا نواياه الخبيثة
التي تكشفت يف النهاية نحو التخلص من كل من يعرف
شيئا عن ماضيه امللوث السيام صديقه «طارق رمضان».
ونحن هنا لسنا يف سبيل رسد أحداث الرواية ولكن علينا
النظر فيام طرحه العرض عىل خشبة املرسح:
إذا كان نجيب محفوظ قد صاغ الرواية عن طريق أربعة
شخصيات كل منها يحيك الحدث بلغة املخاطب من وجهة
نظره ،حيث يتصاعد الحدث وينمو شيئا فشيئا ليرتك يف
يد القارئ طرف كل خيط ترويه الشخصية حتى يجمع

القارئ جميع الخيوط يف النهاية لتكتمل شبكة األحداث
يف ذهنه ،فقد أجاد يوسف املنصور طرح فكر وأسلوب
محفوظ بشكل كبري دون إخالل باألحداث او الشخصيات،
بل متكن من الغور إىل عمق فكر محفوظ ومرسحته
بذكاء وليس مجرد تناول قشور الشخصيات مثلام يحدث
عادة عند مرسحة روايات محفوظ ،فلم يكن طول
األحداث وكرثة التفاصيل عائقا لذلك بل استغله املنصور
مبهارة لتقديم أحداث متالحقة ومتسارعة ومشوقة
للمتلقي.
استخدم املخرج األسلوب الربيختي بكرس الحائط الرابع
بالتعامل املبارش مع الصالة بدءا بدخول بعض املمثلني من
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الصالة إىل الخشبة ،والنزول من الخشبة إىل الصالة مثلام
حدث يف انضامم امللقن «كرم يونس» وزوجته «حليمة»
للمشاهدين ملشاهدة العرض املرسحي ،وكذلك توجيه
بعض الجمل أحيانا مخاطبة للمشاهد من املمثلني .وقد
ساعد عىل هذا طبيعة النص الروايئ املكتوب ثم النص
املرسحي من حيث أن األحداث تدور من خالل فرقة
مرسحية تقدم عرضا مرسحيا ،ويتم طرح ذلك بأسلوب
التمثيل داخل التمثيل ،وإذا كان هذا الطرح قد انطلق
عند «برانديللو» يف مرسحيته “ست شخصيات تبحث عن
مؤلف” إال أنه هنا هو شكل مغاير قليال بدمج الحدث
الواقعي مع الحدث املرسحي بدهاء وليس بالشكل البدايئ
الذي اعتدنا عليه بطريقة “هيا بنا منثل ..أيها املشاهد
نحن هنا منثل ونحن فرقة مرسحية متثل من أجلك”
والذي أرى أنه كان شكال ساذجا نوعا ما يفرتض سذاجة
املشاهد ،ابتعد عنه متاما يوسف املنصور .وأسجل هنا أنه
رغم كرس االيهام وازالة الحائط الرابع إال ان املتلقي قد
تحقق له االندماج الكامل يف الحدث الدرامي ,وهذا يف
ظني أنه كام أراد املخرج ،حيث صار املتلقي نفسه جزءا
من الحدث.
كان التداخل واالنتقال بني عدة أزمنة وعدة أماكن هو

تكنيك أسايس لطرح الرؤية املرسحية كتابة وإخراجا،
قدمها العرض بشكل سلس وبسيط دون أن يشعر
املتفرج بالتشتت او عدم االستيعاب ،فرأينا مثال «عباس
كرم» طفال ومراهقا وشابا ,ثالثة ممثلني بأعامر مختلفة
عىل خشبة املرسح معا يف نفس التوقيت .لتكتمل أمام
املشاهد فصول الحكاية عىل عدة أزمنة ،وتم توزيع جمل
وكلامت الحواربينهم ،كل منهم يحيك عام حدث له أو
أمامه يف زمنه ،وكذلك الحال لباقي الشخصيات ،ومثل
شخصية «حليمة الكبش» شاهدناها شابة كام شاهدناها
كبرية السن ،كام تم طرح باقي الشخصيات من خالل
االزمنة املختلفة بتغيري املالبس واملاكياج واألداء التمثييل،
وتم ذلك كله بامتياز وحسن أداء ودقة ومهارة كبرية.
قدم «نجيب محفوظ» روايته من خالل شخصيات أربع
تحيك كل منها األحداث من وجهة نظرها ،وهي« :طارق
رمضان» املمثل الثانوي بالفرقة« ،كرم يونس» امللقن،
«حليمة الكبش» زوجة «كرم» وهي عاملة شباك التذاكر،
و»عباس كرم يونس» ابنهام وهو مؤلف مرسحي ناشئ.
لكن يف هذا العرض املرسحي أتاح املخرج املعد للنص
الفرصة لشخصيات أخرى يك تتحدث عن نفسها ولتحيك
األحداث ،ولترشح للمشاهد مربرات أفعالها وسلوكياتها،
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وووظف يف هذا أيضا أسلوب التوجه املبارش للمتلقي مبا
يشبه املونولوج ،لكن املخرج هنا مل يقع يف رشك املونولوج
الطويل اململ ،لكنه مبجرد أن يبدأ املمثل يف حديثه رسعان
ما يستكمل الحدث بالفعل التمثييل لشخوص الحدث
لرنى مشهدا يصف الحالة ،وهكذا بالتبادل بني الرسد وبني
التمثيل.
تلك النقطة السابقة تصل بنا إىل أهم ما يف هذا العرض
وهو اإليقاع املتوازن الرسيع املتالحق ،محافظا عىل التمبو
بني الرسعة والبطء والصعود والهبوط يف تناغم إيقاعي
يعترب عامال عامال يف جذب املتفرج وتشويقه بحيث أن
العرض مر رسيعا دون أن يشعر بطول فرتته الزمنية التي
بلغت ساعتني ونص دون اسرتاحة فمرت وكأنها عرش
دقائق فقط.
مل يلجأ املخرج إىل أي تعقيدات يف شكل الحركة املرسحية
مثلام يفعل أغلب شباب املخرجني إلثبات موهبته
اإلخراجية ،بل رسم الحركة ببساطة وتناسق وأجاد
فيها توزيع األحداث عىل خشبة املرسح وحسن توزيع
املمثلني ،مع تقسيم كل مربع عىل الخشبة لحدث معني
بشكل متناغم ومتوازن .وكان لحركة كل ممثل مربرها
الدرامي ،فأجاد املخرج االنتقال من مشهد ألخر ومن
حدث للتايل ومن جملة إىل تاليتها بسالسة مع جامل
التحول باإلضاءة املناسبة والتحريك السهل الناعم لقطع
الديكور وتغيريه .كام أجاد االهتامم بتفاصيل حركة كل
شخصية املناسبة لكل جملة من حيث النظرة وااللتفاتة
والهمة والخطوة املرسحية ،بكل تفاصيل املمثل مع الرتكيز
عىل أداءه التمثييل املناسب بطبقة الصوت واإلحساس
وارتفاع الصوت أو خفضه ،واالنفعال والهمس واالبتسامة
والضحكة وهكذا كل التفاصيل لجميع الشخصيات بال
استثناء ,حتى لدرجة اهتاممه بتفاصيل شخصية «أحمد
برجل» الساعي رغم صغر دوره إال أنه ملفت للنظر يف
أسلوب حركته ولفتاته ونظراته التي توضح طاعته العمياء
وإخالصه الشديد لـ»رسحان الهاليل» ,مام أدى يف النهاية
ألن نكتشف اشرتاكه يف الفعل الدرامي بطاعته للهاليل يف
قتل تحية ,ومنها أيضا نلحظ مثال حمله لصينية الشاي
بنفس الطريقة منذ كان شابا وحتى كرب يف السن مع
تقدم زمن الرواية وحركته املتهادية ببطء .هذا يبني مدى
اهتامم املخرج بأبعاد وتفاصيل كل األدوار.
رغم أن الديكور الذي صممه /عمرو األرشف فقري (إنتاجا)
إال أنه كان غنيا فنيا ,ومعربا بصدق عن املادة الفنية
املعروضة ،فاحتوى عىل منظرين أساسيني :أوالهام يف
املرسح ،فكان سهال نسبيا دون تكلف ﻷننا عىل خشبة
مرسح فعليه ,فاحتوى املنظر عىل مجرد خلفية حائطية
مع أثاث بسيط .أما املنظر الثاين واألهم فهو املنزل؛ منزل
األحداث الدرامية وهو منزل «كرم يونس» ،وقد تضمن
مستويني سفيل وعلوي بينهام سلمني يف املنتصف مؤديان
ميينا ويسارا ،يف الدور السفيل ميينا غرفة االبن «عباس
كرم» ،ويف اليسار غرفة األحداث امللتهبة التي كانت «أم
كرم» تلتقي فيها زبائنها طالبي املتعة ،وتحولت الغرفة
بعد زواج «كرم» من «حليمة» إىل ذات داللة لألفعال
املشينة مثلام يف مشهد جذب “رسحان الهاليل” صاحب
الفرقة لـ»حليمة» داخلها ليحاول التعدي عليها ،حتى
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ظن «عباس» عندما شاهدهام عن بعد أن مثة ما يشني
بينهام .كام كان هذا الجانب األيرس يف منظر املرسح تم
توظيفه لغرفة «الهاليل» التي يؤدي فيها نفس األفعال .أما
الدور العلوي ففي ميينه غرفة يستأجرها «طارق رمضان»
من «كرم» وميارس فيها كل ما يريد .ويف اليسار العلوي
تدور جلسات القامر واألنس والفرفشة التي يرشف عليها
«كرم».
متيز هذا الديكور للمنزل بتصميمه الفني الخشبي
القديم الكالسييك العتيق ،تصميام بسيطا ليس ثريا ،ليعرب
عن الفرتة الزمنية التي بني فيها منذ أيام والد «كرم» يف
الخمسينيات .مام أعطى إيحاءا بعبق األحداث والضغط
النفيس لقوة الرصاع السيام أن نجيب محفوظ قد كتب
الرواية ليعرب بها عن الواقع االجتامعي املهرتئ بعد نكسة
 ،67وفضح الفساد والهوة الثقافية واألخالقية التي انحدر
فيها املجتمع نتاج املرحلة السياسية .فكان ذلك الديكور
القديم املتهالك خري معرب عن ذلك.
أضافت اإلضاءة التي صممها أيضا /عمرو األرشف ,جوا
موحيا ومعربا دون مبالغات يف االستخدام ودون إرساف
يف األلوان ،فكان أغلبها إضاءة بيضاء وإنارة خافتة
باختالف الشدة ،وبالرتكيز عىل بؤر محددة يف مشاهد
عدة ولحظات خاصة مثلام عىل جانبي املرسح أو منتصفه
عند بدء املونولوج ,أو استخدام اإلضاءة باللون األحمر
مع الفالرش القوي يف مشهد اعتداء «رسحان الهاليل» عىل
«حليمة» ,كام كانت اإلضاءة الخاصة لغرفة «أم كرم»
إضاءة خافتة خلف باب الغرفة يغطيها قامش التل ذات
مغزى داليل ومعرب عن طبيعة الغرفة .كام تم توظيف
اإلضاءة يف التحول الزمني واملكاين مبهارة وسالسة بل
وجامل وإمتاع أضاف للمتعة البرصية ,مام ساعد املتلقي
عىل االندماج يف الحدث الدرامي.
أما تصميم املالبس لعبري بحراوي فكان مستوحيا من كل
فرتة زمنية ومالمئا لها ،بحيث شمل عىل تصميامت مالبس
فرتات الخمسينات وحتى أواخر السبعينات موحيا بذلك
العرص ومعربا عنه بواقعية شديدة لكل الشخصيات.
كام كان للامكياج الذي صممته ونفذته /أماين حافظ ,دورا
كبريا يف مسرية العرض ,فقد ساهم بإتقان يف طرح شكل
الشخصيات عرب األزمنة املختلفة مبينا بدهاء دالالتها
الدرامية وتأثريها الحيس من خالل تنفيذ جيد جدا لشكل
كل شخصية وأثر الزمن والرصاع الدرامي عليها.
احتوى العرض عىل أغاين ,وتعبري حريك صممه /مناضل
عنرت ,رغم قلتها إنها كانت جيدة ومعربة عن الحالة
الدرامية وساعدت بساطتها عىل توصيل املضمون الدرامي
ملشاعر وذهن املشاهد دون تعقيد ،والالفت للنظر
هنا توظيف موسيقى تعبريية وتصويرية طوال العرض
(التأليف املوسيقي /أحمد نبيل) أو مبعنى أصح يف أغلب
فرتاته وكانت جيدة ومناسبة استطاعت ببساطة النفاذ
إىل عمق الحدث وعمق مشاعر املتلقي باستخدام توزيع
موسيقي ممتع ومتوافق مع الحالة الدرامية والتوتر
والرصاع يف العرض وخلقت حالة من التوتر واالنتباه
املستمر والتشويق للمشاهد.
وأخريا نصل للعنرص األهم وهو التمثيل ،ألنه قد راهن
املخرج يف أغلب رؤيته اإلخراجية عىل األداء التمثييل،
العدد 759
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حيث كان جميع املمثلني بال استثناء يف حالة فنية عالية
حتى أصغر األدوار ،فكان أوال اختيار املخرج وتوظيفه
لكل ممثل مناسب لدوره متاما ،ثم ثانيا أضاف كل ممثل
بصمته بأدائه واجتهاده ،وثالثا يتضح جليا دور املخرج يف
االهتامم بتدريب كل منهم عىل دوره جيدا بكل تفاصيله
من أداء للجملة والكلمة والحرف وتوصيل معنى اللفتة
والهمسة والنظرة والحركة ومتكن املمثل من ارتداء
الشخصية والدخول يف تفاصيلها بكل أبعادها الجسامنية
والنفسية واالجتامعية ،مع األخذ يف االعتبار الفروق يف
أداء املمثل الواحد بني كل فرتة زمنية وأخرى مع حفاظ
املمثل عىل السامت األصيلة يف الشخصية دون اإلخالل
بها ،فعىل سبيل املثال :أداء «رسحان الهاليل» صاحب
الفرقة صوتا وحركة ،وهو شاب يختلف عنه يف مرحلة
الكهولة يختلف عنه يف مرحلة الكرب بعد أصبح به رعشة
يف جسده وعرج خفيف بقدمه ،لكنه يف نفس الوقت
يحافظ عىل األبعاد األساسية املختلفة دامئا ,وهذا التوازن
ميثل امتيازا يف األداء التمثييل ,ويقرتب هذا األسلوب
اإلخراجي من األسلوب السيناميئ .ومثال آخر :شخصية
«كرم يونس» وهو شاب مراهق يلوم أمه عىل أفعالها
يختلف عن أداء مرحلة زواجه من «حليمة» ،ثم يختلف
متاما يف مرحلة كرب سنه الفرتة الزمنية األخرية بعد اختفاء
ابنه عباس وزمن تقديم مرسحيته «أفراح القبة» ،حيث
بطئت حركته ويستند عىل زوجته وارتدى نظارة طبية
سميكة ،وهلم جرا يف كل تفاصيل األداء الصويت والحريك.

