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الهرم تقاطع شارع خاتم املرسلني مع 

شارع اليابان - قرص ثقافة الجيزة

ت:35634313 - فاكس:37777819

املواد املرسلة للنرش تكون خاصة بالجريدة 
ومل يسبق نرشها والجريدة ليست مسئولة 

عن رد املواد التى مل تنرش.
االشرتاكات ترسل بشيكات أو حواالت 

بريدية باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 
16 ش أمني سامى من قرص العينى- 

القاهرة 
أسعار البيع ىف الدول العربية

تونس 1.00 دينار - املغرب 6.00 دراهم 
- الدوحة 3.00 رياالت - سوريا 35 لرية - 
الجزائر DA50 - لبنان 1000 لرية - األردن 

0.400 دينار- السعودية 3.00 رياالت 
- اإلمارات 3.00 دراهم - سلطنة عامن 
0.300 سنتاً- ليبيا 500 درهم - الكويت 

300 فلس - البحرين 0.300 دينار - 
السودان 900 جنيه

االشرتاكات السنوية: 
مرص 52 جنيها - الدول العربية 65 دوالراً 

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

E_mail:masrahona@gmail.com

املاكيت األساىس :
إسالم الشيخ

املدير الفنى:
وليد يوسف
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03متابعات [[

رصح الفنان محمد دسوقي مدير عام مركز الهناجر للفنون أن املخرج 
الكبري نارص عبد املنعم يستعد لتقديم العرض املرسحي »ديوان البقر« 
العرض  أن  إىل  الجاري، مشريا  يناير  نهاية  الهناجر،  عيل خشبة مرسح 
مل يقدم  منذ أكرث من ٢٠ عاما، وقد اختار املخرج  تقدميه اآلن  نظرا 

ألهميته ومناسبته  ملا متر به البالد. 
أضاف:  تدور أحداث العرض حول التطرف، ورضورة مكافحة اإلرهاب 
يف  مطاوع  كرم  الراحل  الكبري  املخرج  قدمه  قد  كان  العرض  بالفكر. 
تسعينيات القرن املايض، وقام ببطولة عبد الرحمن أبو زهرة و أحمد 
سيقدم  املنعم   عبد  نارص  املخرج  أن  أن   دسوقي  وأوضح  حالوة، 

املتوقع  من  العرض  أن  إىل  أشار  كام  جديدة،  إخراجية  برؤية  العرض 
أن يجوب محافظات مرص نظرا ألهمية موضوعه، وأنه كان من املقرر 
 ، املرسح  بها  مر  التي  الظروف  بعض  لوال  املايض  نوفمرب  يف  تقدميه 

مؤكدا أن االفتتاح  سيكون أواخر يناير الجاري. 
مارينا  كامل،  احمد،طارق  يحي  مغاوري،  سامي  بطولة  البقر  ديوان 
عبد  نارص  إخراج  السالموين،  العال  أبو  عيد،تأليف محمد  مروة  عادل، 

املنعم.

محمود عبد العزيز

»دائرة  مرسحية  لتقديم  سوهاج  جامعة  منتخب  فرقة  تستعد 
وألحان:  موسيقى  بريخت  برتولد  تأليف:  القوقازية«  الطباشري 
مصطفى إبراهيم، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، وإخراج: محمود 
الشباب  لوزارة  التابعة   6 إبداع  مسابقة  ضمن  وذلك  زيادة،  أبو 
قريبا عىل  العرض  العايل، حيث سيقدم  التعليم  ووزارة  والرياضة 

خشبة مرسح قرص ثقافة سوهاج يف 
موعد أقصاه 15 يناير القادم.

إن  زيادة  أبو  محمود  املخرج  وقال 
مع  له  الخامسة  التجربة  هي  هذه 
منتخب جامعة سوهاج إال أن هذه 
ألنها  له  بالنسبة  مميزة  التجربة 
نصا  فيها  يقدم  التي  األوىل  التجربة 
مرسحيا عامليا من إبداعات بريخت، 
فريق  تكوين  تم  أن  بعد  وذلك 
مرسحي محرتم وعمل ورش مرسحية 
عىل  الجامعة  حرم  داخل  متنوعة 
مدار السنوات املاضية إلعداد فريق 
ألوانا  تقديم  يستطيع  مرسحي 
بقوة  واملشاركة  املرسح  مختلفة من 

خالل مهرجان إبداع.
محمود  العرض  مخرج  أوضح  كام 
تدور  العرض  فكرة  أن  زيادة  أبو 
تقسيم  ومحاولة  االنقسام  حول 

اإلسقاطات  من  مجموعة  يف  الوطن 
واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  أوضاعنا  عىل  الواضحة 

املختلفة.
لجميع  كبرية  متثيل  ورشة  بعد عمل  يأيت  العرض  أن هذا  وأضاف 
إسالم  رشوان،  مصطفى  من  كل  فيه  يشرتك  الذي  العرض  عنارص 

مينا  أحمد،  محمود  حسن،  مشرية  صابر،  محمد  معاذ  عرق،  أبو 

نادر، أحمد عبد الله، مصطفى السيد، محمود حسن، هبة محمد، 

مريا ندية شحاتة، إيرين نبيل، بسام محمود، عبد الرحمن، محمد 

اإلدارة  يف  املشاركني  الطالب  من  أخرى  ومجموعة  الباسط،  عبد 

املرسحية ويف عنارص العرض األخرى املختلفة.

مدير  عاطف  أحمد  رصح  كام 

باإلدارة  والثقايف  الفني  النشاط 

بجامعة  الشباب  لرعاية  املركزية 

من  املرسحي  النشاط  أن  سوهاج، 

أهم األنشطة التي يشرتك فيها عدد 

جامعة  وتحرص  الطالب،  من  كبري 

سوهاج عىل دوام دعم هذا النشاط 

للظهور  املتاحة  اإلمكانيات  بكل 

املهرجانات  جميع  يف  الئق  بشكل 

التي يشارك فيها فريق املنتخب.

زيادة  أبو  محمود  املخرج  واختتم 

مع  يقدم  أن  يتمنى  بأنه  ترصيحه 

املرشف  العمل  هذا  العمل  فريق 

ينافسوا  وأن  عام،  كل  كعادة 

مهرجان  جوائز  عىل  قوي  بشكل 

النشاط  يعترب  أنه  وأضاف   ،6 إبداع 

عموما،  الجامعات  داخل  املرسحي 

وداخل جامعة سوهاج خصوًصا، قوة كبرية لصقل طاقات الشباب 

واكتشاف الكثري من املواهب املرسحية التي تضخ الدماء الجديدة 

يف جسد املرسح السوهاجي.

مصطفى إبراهيم

العرض  لتقديم  بالقاهرة  الرواد  مرسح  خشبة  عىل  املرسحية  نغم  فرقة  تستعد 
ومن  العريب  عامد  وإخراج  إضاءة  عزت  محمد  تأليف  حداد«  »دقيقة  املرسحي 

املنتظر أن يقدم العرض يف آخر يناير القادم.
قال املخرج عامد العريب إن العرض يتحدث عن كل ما مات يف حياة اإلنسان من 
أحالم ونخوة وصداقة وصلة رحم والعدل والكلمة الطيبة حتى االنتامء للوطن.. ال 
بد نقف دقيقة حداد عىل أحالمنا واإلنسانية يف حياتنا. وأضاف: يأمل العرض أن 
تتحد الدول العربية، كام يأمل يف عودة صالح الدين األيويب لنرصة األمة العربية 
وفلسطني، يحاول العرض توصيل الحالة العامة للمشاهد وكيف تسببت الرصاعات 
بشكل  ودرامية  كوميدية  مشاهد  خالل  من  ذلك  ونقدم  كثرية،  أحالم  ضياع  يف 

جديد، تقدم عىل هيئة شارع شعبي ولقاء تلفزيوين.
»دقيقة حداد« ديكور وموسيقى هاين املرصي مخرج منفذ يارس محمود، بطولة 
أحمد دشمة، رامي الكوتش، هدى رفعت، محمد عبد اللطيف، محمد مافيا، أمين 
أمين،  نور  أمين،  محمد  صالح،  ايهاب  أمين،  أحمد  صالح،  رشا  كامل،  داليا  صالح، 

سيف إيهاب، صالح إيهاب، أحمد رشدي، أحمد منترص.

مروة جمعة

لعرض  التجارية  الثانوية  رشدى  جامل  مبدرسة  املرسحية  الفنون  فرقة  تستعد 
مرسحية قلب الكون وذلك ىف ظل اهتامم وزارة الرتبية والتعليم باألنشطة الفنية 

والتى تقيمها الوزارة سنويا عىل مرسح مديرية الرتبية والتعليم بقنا 
ىف  تشارك  اإلدارة  بأن  باإلدارة   املرسح  موجة  الفتاح  عبد  املطلب  عبد  ورصح 
الطفولة  وأعياد  املناهج  ومرسحة  الجمهورية  مستوى  عىل  اإللقاء  مسابقات 
الثالث عىل مستوى الجمهورية  والجدير بالذكر أن اإلدارة قد حصلت عىل املركز 
الرتبية والتعليم  التى تم عرضها عىل مرسح وزاره  الكسالن  االراجوز  ىف مرسحية 
الكون  قلب  مبرسحية  العام  هذا  تشارك  اإلدارة  أن  املوجة  وأضاف  بالعجوزة  
ملدرسة جامل رشدى التجارية ومرسحية  دماء عىل ستار الكعبة من تأليف فاروق 

جويدة ملدرسة الشهيد وسام الثانوية 
الطلبة والطالبات  التجارة عىل جدية مشاركة  ابوعمرة مدير مدرسة  وأكد محمد 
ىف هذه املسابقة وهذا العرض املرسحى وأن املشاركة ىف النشاط تعمل عىل ثقل 

مواهب الطالب وال تعترب مضيعة للوقت 
وأضاف أبو عمرية أنه يتمنى أن تزيد ميزانيات هذه األعامل املرسحية حتى يظهر 

العمل بشكل يليق باإلدارة واملديرية 
ىف  ويشارك  الدايل  أحمد  وإخراج  عرتيس  تأليف أرشف  من  الكون  قلب  مرسحية 
العمل محمد رفاعى و عمرو عادل وهبة و محمد عصام وأكرم عادل ومنار أمين 
وموسيقى  النجار  صابر  رفعت  أشعار  شوقى  وكرميه  عاطف  ومنار  عنرت  وإميان 

والحان عادل موىس 

أحمد الدايل

المنعم  عبد  ناصر 
للفنون  الهناجر  بمركز  البقر«  »ديوان  يقدم 

6 إبداع  مسابقة  ضمن  سوهاج  بجامعة  مرة  ألول 

الرواد  مسرح  خشبة  على 
يناير آخر  بالقاهرة 

بفرشوط  الثانوية  التجارة  بمدرسة 

الطباشري دائرة 

حداد دقيقة 

الكون قلب  
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04 ]متابعات

هدفنا انت 
التعليمية العجمي  إدارة  احتفالية  في   

العرض  لتقديم  املرسحية  القومية  أسوان  فرقة  تستعد 
املرسحي »إيزيس« للمؤلف توفيق الحكيم، ومن إخراج 

خالد فرح وذلك ضمن عروض املوسم املرسحي الجديد.
معارصة  إخراجية  رؤية  أقدم  فرح:  خالد  املخرج  وقال 
تتناول األوضاع السياسية واالجتامعية التي متر بها البالد 
تجدد  املتجدد  التقليدي  والرش  الخري  رصاع  خالل  من 

الزمان واألشخاص.
منفذ  مخرج  زكريا،  إيهاب  للعرض  املساعد  املخرج 
ديكور عالء  العيل،  للشاعر سامح  األشعار  فرح،  محمود 
جابر،  عامد  نويب،  وإرساء  سامل،  أمينة  متثيل  الحلوجي، 

محمد حسبو، وهيثم محمد، إيهاب صابر، محمد عالء.

حياة حسني

بنى  ثقافة  بقرص  املرسح  فرقة  تستعد 
“من  املرسحي  العرض  لتقديم  سويف 
ضمن  محمد،  رامي  وإخراج  تأليف  منا” 
فرع  رعاية  تحت  و  جوته  معهد  أنشطة 
افتتاح  املقرر  ومن  سويف،  بنى  ثقافة 

العرض  يف 20يناير الحايل . 

ومخرج  مؤلف  محمد  رامي  ويقول 
سحيقة،  أزمنة  يف  يدور  العرض  العرض: 
من  ينطلق  املعاين،  متعدد  عاملا  ويقدم 
ثابت  الظاهر  أن  وهي  رئيسة  فكرة 
العرض  يف  يشارك  متغري.  واملضمون 
حسني،محمد  وليد  مصطفى،  ماريهان 

تامر نور، جويد نجم الدين، عبد الرحمن 

مجدي، كريوجراف : محمد عبد الصبور، 

رامي  سينوغرافيا:  و  إخراج  رضا،  باسم 

محمد. 

صفاء صالح الدين

إلدارة  التابعة  طالب  أيب  بن  حمزة  مدرسة  قامت 
عرض  بتقديم  باإلسكندرية،  التعليمية  العجمي 
وتدريب  تأليف  هدفنا”  “انت  عنوانه  مرسحي 
الرتبية املرسحية، وذلك ضمن  حنان صالح مرشفة 
الرتبية  وزارة  وكيل  برعاية  املدرسة  احتفالية 
إدارة  مدير  فتحي  ونادية  ذكري  جمعة  والتعليم 
العجمي التعليمية، وذلك مبجمع مدارس حمزة بن 

أيب طالب التجريبي للغات.
عيل  محمد  إميان  لالحتفالية  العام  بالتنسيق  قام 
عرضا  االحتفالية  وتضمنت  املوسيقى،  مدرسة 
ملرحلة الـkg وآخر للمرحلة االبتدائية، والعرض قام 

باالشرتاك فيه طالب املرحلة الثانوية
مرسحية  عروض  ثالثة  االحتفالية  ضمت  كام 
باإلضافة إىل فقرة إلقاء شعر وفقرة ألعاب جمباز 
الطلبة  أوائل  تكريم  تم  كام  اإلدارة،  لطالب 
املشاركني  الطالب  من  كبري  وعدد  واملتفوقني، 
مبختلف املراحل التعليم بإدارة العجمي التعليمية.

وقالت نادية فتحي مديرة إدارة العجمي: مرسحة 
تبسط  كام  جذب،  عنرص  للطفل  بالنسبة  املناهج 
عىل  وتساعده  املعلومة  استيعاب  عليه  وتسهل 
حفظها وفهمها. أما ويل األمر فتساعده عىل معرفة 
الطالب يف  متابعة  ليستطيع  االبنة  أو  االبن  منهج 

حفظ دروسه ودراستها.
وأضافت أن الوقوف أمام الجامهري لتقديم أداء ما 
يبعث عىل الثقة بالنفس؛ مام مينح الطالب القدرة 

الفرصة  عىل االعتامد عىل ذاته فيام بعد. وتعطيه 

للتفوق واالجتهاد.

املرسحية  الرتبية  أول  موجه  املغريب  حمدي  وقال 

بإدارة العجمي التعليمية: النشاط املرسحي للطفل 

هو عنرص أسايس يف بداية حياته ألن املرسح ينمي 

مام  أيضا؛  الذهنية  والتنمية  الطفل  لدى  القدرات 

القدرة  لديه  الطفل  يجعل  وأيضا  متحرضا،  يجعله 

تساعده  كام  بداخله،  عام  والتعبري  اإلبداع  عىل 

املدارك  توسيع  عىل  املرسحي  النشاط  مامرسة 

العلمية لديه.

املرسحية  الرتبية  مرشفة  طه  صالح  حنان  أما 
قامت  التي  واإلدارة  باملدرسة  املرسح  ومدربة 
مرسحيات  ثالث  تقديم  عىل  الطالب  بتدريب 
إدارة  إن  فقالت:  وثانوي،  وابتدايئ   kg ملراحل 
مركز  منها  الجوائز  من  الكثري  حصدت  العجمي 
“الليلة  عرض  عن   2017 الطفولة  أعياد  يف  أول 
يف  مراكز  ستة  عىل  حصلت  كام  املحمدية”، 
عىل  ثانوي  إعدادي،  ابتدايئ،  مراحل  يف  اإللقاء 
عن  أول  مركز  عىل  وحصلوا  الجمهورية،  مستوى 
من  القدرات  تنمية  ملركز  فاكر”  “لسه  مرسحية 
املرسحي  للعرض  أول  ومركز  رزق.  محمد  إخراج 
أن  وأوضحت   . اإلمام،  عزت  للمخرج  “املطر” 
إدارة العجمي التعليمية والتوجيه املرسحي قامت 
منها  الهدف  عيوننا«  يف  »أبطالنا  مبادرة  بعمل 
تحفز  قدوات  لخلق  أبطال مرص  الضوء عىل  إلقاء 
وتم عرض  أضافت:  وااللتزام.  التقدم  الطالب عىل 
لربط  صالح  حنان  رؤية  أكتوبر  حرب  بانوراما 
العجمي  يف  إنشاء مرسح  ومتنت  باملايض،  الحارض 
منطقة  ألن  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  يتبع 
منطقة  أنها  كام  عريضة  مبساحة  تتمتع  العجمي 
سكنية بها الكثري من املواهب التي تحتاج ملتنفس 
اإلدارات  بني  التنسيق  تود  كام  مواهبهم،  يرعى 
تطوير  عىل  للتعاون  الثقافة  وقصور  التعليمية 

األنشطة واتساعها.

نهلة مريس

منا من 
سويف  بىن  ثقافة  بقصر  أسوان  لقومية   

إيزيس
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حركة  وىف  املتواصل  العمل  من  شهرين  مدار  عىل 
من  اكرث  ضمت  جغرافية  مساحة  عىل  دؤوبة 
املرسحية  الرتبية  عام  توجيه  قام  مدرسة،  تسعامئة 
املرسحية  رسالته  وتفعيل  بنرش  باإلسامعيلية 
بدء  املسابقات  إقامة  يف  املرسحية  خطته  وتنفيذ 
مسابقات  حتى  الصغرى  املحلية  املسابقات  من 
املديرية ومسابقات  التعليمية ومسابقات  اإلدارات 

الجمهورية.
عرش  بثامنية  التوجيه  شارك  السياق  هذا  وىف 
متسابقا ومتسابقة ىف مسابقات الجمهورية لإللقاء 
مبعدل طالب وطالبة من كل صف درايس، بدء من 
الصف الرابع االبتدايئ حتى الصف الثالث الثانوي، 
ألعياد  مرسحية  سباقات  يف  املدارس  تسابقت  كام 
التعليمية ما يقرب  الطفولة حيث قدمت االدارات 
من مثان مرسحيات وقام بتحكيم املسابقات الفنان 
عاطف العجمى مدير إدارة الرتبية املرسحية بوزارة 

الرتبية والتعليم
صالح  مصلح  يوسف  الطالب:  اإللقاء  يف  شارك 
مراد  كامل  منترص  ومحمد  محمد  محمود  ونبيلة 
احمد  مصطفى  واحمد  احمد  العزيز  عبد  وسام 
و   ، االبتدائية  املرحلة  عن  الشاذيل  حسام  وزينب 
وشهد  املقصود  عبد  منصور  الرحمن  عبد  الطالب: 
أسامه  وسارة  و  محمد  أسامة  وإياد  سعيد  عامد 
ومريم  البخاري  يوسف  هاىن  ويوسف  محمد 
مرىس محمد عن املرحلة االعدادية، و الطالب عبد 
الرحمن محمود محمد ودينا محمد رشدي وأسامة 
واحمد  منصورى  بندارى  وهديل  محمد  محمد 
املرحلة  عن  السيد  جامل  ورغدة  محمد  يرسى 

الثانوية.
مسابقات  يف  شاركت  التي  املرسحية  العروض  أما 
وننوسه  دبدوبه  فهي:  باملديرية  الطفولة  أعياد 
عبد  محمد  وإخراج  الكريم  عبد  مديحة  د.  تأليف 
جدا  ظريف  وثور  التعليمية،  فايد  إدارة  من  الله، 
التهامي  صفيه  إخراج  عامر  عىل  عامر  د.  تأليف 
ومرسحية  التعليمية،  اإلسامعيلية  جنوب  إدارة  من 

من  السيد  عبد  صالح  تأليف  االحمق  الديك 
غطاس،  محمد  إخراج  التعليمية  القصاصني  ادارة 
سيف  عامر  تأليف  الطباخ  االمري  ومرسحية 
التعليمية،  صوير  أبو  إدارة  من  حسني  نها  اخراج 
محمد  صادق  تأليف  فيه  منه  مشاكس  ومرسحية 
اخراج محمد عبد الرحمن من ادارة القنطرة غرب 
التعليمية  االسامعيلية  ادارة شامل  ومن  التعليمية، 
التوجيه  أرشيف  من  الوطواط  مرسحية  قدمت 

وإخراج الحسني دكروىن
ألعياد  الجمهورية  مسابقات  يف  املديرية  ومثل 
الطفولة والتى اقيمت عىل مرسح مدرسة القديس 
املدرسة  من  رئيسية  ومبشاركة  الخاصة  يوسف 
نفسها وبرعاية فاخر عبد العزيز وكيل وزارة الرتبية 
املديرية  وكيل  الحليم  عبد  ود.السيد  والتعليم 
التنفيذية، عرض”  الشئون  عام  مدير  الديب  وفلك 
الطالب  واداء  دكروىن  الحسني  إخراج  الوطواط” 
، ياسمني عامد ، يوسف جورج، كريلس  ابرام سمري 
مارك  سامى،  سامح  بيرت   ، وليم  سامح  مينا  جراند، 
فايز سمري.  ، مريم عامد طلعت، كالرا  ميالد عامد 
حميدة  املالبس  و  فراج  الله  عبد  الديكور  صمم 

السيد ، االستعراضات حسن دكروىن.
الفقرات  من  الكثري  الطفولة  مسابقات  وضمت 
تأليف  يافل”  فل  مونودراما”  منها  األخرى  الفنية 
مجدى مرعى إخراج امال عبد املعطى اداء الطفلة 
االبتدائية،  الزمان  ابراهيم من مدرسة دوحة  مريم 
قصيدة  قدمت  للمكفوفني  التور  مدرسة  ومن 
وقدمت  محمد،  بالل  الطفل  أداء  “ماتستعمنيش” 
قام  استعراضية  لوحات  يوسف  القديس  مدرسة 
وكرستني  عواد  وفاتن  حسني  آية  عليها  بالتدريب 
مدير  بولني  مارى  اإلدارى  باإلرشاف  قام  كام  نبيل، 
فكتوريا  من  املكون  العمل  وطاقم  املدرسة  إدارة 
وزىك عمر من قبل املدرسة وجيهان شعبان املوجهة 
االول  واملوجه  السيد  وسناء  نبيل  ونبيلة  االوىل 

عبدالله فراج من قبل التوجيه

مجدي مرعي

تستعد فرقة قرص ثقافة الزقازيق لتقديم العرض املرسحى »بيانوال« تأليف وإخراج 
محمد عيل و ذلك ضمن املوسم املرسحى الجديد. 