وهكذا نفس الوضع لباقي الشخصيات .ولكرثة الشخصيات
ال يسع املجال هنا لتناولهم بالتفصيل لكن جمعيهم
يستحقون اإلشادة والتحية بال استثناء وهم بدون ترتيب:
هشام عادل (كرم يونس) ,أحمد يرسي (عباس تلميذا)،
سمر عالم (تحية) ،فاطمة عادل (حليمة الكبش الشابة)،
عبداملنعم رياض (رسحان الهاليل) ،محمد عبد القادر
(طارق رمضان) ،جيهان أنور (درية) ،أحمد رمضان
(إسامعيل) ،حمزة رأفت (عباس طفال) ،مينا نبيل (عباس
كرم يونس) ،عالء الوكيل (سامل العجرودي) ،مينا نادر
(أحمد برجل) ،هايدي عبد الخالق (حليمة الكبش) ،وفاء
عبد الله (أم هاين)،باسم سليامن (سنويس عبد الفتاح)،
مارتينا رؤوف (سعاد) ،حسام عالء (حسام) ،هدير طارق
(صفية) ،ياسمني ممدوح وايف (أم كرم).
“أفراح القبة” عرض مختلف وشيق ,ينبئ عن مخرج
واعد ,ويشري إىل ممثلني شباب ميلكون مواهب رائعة,
كلهم مع باقي العنارص الفنية يعزفون سيمفونية فنية
جميلة من خالل فكر األديب العاملي /نجيب محفوظ,
حول الواقع امللوث الذي تدهس فيه كرامة اإلنسان يف
مناخ سيايس واجتامعي يتسم بالسقوط العام من خالل
أمناط إنسانية متدنية يف “أفراح القبة” ,يف ضوء تفسري
الفن للواقع وتفسري الواقع للفن بعالقة تبادلية أحسن
فهمها وتفسريها وطرحها وقيادتها مرسحيا املخرج الشاب/
محمد يوسف املنصور.
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في مسرح صالح عبد الصبور

عيد عبد الحليم
مل تكن كتابة صالح عبد الصبور منفصلة عن ذاته بل مرتبطة كل
االرتباط بشخصيته ،لذلك ظل تأثريه عىل األجيال التالية له واضحا،
رغم اختالف املدارس واالتجاهات الشعرية.
تحفل دواوين ومرسحيات صالح عبد الصبور مبا ال يحىص من
موضوعات وقضايا تختلف وتأتلف ،تتناغم وتتناقض .فهو شاعر
الوجود مثلام هو شاعر الحياة ،شاعر العدم مثلام هو شاعر العامل،
شاعر الهموم املا ورائية والهموم اليومية ،شاعر الحزن والليل ،شاعر
العزلة والتأمل ،شاعر الحب واليأس والسأم ....أما الشعر لديه فهو
كام يصفه “صوت إنسان يتكلم” .وعندما يكون الشعر صوت اإلنسان
املتكلم يصيح قادرا عىل أن يستوعب ما مل يستطع أن يستوعبه
سابقا.
صوت جيل
ينتمي الشاعر صالح عبد الصبور إىل جيل شباب ثورة يوليو ،1952
فقد نشأ يف مدينة الزقازيق محافظة الرشقية ألرسة بسيطة ،تخرج
من كلية اآلداب قسم اللغة اإلنجليزية.
كان لنشأته الريفية أثر واضح يف ديوانه األول “الناس يف بالدي”
والذي صدر عام  .1957والذي استلهم فيه ما ميكن أن أسميه برتاث
الحرية يف الريف املرصي  ،خاصة يف قصيدة “شنق زهران” ،ومن هنا
بدأ يظهر يف كتاباته الشعرية “تيار الوعي” وإن جاء مغلفا برؤية
فلسفية عميقة ،مؤطرة بلغة تقطر باألمل والوجع عىل املصري اإلنساين
يف عامل يعاين من ويالت الحروب.
يقول “عبد الصبور” يف كتابه “حيايت يف الشعر”“ :يصفني بعض
النقاد بأنني شاعر حزين  ،وأقول لهم لست شاعرا حزينا لكنني شاعر
()1
متأمل”.
وهناك عبارة دالة يف هذا الكتاب أخذها “عبد الصبور” من الشاعر
األملاين “شييل” وهي “لدي شهوة إلصالح العامل”.
هذه العبارة متثلها شاعرنا واعتربها مانفيستو لتجربته الشعرية

واإلبداعية ،خاصة يف مرسحياته ،التي دارت كلها يف فلك عالقة املثقف
بالسلطة والصدام املحتوم بني الطرفني ،وهذا ما رأيناه يف “مأساة
الحالج” ،و”ليىل واملجنون” ،و”مسافر ليل” و”األمرية تنتظر” و”بعد
أن ميوت امللك”.
ويرى بعض النقاد أن بعض أبطال مرسحيات صالح عبد الصبور
هم نفس شخصية املؤلف الباحث عن الحرية والفضاءات الشاسعة
للمعنى فهو “الحالج” يف “مأساة الحالج” و”سعيد” يف “ليىل
واملجنون” و”املسافر” يف “مسافر ليل” ،ومن هنا ميكن أن نقول بأن
مرسح عبد الصبور أعطي للشخصية املرسحية االهتامم األكرب بخالف
الرؤية “األرسطية” التي كانت تعطي ملفهوم الشخصية النصيب األقل
من االهتامم.
يقول عبد الصبور عن نفسه يف كتابه “حيايت يف الشعر” “ :كنت
إنسانا جادا ،ال أستطيع أن آخذ مسائل الضمري مأخذا هينا ،فقد
يهون عيل كل ما يف الحياة ،وتبقى غصة يف قلبي هي ما يتصل بالفن
والفكر ،فإين أحمل حجرها الثقيل يف ضمريي حتى أحقق بينها وبني
()2
نفيس قدرا من االنسجام”
طبقة النص
أما الطبقة التي يصدر عنها النص ويعرب عنها فهي “طبقة املهمشني”
التي تعاين كثريا من الفقر وعدم اهتامم السلطة بها  ،وحينام تجد