و قال املخرج محمد عىل إن أحداث العرض تدور يف إطار يجمع ما بني الكوميديا 
يدعي  »أرتيست«  حول  والخيال  الفانتازيا  من  عامل  يف  أحداثها  وتتلخص  والتشويق 
صاحب  نوال  ايل  فذهب  املعادة  الحكايات  مل  وقد  بالبيانوال  يطوف  كان  دحالب 
عيل  ويرص  خداعه  يف  ينجح  ولكنه  جديدة  وحدوتة  قصة  يطلب  الحواديت  مخزن 
حكايات نسيها الزمن مثل امنا الغولة وابو رجل مسلوخة والنداهة والجاثوم وغريها 
بل ويرص ان يقوم البطل مبحاربة كل هؤالء يف عرض واحد .. ولكن يف غفلة من نوال 
يحكم  أن  إال  نوال  من  كان  فام   .. خارجا  ويهربون  لتنفجر  البيانوال  داخل  يضعهم 
التي  املغامرة  يف  وينطلق  البيانوال  إال  الحواديت  ليعيد  الرحلة  نفس  يسري  أن  عليه 

سيتعلم منها الكثري.. 
أن  وكيف  خالله  من  والسيطرة  الخوف  فكرة  يناقش  العرض  إن  املخرج  أضاف 
ما  وهذا  أمنها  وزعزعة  تقويضها  يريدون  الرش  أهل  عليها  حط  التي  البلد  مكان 
العرض  ويركز  نعيشه  الذي  واقعنا  مع  كثريا  تتشابه  والتي  األحداث  خالل  من  نراه 
يف  املرصي  يتمناه  ما  وهذا جل  باملستقبل  والحلم  جيدا  التاريخ  قراءة  عيل رضورة 
مواجهة التحديات املعارصة، و أوضح أيضا إن إخراج هذا العمل يعتمد عيل اإلضاءة 
التشويق  عيل  املعتمد  واإليقاع  بالخدع  ملئ  العرض  أن  حيث  الحديثة  والتقنيات 

وأيضا االستعراضات الشيقة والغناء.
و اختتم حديثة بأنه ابن من أبناء الرشقية ومجرد قيادة فرقة الرشيحة يف الزقازيق 
ينال  أن  ومتني  لها  نفسه  طاملا حرض  خطوة  هي  بالجوائز  حافل  تاريخ  من  لها  مبا 

العرض إعجاب جمهور الثقافة يف الرشقية 
عبد  ديكور  عاطف  محمود  حركية  دراما  الوهاب  عبد  محمد  موسيقي  العرض 
الرحمن مهدي، محمد حسنى، محمد وجدى، منة كردى، حنني أحمد، أحمد سامل، 
منفذ  مخرج  محمود جامل،  سهيلة وجدى،  دياىب،  نازك  قنديل،  وفيق، حسام  عمر 
أحمد سعيد،  مأمون، رشيف هزع،  ايوب، عمرو  مواىف، هدية  أمين  بهجت،  محمد 

محمد يوسف، مساعد مخرج عمرو سليم
ليسانس  املرسحية، حاصل عيل  للفنون  العايل  باملعهد  طالب  »محمد عىل«  املخرج 
إين مؤلف ودوار  بنى زوال« عفوا  له عدة مؤلفات منها »سرية   . لغة عربية  آداب 

بحر. مخرج مرسحي تم اعتامده منذ خمسة أعوام. 

خالد حسن

الزقازيق ثقافة  لفرقة 
بيانوال
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)البؤساء(  املرسحي  عرضه  بفوز  سعادته  عن  أحمد  الله  عبد  محمد  املخرج  أعرب 
لفرقة التمثيل كلية تجارة جامعة عني شمس، باملركز األول يف مهرجان االكتفاء الذايت 
تامر رايض  د.  الشباب تحت إرشاف  أقيم عيل مرسح رعاية  الذي  للتمثيل املرسحي 
مستشار اللجنة الفنية، سحر مجاهد مدير عام رعاية الشباب، مصطفي عييس مدير 

إدارة النشاط الفني، وهند حامد رئيس قسم املرسح.
الله  العرض عدة جوائز وهي أفضل عرض، أفضل مخرج محمد عبد  أضاف:  حصد 
مكياج  وأفضل  صالح،   محمود  ديكور  وأفضل  كامل،  هاجر  مالبس  وأفضل  أحمد، 
خالد،   حسن  متثيل  وأول  الرشيف  بكر  أبو  الفنان  إضاءة  وأفضل  حسني،   رشوق 

ومركز ثاين معالجة نص محمود جامل،  ومركز ثالث متثيل نساء نادين أرشف .
كانت  حيث   1815 من   بدءا  زمنية  فرتات   3 يف  يدور  العرض  إن  إيل  املخرج  وأشار 
فرنسا منخرطة  يف حروب كثرية، مام جعلها تعاين من الفقر والجهل والجوع،  مضيفا: 
جعلت كل األحداث تتم داخل السجن وهو ما عربت به عن رؤيتي اإلخراجية. شارك 
أرشقت  بكر،  محمود  هاين،  زياد  أحمد،  فادي  أرشف،  نادين  خالد،  حسن  العرض  يف 

مدكور، ساندرا موليك، رحاب دندش، محمد مصطفي، عصام تيكا، روان أحمد .
حرض حفل الختام وتوزيع الجوائز الذي أقيم يف األسبوع األول من هذا الشهر د.عبد 
الجامعة  رئيس  نائب  الرشقاوي  فتحي  د.  شمس،  عني  جامعة  رئيس  عزت  الوهاب 
لشئون التعليم، وأعضاء لجنة تحكيم املهرجان الفنان سامح مجاهد، الفنان وائل عبد 

الله، والناقد محمد سعد .

مروة جمعة 

األقرص  ثقافة  لفرع  التابعة  املرسحية  أرمنت  فرقة  تستعد 
لتقديم العرض املرسحي » ثورة األقنعة » تأليف أحمد حسن 
 –  017 املرسحي  املوسم  ضمن  فهمي،   هاين  وإخراج  البنا، 

2018  إلقليم جنوب الصعيد برئاسة سعد فاروق. 
عىل  بناء  النص  اختيار  تم   : فهمي  هاين  املخرج  قال 
لتنوع  نظرا  كبرية،  درامية  قيمة  يعد  وأنه   ، املمثلني  رغبة 
بشكل  املنسوجة  الدراما  وطبيعة  به،  املوجودة  الشخصيات 
العرض  أن  إىل  مشريا  املؤمل،  الواقع  مع  يتامىش  كوميدي 
يتناول بعض املشكالت االجتامعية و التشوهات التي أصابت 

املجتمع املرصي، وأهمها نقص األخالق .
أحمد  أشعار   ، بكرى  وائل  ديكور  األقنعة«  »ثورة  مرسحية 
استعراضات  صبحي،  أندرو  وألحان  موسيقي  البنا،  حسن 
أحمد عبد الرازق، مخرج منفذ كرم نبيه، بطولة عبد الرحمن 
محمود »البلياتشو«، الرميل العزب » هتلر« ، هيثم الجعفري 
الستار  عبد  أحمد  »الباكية«،  القاىض  نهال  »الضاحك«، 
»كوتشة«، محمود أبو الزاهر »كشاف النور«، هامم أبو املجد 

»املحرض«، محمود أبو القاسم »سيجار« .

رشيف النويب

هريوسرتات انسوا 

أرمنت البؤساء

سعد كفر  ثقافة  بقصر 

شمس عني  بجامعة  الذاتي«  االكتفاء   « األقنعةأول  لثورة  تستعد 

املرسحي  العرض  لتقديم  سعد  كفر  ثقافة  قرص  فرقة  تستعد 
توفيق  ترجمة  غورين،  غريغورى  تأليف   « هريوسرتات  »انسوا 
املؤذن، إخراج محمد عبد املحسن، وذلك ضمن املوسم املرسحي 

الحايل لعروض مرسح الثقافة الجامهريية . 
عدة  العرض  يطرح  العرض:   مخرج  املحسن  عبد  محمد  قال   
أسئلة هامة منها: هل أصبح حب الشهرة مهام كانت التضحيات 
ميكن  هل  و  ؟  األزل  قدم  قدمية  غريزة  أنها  أم  العرص  آفة  هو 
لفعل أحمق أن يصنع مجدا؟ وهل نساهم بردود أفعالنا بقصد 
أو بدون قصد يف بناء هذا املجد املزيف؟ و أخريا:  هل تستطيع 
نطرحها  تساؤالت  كلها   : مضيفا  ؟  الذاكرة  عىل  السيطرة  األوامر 

من خالل العرض. 
النص يف إطار رؤية معارصة  وأكد عبد املحسن أنه سوف يقدم 
شيقة،  حدوته  إطار  يف  الجمهور،  مع  التامس  خاللها  من  يسعى 
سعيا لتقديم سهرة ممتعة لجمهور محافظة دمياط و مدينة كفر 
سعد املحب و املتذوق للمرسح،  وذلك من خالل التعاون األول 
املواهب  من  مجموعة  تضم  التي   « سعد  كفر   « فرقة  مع  له  
لفن  املحبني  و  الخربة  حديثي  أو  الخربة  أصحاب  من  سواء 
املرسح، و يف إطار من جامعية العمل، مشريا إىل أن املنتج الفني 
هو البطل و ليس الفرد . العرض صاغه بالعامية: محمد بحريى، 
أرشف،  محمد  ديكور  العباىس،      أحمد   : أشعار  و  دراماتورج 
أمل  السيد رساج،  بطولة:  السالم،  عبد  السيد  ألحان  و  موسيقى 
سليامن، شريين رخا،  شادى أحمد،  كريم خليل، مصطفى كامل، 
زياد الشيخ، عمرو الزغبى، أحمد مأمون، محمد مأمون،  محمد 

فاضل،  محمد خليل،  محمد بلح، نور العباىس. 
سيد رساج )مدير الفرقة( و أقدم املمثلني قال: أقوم بدور املرايب 
و  ممتعة  شخصية  وأجدها  الدهاء،  شديدة  شخصية  هى  و 

جديدة يف األداء و األسلوب بالنسبة يل.
و قال كريم خليل: أقوم بدور أمري مملكة إيفيس ، وهو ضعيف 

إليجاد حل  يسعى  و  مملكته  معبد يف  أعظم  يحرتق  الشخصية، 
للتخلص من هذه الورطة.  

هريوستورات«  انسوا  مرسحية  يف  تجربتي  أحمد:  شادي  قال  و 
بدور  أقوم  حيث  املقاييس  بكل  مختلفة  ممتعة  جديدة  تجربة 
ينل  مل  و  افالسة  أعلن  الذي  املتمرد  البائع  »هريوستورات« 

املدينة  ايفيس،  يف  معبد  أكرب  بحرق  فيقوم   الشهرة،   من  حظه 
و  السجن  ف  به  ويلقي  الشهرة،  يحقق  حتى  فيها،  يعيش  التي 
تنال  ان  أمتني  وممتعة،  مجهدة  األداء  يف  متلونة  شخصية  هى 

إعجابكم.

أحمد الدسوقي
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إقليم  قنا،  ثقافة  لفرع  التابع  قوص،  ثقافة  بيت  فرقة  تستعد 
لكل  )ممثل  املرسحى   العرض  لتقديم  الثقايف  الصعيد  جنوب 
األدوار( تأليف محمود كحيلة، وإخراج عامد عبد العاطى، والذي 
تقيمها  التي  املرسحية  التجارب  فعاليات  ضمن  يقدم  سوف 

اإلدارة العامة للمرسح للموسم الحايل.
السلطة  قضية  يتناول  النص   : العاطى  عبد  عامد  املخرج  قال 
عندما  وهل  املواطن،  يريد  وماذا  يتوالها،  من  عىل  وتأثريها 
يتوىل أحد املناصب يحقق ما كان يتمناه، ويدور العرض يف إطار 

كوميدي غنايئ استعراىض 
من  العديد  يف  شاركت  قوص  فرقة  العاطي:  عبد  ويضيف 
املهرجانات املرسحية وحصلت عىل العديد من الجوائز، ويتمنى 
أن يتم تحويلها من فرقة بيت إىل فرقة قرص حيث أن قوام هذه 

الفرقة يتعدى األربعني فردا. 
املوسيقى  املرسحية،  قوص  فرقة  فناين  من  نخبة  بالعرض  يشارك 
واستعراضات  الحميد  عبد  بكرى  أشعار  الدين،  حسام  ملحمد 

أحمد عبد الرازق، وديكور فراج محسب

أحمد الدايل

المسرحية  قوص  لفرقة 

07متابعات [[
األدوار لكل  ممثل 

إلقليم  التابع  سوهاج،  ثقافة  فرع  طهطا،  ثقافة  قرص  فرقة  تستعد 
والجسد«  »التميمة  املرسحى  العرض  لتقديم  الثقاىف  الصعيد  وسط 

تأليف سعيد حجاج وإخراج محمود أبو الغيط. 
الكيان  حول  تدور  النص  فكرة  الغيط:  أبو  محمود  املخرج  قال 
الصهيوين ومحاولة سيطرته من قديم عىل األرض العربية بحجة أنها 
ارض امليعاد، وإنهم أصحاب األرض األصليني، وهو ما يناقشه العرض 

من خالل أحداثه التي تدور يف قرية ىف الصعيد. 
فكرة  من  يتجزأ  ال  جزءا  تعد  املخرج  رؤية  أن  إىل  الغيط  أبو  أشار 

النص، باعتبار أن الشكل واملضمون يكمالن بعضهام البعض، حيث 
العرض  غريهام.  و  واإلضاءة  الديكور  طريق  عن  النص  فكرة  تربز 
بطولة اكرامى السيد، محمد محيي، أمل وجيه، شريين عبد العزيز، 
الدين  عالء  محسن،  مينا  عىل،   عامر  عالء،  محمد  حسني،  ريهام 
منترص،  محمد  ومالبس  مالك..ديكور  مينا  جامل،  شيامء  حسونة، 
أشعار ارشف الخطيب،  مخرج منفذ محمود أبو زيادة، ومن املقرر 
تقديم العرض  عىل  مرسح قرص ثقافة طهطا منتصف مارس املقبل.

دينا عتاب

تستعد  الجديد  للموسم  الجامهريية  الثقافة  عروض  ضمن 
فرقه بورسعيد القومية لتقديم العرض املرسحى )عرشه بلدى 

( للمؤلف إبراهيم الحسينى واملخرج حسني عز الدين. 
حول  العرض  أحداث  تدور  الدين:  عز  حسني  املخرج  قال 
لها  يتعرض  وما  الشباب،  يواجهها  التي  االقتصادية  الضغوط 

الشباب من أساليب تدخله يف متاهة.  
أن  إمكانية  إىل  العرض  خالل  من  ينبه  أنه  الدين  عز  وأوضح 
موقوتة  قنبلة  إىل  نفسيا  واملضغوط  املقهور  الشباب  يتحول 
قد تدمر املجتمع بأكمله. مشريا إىل أنه يستخدم عده مدارس 
»عرشة  مرسحية  الكوميدي.  الطابع  عليها  يغلب   ، مرسحية 
عادل  ألحان  فراج،   عالء  أشعار  حمود،  معتز  ديكور  بلدي« 
عثامن، استعراضات محمد صالح ، متثيل: حنان خرض، فاطمة 
اللطيف،  عبد  محمد  العطار،  هشام  الحلوجى،  عمر  هدية، 
أحمد مجاهد، محمد رمضان، محمد جمعه، عزه حمدى، هبه 

محمود، مخرج منفذ السيد أبو الحجاج .

سامح فتحي 

والجسد التميمة 

بلدي عشرة 

طهطا ثقافة  بقصر 

بورسعيد لقومية 

يف عزبة نظيف مبحافظة سوهاج أنشئ 4 شباب من مختلف األعامر 
وخروج  الفنية  أعاملهم  لتقديم  »املرسحجية«  باسم  صغري  مرسح 

مواهبهم للنور وذلك من خالل املرسح الكنيس بنفس املحافظة.
من  أنهم4  املرسحجية  فريق  مؤسىس  احد  فليب«  قال«فانوس 
عن  ذلك  كنسىوكان  خالالملرسح  من  الفريق  بإنشاء  قاموا  الشباب 
الرتكيز  طرق خدمة ارسة مارجرجس بعزبة نظيف والذى تهدف إىل 
الذى  هو  للمرسح  حبهم  أن  »فيلب«  وأضاف  الشابة  املواهب  عىل 
وعرضها  اسكتشات  عمل  يف  فبدأو  الفريق،  ذلك  يجمعون  جعلهم 
الفريق  اسم  بنفس  وهى  اليوتيوب  عىل  بهم  الخاصة  الصفحة  عىل 
وهو  اليوتيوب  عىل  صفحتهم  رابط  إىل  أشار  كام  »املرسحجية« 
جزء  أن  إىل  وأشار   http://www.facebook.com/almsr7gya
وعاصم  أمري  أمين  مع  متثيل  اختبارات  إىل  الفريق ذهب  أعضاء  من 
انتشار  الفكرة ليست جديدة قبل  سامى وأوضح »فيليب« أن هذه 
لدينا  السوشيال ميديا ولكن مل يكن  العروض عىل  النوعية من  تلك 
بدأ بشخصني فقط  الفريق  أن  إىل  بجانب  املادية، وذلك  اإلمكانيات 
مجموعة  ودعم  إعجاب  ونال  املاىض  ستمرب  أواخر  يف  الفريق  وبدأ 
لهم وجهة نظر أخرى تختلف مع  املتابعني، وبالطبع هناك من  من 

نوعية ما نقدم .
طريق  عن  وتأليفها  إخراجها  يتم  الفريق  عروض  أن  إىل  وأضاف   
كرتن  جرجس  وهم،  نفسهم  الفريق  أعضاء  بها  يقوم  عمل  ورش 
ومينا فليب وكريلس شنودة وهو لديه موهبة التقليد أيضا وفانوس 
الفريق مازالوا  فليب وهم من أعامر مختلفة حيث يوجد اثنني من 
طالب وعن املصاريف اإلنتاجية فهى تعد انتاج ذاىت من خالل أعضاء 
جواز  النميمة،  األسعار،  غالء  الفنية  أعاملهم  ضمن  ومن  الفريق 
كشف  الكنز،  نور،  عليك  حواء،  من  أه  الخاطئ،  الحب  صالونات، 

مستعجل، أما بالنسبة للتصوير يقوم به »روماىن جابر«

حنان جرجس

المسرحجية
بعزبة  مسرحى  فريق 
بسوهاج نظيف 
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08 ]متابعات

بجامعة  وفنادق  سياحة  مرسح  فريق  قدم 
اإلسكندرية عرض »ليلتنا مسخرة« تأليف محمود 
ضمن  وذلك  شبانة،  أواب  وإخراج  الطوخي 
عروض مدرج الكليات التي تقام يف أول كل عام 

درايس. 
التجربة  هذه  إن  شبانه  أواب  املخرج  وقال 
إخراجي،  من  مرسحي  عرض  أول  ألنه  مختلفة 
وكان قد رشحه يل صديق غاٍل عىل الوسط الفني 
وعندما  املحمدي،  عمرو  وهو  بأكمله  السكندري 
تويف تعاهد فريق العمل عىل بذل أقىص مجهود 

لتقديم عمل فني يليق بأن يهدى لروحه.
أوضح شبانة أن أحداث العرض تدور حول رصاع 
طرف  وكل  محكمة،  يف  والحكومة  الشعب  بني 
يدعي أن الطرف اآلخر فاسد. العرض يقدم يف 6 

لوحات كوميدية.
مرسح  إىل  املسئولون  ينظر  أن  شبانة  ومتنى 
مرسح  عن  يقل  ال  أنه  إىل  مشريا  الجامعة، 
من  أقوى  جامعية  عروضا  هناك  وأن  االحرتاف، 
حق  لهم  يكون  أن  بد  ال  لذا  املحرتفني؛  عروض 
تم  أنه  ذكر  كام  املحرتفني،  عروض  مثل  التسويق 
واجهت  مشكالت  بسبب  مرتني  العرض  تأجيل 
العرض يف 24/ 12/ 2017 وهو  الفريق حتى تم 

ما يصادف يوم األربعني للفنان عمرو املحمدي.

محسن  أمنية  اإلخراج  يف  ساعد  مسخرة«  »ليلتنا 
إعداد  الدقاق،  أحمد  منفذ  مخرج  نوح،  ورانيا 
تصميم  بدوي،  الرحمن  عبد  موسيقي  وتنفيذ 
ديكور حاتم عبد السميع، تنفيذ الديكور صفوت 
بطولة  نبيل،  وحبيبة  رضا  ميار  مكياج  عادل، 
الرحمن أحمد، محمد لطفي،  عاطف معتز، عبد 

ندى  نور سمري،  مروان يرسي،  فؤاد،  محمد  عمر 
عصام،  محمد  السيد،  حسام  محمد،  نورا  أحمد، 
محمد  عادل،  رانيا  جوهر،  محمد  عالء،  رانيا 
عالء  هدى  محمد،  يوسف  الستار،  عبد  أحمد 
الدين، منار مجدي، حبيبة طارق، نورهان نجاح، 
جوهر،  الله  منة  حسام،  إنجي  خالد،  هايدي 

نبيل،  مجدي، رشيف  مروان  جابر،  أحمد  محمد 
عيل محمد عيل، رشوق محمد، آسيا أحمد، عيل 
صالح الشرباوي، عمر هاشم، عالء سليامن، محمد 
أسامة، عبد الرحمن مجدي، عيل محمد مصطفى.

خلود رضوان

مسخرة ليلتنا 

المجهول إلى  شهدرحلة  الطفلة  تكريم 

المحمدي عمرو  لروح  إهداء   .. اإلسكندرية  وفنادق  بسياحة   

الهجانة منارة  التونسي  ألطفال  بريم  بمسرح 

املرسحي  العرض  بروفات  سمري  أحمد  املخرج  يجري 
أحد   1 الهجانة  منارة  لفرقة  املجهول”  إىل  “رحلة 
والنشئ  األطفال  لرعاية  فروع جمعية مرصاملحروسة 
لتقدميه  الهجانة،  عزبة  .مبنطقة  وفنيا  وثقافيا  دراسيا 
وأصدقائهم  أهلهم  للجمهورمن  الجمعية  مقرفرع  يف 
مرص  جمعية  مهرجان  فعاليات  يف  به  وللمشاركة 

املحروسة للمرسحيات القصرية .
الذي  الثالث  العرض  هو  املجهول  إىل  رحلة  ويعد 
1التي  الهجانة  منارة  ألطفال  سمري  أحمد  سيقدمه 
التمثيل وقدم معها من قبل عرض  يقوم بتدريبها يف 
“ ادونا فرصة بقى “ من تأليفه و “مملكة الجنون “ 

تأليف توفيق الحكيم.
عن  معد  املجهول  إىل  رحلة  سمري:  أحمد  قال 
موريس  البلجييك  والشاعر  “للمؤلف  “العميان 
قضية  املقدمة  الرؤية  ضوء  يف  ويناقش  ماترلينك، 
بالقدرة  نحواالميان  واالتجاه  الذات  عىل  االعتامد 
وفقا  ويقرراالنسان  مايريد  صناعة  يف  البرشية 
البقاء  يف  للرغبة  بها  ميتاز  التي  البرشية  للطبيعة 

والوجود .
رحلة  خالل  من  العرض  يقدم   : سمري  أحمد  تابع 
الرجل  دليلهم  يصطحبهم  الذي  العميان  هؤالء 
ويغيب  للتنزه  الحيوان  حديقة  إىل  السن  يف  الطاعن 
يف  انتظاره  غري  ميلكون  فام  الوقت  من  لبعض  عنهم 
عليهم  يحل  ميروالليل  الوقت  ولكن  وترقب  خوف 
لقى  ؛لكنه  يدعهم  مل  دليلهم  أن  يدركوا  ثم  بخوفه 
من  والالجدوى  اليأس  غلبه  ألنه  منتحرا  بيديه  حتفه 

املوحش  املكان  لهذا  اصطحابهم  بعد  ذاتها  الحياة 
الشديد  ولشعوره  مساعدة  أية  لهم  يقدم  أن  دون 
جلبهم  الكهل  وهذا  منهم  والعجزأكرث  بالضعف 
أن  منهم  أي  يقدر  لن  ألنه  بحياته  حياتهم  لتنتهي 

يقدم ويصنع جديدا لنفسه مامهم فيه . 
تفكريهم  إىل  العرض  : تذهب أحداث  املخرج  اضاف 
ويدركوا  هذا  مكانهم  من  واالنتقال  بالتخلص 
مخلص  يف  التفكري  نبذ  فيقررون  باملقابر،  وجودهم 
آخرأو انتظار دليال بديال ليكون مخرجهم من واقعهم 
الصعب، واالعتامد عىل أنفسهم لتصبح عقيدتهم أن 
كيفية النجاة تصنعها النفس وأجدر أن تصل لطريقها 

وحدها دون دليل . 
ثابت،ياسمني  فاتن  متثيل   “ املجهول  إيل  “رحله 
غالب  سيد،  شاديه  الكريم،  عبد  عائشة  محمد، 
جامل، محمد رجب، هبه إبراهيم، شيامء سيد، إميان، 
رشوق، عزه سيد، محمود كلحي، كريم عادل، ابتسام 
حمدي  منال  بالجمعية  فني  إرشاف  العال،  عبد 
أشعار  عثامن،  تامر  و  نجيب  محمد  عام:  إرشاف 
ديكور  السيد،  عىل  وموسيقى  ألحان  سمري،  أحمد 

أحمد فتحي دراما تورج وإخراج أحمد سمري .