()3-2

صوتا يدافع عنها يكمن يف “املثقف” فإنها تتخىل عنه حني يحتاجها
للوقوف معه دفاعا عن حقوقها.
وهنا نرى”الحالج” /كنموذج للمثقف ،صوفيا وشهيدا ،ميثل حالتني:
فناء العاشق يف املعشوق ،واملوت تحت راية نظيفة دفاعا عن
املظلومني الذين مل يكتشفوا ظلمهم إال عىل ضوء جراحه.
حلولية الحالج مل تذهله ،ومل ترصفه عن إخوانه الضعفاء الجائعني
إىل النور واملعرفة ونيل حقهم املرشوع يف الحياة ،حلوليته كانت
دينية وثقافية مبدعة يف شوارع “بغداد” ،بينام حلولية صديقه
الصويف”الشبيل” وغريه من املتصوفة تنحو منحي انغالقيا وتعاين جذبا
باستمرار صوب الداخل:
الشبيل :يا حالج
ال أدري للصويف صديقا إال نجوى الليل
وبكاء الخوف من الدنيا
وأناشيد الوجد املشبوب وآهات الذل
وفتوح املحبوب بنور الوصل
اختيار صالح عبد الصبور لشخصية “الحالج” كرمز صويف ،هو اختيار
لثقافة عربية إسالمية مبدعة تتحول باستمرار وتهاجر من أقاليم
الذات اململوءة بالضجيج الكوين إىل رحاب الكون ،حيث الظالم
يحيط باألفئدة الغلف ،وحيث ذهب “املادة” يدفع الدراويش إىل
إطفاء أنوارهم الحقيقية ،وفتح التكايا الستقبال الهبات ،ال الستقبال
الظامئني إىل النور املعريف.
البطل الرتاجيدي
يهدف “عبد الصبور” إيل جعل “الحالج” املتصوف بطال اشرتاكيا ثائرا
مع الفقراء ضد السلطة الجائرة وغالء األسعار والفساد االجتامعي،
فالحالج بطل منترص يف النهاية – من ناحية املعنى – رغم قتله
وصلبه ،فشهادته ترمز إىل بقاء مبدأه فيام ميكن أن أسميه “ثقافة
الحق املبدع املستمر يف الرتاث العريب اإلسالمي”.
يف هذه املرسحية يعيد صالح عبد الصبور بناء شخصية الحالج
اشرتاكيا آخذا من التاريخ ،ومسبغا عليه أفكار مرحلة التحول
االشرتايك التي شهدتها مرص تحديدا يف فرتة حكم جامل عبد النارص،
وشهدتها املنطقة العربية يف أقطار أخرى ،لقد أرص صالح عبد
الصبور عىل إعطاء شخصية الحالج أكرث من واقعها التاريخي رغم
الخيط املنسول من كتب التاريخ ،حيث كان الحالج ينادي يف أسواق
بغداد ضد غالء األسعار ،إنه مل يغيب الحالة الدينية عن الحالج بل
غلب عليها الصفة االجتامعية ،صفة الثائر الحامل صليبه عىل ظهره
باستمرار.
وهنا ميكن وضع مرسح صالح عبد الصبور بني مرحلة النهضة ومرحلة
الحداثة يف املرسح العريب ،حيث أعاد بناء شخصية الحالج وفق ما
يراه رضوريا للمستقبل العريب ،وتلك حالة نهضوية عىل كل حال.
عبد الصبور هنا يعيد طرح نظرية وحدة الوجود مبفاهيم حديثة
متصلة رغم حداثتها بالحلول الصويف املعروف منذ الحالج ومحي
الدين بن عريب.
وهذا ما نراه يف قوله عىل لسان “الحالج”:
وكام ال ينقص نور الله إذا فاض عىل أهل النعمة
ال ينقص نور املوهوبني إذا ما فاض عىل الفقراء.
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الهوامش:
 -1صالح عبد الصبور :حيايت يف الشعر – مكتبة األرسة -القاهرة 1997
– ص42
 –2مرجع سابق ص,22
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جدل حاد يثور ىف األوساط املرسحية واألدبية يف بريطانيا هذه
األيام موضوعه شاعر االنجليزية وأديبها املرسحى األول وليم
شكسبري الذى انقضت أكرث من  400عام عىل وفاته عن  52عاما
يف .1616
موضوع الجدل يتعلق “بفرقة شكسبري املرسحية امللكية“ كام يقول
اسمها الرسمى والتى تقدم بشكل رئيىس أعامله منذ نشأت قبل
أكرث من  60عاما.
يتهم عدد من النقاد منهم الناقد املرسحى للديىل ميل الفرقة
بالتورط فيام اسامه مبؤامرة لتشويه شاعر االنجليزية.
وقبل أن يسوق الناقد حيثيات هذا الهجوم يعرب عن رؤيته
لشكسبري فيقول أنه أعجب به منذ نعومة أظفاره .ويذكر انه شاهد
أول مرسحية له وهى روميو وجولييت أثناء رحلة مدرسية عندما
كان يف الثالثة عرش .وال ينىس شعور الرهبة الذى اعرتاه وقتها
عندما أطفئت األنوار وبدا العرض.
وال يزعم انه يف هذا اليوم فهم كل كلمة يف املرسحية لكنه احس
بان هناك “كهرباء يف الجو من جراء عبارات شكسبري القوية التى
تتعمق يف الروح اإلنسانية وتحمله إىل عوامل أخرى”.
رجال ونساء
ومبرور الوقت تعمق يف دراسة شكسبري وتعاظم إعجابه به أكرث
وأكرث بسبب لغته الرثية وصوره الجاملية وشخصياته املركبة التى
تجعل املخرجني يسندون أحيانا الشخصيات الرجالية إىل نساء
والعكس .هذا فضال عام يتسم به أسلوبه من فخامة وقوة وجزالة
وخفة دم .ويعتربه الناقد اعظم أديب يف عامل األدب اإلنجليزي وما
العدد 759
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وراءه.
ويعود الناقد فيكيل املزيد من املديح فيقول أن شكسبري اعظم
من قام بترشيح الحالة اإلنسانية يف العامل الذى نعيش فيه .وهذه
القدرة ظهرت يف مواقف عديدة يف مرسحياته .ظهرت مع هاملت
وهو يفكر يف االنتحار .وظهر مع كليوباترا وهى تقف صلبة يف وجه
املأساة ..أنه يطرح تساؤالت أساسية حول اإلنسان.
وهذا األديب له تأثري عميق عىل البرشية ..ولو مل يبدع ما ابدعه
لكنا نفكر اليوم بطريقة مختلفة .وهو أديب متجدد ميكن أن نقرأ
أدبه عدة مرات ونخرج يف كل مرة بجديد.
حيثيات
وهنا تبدأ حيثيات الهجوم .فقد أعلنت الفرقة أنها تدرس البحث
عن إجراء “تنقيح“ ألعامل شكسبري بشكل .يناسب القرن  21وقال
مسئول الفرقة أن أعامل شكسبري تحوى عبارات عنرصية وجنسية
غري مالمئة ويجب تنقية األعامل املرسحية منها وحتى الكتب التى
تدرس يف املدارس .هذا فضال عن الرتاكيب اللغوية الصعبة التى ال
ميكن أن يفهمها شباب اليوم.
وهذا أمر غري مقبول يف رأى الناقد .ذلك أن مرسحيات شكسبري
تناقش قضايا خالدة ال تتغري مبرور الوقت .فامللك لري مثال تناقش
قضية كبار السن وجحود األبناء وريتشارد الثالث تناقش قضية
اإلعاقة ومرسحية تناقش قضية الخيانة وكلها قضايا خالدة عاناها
اإلنسان منذ فجر التاريخ وحتى نهاية العامل .أنها يف الحقيقة مرأة
للنفس اإلنسانية .واللغة الراقية الرائعة التى استخدمها جزء مكمل
من أعامله ولن كون لها قمة بدونها.

وقد قال أن هناك مشاكل مل تكن موجودة يف عرص شكسبري مثل
التغري املناخى واالستعامر ولو حللناها لوجدنا مشاكل العامل كلها
واحدة يف الجوهر لكن الشكل يختلف وتظل أعامل شكسبري
صالحة لكل وقت وأوان بشكلها التقليدى وبنفس الكلامت
والعبارات.
اختالف
وهو ال ينكر عىل اإلطالق أن كل جيل ميكن أن يفرس أعامل
شكسبري بطرقة مختلفة وانه هو نفسه استمتع برؤى مختلفة
ملرسحياته يف املرسح نفسه والسينام وحتى اإلذاعة والتليفزيون.
وعىل سبيل املثال استمتع بفيلم روميو وجولييت للمخرج
وكاتب السيناريو األسرتايل باز لورمان بطولة ليوناردو دى كابريو
الذى خرج فيه عىل قواعد تقليدية لكنه حافظ عىل لغة شكسبري
القوية والجريئة.وهناك مرسحية روميو وجوليت التى قدمتها
فرقة شكسبري العام املاىض وغريت محورها من العالقات العاطفية
إىل السالمة العقلية .لكنها التزمت بالشخصيات الواردة يف العمل
وبجزالة العبارات.
ولو أخذنا بالدعوة إىل تعديل روايات شكسبري سوف نحرم جمهور
املرسح وتالميذ املدارس من االستمتاع بأروع كاتب يكتب باللغة
االنجليزية .وسوف يلحق رضر كبري باملؤسسات الثقافية الربيطانية .
وعلينا أن نقبل شكسبري كام هو وليس كمجرد وسيط لنقل األفكار.
صور مختلفة للتكريم
مسرحية موسيقية للمطرب ومسرح باسم النجم
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األسود وطبعة جديدة لمسرحية الشاعرة الراحلة
انترشت يف شارع املرسح األمرييك يف الفرتة األخرية ظاهرة التكريم
عن طريق املرسح للمشاهري يف عامل الفن حتى ولو مل يكن لهم
عالقة باملرسح .وقد يكونون إحياء وليس من الرضورى أن يكونوا
قد رحلوا إىل العامل األخر.
احدث مثال عىل ذلك مرسحية بعنوان “الضوضاء الجميلة – نيل
دياموند “ وهى مرسحية غنائية عن املطرب ومؤلف األغاين
األمرييك املخرضم نيل دياموند الذى يتمتع بشعبية جارفة يف
الواليات املتحدة وعىل مستوى العامل حيث باعت أغانيه أكرث
من مائة مليون رشيط .وغنى له عدد كبري من مشاهري املغنني يف
الواليات املتحدة.
ورغم سنه الكبرية (  81سنة ) فانه مل يشارك يف أي عمل مرسحى
أو تليفزيوىن .وحتى السينام شارك فيها يف  3أفالم فقط .وهو حاليا
معتزل منذ  4سنوات بسبب إصابته بالشلل الرعاش الذى اجربه
إلغاء عقود وقعها بالفعل يف الواليات املتحدة وخارجها.
وتم اختيار املغنى واملمثل األمرييك “ويل سوينسون“ لتجسيد
دوره يف املرسحية التى يبدأ عرضها الصيف القادم عىل مرسح
إميرسون يف بوسطن .وهو ممثل مرسحى مخرضم( 48سنة) له
العديد من املرسحيات الشهرة مثل املعالجة األمريكية لرواية
فيكتور هوجو “البؤساء “ ومرسحية “ملكة الصحراء “ و”110

فهرنهايت يف الظل”.
لماذا وافق؟
ويقول سوينسون أنه وافق عىل القيام ببطولة املرسحية ألنه
وجدها مرسحية غنائية غري تقليدية وتنطوى عىل جامليات عديدة
سمعية وبرصية .وحتى أغانيه أحس بها وبألحانها ومتكن من
التعايش معها وأضاف أنه رحب باملشاركة يف املرسحية لسبب خاص
به وهو أنه كان املطرب املفضل ألبيه الراحل الذى كان يحرص عىل
حضور حفالته وال يكتفى برشاء رشائطه .وكان يضع له صورة كبرية
يف غرفة مكتبه .وورث عشق هذا املطرب عن أبيه.
إصالحات
وكان التكريم الثاىن بطريقة مختلفة من نصيب املمثل السينامىئ
واملرسحى األمرييك اإلفريقي جيمس إيرل جونز مبناسبة إكامل
عامه الحادى والتسعني.