همت مصطفى

الطالبة  املايض  األسبوع  اإلسكندرية  فرقة  كرمت   
شهد محمد عبدالله، إدارة رشق التعليمية، عن بحثها 
الذي قدمته  حول العرض املرسحي »عبور وانتصار«، 
  36 فيها  وشارك  الفرقة  نظمتها  التي  املسابقة  يف  
طالبا وطالبة يف املرحلة اإلعدادية. قال الفنان إيهاب 
شهد  الطالبة  بحث  اختيار  تم  الفرقة:  مدير  مربوك 
بناء عيل معايري التزمت بها، مؤكدا عىل ان املسابقة 
املعلومة  تقديم  يف  املرسح  أهمية  عيل  أكدت 

وترسيخها يف عقول أوالدنا.
القومي  املرسح  إنتاج  من  وانتصار  عبور  عرض 
للطفل، وهو أحد عروض مبادرة اعرف جيشك التي 

أطلقها البيت الفني للمرسح يف أكتوبر املايض.

محمود عبد العزيز
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مصر كوكب  النساء« و»كيد  و»خلل«  الحديدية«  »القيثارة 

والثورة الحب  لعبة 

رومانس  مسرح  على  الصاوى  بساقية  يناير  عروض  من 

فرباير أول  طلخا  بسماد 

عرض  رومانس  مرسح  عىل  الجاري  يناير   ٣٠ املرسحية  زلزال  فرقه  تقدم 
عىل،  ساره  القايض،  عالء  محمود   ، طارق  محمود  بطولة  مرص”   “كوكب 
أسامه   ، مصطفي  محمد  شمس،  زيزو،  زياد  مصطفي،  سيد  مدحت،  قمر 
القوى،  الرحمن نايل، عبدالله سمري، شيامء عبد  عايد، عبدالله خالد،  عبد 
بيرت،  ، يوسف معتصم، محمد صالح،  رنا صالح، سلمى عامد  شادي أحمد، 
چورچ يرسى، احمد محمد،  بدر محمد، نور محمد،  محمود املرصى، عمر 
إيهاب،عاطف، حسام شعبان، رنني يرسى، سيف يرسى، مساعدي  اإلخراج 
يحيي  طارق  وإخراج  إعداد  حمدى،  أمين  تأليف  يحيي،  منه  عالء،  إرساء 
فضايئ  كائن  وهبوط   فضاء  سفينه  انفجار  حول   املرسحية  أحداث  .تدور 

مبرص، وتتواىل األحداث لتكشف عن مشكالت كثرية يعيشها املرصيون . 

عبري شهاب

تقدم  سوف  الصاوي  ساقية  أن  رمزي  أحمد  الفنان  رصح 
وهي  عروض مرسحية  ثالثة  الجاري  يناير  لشهر  خطتها  ضمن 
عىل  وستقدم  النسا”  “كيد  و  “خلل”  و  الحديدية”  “القيثارة 

الرتتيب عىل مرسح الحكمة أيام 15 و 22 و 29 يناير . 
 ، الحديدية”  “القيثارة  عرض  مرسحية  حوارات  فرقة  تقدم 
أحداثه  وتدور  بدوى،  يارس  إخراج  اكونور,  جوزيف  تأليف 
حول ثنائية الحرب والسالم, العرض بطولة منقذ األسود, احمد 
لطفى, منه عثامن, احمد صالح, محمد جويىل, احمد يوسف, 
 , الحسن, إعداد موسيقى احمد بدوى  أبو  محمد شبل, احمد 
دعاية وإعالن محمد شبل, مساعد مخرج حسني ارشف ,منفذ 

اإلخراج محمود البنا. 
محمود  وإخراج  تأليف  “خلل”  عرض  كيو  فرقة  تقدم  بينام 
اآلباء  تربية  األبناء يف ظل  أحداثه حول مصائر  حمدى, وتدور 

الخاطئة, العرض بطولة جوزيف, احمد طه, إهداء يارس, ميادة 
سالم,  نهلة  ياسني,  مريم   , حسن  مريان  سمري,  سلمى  سمري, 
أرشف  أرشف,  الله  عبد  رمضان,  عصام  أحمد  أحمد,  هشام 
خديجة  الدالش,  ياسمني  السيد,  معتز  يحيى,  محمد  محمد, 
عوض,  هاجر  سيد,  هاجر  احمد,  تقى  صالح,  خلود  الدالش, 
وأداء  استعراضات  عادل,  محمود  ديكور  ماهر,  نورين  مالبس 
حريك محمود حمدى, مخرجان مساعدان نادين وليد ومحمود 

عادل, مخرج منفذ احمد سيف وكامل الدين احمد. 
تأليف  دوبلري”  “ستديو  فرقة  فتقدمه  النسا”  كيد  عرض”  أما 
عرص  أواخر  يف  ويدور  فراج،  محمود  وإخراج  الحجاوى  زكريا 
من  املنتفعني  وظهور  الفساد  انتشار  حيث  الغوري،  قنصوة 

أصحاب الطموح الزائف، واملتسلقني. 

رنا رأفت 

تستعد فرقة بيت ثقافة سامد طلخا، إقليم رشق الدلتا الثقاىف لتقديم العرض املرسحي “لعبة الحب والثورة” من تأليف د. رياض 
عصمت وإخراج محمد فتحي،  والذي من املقرر عرضه أوائل فرباير القادم عىل مرسح نادى سامد طلخا. 

قال املخرج محمد فتحي: تدور أحداث املرسحية حول قصة حب بني أمرية جميلة وشاعر ثائر،  ُيسمع  صوت الشعب للملك، 
ينزل  ان  امللك  يقرر  اثر ذلك  الشعب يعيش ىف فقر، وعىل  كاذبة وإن  الدولة  أجهزة  له من  ترفع  التي  التقارير  أن  له  ويكشف 
تنتهي  اعتقاله، بعدها تقود األمرية والشاعر ثورة  الحرس ويتم  الوزير ورئيس  الرعية فيتآمر عليه  البالد متخفيا لريى أحوال  إىل 

بالفشل. 
“ لعبة الحب والثورة” بطولة بديع وديع، مدحت منري، محمد موايف، نور، محمد حلمي، احمد شاهني، هند، خريي خالد، كريم 
عصام، عبد الباري زىك، محمد دويب، إسالم عصام، مخرج مساعد أحمد حلمي، مخرج منفذ إسالم سند، أشعار عىل عبد العزيز، 

الحان أحمد زىك، ديكور ومالبس محمد غانم

دينا عتاب

املايض،  األسبوع  باإلسكندرية،  التونيس  بريم  مرسح  افتتح 
الفنان  أعرب  وقد  الغابة”  وأمري  “شيكو  املرسحي  العرض 
بعودة  سعادته  عن  اإلسكندرية  فرقة  مدير  مربوك  إيهاب 
موسم  يف  كبريا  جامهرييا  نجاحا  حقق  قد  كان  الذي  العرض 
وعرشون  مائة  من  تقرتب  إيرادات  محققا  األول،  عرضه 
أن  هي  الفرقة  إسرتاتيجية  أن  عىل  مربوك  وأكد  جنيها،  ألف 
األعامر  جميع  وتخاطب  رسالة  تحمل  هادفة،  عروضا  تقدم 

واملستويات الثقافية واالجتامعية. 
ونص  عليا  نص   “ هو  القادم  العرض  أن  إىل  مربوك  وأشار 
تأليف  من  القادم  فرباير  أواخر  عرضه  املقرر  من  و  عليك” 

محمد مصطفي  وإخراج أحمد السيد.  
من  ومجموعة  الفرقة  أعضاء  بطولة  الغابة”  وأمري  “شيكو 
العايل  واملعهد  مرسح،  قسم  أداب  كلية  يف  الجدد  الخريجني 
مهند  خليفة،  خالد  الجندي،  محمد  وهم  املرسحية،  للفنون 
 . وإخراج  تأليف  سايل،  بيبيتو،  الفتاح،  عبد  مصطفي  مختار، 

ريهام عبد الحميد.

محمود عبد العزيز

الغابة وأمري  شيكو 
جديد  من  بريم  مسرح  على   
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قال األديب املرسحي نعيم األسيوطي رئيس نادي التثقيف 
وضع  من  انتهي  النادي  أن  أسيوط  ثقافة  بفرع  املرسحي 
 ، عليه  املتفق  املايل  املخصص  عيل  بناء  السنوية  خطته 
الثقافة  بنرش  املختص  النادي،   نشاط  عيل  منه   للرصف 
أسيوط،   ثقافة  فرع  يف  الثقافية  املواقع  رواد  بني  املرسحية 
الندوات  قام بعمل عدد من  النادي  أن  وأوضح األسيوطي 
املرسحي،  الفن  األسبوعية يف موضوعات مختلفة يف مجال 
مجال  يف  املتميزين  أسيوط  فناين  من  عدد  فيها  حارض 
واملوسيقي  والديكور  واإلضاءة  والتأليف  املرسحي  اإلخراج 
بشكل  متت  الندوات  هذه  أن  إىل  مشريا  الطفل،  ومرسح 
املرسح  وعشاق  محبي  من  كبري  عدد  وحرضها  تطوعي، 
بأسيوط. عقدت الندوات باإلشرتاك مع قرص ثقافة أسيوط،  
اإلغريقي  واملرسح  وأساسياته  املرسح  تاريخ  وتناولت 
ومحارضة للمخرج القدير خالد أبو ضيف، تالها ندوة عن 
الذي  مرزوق  فتحي  املتميز  للفنان  والديكور  السينوغرافيا 
يف  وتعريفها  ومفهومها  السينوغرافيا  أنواع  عن  تحدث 
مختلف املدارس املرسحية، وندوة يف تحليل النص الدرامي 
حارض فيها األديب نعيم األسيوطي وقام بتحليل نص لغة 
أحمد  الشاب  للمخرج  ثم محارضتني  بنرت،   لهارولد  الجبل 
املرسحية  املذاهب  عن  فيهام  وتحدث  الرشيف  ثابت 
وتناول  والطبيعية  والواقعية  والرومانسية  الكالسيكية 
بالعرض مناذج من هذه املذاهب من شكسبري ويوربيديس 
مايكل  الفنان  حارض  كام  جوريك،  ومكسيم  وايسخيلوس 
يعقوب يف  فن اإلضاءة املرسحية،  و حارضت الصحفية لؤا 
عمل  وكيفية  باملرسح  التوعية  يف  اإلعالم  دور  عن  الصباغ 
والرياضة  والشباب  الثقافة  يف  املرسحية  للعروض  دعاية 
الله حامد عن مرسح  الصاعد عبد  الفنان  وغريها وتحدث 
الطفل وكيفية اختيار موضوعات تساهم يف تثقيف الطفل 
وتحسني سلوكياته و حازت هذه الندوات إعجاب وحضور 

جامهريي الفت ، 
لرفع  خطة  أعد  النادي  أن  إىل   أيضا  األسيوطي  وأشار 
مرسحية  فرق   7 وعددها  بالفرع  املرسحية  الفرق  مستوي 
وهي عبارة عن ثالث فرق بيوت ) بيت ثقافة منفلوط – 
بيت ثقافة الغنايم – بيت ثقافة صدفا ( وثالث فرق قصور 
وهي ) فرقة قرص ثقافة أبوتيج – فرقة قرص ثقافة ساحل 
سليم – فرقة قرص ثقافة أبنوب ( باإلضافة إيل فرقة أسيوط 
إلدارة  التابعة  الدين  بهاء  أحمد  وفرقة  املرسحية  القومية 

الصعيد،  وسط  إقليم  عليها  ويرشف  املتخصصة  القصور 
مؤكدا أن النادي استعد ملوسم املرسح 2017/2018 بوضع 
خطة لرفع كفاءة هذه الفرق بعدما  لوحظ انضامم عنارص 
ورش  ثالث  لعمل  التنسيق  تم  وقد  لها،  واعدة  شبابية 
يناير  خالل  املرسحي،  التأليف  يف  وأخرى  املمثل  إلعداد 
بقرص  وتعقد  املمثل  إعداد  ورشة  كالتايل:  وتجرى  ومارس 
ثقافة أبوتيج،  وتضم أعضاء فرق أبوتيج والغنايم وصدفا 
وسيقوم بالتدريب فيها املخرج الكبري حمدي طلبة، ورشة 
وتضم  سليم  ساحل  ثقافة  بقرص  وتعقد  املمثل  إعداد 
أعضاء فرق ساحل سليم ورواد بيت ثقافة البداري وأبنوب 
ورشة  إبراهيم،  مصطفي  املخرج  فيها  بالتدريب  ويقوم 

أعضاء  وتضم  منفلوط  ثقافة  ببيت  وستعقد  املمثل  إعداد 
وديروط  بالقوصية  املرسح  وهواة  ورواد  منفلوط  فرقة 

ويقوم بالتدريب فيها املخرج القدير عادل بركات،  
وهي  أسيوط  ثقافة  بقرص  وتعقد  املرسحي  التأليف  ورشة 
عيل  بأسيوط  املرسحي  التأليف  هواة  لكل  مجمعة  ورشة 
والشاعر  الكاتب  فيها  بالتدريب  ويقوم  املحافظة  مستوي 
مارس  يف  عقدها  ومزمع  حجاج  سعيد  الكبري  املرسحي 
القادم. أشار األسيوطي إىل  أن هذه الورش تهدف لتدريب 
املرسحي  لألداء  الالزمة  بالخربة  هوايتهم  وصقل  املمثلني 
ملشاهد  ومؤلفات  عروضاً  عنها  ينتج  أن  املقرر  ومن 

مرسحية.

يتكون  النادي  إدارة  مجلس  أن  األسيوطي  نعيم  أوضح 

أبو  القدير خالد  املخرج  ، ومعه  اإلدارة  منه رئيسا ملجلس 

و  الرشيف  ثابت  أحمد  الشاب  املخرج  سكرتريا،   ضيف،  

الفنان    ، حامد  الله  عبد  الفنان  و   ، الصباغ  لؤا  اإلعالمية 

الخدمات  إدارة  النادي  عىل  ترشف  أعضاء.  يرسي  محمد 

الفنية بفرع ثقافة أسيوط ، برئاسة آمال عبد النبي  مدير 

إدارة الخدمات الفنية بتوجيه ضياء مكاوي مدير عام فرع 

رئيس  النجا  أبو  فوزية  الدكتورة  وبرعاية  أسيوط  ثقافة 

إقليم وسط الصعيد الثقايف ووكيل وزارة الثقافة.

أحمد ثابت

مسرحية ورش  أربع 
الجديدة  للسنة  تستعد  أسيوط  ثقافة  استعدادات  ضمن 

النور غاب  لو 
مكتبة في 
بأسوان الشطب   

فرع   ، الشطب  مكتبة  مرسح  فرقة  قدمت 
غاب  لو   « املرسحى  العرض  أسوان،   ثقافة 
الشطب  مكتبة  مرسح  عىل  وذلك   ، النور« 
العرض تأليف وإخراج محمد طاهر  بأسوان. 
حسن  الرحمن  عبد  مخرج  مساعد  برعي، 
بدوى،  فاروق  فؤاده  ومالبس  ديكور  النجار، 
حسن  إضاءة  شعبان،  أحمد  موسيقى  إعداد 
رمضان  شيامء  متثيل:  إسامعيل،  مصطفى 
رمضان  الهادى  عبد   ، الخبريى  عىل  محمد، 
سعيد  فرحة  ركاىب،  محمد  كريم  العال،  عبد 
هدى  محمد،  مروة  كامل،  عيد  كامل  احمد، 

حسني يوسف، محمد فراج محمد. 
التى  األمية  سلبيات  حول  يدور  العرض 
ينتج  وما  مرص،  صعيد  عىل  تخيم  مازالت 
املجتمع  استقرار  تهدد  مصائب  من  عنها 

املرصى.

حياة حسني

السويس من  عرضان 
المسرح  نوادي  بمهرجان 

إنتاج  عيل  املرسح  نوادي  مهرجان  إدارة  وافقت 
أربعة  السويس ضمن  ثقافة  لفرع  تابعني  عرضني 
املشاهدة  لجنة  شاهدتها  مرسحية  مشاريع 
العرضني  اللجنة  اختارت  وقد  واملناقشة، 
حسن  احمد  تاليف   األقنعة«  ثورة   « املرسحيني 
البنا، و »أكمل مكان النقط« تأليف سامح عثامن 

وإخراج آيات زيدان. 
ثاين  إنه   قالت  العرض  مخرجة  زيدان  آيات 
بذلك،  سعيدة  وانها  النوادي،  مبهرجان  تجاربها 
املشكالت  من  عددا  يناقش  العرض  أضافت: 
يطرح  كام  واملباديء،  الحريات  غياب  منها  
إيل  »اسعي  تابعت:  املحطم  الطموح  قضية 
باملهرجان، وأمتنى  العرض وتحقيق جوائز  تصعيد 
أعامل  يف  معي  يشاركون  الذين  الشباب  يجد  ان 
خارج السويس، ألنهم عيل قدر كبري من املوهبة 
املخرجة  وشكرت  محرتمة«،  طاقات  ولديهم 
املخرج محمد حامد مشرية إىل أنه طاملا ساندها 

وأنه أكرث من حببها يف اإلخراج املرسحي. 
وقال محمد التنجريي مخرج » ثورة األقنعة« ان 
العرض هو األول بالنسبة له إخراجيا،  وان سبب 

فكر  تشغل  قضايا   يتناول  كونه   للنص  اختياره 
أن  إىل  مشريا  والفقر،  كالظلم  الشباب  ووجدان 
التجربة تعد األوىل أيضا  بالنسبة لغالبية املمثلني 
ليل  تدريبهم  وانه عكف عيل  بالعرض،  املشاركني 

نهار.
 أشار املخرج  إىل أن أصعب ما واجهه يف التجربة 
هو تقليل عدد من املرسحيني بالسويس من شأنه 
إميانه  يف مجال املرسح مؤكدا  أن ما أنصفه هو 
وقدرته  مبوهبته  إميانه  وكذلك  كمخرج،  بنفسه 
الناس  ومتتع  تسعد  مرسحيه  أعامل  تقديم  عيل 
يف  أفاقة  لتوسيع  السعي  دائم  انه  إىل  مشريا   ،
مكان  للعرض  يكون  ان  متمنيا   املرسح،  مجال 
بني عروض املهرجان الختامي، و أن يتم االهتامم 
اإلخراج  يف  الطموح  لديهم  الذين  بالشباب 
والتمثيل وكل أنواع الفنون بشكل عام، كام شكر 
بجانبه  وقف  الذي  العزيز  عبد  كامل  املخرج 
وساعده يف تقويم وتدريب املمثلني الذين شاركوا 

بالعرض. 

حازم سليامن
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زيك  أرشف  الفنان  برئاسة  املرسحية  الفنون  معهد  مرسح  خشبة  عيل 
تستعد مثانية مشاريع لتخرج الدراسات العليا لتقدم يف الفرتة من 10 ايل 

18 يناير الحايل .
العرض رؤية  إبسن« يقدم  الحناوي مخرج عرض »مش دمية  احمد  قال 
الدمية  بيت  الكالسييك  النص  عيل  والتجريب  املعارصة  تتبني  جديدة 
للكاتب الرنويجي هرنيك إبسن ودراما تورج باسم عادل ، العرض ديكور 
جليلة  أبو  محمود  منفذ  مخرج  جامل،  محمد  موسيقى   ، فتحي  محمد 
بطولة شريهان قطب ، أحمد سليم ، هند طارق واملرشوع تحت أرشاف 

ا.د. حسن عطية ، ا.د. مصطفي سلطان ، ا.د. محمد أبو الخري .
شعبان  عمر  للمؤلف  »فرجني«:  عرض  مخرجة  اسعد  أبو  ميسون  وقالت 
الحياه  لصعوبة  وشبح  وفتاه  شاب  بني  عالقة  العرض  احداث  وتدور 
الجمهور  مع  تفاعل  مع  للنص  تطبيق  وهو  الحايل  وقتنا  يف  للشباب 

ومشاعر املمثلني 
نبيل بطولة  التهامي  وموسيقي محمود  العرض ديكور واضاءة مصطفي 
محمد البياع ، عمر شعبان ، رفاه الخطيب املرشوع تحت أرشاف ا د سناء 

شافع
عمر  للمؤلف  مرشوع«  »حق  عرض  أقدم  البياع  محمد  املخرج  وقال 
شعبان، وتدور أحداث العرض حول عالقة الشاذ الجنيس باملجتمع مشريا 
النظر  دون  حياته  له طول  رافضاً  مستوياته  بكل  سيظل  املجتمع  أن  إىل 

اليه كمريض يحتاج املساعدة و العالج 
 ، اضاءة كريم مغوري  اكرم عادل  العرض ديكور حسن مطاوع موسيقي 
وليد درويش مخرج منفذ مي عصام بطولة كريم السباعي ، احمد عيل 

، محمد يوسف واملرشوع تحت إرشاف د عاصم نجايت ، د سيد اإلمام .
هو  الرب«  حاكموا  »الذين  عرض  أقدم  الرافعي  أحمد  املخرج   وقال 
مأخوذ عن قصة للكاتب ايل فيزل « تدور أحداث حول يهودي من أصل 
الذين عارصوا  القالئل  اليهود  الجنسية االمريكية هو من  اوكراين ويحمل 
واعدام  طقوس  حرض  الثانية  العاملية  الحرب  اثناء  التعذيب  معسكرات 
عارص  اليهود  من  جيل  معرفة  إن  مشريا  املعتقل،  داخل  اليهود  بعض 
الحرب العاملية الثانية من خالل رؤية ذهنية الشخصية اليهودية وأضاف 
املعهد  يف  ساحه  عيل  امنا  املعهد  عيل خشبة مرسح  العرض  يقدم  مل  إنه 
ابو  اضاءة  كويف  ديكور  السميع  عبد  محمد  ترجمة  العرض  تجهزها  يتم 
الرشيف موسيقي محمد خالد مخرج منفذ احسان تحت أرشاف د  بكر 
عالء قوقة  .وقالت املخرجة انجي خطاب تقدم العرض) املغنية الصلعاء (
هو مأخوذ عن قصة للكاتب العاملي يوجني يونسكو تدور االحداث النص 
من خالل املرسح العبثي وهو يعرب عن الحرية داخل املرسح ضد املرسح 
أحمد حمزة  ديكور  العرض  استخدام ال منطق وال معقول  التقليدي عرب 
اضاءة وليد درويش موسيقي محمد عيل مخرج مساعد منه بدر بطولة 
عمر   ، عنرت  مروان   ، االيويب  عبده   ، رنا  منصور،  مصطفي   ، أحمد  ارساء 

هاين املرشوع تحت ارشاف د سمرية محسن .

وقالت املخرجه هاله رسور أقدم عرض ) عابر سبيل ( تأليف د مصطفي 

سليم تدور احداث العرض حول انهاء الحروب مام ترتب عليه من تأثريها 

والحان  موسيقي  درويش  وليد  اضاءة  حوله  ومن  االنسان  نفسية  عيل 

مصطفي منصور مخرج منفذ محمود جميكه مخرج مساعد أحمد بوحه 

بطولة محمود حجازي ، تغريد ، جورج ، ايناس الليثي .

أحمد  للمؤلف   ) وحشه   ( عرض  قدم  البغيل  فؤاد  يوسف  املخرج  وقال 

للشعوب  جاد  وأنساين  أجتامعي  اطار  يف  العرض  أحداث  تدور  العويض 

العربية من خالل مجموعة من املشاهد السوداوية تبدأ من قبل100 سنة 

الرئيس بطولة  حتي 2017 ديكور و مالبس نادية تاربية موسيقي حسن 

أنجي كامل تحت ارشاف د مدحت   ، ، عالء هالل  القليويب  الرحمن  عبد 

الكاشف .