ويصف النقاد جونز بأنه واحد من أكرث املمثلني األمريكيني متيزا
وتنوعا يف أدواره عىل مدى حياته الفنية التى متتد لنحو  70عاما.
وترجم ذلك إىل مجموعة كبرية من الجوائز شملت أهم أربع
جوائز وهى األوسكار يف السينام وتوىن يف املرسح وجرامى وإميى يف
التليفزيون .وحصل عىل جائزة توىن عن مجمل أعامله.
ومبناسبة عيد ميالده كرمته فرقة شوبريت املرسحية وهى أقدم فرقة
مرسحية متلك عددا من املسارح يف نيويورك بإطالق اسمه عىل
مرسح كورت يف برودواى.
وجاء إطالق اسمه عىل املرسح وفاء لوعد قطعته إدارة الفرقة بان
تطلق اسم احد الشخصيات البارزة يف مجال املرسح من األمريكيني
األفارقة عىل أحد مسارحها لتعويض السود عام يتعرضون له من
ظلم .ووقع االختيار عىل ايرل لينال هذا الرشف اعرتافا بدوره يف
الفن املرسحى .وهناك فرق مرسحية يف الطرق لإلقدام عىل خطوة
مامثلة للسود وغريهم.
واعتربت الفرقة ذلك جزءا من إجراءات إصالحية اتخذتها العام
املاىض الفرق املرسحية لتحقيق املساواة واالندماج والتمكني لكافة
الجامعات العرقية يف العمل املرسحى.
أما جونز فاعرب عن سعادته بإطالق اسمه عىل أول مرح وقف
عىل خشبته قبل  64عاما ومتنى أن يلهم ذلك الفنانني السود مزيدا
من اإلبداع.
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ألوان ...ال أسماء
وبالطبع مل يكن كل من تم تكرميهم من األحياء .هناك الكاتبة
املرسحية والشاعرة األمريكية األفريقية “تواكا شانج” التى توفيت
عام  2018عن  70عاما.
كانت املناسبة إعادة عرض مرسحيتها “قوس القزح يكفى“ وهى
أول مرسحية كتبتها يف حياتها عندما كانت يف الخامسة والعرشين
من عمرها وعرضت عىل برودواى عام  .1976وجاء التكريم
مبناسبة إعادة عرضها هذه األيام عىل برودواى .وجاء يف صورة
بسيطة للغاية وهى إصدار طبعة جديدة من املرسحية يف كتاب.
وتعالج املرسحية الشعرية الغنائية الراقصة قصة مجموعة من
الفتيات من غري البيض (امللونني كام يسمون يف الواليات املتحدة)
يفكرن يف االنتحار بسبب ما يتعرضن له من متييز ثم تدور
املناقشات بينهن ليتفقن عىل نبذ فكرة االنتحار وتحدى الظلم.
وكانت الشخصيات مرسومة بطريقة غريبة حث تضمنت املرسحية
 7شخصيات نسائية بدون أسامء بل بألوان املالبس .فهناك
السيدة الحمراء والزرقاء والصفراء واألرجوانية والخرضاء والبنية
والربتقالية.
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يعترب االرتجال تقنية درامية تجعل املمثل يطلق العنان
لخياله ألقىص مدى ،وتحفز العقل عىل الخروج من املمكن
إىل الال ممكن وعدم االستسالم للثوابت كام أن االرتجال
يساعد املمثلني عىل اإلندماج سوايا واإلحساس باألشياء و
إدراكها حسياً وانفعالياً .
االرتجال يف مرسح الطفل من أهم وأصعب التقنيات
الدرامية ،تعمل عل تحفيز العقل والخيال ومساعدة األطفال
عىل اإلدراك واإلندماج  .وتكمن صعوبة االرتجال يف مرسح
الطفل أنها تحتاج ملخرجني ذات كفاءة كبرية وخربة جيدة
بفن املرسح الشامل والوعي الكامل بالخصائص الفسيولوجية
والنفسية ملراحل الطفولة املختلفة .
دورات االرتجال يف الغالب تبدأ بتمرينات وألعاب تعمل عىل
إزالة التوتر من الجامعة والرشوع يف أن يعمل أفرادها معاً
كوحدة متوافقة لزيادة شدة تركيزهم.
ومن أشهر وأهم الكتب التي تحتوى عىل ألعاب ومتارين
تساعد عىل تنمية مهارة االرتجال وتنمية أدوات املمثل
الداخلية والخارجية كتاب بعنوان «االرتجال للمرسح«
تأليف فيوال سبولني وهى أكادميية مرسحية ومعلمة ومدربة
متثيل أمريكية ولدت عام  1906وتوفت عام  ،1996وتعترب
سبولني من أهم املبتكرين يف املرسح األمرييك يف القرن
العرشين حيث شكلت أول مجموعة من األعامل التى مكنت
املخرجني واملمثلني من إنشاء مرسح ارتحايل من خالل ابتكار
ألعاب ومتارين تنمىي مهارة االرتجال ونرشت ذلك يف كتابها
«االرتجال للمرسح» الذي يتضمن فلسفتها وطرق تدريسها
وتدريبها وخربات عملها يف املرسح .
اعتقدت سبولني ،أن بإمكانها استخدام األلعاب لتعليم
ً
تواصل مع حدسهم.
األطفال أن يصبحوا أكرث إبداعًا وأكرث
التقطت هذه األفكار يف عرشينيات القرن املايض ،عندما
درست مع نيفا بويد التي أسست مدرسة التدريب الرتفيهي
يف هال هاوس .تعلمت من بويد كيفية استخدام األلعاب
ورواية القصص والرقص الشعبي والدراما ملساعدة الناس عىل
تحقيق «اكتشاف الذات.
يف عام  ،1925سألت سبولني نفسها« ،ما السبب الذي يجعل
الطفل الخجول ميكن إحضاره عن طريق اللعب عندما يفشل
كل يشء آخر؟» وأكدت أن اإلجابة كانت أنه حتى األطفال
الخجولني ميكن استدراجهم إىل «مجموعة تعمل كوحدة».
وضعت سبولني أفكارها موضع التنفيذ يف أواخر الثالثينيات
من القرن املايض ،حيث عملت يف إدارة تقدم األشغال ،التي
أطلقها الرئيس فرانكلني روزفلت لخلق فرص عمل ومحاولة
إخراج أمريكا من الكساد الكبري .كانت مهمتها قيادة األطفال
العدد 759
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يف األلعاب املرسحية يف مدارس وحدائق شيكاغو.
أوضحت سبولني أن األطفال سيتعلمون من خالل املشاركة يف
األنشطة اإلبداعية أكرث مام سيتعلمون من خالل سامع «الكثري
من الفلسفات املتجولة ونظريات الحيوانات األليفة».
مل تكن تسمح لألطفال بتمثيل املشاهد املفضلة لديهم من
( The Lone Rangerألن ذلك «كان تقليدًا أكرث منه إبداعًا».
بد ًال من ذلك ،جعلتهم يلعبون الحزورات ،أو ألعاب مثل
«هذا يذكرين» ،حيث سلمتهم أشياء وطلبت منهم أن يروا
قصصا حول ما تذكرهم به هذه األشياء .حرض بعض األطفال
ً
الذين عملت معهم مرسحيات ،وقاموا بتقليد األسلوب
الرسمي الصارم للممثلني الذين رأوهم.
يف يونيو  ،1940قدمت أدا ًء عا ًما لعرض أنشأه طالبها.
إحساسا
«خالل شهور عديدة من االرتجال ،تطور األطفال
ً
رائ ًعا بالتدريج والهيكل الدرامي» ،كام الحظت.

مل يكن الجمهور يصدق أن هذه املرسحيات كانت نتيجة
جهود األطفال».
من اشهر التامرين واأللعاب التى وردت يف كتاب سبولني
«االرتجال واملرسح»
لعبة التعرف عىل األشياء (ص)108
يقف الالعبون يف دائرة ،ويختارون العب يقف يف وسط
الدائرة ،حيث يقف بيديه خلف ظهره ،يضع (املدرس /
املخرج) شيئا يف يديه ،وعىل الالعب أن يكتشف ماذا يكون
هذ الشئ مستخدما حاسته للشعور.
ميكن لالعب أن يسأل باقي الالعبني الواقفني يف الدائرة بعض
األسئلة التى تساعده عىل ادارك هذا الشئ مثل ما لونه؟ هل
هو جامد أم نبات؟ وهكذا.
نقطة مالحظة :األفضل أن تختار أشيا ًء ميكن التعرف عليها
بشكل معقول رغم أنها ليست معروفة جيدا ،أو تستعمل كل
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تفاعل املجموعة هذا يجب أن يخلق تدفقا وطاقة .كرر اللعبة
حتى يحدث ذلك .
لعبة املالحظة( ص)117
دستة أو أكرث من أشياء حقيقية موضوعة عىل صينية موضوعة
يف مركز دائرة الالعبني .
بعد عرشة أو خمسة عرش ثانية تغطى الصينية أو تزال من
مكانها .
حيث يكتب الالعبون قوائم فردية بأسامء أكرب قدر ميكنهم
تذكره من هذه األشياء .
ثم تقارن القوائم بصينية األشياء .
لعبة التأقلم رقم  ( : 3ص ) 128
ً
يصعد واحد عىل املرسح ويبدأ نشاطا .يصعد العبون آخرون
واحداً فواحداً .
هذه املرة يعرفون من هم أثناء دخولهم يف املشهد .ويجب
عىل الالعب األول (الذى ال يعرف من هم) أن يقبلهم ويرتابط
معهم .
المصادر:
نقطة الرتكيز :عىل النشاط مع من كإضافة ولكن ليس كرتكيز viola-/01/06/http://www.robertloerzel.com/2012
رئيىس.
/spolin-pioneer-of-chicago-improv
مثال :رجل يعلق ستائر ،تدخل مرأة
كتاب االرتجال للمرسح  :فيوال سبولني ترجمة د .سامى
املرأة :يا عزيزى انت تعرف أن هذه ليست الطريقة التى صالح أكادميية الفنون وحدة اإلصدارات مرسح . 31
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يوم .
متارين املرآة رقم ( 1ص)113
يتكون من العبان يقفان يف مواجهة بعضهم
أ يواجه ب ،أ هو املرآة أى أنه التابع ،وب يبدأ الحركة،
يتوجب عىل الالعب أ أن يعكس كل حركات وتعبريات وجه
الالعب ب وكأنه مرآة لالعب ب .بعد فرتة نعكس األدوار
ويأخذ الالعب أ دور ومكان ألعاب ب والعكس.
نقطة الرتكيز إنعكاسات املرآة لحركات البادئ ،ومن الرأس
للقدم .
توجيه جانبي  :اعكس ما تراه فقط ال ما تظن أنك تراه ! بدل
! غري !
مالحظة :هذا التمرين ميكنه إعطاءك مؤرشا رسيعا للحساسية
الطبيعية لكل طالب الخاصة باللعب ،والتهريج ،والقدرة عىل
االبداع  .وخلق توتر ،والتوقيت .
ابحث عن :يف الالعب أ اليقظة الجسدية ،الرؤية املبارشة (ال
التقليد) ،القدرة عىل البقاء مع العب ب وال يقوم بافرتاضات
 ،مثل عمل مكياج هل يتنبأ الالعب ا وبالتايل يفرتض الفعل
التايل أم هل يبقى أ مع االعب ب ؟
القدرة عىل القيام بانعكاس حقيقي مثال لو استخدم ب اليد
اليمنى هل يستخدم ا اليد اليمنى أو اليد املضادة؟
يف الالعب ب الحظ -1 :القدرة عىل اإلبداع (هل أفعاله أكرث
من كونها بسيطة)
 -2امليول االستعراضية (هل ميزح ليعل الجمهور يضحك؟
 -3املرح (هل يخدع املرآة ويبدل األفعال؟
 -4التنوع هل يغري ،دون توجيه ،إيقاعات الحركة؟
لعبة التأقلم رقم  ( 1ص )116
شخص واحد يصعد عىل املرسح وينتقى نشاطا (عمال) بسيطاً،
ويبدأ يف أداءه .
يصعد العبون آخرون ،واحد يف كل مرة وينضمون إليه يف هذا
النشاط .
نقطة الرتكيز :عىل عرض أو إظهار النشاط .
نقطة املالحظة:
قد يتكون النشاط البسيط من دهان سور ،أو خبط متكرر
عىل سجادة ،تسوية أوراق الشجر .
ليس لالعبني أن يعرفوا مقدماً ماذا يفعل الالعب األول .

أريدها لتعليقها
الرجل يقبل أن تلعب املرأة دور زوجته ويلعب وفقا لذلك .
يستمر املمثلون يف الدخول ،ممثلني دور أطفال الزوجني ،الجار
املالصق ،قسيس العائلة ،الخ .
تقييم :هل أرتنا أم أخبزتنا أنها كانت الزوجة ،الجار ،إلخ؟ هل
ظلوا كلهم مع النشاط؟
نقاط املالحظة:
بحلول هذا الوقت ،يجب أن تبني لعبة التأقلم البدايات
األولية للمشهد الذي ينمو من نقطة الرتكيز كام يبني العالمة
األوىل للعالقة بد ًال من مجرد نشاط متوازى.
دع الالعبني يستمتعون ب لعبة التأقلم حتى لو كان املرسح
فوضوياً بشكل ما بسبب املجموعة الكبرية من الشخصيات يف
املشهد ،والجميع يتحركون ويتكلمون يف وقت واحد ،وهم
يؤدون اللعبة بجدية .إن السلوك املرسحى الشبية باألطفال
يطلق البهجة واإلثارة وهو أسايس للنمو االجتامعي للمجموعة
(ورضورى للمرسح االرتجايل) تحاىش مهام كان ذلك مغرياً
محاولة أن تحصل عىل مشهد منظم .التامرين التالية ستقوم
بهذا للطالب ببطئ  .مترين مشهدين عىل وجه الخصوص
سيساعد.
لعبة أين:
هذه اللعبة مامثلة ل لعبة التأقلم لكن الالعبني يركزون اآلن
عىل أين بد ًال من عىل النشاط .
يصعد العب عىل املرسح ويورنا أين من خالل االستخدام
الجسدى لألشياء .حني يظن العب أخر أنه يعرف أين يكون
الالعب األول ،يتخذ من ،ويدخل ل أين ويطور عالقة مع
أين ومع الالعب األخر  .ينضم إليهم العبون أخرون ،واحداً
فواحدا ،بطريقة مامثلة .
نقطة الرتكيز :عىل أين
مثال :يصعد العب إىل املرسح ويرى الجمهور صفوفا وصفوفا
من أرفف الكتب،
يدخل العب ثاىن ويقف خلف منصة ويبدأ يف ختم البطاقات
التى يزيلها من داخل غطاء الكتب  .يدخل العب ثالث
يدفع بعربة صغرية إىل الرفوف ويبدأ يف رص كتب  .يدخل
العبون أخرون املكتبة «أين» مناظر أخرى ل لعبة أين محطة
قطارات ،سوبر ماركت ،مطار ،غرفة انتظار مبستشفى .
الجدير بالذكر أن كتاب سبولني يحتوى عىل الكثري من
التامرين املقسمة ملجموعات وكل مجموعة ترتكز عىل تنمية
مهارات محددة ولكل مجموعة ألعاب اإلرشادات الواجب
اتباعها واألهداف املراد تحقيقها .
ال تتعجب حني تالحظ أن جميع األلعاب املستخدمة يف
الربامج الرتفهية يرجع اصلها لكتاب سبولني حيث ظهرت
برامج تلفزيونية مثل  ،Saturday Night Liveباإلضافة إىل
عدد ال يحىص من األفالم وفرق االرتجال.
يف مقابلة عام  1987نرشت اآلن عىل موقع يوتيوب ،نظرت
سبولني إىل الوراء يف حياتها املهنية وقالت إنها كان يجب
أن تكون فيزيائية .لكن ال يبدو أنها كانت تفكر يف الذرات
بقدر ما كانت تفكر يف جسدية املرسح .قالت «اللعب هو
عمل جسدي كامل»« .ومن خالل الجسدي ،نأمل أن نصل إىل
فجره».
الروحاين .بعبارة أخرى ،أنت تثري ما لديك  -حركهّ ،
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أطرح هذه األسئلة ألنها أساسية لفهم خربتنا باملكان.
فالوجود يف العامل يعني الوجود يف املكان .ويقول
ادوارد كيزي  « :نحن دامئا مع الجسم ،وكوننا أجسام،
فنحن دامئا داخل مكان أيضا .وبفضل الجسم نحن يف
هذا املكان وجزء منه .ومنذ هيدجر حتى اآلن ،الوجود
يف العامل يعني الوجود يف مكان .انه يف الواقع وجودنا
يف مكان يف العامل هو الذي يسمح لنا أن نفهم الفراغ.
فجسمنا ميدنا بتوجه خالل خصائصه الثنائية ،مثل األمام
والخلف ،واليمني واليسار ،واألعىل واألسفل .ولكن هذا
التوجه يصبح ذا مغزى فقط ألننا كائنات متحركة ،وأننا
العدد 759
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ودراماتورجيا المكان والفراغ

ندخل إىل العامل ونحن نتحرك .وبالنسبة لكيزي ،متيز
هذه الحركة القصد الجسدي الذي يسمح بادراك الفراغ.
ويوجد أصل الفراغ بشكل مبارش يف جسم الذات الفردية.
أو بدقة أكرث ،يوجد يف حركة ذلك الجسم .وليك ينشأ
الفراغ ،فجسمنا كام نحن موجودون فيه يجب أن يكون
يف حالة حركة .ويف هذا الصدد يتفق كيزي مع لوفيفر
يف أن الفراغ ينتج وال يوجد قبل تدخل اإلنسان .ورغم
ذلك يجادل كيزي بأن الفراغ تتم معايشته أوال من
خالل الحركة .والقدرة عيل تصور الفراغ تصبح ممكنة
من خالل أفعال تفاعالت الجسم الحريك الحيس ومن
خالل الوجود يف املكان .الحسم يف حركة يسمح بالتأقلم
الذي يؤدي إىل إنتاج الفراغ عند لوفيفر .ومرة أخرى
توازي العالقة معادلة األداء واألدائية ،ومعادلة العرض
والتمثيل ،أو بصياغتها مبزيد من املصطلحات املرسحية،
معادلة التدريبات واألداء .يوفر تفاعلنا ككائنات حية يف

()2-2

عامل املكان البيانات التي تتيح لنا تصور الفراغ باعتباره
نتاجا للعالقات بيننا وبني الكائنات األخرى سواء كانت
متحركة من عدمه.
املكان ،بالنسبة لكيزي وأيضا بالنسبة ملريلوبونتي ،ال
ميارس من خالل أفعالنا ،بل من خالل أفعال العامل عيل
أجسامنا .وسواء كانت هذه األفعال رياح أو أمطار،
أو أفعال الكائنات املتحركة األخرى ،أو إدراكنا للعامل،
وكذلك معلوماتنا عن العامل ،فإنها تنشأ من خالل التفاعل
 :فنحن فعال نشارك دامئا يف العامل ،ونعمل وفقه ،حتى
عندما نترصف.
ومن الصعوبة الشديدة الحديث عن املكان ألنه حارض
بالنسبة لنا يف كل لحظة وجود .فتجربة املكان منترشة
لدرجة أنه من املستحيل أن نتخيل أنفسنا بدون الوجود
يف مكان ما ،حتى لو مل يكن له وجود مجسد يف خياالت
عامل االنرتنت االفرتايض .وحقيقة عدم قابليته لالنفصال
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متيز اختفاءه الظاهري .وال ينبغي لنا أن نكون عيل علم
تام باملكان .وليك نكون كذلك فان األمر يتطلب وعيا
بكل ما نقوم به تقريبا ،الوقوف والجلوس والكالم .وبدال
من ذلك يرتاجع املكان إىل الخلفية ليصبح ما يسميه
مريلوبونتي “ قالب الفعل املعتاد Matrix of Habitual
 .”Actionوألنه قالب فضال عن أنه موضع منفرد أو
متحد ،فمن املستحيل علينا أن نكون واعني متاما باملكان
الذي نسكنه أو صالتنا به .وهذا جزئيا بسبب تعقيدات
املكان ،مع أنه أيضا ألننا نصبح واعني باملكان من خالل
تداخل الوعي فقط .عندما نصبح واعني باملكان ،فان
ذلك يحدث من خالل تفضيل مجموعة مفاهيم معينة
اقصائية يف األساس .وعندما نصبح واعني بوجودنا يف

العامل ،فان ذلك يحدث من خالل فهام محدودا أو فهام
اختزاليا للمكان الذي نوجد فيه.
وجودنا يف مكان يف العامل مسألة رضورية لبناء الفراغ
ومييز األساس الذي ميكننا أن ندركه .وبدال من ذلك
ميكننا أن نعرف املكان يف أجزاء ،أجزاء تتغري أثناء تفاعلنا
مع العامل وتفاعل العامل معنا .وميكننا رسم خط متوازي
بني وجودنا يف املكان وفهمنا ألفكارنا الذاتية .فالفكر
كام يتصوره لويس ألتوسري ،معقد بشدة ويحدد عالقاتنا
بالتقاليد التي نواجهها وكيفية ارتباطنا باآلخرين .إذ
ميكننا فقط أن نعي جوانب معينة يف ما نؤمن به يف أي
لحظة ،ولن نستطيع أن نعرف النطاق الكامل ملعتقداتنا
الفكرية .فام نفهمه من أفكارنا مجزأ ويعتمد عيل