انتاج ورشه   وقال املخرج كريم أسامة قدم عرض )أنت Free ( هو نص 

يقدم استكشات بشكل كاريكاتري كوميدية أجتامعية لقضية الرجل واملراه 

طعيمة  محمد  بطولة  ايقاعيا  ورسيع  جديد  بشكل  العمر  مراحل  لكافه 

بوحة  أحمد   ، غريب  مصطفي   ، البحريي  مجدي   ، الشاذيل  شريهان   ،

املرشوع تحت أرشاف ا د سيد خاطر

 مروة جمعة 

العليا للدراسات  تخرج  مشاريع   8
المسرحية الفنون  معهد  في   

6 إبداع  في  الواغــــــش 
الزقازيق بجامعة  النوعية  بالرتبية  المسرح  لفريق  األولى  المشاركة 

الزقازيق  لجامعة  الرتبية  بكلية  املرسح  فريق  يستعد 
الكليات  فئة  ضمن  إبداع6  مهرجان  يف  لإلشرتاك 
النشاط  تاريخ  يف  األويل  للمرة  املتخصصة  واملعاهد 
رأفت  تأليف  الواغش  بعرض  وذلك  بالكلية  الفني 
رعاية  تحت  النجار،  محمد  وإخراج  إعداد  الدويري 
الزقازيق أ.د. صالح  النوعية بجامعة  الرتبية  عميد كلية 
رشيف و أ.د. إيهاب حامد وكيل الكلية لشؤون التعليم 

والطالب .
الكلية  إن  الكلية:  عميد  د. صالح رشيف  أ.  وقد رصح 
متتلك نخبة من الطالبات والطلبة املوهوبني يف التمثيل 
إيل  السعي  عيل  الكلية  قيادة  شجع  مام  املرسحي 
االشرتاك يف هذا املهرجان الكبري لصقل مواهب الطالب 
مخرج  وجود  يف  خاصة  الجديدة  الخربات  واكتساب 
مميز من خريجي كلية الرتبية النوعية بالزقازيق ساهم 
يف إنشاء فريق أعاد مكانة الكلية مرسحيا عيل مستوي 

الفرق املرسحية بالجامعة .
الفريق  صالح مرشف  مهني  د.  أكد  املقدم  النص  وعن 
رؤية  يقدم  النجار  محمد  والناقد  املخرج  أن   : بالكلية 
من  تخلو  ال  الدويري  لرأفت  الواغش  لنص  جديدة 
فرجة  محققا  االخراجي  التناول  يف  والحداثة  املنهجية 

شعبية بشكل مغاير عن املتعارف عليه .
عيل صعيد آخر أكد محمد النجار مخرج فريق املرسح 
الدكتور  الدراسة  صديق  اتصاالت  بدء  منذ   : بالكلية 
طالب  من  قوي  فريق  إنشاء  إيل  وسعيه  صالح  مهني 
الطالب  مواهب  عن  الكشف  هو  الهدف  كان  الكلية، 
أ.د.  الكلية  الكامل من وكيل  الدعم  وصقلها خاصة مع 
إيهاب حامد ونحن بصدد االشرتاك يف مهرجان ابداع 6 
وهي مغامرة كبرية خاصة مع حداثة تكوين الفريق إال 
املجازفة  الطالبات والطالب عامل أسايس يف  أن حامس 
التنافس مع كليات متخصصة بشكل كامل  وخاصة مع 

ومتتلك خربات مرتاكمة .
قال محمد عادل مدير رعاية الشباب بالكلية : مرسحية 
الواغش يقوم ببطولتها أسامء رجب،االء الشامي، سلمي 
الجهوري  عالء  محمد،  الله  عاطف،عبد  الحرضي،مريم 
ومحمود شهدة، محمد مصطفي، أسعد السواح، يوسف 
الجناين، هيام سعيد، مني  إبراهيم، علياء  عيل، يوسف 
بنداري،  سندس  عبده،  زيزي  محمد،  رحاب  قاسم، 
محمد املحمدي، نبيل محمد، اميان السيد، هدير صالح، 

محمد جمعة ، أحمد الظواهري، ياسمني أبو الحكم . 
محمود   : الشباب  برعاية  للفريق  فني  إرشاف  الواغش 
الجريتيل، موسيقي  رمضان ومحمد عادل، ديكور نارص 
أغاين  الدويري،  رأفت  تأليف  شعبان،  أحمد  وألحان 

ودراماتورج واستعراضات وإخراج محمد النجار

همت مصطفى 
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باملعهد  والنقد  الدراما  بقسم  األستاذ   – عطية  حسن  د.  يقول   •
العايل للفنون املرسحية - إن الناقد له دور فاعل يف مجتمعه ومهمته 
توصيل  عىل  والعمل  اإلبداعي  العمل  وتفسري  تحليل  هي  األساسية 
الناقد  لغة  تكون  وأن  بد  ال  ثم  ومن  عام،  بشكل  للجمهور  جوهره 
مفهومة للجمهور املتخصص وغري املتخصص حتى وإن استلزم األمر 
املقال،  داخل  يرشحها  أن  فيفضل  مصطلحات  بعض  يستخدم  أن 
أن  العامة وإمنا دوره  أمام  التباهي مبعلوماته  الناقد هو  فليس دور 
الجمهور والعرض املرسحي يفككه ويعيد صياغته  يكون وسيطا بني 
بصورة مبسطة ليك يستوعب الجمهور هذا العرض ال سيام وإن كان 
أن  الناقد  عىل  فيجب  الرؤية  يف  جديدا  يحمل  أو  تجريبيا  العرض 

يساعد صناعه يف أن يصل عملهم للجمهور.
مرفوض  هذا  أن  يرى  بالعامية  النقدي  املقال  كتابة  يخص  وفيام 
الفصحى  العربية  فاللغة  آخر،  أي مجال  النقدي ويف  املجال  متاما يف 
هي لغة القرآن وهي اللغة التي نتحاور ونتفاعل بها مع كل الدول 
التحاور  عن  منعزلني  تجعلنا  العامية  باللهجة  فالكتابة  لذا  العربية، 
تهبط  الوقت  نفس  يف  وهي  العربية،  الدول  بقية  مع  والتفاعل 

باملعنى املشحون بقدرة الفصحى عىل االرتفاع بالكلمة.
األدبية  األعامل  لفحص  صيغة  هو  وإمنا  إبداعا  ليس  النقد  ويضيف 
لنقله  تقدمه  ما  جوهر  فهم  ومحاولة  معها  والتحاور  والفنية 

للجمهور.
وعن املعايري النقدية واختالفها يضيف أن املرسح له معايريه النقدية 
أو  للراوية  النقدية  املعايري  عن  تختلف  التي  به  الخاصة  الدرامية 
الشعر أو املوسيقى أو غريها من الفنون، وأن الخلط بني هذا أو ذاك 

يؤدي إىل مسخ.
معايري  فهناك  املجتمع،  بتغري  تتغري  النقدية  املعايري  أن  ويوضح 
كالسيكية تختلف عن الرومانسية عن التعبريية عن املرسح الحديث 
املرسح  بنية  داخل  التغريات  كل هذه  ولكن  الالدرامي،  املرسح  عن 

األساسية وليست خارجه.
• وتقول د. سامية حبيب – األستاذ مبعهد النقد الفني - إن الفيصل 
يف مستوى لغة املقال هو املكان الذي ينرش فيه املوضوع، فإذا كان 
أو كتاب، إذن فيمكن  أو دراسة  املقال سينرش يف جريدة متخصصة 
للناقد أن يستخدم لغة علمية، أما لو كانت الجريدة غري متخصصة 
فيجب أن يصيغ الناقد أفكاره بلغة بعيدة عن املصطلحات العلمية 
التي يصعب عىل غري املتخصصني فهمها، وتضيف أنه يف كل الحاالت 
رأي  للقارئ  يصل  بحيث  وموضوعيا  أمينا  املقال  يكون  أن  يجب 

علمي وتقييم صحيح للعمل الفني.
زمان  من  تختلف  أن  ميكن  أنه  ترى  النقدية  املعايري  اختالف  وعن 
لزمان بينام املعايري النقدية العلمية ال تختلف ولكن ما يختلف هو 
“الذائقة الجاملية” للوسط االجتامعي الذي يعرض فيه العمل الفني.

املنتج  العرص وتطور  لتطور  تبعا  تتطور  أيضا  النقد  لغة  أن  وتضيف 
الفني نفسه الذي يجب أن يالحق هذا التطور.

ضد  وأنها  بالعامية  املكتوبة  املقاالت  تستسيغ  ال  أنها  أكدت  لكنها 

ذلك وأن مثل هذه الكتابات خارج سياق النقاش ألن ذلك غري علمي 

باملرة.

أنه حتى لو كتب املقال يف جرائد سيارة ولو كان مقاال عن  مضيفة 

مباراة كرة قدم، فهي ترى أن العامية تفقد القارئ إحساسه بالفكرة، 

ولو  حتى  بالفصحى  يكتب  وأن  بد  ال  عام  بشكل  املقال  أن  مؤكدة 

الدراسات  كل  وأن  الحكيم،  توفيق  إليها  أشار  التي  الثالثة”  “باللغة 

النقدية التي كتبت حول “شعر العامية” كتبت بالفصحى، وختمت 

والكتابة  النقد  اإلبداع يشء ومتطلبات  متطلبات  أن  حديثها مؤكدة 

املوضوعية يشء آخر.

والنقد  الدراما  بقسم  األستاذ   – شيحة  محمد  د.  ويقول   •
كلمة  “النقد” هو  كلمة  أصل  إن   – املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد 
الفن  قايض  الناقد  أن  ذلك  ومعنى  حكم”،  “إصدار  ويعني  يونانية 
بتحليله  يقوم  أن  بد  ال  عليه  يحكم  ليك  وبالتايل  عليه،  يحكم  الذي 
ثم تفسريه ثم تقييمه، ولكن ليس لزاما أن يقوم بالتقييم إال إذا كان 
الناقد  كان  إذا  ما  بني  تختلف  النقد  لغة  أن  ويضيف  دراسة،  بصدد 
يكتب يف عمود أو صفحة أو ركن أديب أو فني لجريدة يومية عامة 
الجريدة  هذه  قارئ  يخاطب  أن  فيجب  الفن،  أو  لألدب  ركن  بها 
ماذا  سؤالني:  عىل  فني  مصنف  أي  حول  مقاله  خالل  من  ويجيب 
قال؟ وكيف قال؟ أي أنه يتناول الشكل واملضمون ويربطهام بالقضية 
املثارة من خالل هذا العمل واملجتمع الذي يتلقاه، أما إن كان الناقد 
يكتب يف جريدة متخصصة وهناك مساحة ألن يتحول النقد لدارسة، 
بالتعبريات  اللغة  يفهم  الذي  املتخصص  أخاطب  أن  يقتيض  فهذا 

واملصطلحات األساسية التي يتم ترشيح العمل من خاللها.