املنظور املحدد الذي نتخذه يف أي لحظة .وباملثل ،ميكننا
أن نعرف فقط كيف نرتبط باملكان من وجهة النظر التي
نتخذها.
وعن طريق املثال ،تناقش جاي ماكويل Gay
 MacAuleyيف كتابها املهم «الفراغ يف األداء :صناعة
املعنى يف املرسح Space in Performance: Making
 « meaning in theaterالفراغ املادي ،وتستشهد
بكتاب ادوار كيزي « العودة إىل املكان  :نحو فهم متطور
لعامل املكان “ Getting Back into Place : Toward
 .“ a Renewed understanding of place worldإذ
يقول كيزي :
أنا هنا بجسمي – جسمي املعاش  .-وجسمي املعاش
هو وسيلة النقل لـ «هنا» ،وحاملها وعائقها  ....كام
يسميه هورسل .فمصري «هنا» مرتبط كلية وحرصيا
بذلك الجـسم  ..وإذا كانت هنـاك تجـارب ال يفهمهــا
جسمي ،فهذه التجارب ينقصها «هنا» ،أو سيكـون لها
«هنا « زائف أو شبه «هنا».
تركز مناقشة ماكويل الالحقة لرؤى كيزي عيل مفهوم
« هنا « و«وهنا الزائفة « مع إشارة معينة إىل تفاعل
الجمهور واملمثل .فهي مهتمة بتفاعل هاتني الكينونتني،
ولكن اليشء املفقود هو ما يبدو أن كيزي يؤكده بوضوح
شديد” :جسمي املعاش” .ففي أربعة جمل هناك خمس
إشارات إىل الجسم ،ولكن الجسم يف استخدام ماكويل
للجسم قد استبدل بكلمة « هنا» كمفهوم مكاين.
وهذا ال يعني أن نقلل من قيمة مميزات عمل ماكويل
أو رؤيتها ،بل ليك نضخم الفروق التي أريد أن أضعها
يف املقدمة يف متييز املكان والفراغ .فالفراغ هو تجسيد
وبُعد ووقوف خارج املكان ،بينام املكان هو شغل الفراغ،
والوجود يف الفراغ.
التفكري يف الفراغ إذن يعني التفكري بشكل تجريدي،
وافرتاض موقع موضوعي ووضع تجربتنا يف إطار العالقة
بني األشياء ،سواء كانت ساكنة أو متحركة .والتفكري يف
مكاننا يف العامل يعني أن نصف تجاربنا الذاتية .بينام يتم
وضع الفراغ داخل إطار بصيغة املفرد الغائب ،وتجربة
املكان هي دامئا بضمري املتكلم .بينام ميكن أن يحدث
وصفنا لعالقاتنا يف الفراغ من خالل استخدام التصنيفات
التحليلية مثل املسافة واالتجاه ،واالرتفاع والعرض
والعمق؛ فوصف خربة املكان تحدث من خالل خصائص
مثل مفتوح ومقيد ومهيب ومتحرر ومتواضع.
التمييز بني الفراغ واملكان ليس مجرد متييزا نظريا،
بل أن له تضمينات عملية ،والسيام يف املرسح حيث
يلمس املسائل األساسية .وقد بدأت هذا املقال مبثال
ليك أقرتح كيف ميكن استخدام مصطلحني يف التحليل
النيص .والتأكيد الذي وضعه بيكيت عيل الفراغ فضال
عن املكان ،أو التأكيد الذي وضعه تشيكوف عيل
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املكان فضال عن الفراغ ميكن أن يزودنا برؤى للمعاين
املحتملة للمرسحية .ورغم ذلك ،هذه هي القيمة
األساسية .فاملخرج والسينوغرايف والدراماتورج يهتمون
غالبا باملمثل يف الفراغ ،ويركزون اهتاممهم عيل العالقة
املكانية بني الشخصيات والتشكيالت التي يخلقونها،
واملعاين التي تقدمها هذه الصور والطريقة التي يتغري بها
املعنى خالل الحركة .ويتوقعون خربة املتفرجني بالعرض
واملحتويات التي تقدمها األحداث .وبالتايل عندما
تصف ماكويل املمثلني والفراغ الفعال الذي يشغلونه
فهو يف إطار الدخول والخروج والحركة والوضع والتوجه
واإلمياءة والطاقة والحضور ،فهي تستخدم تصنيفات
التلقي ،وتصنيفات ما يعايشه الجمهور .واليشء الناقص
يف مناقشتها للفراغ يف األداء هو منظور املمثل.
املسألة بالنسبة للمثلني ليست مسألة عالقات مكانية،
إال يف إطار املنع ،ويف إطار أين من املفرتض أن يكونوا
يف لحظة بعينها .فتجربتهم هي تجربة مكان .أين
أكون اآلن؟ وماذا أفعل باألشياء التي حويل؟ .وعندما
يدخلون خشبة املرسح فإنهم ال يدخلون غرفة معيشة
بروزرف ،بل يدخلون مشهدا يسمح لهم بخلق إيهام
بدخول غرفة معينة مطلوب دخولها يف النص .وباملثل
ال تهتم الشخصية التي تلعب دور ويني ما إذا كانت
تشغل فراغا مجردا أو مكانا محددا يف الشارع أو عيل
الشاطئ .فهي مهتمة باملشهد وموقع األدوات وكيف
تقنع املشاهدين أنها مدفونة حتى خرصها أو حتى رأسها
يف األرض .ال يحتاج املمثلون أن يعرفوا سبب وجودهم
يف مكان بعينه ،بل يحتاجون أن يعرفوا كيف يوجدون
فيه  :خاصية الحركة التي يحتاجون لصنعها ،وقصدهم
يف لحظة معينة .فمن الشائع أنه عندما يغادر املخرج،
يتغري الحظر مبرور الوقت .وهذا ليس مرجعه إىل رفض
العدد 759
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املمثلني لحظر املخرج ،ولكن ألن هذه الكيفية التي
يبدؤون يف رؤية أنفسهم يشغلون املكان يف األداء.
وهذا ال يعني أن نقول أن املمثلني ال ينبغي أن يهتموا
بأسباب ما وراء اختياراتهم أو أن يكونوا غري واعني بتأثري
أفعالهم عيل الجمهور .ولكن يحتاج املمثلون يف لحظة
األداء أن يركزوا عيل وجودهم يف املكان ،وينخرطون
ذاتيا مع البيئة التي يجدون أنفسهم فيها .وليك يعودوا
إىل ذلك الفارق اآلخر ،فإنهم يهتمون باألداء والفعل
وليس األدايئ ،وكيف يفرس املشاهدون أفعالهم .ونحن
كدراماتورجيني وممثلني ومصممني للديكور ،نحتاج أن
نعي هذا الفارق وأن نجد طريقة تساعد املمثلني يف
املكان.
ومع ذلك هناك بعد آخر .فالدراماتورجيون واملخرجون
ونحن أيضا موجودون يف املكان ،فنحن ككائنات موجودة
متداخلني يف الفراغ .ويشارك أداءنا يف فراغ التدريبات يف
العالقات التي توجد بني املشاركني ،ويف إنتاج الفراغ وكل
ما يستتبعه .فال ميكننا أن نكون مشاهدين موضوعيني،
برغم نوايانا الطيبة .فنحن ككائنات ذاتية نخلق تفاعالتنا
ونعرضها يف مجموعة عالقات قابلة للنقل .وبينام
ال ميكننا أن نعرف كل الطرق التي تؤثر بها أفعالنا يف
سياسة التدريبات ،فيمكننا أن ننتبه إىل نوع الفراغ
الناتج ،والصور األدائية للتدريبات ،ونستطيع أن نؤدي
بشكل مغاير .وعند هذه النقطة يظهر سؤال األخالقيات
يف النقاش ،ألنه سؤال حتمي يف أي مناقشة لألداء
واألدايئ .فاملرسح يدور حول الرتابط بني الناس ،والطريقة
التي نشارك بها بعضنا البعض سوف تؤثر عيل ما تم
إنتاجه .يتم كبح املمثلون عند إعطائهم قراءات خطية،
أو يُطلب منهم تقليد إمياءات معينة ،ألنهم يُعاملون
كأشياء يف الفراغ .ويصبحون أدوات لتجسيد رؤية شخص

آخر ،فضال عن أنهم الكائنات املتحركة التي ،من خالل
تفاعلها مع عامل املكان ،يسعون لبناء التجربة التي
سوف تؤثر عيل املشاهدين .فلن يتحرر املمثلون من
التضمينات األخالقية لهذه العملية .فأفعال ممثل واحد
متارس ضغطا عيل األعضاء اآلخرين يف الفرقة ،والعالقات
الناتجة ميكن أن يكون لها تأثري إيجايب أو سلبي عيل
العملية ككل .وطبقا ملاكسني شيتس جونستون ،فإننا
نولد متناغمني بدنيا مع اآلخرين؛ ونحن كفنانني مبدعني،
فان مسئوليتنا أن نتناغم كثافات اآلخرين ،من أجل
السعي إىل عالقة تبادلية.
وهذه ليست مسئولية سهلة .فأداء املرسح صعب بال
حدود – أعني ما يجعله فنا .وعندما يفلح فسوف يوجد
تزامن بني وجودنا يف املكان معا ويف املكان الناتج من
خالل العالقات التي متيز العرض .فاملرسح يتطلب القدرة
عيل الرتجمة بني الذايت واملوضوعي وبهذه الرتجمة ليك
نخلق عالقة بني الكائنات املتحركة التي تسمح للممثلني
أن يكونوا يف املكان بالطريقة التي تخلق فراغ األداء
الفعال والبليغ.
.....................................................................................
• جون لوتريب يعمل أستاذا بجامعة .Stony Brook
ومن أبرز كتبه «سامع األصوات »Hearing Voices
الذي نرش ضمن مطبوعات جامعة ميتشجان .وقد نرش
العديد من املقاالت يف مجالت مثل Theater and
Criticism، Performance Research،Journal for
 .Psychology and Humanitiesوكتاب «نحو نظرية
عامة يف فن التمثيل Toward a General Theory of
»Acting
• نرشت هذه املقالة يف Journal of Dramatic
Theory and Criticism
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يف مارس  1932أرسل املراسل التونيس لجريدة «أبو
الهول» املرصية رسالة فنية ،نرشتها الجريدة وفيها
معلومات ،منها :أن «فرقة الشيخ إبراهيم األكودي»
مثلت عىل املرسح البلدي رواية «تريبويل» ،وقد سمتها
الفرقة «الرشف املزيف أو مضحك امللك» .وقام مدير
الفرقة الشيخ إبراهيم بدور «تريبويل» ،ومثلت السيدة
وسيلة صربي «بالنش» .أما فرقة «املستقبل التمثييل» فقد
مثلت مرسحية «كني» ومرسحية «فتح بيت املقدس» أمام
أعضاء مؤمتر اللغة العربية .أما «فرقة التمثيل العريب»
فقامت بتمثيل مرسحية «عرشين يوماً يف السجن» ترجمة
األستاذ «عبد الرحمن رشدي» واملرسحية كوميدية أخالقية
تهذيبية وم ّثل أهم األدوار «الحبيب املازح» و«البشري
الرمايل» و«صالح الراوي» و«فتحية خريي» و«عائشة
الصغرية» و«توحيدة بدوي» وغريهم .وكان اإلقبال
عظي ً
ام.

ويف مايو  1932نرش مراسل «أبو الهول» أيضاً معلومات
حول املرسح التونيس ،منها :قيام «جمعية النهضة
التمثيلية» يف بنزرت بتمثيل مرسحية «غانية األندلس»
بتياترو البوليتياما ،وقام بتمثيل دور امللك مدير الفرقة،
وقام الشيخ محمد القطار بدور «سناء» ،واملطرب
املعروف السيد عمر خليفة بدور «بدر الدين» ،والسيدة
شافية رشدي املسامة بأم كلثوم تونس بدور «ضياء» .وقد
نجح الجميع يف أدوارهم نجاحاً كبرياً ويرجع فضل النجاح
إىل رئيس الجمعية السيد حمده الصفاقيس.
ويف أغسطس قالت مجلة «الصباح»« :قرر املجلس البلدي
إعانة سنوية للتمثيل العريب بتونس قدرها  50ألف فرنكاً
توزع مناصفة بني فرقتي «التمثيل العريب» و«املستقبل
التمثييل»» .ويف الشهر نفسه أخربتنا جريدة «أبو الهول»
أن فريقاً من أدباء تونس أ ّلف روايات متثيلية وسينامئية،
مثل «اليتيم» للسيد محمد الحبيب ،و«ابنة العائلة»
ملحرر مجلة العامل األديب ،و«الفتاة القرطاجية» للسيد
عبد الرازق كربالة ،و«االنتقام املجرم» للسيد محمود بن
عثامن والسيد محمد مرزوق .وع ّرب الكاتب ابن عثامن
ثالث روايات للكاتب العظيم موليري وهي «البلدي
الكسول ،والبخيل ،ومرارة الوهم» .كام عكف األديبان
البشري املتهني صاحب فرقة املستقبل ،وشاعر الشباب
محمود أبو رقيبة عىل ترجمة رواية «الطاغية».

ويف مارس  1933أخربتنا جريدة «أبو الهول» أن فرقة
السعادة تستعد للسفر إىل مدينة سوسة لتمثيل الرواية
التاريخية الشهرية «الواثق بالله الحفيص» .ويف الوقت
نفسه سافرت املطربة فضيلة ختمي مع فرقتها إىل
مدينة سوسة إلحياء بعض الحفالت .وتستعد فرقة
الشيخ إبراهيم األكودي إلخراج الرواية التاريخية «عنرتة
العبيس» عىل املرسح البلدي .ويف إبريل نرشت الجريدة
نفسها موضوعاً مه ً
ام – عرب مراسلها – عنوانه «ممثلونا
وألحان سيد درويش» ،قال فيه املراسل« :زرت يف أثناء
ليايل األسبوع املايض نادياً فنياً ضم نخبة من ممثلينا
املعروفني وهم السادة :حسن الزهاين نور الدين بن رشيد
والخضريي فأسمعوين عدة مقطوعات من ألحان فقيد
املوسيقى املرحوم الشيخ سيد درويش يف رواية «العرشة
الطيبة» وغريها من الروايات التي لحنها الشيخ سيد.
وأشهد أن تلك األلحان عىل غاية من التفنن وسمو الذوق
وهي تثري يف النفس مختلف التأثريات محزنها ومفرحها
وعىل ذلك فإين أقرتح عىل أصحاب الفرق عندنا االعتناء
بهذا النوع البديع من الروايات وإخراجها عىل املرسح
إخراجاً الئقاً وهي بال شك ستدر عليهم متى مثلوها ربحاً
وفرياً.
ويف أبريل نرش «محمد املرساوي» مراسل الجريدة خرباً،
قال فيه :أجلت فرقة «الشيخ إبراهيم األكودي» متثيل
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رواية «الوحوش» ،التي كان موعد متثيلها مساء  2أبريل ويف يوليو نرشت جريدة «أبو الهول»  -عرب مراسلها «الهادي».
إىل أجل غري معني .ونحن نعلم أن سبب تأخري تلك املرساوي – موضوعاً بعنوان «تحفة فنية من األدب ويف سبتمرب نرشت جريدة «أبو الهول» كلمة بعنوان
الرواية هو لتوقع ضعف اإلقبال والخسارة فنأسف لعدم التونيس  ..سقوط قرطاجنة» ،قال فيه :ألف األديب «فرقة املستقبل التمثييل» ،جاء فيها اآليت« :عل ً
ام من
معاضدة الشعب .كام نرش املراسل كلمة عن «حبيبة البارع «جالل الدين النقاش» رواية سقوط قرطاجنة وكيل فرقة املستقبل التمثييل أن من بني الروايات التي
فوزي» ،قال فيها« :هو اسم الفنانة التي جاءت لتونس عىل يد الرومان ،وهي أعظم مأساة تاريخية ،وقد أجاد تقدمها الفرقة يف املوسم املقبل رواية «شمشون ودليلة»
هذا األسبوع من صفاقس وانضمت لفرقة «املستقبل املؤلف يف تصوير الحوادث بالشعر .وقال أيضاً :مثلت وهي رواية من نوع األوبرا الذي مل يظهر عىل املسارح
التمثييل» لتقوم يف روايتها «شجرة الدر» بدورين فرقة السعادة رواية «جيل اليوم» العرصية عىل مرسح العربية بتونس إىل اآلن .وقد كلفت الفرقة بتلحني هذه
عظيمني ثم أنها ستسافر يف الخامس والعرشين الجاري قاعة األفراح يف بلدة «املهدية» فنالت نجاحاً أدبياً طيباً .الرواية املوسيقار البارع السيد «محمد الرتييك» .فنزف
لباريس صحبة بعثة فنية لتعبئة أسطوانات غنائية وقد ويف أغسطس قال إن «فرقة األحباب» تستعد إلخراج هذه البرشى إىل محبي التمثيل وعشاق الفنون الجميلة
سمعتها تغني يف إحدى التجارب التي تقوم بها البعثة رواية «اللذة القاتلة» وهي تأليف السيدين عبد السالم ونرجو أن تكون هذه الرواية عنواناً عىل عبقرية ونبوغ
فراقني صوتها ال سيام يف تقليدها أم كلثوم بإتقان األرنؤطي ومحمد فضيلة .وقال عن «فرقة إبراهيم التونيس يف عموم امليادين» .وعن «جمعية التهذيب»
وتفنن .وسيكون للسيدة حبيبة فوزي مستقب ًال باهراً إن األكودي» إنها مثلت مبدينة صفاقس روايتي «عنرتة» قالت الجريدة إنها مثلت مرسحية «الذخرية» ببلدة قرص
هي اشتغلت بالفن الصحيح وتباعدت عن بعض ذوي و«الوحوش» .وقال «م.ش.ج» إن الجمعية الخريية هالل.
املقاصد الخبيثة الذين دأبهم السعي بالدس وإفساد اإلسالمية باملنستري «قررت إقامة حفلة متثيلية ،ووقع ويف أكتوبر نرشت مجلة «األمة» كلمة بعنوان «عاقبة
الفتيات بالتهويش الباطل .ومتى اعتلت خشبة املرسح االختيار عىل رواية «لويس الحادي عرش» وستقوم التبذير» ،قالت فيها« :قامت الفرقة «األغلبية» يف مدينة
سأنرش رأيي الفني الرصيح يف متثيلها وما هي درجته املمثلة املقتدرة اآلنسة «وسيلة صربي» بدور ماري يف «القريوان» بتمثيل هذه الرواية مساء  21سبتمرب املنرصم
يف اإلجادة أو الضعف» .باإلضافة إىل ما سبق تحدث الرواية فرنجو من أهايل املنستري اإلقبال عىل تعضيد عىل مرسح القريوان .و«عاقبة التبذير» ألفها حرضة
املراسل عن «فرقة السعادة» التي سافرت إىل «سوسة» هذا املرشوع» .وآخر األخبار املنشورة يف شهر أغسطس األديب الفنان السيد منيب سعادى املمثل البريويت نزيل
و«القريوان» ،ومثلت يف األوىل مرسحية «جيل اليوم» ،ويف كانت تتعلق بفرقة املستقبل واستعدادها إلخراج رواية تونس ،وسنلخص موضوعها يف وصف حياة الشباب العريب
الثانية مرسحية «الواثق بالله الحفيص» ،وقام بالتمثيل
كل من :رتيبة ،والشاذيل الرشقي ،وحمودة معايل ،ومحمد
الخرضاوي.
ويف مايو قال املراسل تحت عنوان «رواية الواثق بالله»:
«هي درة املوسم الوحيدة التي أخرجتها «جمعية النجم
التمثييل» التي يحق لها أن تفاخر مبا قدمته ألبناء
الجنوب التونيس يف هذه الرواية وغريها من الروايات
مثل «بني الحب والوطن» .وقد قام جميع املمثلني
بأدوارهم حق قيام ،نخص بالذكر منهم كوكب املرسح
التونيس وفخره السيدة «شافية» املمثلة األوىل للفرقة».
ويف يونيه ،قال« :مثلت فرقة املستقبل التمثييل يف مساء
 20مايو عىل مرسح البلدية رواية «مجنون ليىل» الغنائية
وقد نجحت الرواية من الوجهة الفنية وإن مل يقع عليها
إقبال خصوصاً زهرة املرسح اآلنسة فتحية خريي حيث
مثلت دور ليىل بتامم النجاح واإلتقان ويليها يف النجاح
بقية أعضاء الفرقة الذين أتقن أكرثهم األدوار التي
عبد الله عفيفي مؤلف مسرحية الهادي
محمد التيجاني
أسندت إليهم».
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مسرح البلدية بتونس من الداخل

الذي يذهب إىل أوروبا بقصد العلم فينجذب إىل امللذات
واملالهي ناسياً الغاية العلمية التي أىت ألجلها حيث يجد
من أبيه إرسافاً يف إمداده باملال كام تعطي الرواية صورة
صادقة من ناحية للشباب املعتدل الذي يعتمد عىل كدّ ه
فينكب عىل طلب العلم ال غري .وتختم الرواية بنهاية
محزنة يف حياة الشاب املتهتك بعد ضياع ماله وقد قام
ممثلو الفرقة بأدوارهم بأداء خري قيام تحت إدارة مؤلف
املرسحية .وكان اإلقبال عليها عظي ً
ام جد فقد بيعت جميع
التذاكر وتفرج الكثري منهم وقوفاً المتالء املقاعد .وقد
طلب إىل السيد سعادى شكر أهل القريوان الكرام عىل ما
أبدوه نحوه من كرم عريب وتشجيع عظيم».
ويف أكتوبر أيضاً نرشت جريدة «أبو الهول» موضوعاً
بعنوان «نقابة فنية» ،قالت فيه« :سادت الفكرة النقابية
يف تونس هذه السنة؛ فتخللت كل هيئة ،ومازجت كل
صنف سواء يف ذلك أصحاب املهن الحرة أو املوظفني
وسواء العاديني أو املدنيني أو العلامء حتى الدينيني.
ويف الوقت الذي فكر فيه موسوليني يف طبع املوسيقى
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جريدة كل المسرحيين

مسرح البلدي جزء من الواجهة

اإليطالية بطابع الفاشيزم ويف حني اإلقبال عىل «تخوت»
الطرب حتى كادت تنقلب إىل أجواء صاخبة يف هذه
الساعة وتأسست جمعية موسيقية باسم «النهضة
املوسيقية» وشعر فنانو تونس بسنوح الفرصة لتأليف
نقابة لهم وقد جدت نخبة منهم يف املوضوع وأنجزت
األمر ولكن مبعاونة الجنس اللطيف هذه املرة ،وال
يستغرب أن تزاحم املرأة وهي طموحة كل حني
للمزاحمة وحب الظهور ،فيكون لها بعض األثر حتى
يف الفن! أما هذه النقابة الناشطة فقد تألفت أخرياً من
نفر معروفني بالفن واإلجادة يف مختلف الدرجات،
وهؤالء هم :خميس يونان كاتب عام ،خميس العايت
كاهية ،محمد الدرويش أمني املال ،عيل بن عرفة كاهية.
واألعضاء السادة :محمد بن عبد السالم ،الحاج قدور،
عيل بنواس ،محمد الرتييك .ولرمبا وفقت هذه النقابة مع
جمعيات املوسيقى إلقامة حفلة تأبني لجاللة امللك فيصل
حيث تؤدي املوسيقى الحزينة الدامعة حصتها من هذا
التقدير .عىل أنها لو أنجزت ذلك لكانت حرية بالتقدير

ال سيام وقد سبق لنادي املوسيقى العربية يف دمشق أن
أعلن اإلرضاب عن العمل مدة شهر حداداً عىل فقد عاهل
العروبة ،مع أن فرقة املستقبل التمثييل كثرية الحركات
فرنجو أن تقوم بحصتها يف الجهاد الفني».
ومن الواضح أن «فرقة املستقبل» كان لها نشاط ملحوظ
يف هذه الفرتة ،حيث وجدت مجلة «األمة» تنرش يف
نوفمرب موضوعاً بعنوان «فرقة املستقبل تفتتح موسمها
برواية الهادي» ،قالت فيه« :ما أقبل مساء  18نوفمرب
غص املرسح البلدي بهواة التمثيل الراقي فامتألت
حتى ّ
املقاعد بجمهور كبري من النظارة ووجوه األمة ورساة
القوم .وألول مرة يف تونس تقوم فرقة تونسية بتمثيل
أرىض كل املتفرجني مام يبرشنا بتقدم هذا الفن عندنا.
ورواية «الهادي» هي التي قام بتمثيلها مرسح رمسيس
يف مرص بنجاح فرأت الفرقة التونسية أن متثلها بتونس
وحسناً فعلت .عىل أين أتقدم هنا بجزيل الشكر ملؤلف
«الهادي» األستاذ «عبد الله عفيفي» عىل تصويره للروح
اإلسالمية يف أول خالفة بني العباس بأسلوب بليغ ولو
أن الرواية ليست يف موضوعها وعقدتها الروائية عىل
يشء كبري .وقد قام الفنان األبرع املقتدر السيد البشري
الرحال بدور «الهادي» فأجاده إجادة هي أبلغ ما
ينتظرها رجال الفن .وقامت اآلنسة فتحية خريي بدور
«ليىل» فنالت عظيم النجاح خصوصاً يف الفصل األخري
حيث كانت آية من التفنن واإلبداع .غري أين أالحظ لها
أن تبتعد عن تقليد إحدى املمثالت الكبريات يف مرص من
حيث اإللقاء ألن التمثيل الطبيعي أوقع يف النفس من
غريه مهام كانت املمثلة ،وما عدا ذلك فالنجاح حليفها.
ودور الخيزران وقامت به املمثلة البارعة السيدة «لطفية
حسبي» فأدته باجتهاد كبري تشكر عليه منتهى الشكر .ثم
أننا نالحظ لها أن إعجابنا سيزيد مع األيام متى اهتمت
بحفظ الدور وإلقائه بلهجة عربية حارة وكانت املمثلة
السيدة «حبيبة فوزي» يف دوري «الشاعرة» و«الجارية»
مجيدة يف التمثيل واإللقاء والحركات عىل حد سواء غري
أن ميتتها كان بها يشء من الربود .وأما يف غري ذلك فهي
مثال النشاط وخفة الروح وكان رجال الفرقة جميعاً يف
متثيلهم بارعني خصوصاً السيد «الشاويش» يف دور القائد
إبراهيم فقد أداه بإتقان ومهارة زائدة بالرغم عن عدم
حفظه للدور جيداً فله منا مزيد اإلعجاب .وممن أجاد
بصفة ممتازة السيد «نور الدين ابن رشيد» الذي قام
بدور «أيب نواس» فكان فيه مثل خفة الروح والفكاهة
املرسحية املشهور بها أبو نواس .وليس دور «هارون
الرشيد» ضعيفاً وإن صغر فلقد أجاده ممثله أميا إجادة.
كام أجاد السيد ابن التيجاين دور «عامر بن الطليق».
وللسيد الطاهر بن الحاج فضل كبري فيام ظهر من تقدم
بعض أبطال الرواية خصوصاً «الخيزران» فله الثناء باسم
الفن الذي خدمه بإخالص .واإلخراج كان ال بأس به
مطابقاً لروح الرواية وفخ ً
ام جمي ًال نشكر من أجله السيد
البشري املتهني الذي نزف له تهانينا بنجاح فرقته الراقية
التي ضحى يف سبيل ترقيتها بكل غال وعزيز».
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(ابدأ حلمك) ما زال يحلق

حكاوي مالئكة بين سويف طببت الجراح

من بني دعوات كثرية تأتيني ملشاهدة إبداعات مرسحية شابة ،تظل
دعوات عروض تخرج مرشوع (ابدأ حلمك) هي األكرث بهجة بالنسبة
يل .إنه املرشوع الذي عارصت بداياته مذ كان فكرة بدأت مع مرسح
الشباب ،ثم تحول بدعوة من وزيرة الثقافة (عاوزه أشوف املرشوع ده
يف كل محافظات مرص) إىل مرشوع تتبناه الهيئة األوىل به (هيئة قصور
الثقافة) باعتبارها الواصلة إىل كل محافظات مرص.
كانت البداية من أسيوط ثم الرشقية ثم الفيوم .وها هو يصل إىل بني
سويف ليبدأ بها مرحلته الثانية التي تشمل محافظات الجيزة وبورسعيد
وكفر الشيخ .ومن بعدهم مرحلة ثالثة ورابعة وخامسة و..و ..ويظل
أجمل ما مييز هذا املرشوع أن القامئني عليه بدءا من (رئيس الهيئة
الفنان هشام عطوة منذ أن كان نائبا للرئيس ،والفنان أحمد طه
املسئول الفني عن املرشوع ومخططه األول) اللذين فطنا إىل رضورة
أن يكون هذا املرشوع ذا صبغة مؤسسية ،فوضعا –بالتعاون مع نخبة
من املتخصصني– ورقة عمل تفصيلية تتضمن أهداف املرشوع وآليات
تنفيذه .وهو األمر الذي استدعى أن ينضم للمرشوع كتيبة من الفنانني
املتخصصني كهيئة عليا ،وآخرون كهيئة تنفيذية للمرشوع ،وأخريا كتيبة
أكرب من املدربني األكادمييني يف تخصصات املرسح املختلفة (دراما ومتثيل
ورقص وموسيقى وغناء وتصميم مناظر وحيك) .كذلك وعى املسئولون
عن املرشوع أن التدريب (يف كل محافظة) يبدأ وال ينتهي؛ مبعنى أن
أولئك الشباب الذين تدربوا وتخرجوا لن يقفوا عند هذه النتيجة؛ لكنهم
سيواصلون تدريبهم طوال العام ،ومع كل عرض .من هنا ،ولكل ما سبق،
قلت وأقول إن مرشوع (ابدأ حلمك) هو املرشوع األهم ،ليس فقط يف
سياق نهضة مرسح الثقافة الجامهريية ،ولكن أيضا يف تطوير املرسح
املرصي.
حكاوينا من غزل أيادينا
بعد مشاهدة ثالثة عروض بدأت من أسيوط ثم الرشقية ثم الفيوم ،ها
هي بني سويف تتحفنا بعرض جديد .يسري عىل نفس النهج وال يقع
يف التكرار .والنهج الذي أقصد هو أننا نشاهد كمتفرجني حالة مرسحية
هدفها األسايس هو إبراز نتاج هذه الورشة؛ أي أنه عرض للقدرات التي
حصل عليها املتدربون (متثيل وغناء ورقص) يف إطار درامي يختاره
املتدربون أنفسهم ،ويعملون مبساعدة مدربهم األسايس والصائغ النهايئ
للعرض (وهو هنا املخرج شادي الدايل) يف تحويله إىل حالة درامية
متسقة.
وكام سيشري العنوان (حكاوينا) سيعتمد العرض عىل حكايات عن الهموم

األساسية التي يشعر بها هذا الجيل (جيل املتدربني) .لذلك سنجدهم قد
قسموا عرضهم إىل مشاهد منفصلة متصلة يحمل كل منها هام خاصا،
منها مثال (الخوف ,معنى الحرية ،الهروب أو االنسحاب ،الفشل ،األحالم،
العالقات الثنائية والجامعية) وهكذا.
في البدء كان حبل الغسيل
سينفرج الستار عن خشبة عارية متاما ،لكن سقفها مزدحم بحبال
منشور عليها قطع مالبس بألوان مختلفة تذكرك بتلك التي تراها عىل
واجهات بيوت حاراتنا .وستذكرك عىل الفور بأغنية (يف كل حي ولد عرتة
وصبية حنان) للعظيمني فؤاد حداد وعبدالعظيم عويضة ،وخاصة يف
مقطعها الرقيق (متعلقة كامم النونو ىف ديل الفستان) ،لكنك ستتساءل
طوال العرض عن رس اختفاء هذه األغنية من بني األغاين املختارة التي
يغنيها مجموعة الشباب طوال العرض كفواصل بني مشهد ومشهد أو
حكاية وحكاية ،ورمبا أراد صائغ العرض أن يجعلك كمشاهد تستدعيها
لتستكمل بها حكاوي (الولد العرتة والصبية الحنان) دون ترصيح.
بداية العرض ستأخذك مبارشة لالستعداد ملشاهدة مختلفة ،فها هي فتاة
تدخل بخطوات متسارعة تفضح غضبا مكتوما تجوب الخشبة بنظرات
تحمل من االتهام الكثري ..هل تتهمنا بيشء؟ سرنى.
بعد قليل ستدخل املجموعة املقسمة ميينا ويسارا بخطوات راقصة عىل
إيقاعات منذرة تكشف عن توافق عقيل وجسدي يكافأ بتصفيق أويل

من جمهور الصالة ،وسيتكرر كثريا طوال العرض.
هذا الدخول ستتبعه افتتاحية ميتزج فيها الرسد مع األغنية فتتشكل
عنوانا فحواه (أنا املرسح) أو (أنا واملرسح) تكشف عن عالقة املجموعة
بتلك الخشبة (كل خشبة مرسح) فهي (الضحكة والحزن ..املعقول
والال معقول ..ضحكة ريا وسكينة وتردد هاملت وخنجر ماكبث ..هو
عبده ابن الجريان ..وهي سوسو جارته ..هو الجرنال كاتب التاريخ ..هي
الحرية املفتقدة ..وهو ..الفن هنا واملغنى هنا ..من قبل ما حد يقول يا
غنا وهو ..وهو ...هو املرسح).
البهجة رغم األلم
اآلن تم االتفاق بني هؤالء العفاريت الصغار وبني املتلقي :سنحيك عنا
وعنكم ..سنبوح مبا نعانيه ،نعاتبكم وتعاتبوننا ،نطرح عليكم هنا عىل
الخشبة ما كنا نخفيه عنكم يف الواقع لعلكم تسمعوننا ..تسمعون
حكاوينا .وهكذا ستتواىل املشاهد والحكايات ،تتقاطع مع األغنية
والرقصة ،وتظهر مجتمعة قدرات شباب تعلم كيف يرقص ويغني وميثل
و ...واألهم كيف يقول.
سيقول لنا السحرة الصغار همومهم وآمالهم ،واعني ،أو باألحرى واعي
صائغ العرض ،أن يكون القول مبهجا ،حتى ولو كان عن الفشل أو
الخيانة أو الفقد ،فال مجال هنا للحزن ،رمبا للتأمل ،لطرح األسئلة عن
رس تلك العالقة امللتبسة بني األجيال.
يف األخري ،سيرص صناع العرض أن يبهروك بختام راقص متسارع،
يستعرضون فيه قدراتهم عىل ذلك التوافق املدهش بني الخطوة
والنغمة فيأخذونك أخذا جميال لتحلق معهم تصفيقا وهتافا ال ينقطع
بـ(برااااافووووو).
بعد نهاية العرض ستجد نفسك مدفوعا للسؤال عن أولئك املدربني
الذين كشفوا عن قدرات أبناء بني سويف وطببوا بهم جراح اآلباء التي
مل ينسوها ولن .وستتدافع لتمنح كل منهم تحية واجبة( :د .محمد
الشافعي معلم أسس الدراما ،ومحمود حنفي معلم املناظر املرسحية،
ومحمد عبدالوهاب مدرب املوسيقى وملحن األغاين ،والبارع املغامر
تامر حنفي مدرب ومصمم الرقصات ،وأخريا املايسرتو صائغ العرض
املخرج شادي الدايل) .ومن قبلهم ومن بعدهم املخرج أحمد طه
مؤسس املرشوع والواعي بأهدافه .واألجمل أنه سريسخ لديك يقينا بأن
القادم أجمل.
فشكرا جميال للوزيرة التي وعت أن محافظات مرص تزخر مبواهب
تنادينا أن نذهب إليها بالعلم والحب .ولرئيس هيئة يعرف أن باملرسح
تنكشف العيوب وتعالج الجراح .ويف انتظار بورسعيد والجيزة وكفر
الشيخ و ...و ...ونعم نحن نستطيع.