وفيام يخص املقاالت النقدية التي تكتب بالعامية، يقول إن األمر ال 
يجب أن يصل لهذه الدرجة، ولكن يشري إىل أنه من املمكن استخدام 
الجمهور  من  جمهورها  يكون  التي  النقدية  الندوات  يف  العامية 
الثقافة  تنظمها  التي  العروض  بعض  كندوات  املتخصص  غري  العادي 

الفيصل في  سامية حبيب: 
المكان  المقال هو  لغة  مستوى 

الموضوع ينشر فيه  الذي 

تطورا  شهدت  قد  وإخراجه،  إعداده  وأساليب  النقدي  المقال  فن  وصناعة  والمتلقي،  اإلبداعي  العمل  بني  وصل  حلقة  النقدي  المقال  يعد 
الذي  والشكل  وقوالبه  وتحريره  صياغته  وطريقة  المقال  لغة  ليشمل  التطور  هذا  امتد  وقد  الماضي،  القرن  من  األخري  العقد  سنوات  في  كبريا 
األدبية. الساحة  تشهدها  اليت  الكبرية  التطورات  مع  انسجاما  خاصة  أهمية  الموضوع  لهذا  زالوا  وما  الباحثون  أولى  وقد  المتلقي،  إلى  به  يصل 

والمبدعني؟  المثقفني  من  للنخبة  مقاله  الناقد  يوجه  وهل  المقال؟  من  المستهدف  ومن  النقدي؟  المقال  لغة  طبيعة  حول  هنا  ونتساءل 
النقدية  المعايري  تختلف  وهل  “بالعامية”؟!  النقدي  المقال  لكتابة  جديد  توجه  هناك  يكون  أن  يمكن  وهل  العادي؟  الجمهور  من  لقرائه  أم 

ألخرى؟ ثقافة  ومن  آلخر  وزمان  مكان  من 
التساؤالت. هذه  عليهم  وطرحنا  المتخصصني  من  والنقاد  األساتذة  ببعض  التقينا 

عامد علواين

العمل  الناقد توصيل جوهر  حسن عطية: دور 
للجمهور اإلبداعي 

سامية حبيبحسن عطية

وجمهوره ولغته  النقدي  المقال  طبيعة 
النقاد عيون  في 
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13تحقيق] [

الشكل  يتناول  الناقد  لغة محمد شيحة:  تكون  أن  القوي: يجب  رنا عبد 

بالعامية  الكتابة  الرازق:  رامي عبد 

المثارة من  بالقضية  العصر وأن والمضمون ويربطهما  للغة  الناقد مواكبة 

الناقد  لدى  العجز  نوعا من  تخلق 

يتلقاه الذي  العمل والمجتمع  الحذلقة والتقعريخالل هذا  يتخلص من 

أفكاره التعبري عن  يمكنه من  ال 

الجامهريية أو البيت الفني أو غريه، بينام يف النرش يتطلب الفصحى 
لغة بسيطة  استخدام  للناقد  تكون متقعرة وإمنا ميكن  أن  وال يجب 

وسلسة يسهل عىل الجميع فهمها.
أو  موقع  سواء  املطبوعة  نوع  إن  الرازق  عبد  رامي  الناقد  ويقول   •
النقدي،  املقال  عىل  اللغة  طبيعة  يفرض  من  هو  ومحتواها  جريدة 
عىل  سواء  للجميع،  يتوجه  أن  ميكنه  محتوى  يوجد  ال  أنه  ويضيف 
مستوى املقال النقدي أو عىل مستوى العمل اإلبداعي، ويضيف أنه 
ال يوجد فن يستطيع أن يخاطب كل الرشائح وكل األذواق، موضحا 
أن كل مبدع أو ناقد ال بد وأن يحدد الرشائح األساسية سواء كانت 
رشائح نخبوية أو رشائح متثل جزءا من القاعدة الشعبية التي يتوجه 
مع  والتالمس  التواصل  استطاع  فإن  وأسلوبه،  وأفكاره  بعمله  لها 

رشائح أخرى فهذا مكسب.
ويضيف أن هناك حّدا أدىن للتعاطي مع النقد، مبا ال يسمح – مثال 
- أن نكتب مقاال نقديا بالعامية ليك يصل لرجل الشارع، ولكن ميكن 
استخدام العامية يف النقد الشفوي، موضحا أن الكتابة بالعامية تخلق 

نوعا من العجز لدى الناقد ال ميكنه من التعبري عن أفكاره.
ويضيف أن النقد كائن حي متغري ومتطور وينمو باستمرار وجمود 
النقد هو موت، فوجود النقد حتى اآلن يعني أنه متطور وال توجد 
له معايري ثابته بل يعني أنه متغري بتطور الثقافات والفنون والزمن 

ودرجة التحرض.
• ويقول الناقد باسم عادل ال بد أن نعرف بداية دور النقد لنستطيع 
املبدع  بني  وصل  حلقة  بأنه  النقد  فعرف  السؤال،  هذا  عىل  اإلجابة 
واملتلقي، وبالتايل يجب أن تكون هذه الوساطة أو الحلقة عىل وعي 
العرض  ينتهجها  التي  كالنظريات  العرض  وطبيعة  املتلقي  بطبيعة 
إلخ، مشريا إىل أن  للفكرة والتمثيل..  الفني  وطريقة عرضها والطرح 
يف  ذلك  ترجمة  يستطيع  لن  فإنه  ذلك  بكل  واعيا  يكن  مل  لو  الناقد 
عن  منعزلة  جزر  يف  يعملوا  أن  يجب  ال  النقاد  أن  موضحا  كتاباته، 
القراء، بل إن املقال النقدي هو عني أخرى ترشد املبدع إىل مناطق 

الضعف والقوة يف عمله اإلبداعي.
أن  بالجمهور،  النقدي  املقال  عالقة  حول  أضاف،  أخرى  ناحية  ومن 
مستوى  ذات  تكون  قد  الفنية  واألعامل  العروض  بعض  أطروحات 
الجمهور فهمه وتلقيه، ومن هنا يأيت دور املقال  يصعب عىل بعض 
النقدي يف فك بعض رموز العرض وما قد يستغلق فهمه باإلضافة ملا 

يصنعه الناقد من تحليل ثم تفسري ثم تقييم.
ويضيف فيام يخص لغة املقال النقدي أن املحك هو الوسيط الذي 
املجالت  أو  للجرائد  املوجه  فاملقال  خالله  من  مقاله  الناقد  يقدم 
يتطلب  األمر  بطبيعة  متخصص  جمهور  يقرأها  التي  املتخصصة 
التي  النقدية  النظريات  مع  املتوائم  األكادميي  بالطرح  يتسم  مقاال 
كان  إن  أما  واألسلوب،  اللغة  رصانة  إىل  باإلضافة  الكاتب  يتناولها 

املقال سينرش يف مطبوعة ورقية أو إلكرتونية موجهة لجميع القراء، 
املتخصص وغري املتخصص، فهذا ال يتطلب أن يكون املوضوع أكادمييا 

بحتا ولكن ينبغي أن يكون املوضوع غري مخل أو مسف.
وأضاف أنه يجب التمييز بني الناقد وبني الصحفي الفني، الفتا إىل أن 
املتعلقة  والصفحات  واملواقع  القومية  الجرائد  يف  يكتبون  من  أغلب 
أو  متخصصا  ليس  فهو  وبالتايل  نقادا،  وليسوا  صحفيون  هم  بالفن 

دارسا، وبالتايل هو يكتب رأيا انطباعيا ليس له عالقة بالنقد.
أنها  يرى  )بالعامية(  النقدية  املقاالت  بعض  كتابة  ظاهرة  وحول 
عىل  تحفظ  لكنه  نفسه  الناقد  لوعي  ويرجعها  ملموسة،  ظاهرة 
الهبوط والتدين لهذه الدرجة، موضحا أن الناقد ال بد أن ميلك ناصية 

اللغة وتطويعها للتعبري عن أفكاره.
وفيام يخص معايري النقد وتغريها واختالفها باختالف الزمان واملكان، 
من  مرن  هو  بينام  عام  بشكل  للنقد  حاكام  إطارا  هناك  إن  يقول 
ليس  الناقد  أن  موضحا  حولها،  نختلف  أو  نتفق  أن  نستطيع  داخله 
إبداعية  عملية  فالنقد  جامدة،  جاهزة  قوالب  مع  التعامل  بصدد 
ومكان  آلخر  زمان  من  وتختلف  مرنة  نفسه  املبدع  لعمل  موازية 
آلخر، بل وقد تختلف النظرية النقدية من مدينة ملدينة داخل البلد 

الواحد.
وأسسه  اتجاهاته  وله  علم  النقد  إن  تقول  القوي  عبد  رنا  الناقدة 
إن  نقول  لذا  لذلك،  دارسا  يكون  أن  بد  ال  الناقد  وإن  ونظرياته، 
هناك نقدا متخصصا ونقدا غري متخصص، وتضيف أن النقد ال بد أن 

وبنفس  وفكريا  تقنيا  اإلبداع  ومتغريات  الفنون  لتطور  مواكبا  يكون 

القدر، لذلك يجب أن تكون لغة الناقد والكتابة النقدية مواكبة للغة 

العرص وقريبة من القارئ العادي، وأن يتخلص من الحذلقة والتقعري 

مبنيا عىل أسس  املقال  يكون  أن  القارئ رشيطة  منه  يهرب  حتى ال 

ونظريات علمية سلمية.

لكنها تضيف أن ما ميارس من كتابات عىل صفحات اإلنرتنت ومواقع 

رأيها  هو  ذلك  أن  عىل  وتؤكد   – نقدا  يعّد  ال  االجتامعي  التواصل 

الشخيص – فهذا النوع من الكتابة ليس نقدا وال يؤرخ له.

وتؤكد أن لغة املقال النقدي وإن كانت سلسة وبسيطة إال أنه يجب 

الذي  الفني  العمل  قيمة  املقال  ليضاهي  الفصحى،  باللغة  تكون  أن 

هو بصدد التعرض له.

عىل  تتوقف  النقدي  املقال  لغة  إن  عامد  رامز  الناقد  يقول  بينام 

بني  التفرقة  قادرا عىل  يكون  أن  الجيد  الناقد  املنشور، وعىل  طبيعة 

جريدة متخصصة أو غري متخصصة والتعامل معها والكتابة مبفردات 

مناسبة لقرائها، باإلضافة للتفرقة بني املقال البحثي األكادميي وغريه.

األدوات  من  مبجموعة  ملام  يكون  أن  يجب  الناقد  أن  ويضيف 

التحليلية، وطبيعة املنتج الفني هي التي تعطي للناقد املفاتيح التي 

الثقافية  املرجعية  باختالف  يختلف  وهذا  التحليل،  هذا  من  متكنه 

لكل عن غريه.

ويوضح أن املعايري النقدية تتغري وتتطور تبعا للتطور الفني واملنتج 

املقدم املتطور بتطور الزمن والتيارات النقدية نفسها.

إذ  الناقد  عىل  طرأت  كثرية  متغريات  األخرية  اآلونة  يف  أنه  وأضاف 

مكنته امليديا – عىل سبيل املثال – من مشاهدة العرض أكرث من مرة 

بشكل إلكرتوين وغريها من املتغريات، مؤكدا أن النقد ال بد أن يأخذ 

خطوات استباقية حتى يتمكن من مواكبة هذا التطور، فالنقد هو ما 

يؤسس للنظريات وإن مل يفعل سيخلق أزمة كبرية.

ويضيف أنه يف املدارس األوروبية واألمريكية هناك فارق بني املقالة 

النقدية و”الريفيو”، و”الريفيو” يصدر فيها الكاتب حكام عىل املنتج 

الفني باإلعجاب أو عدم اإلعجاب وتكون أشبه مبقاالت “تيك أواي” 

وتكتب لغة عامية، لكنها ال تصلح ألن تكون ركيزة نقدية، أو نعتربها 

نقدا تحليليا.

الكتابة  يعترب  أو  ذاك  أو  هذا  ينفي  أن  ال ميكن  بأنه  ويختم حديثه 

أفكارا  تفتح  قصرية  بسيطة  كتابات  ولكنها  قيمة  ذات  غري  بالعامية 

لها  النقدية أيضا  املقالة  وتعرب عن طبيعة وأفكار كاتبها، يف حني أن 

احرتامها ووجودها األبدي.

محمد شيحة
رنا عبد القوي

رامي عبد الرازق

باسم عادل
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أبحث عن قضية مهمة اإلنتاج ألنين   لست غزير 

حفلتني  لتقديم  اضطررنا  فؤاد:  محمود 
الجمهور إلرضاء  يوميا 

جديدة رؤى  يقدم  أن  يعنيه  ما  بقدر  عروضه  كرثة  تعنيه  ال 

14حوار [

أستطيع أن أقدمها بشكل جديد ومبتكر.
الصبور؟  عبد  صالح  لرؤية  فؤاد  محمود  أضاف  ماذا 
من  الكثري  عزوف  رغم  الشعري  المسرح  إلى  لجأت  ولم 

عنه؟ المخرجني 
ال ميكن أن أدعي أنني أضفت شيئا، فنص صالح عبد الصبور محمل 

الصبور  عبد  وكأن  اليوم،  بصددها  نحن  التي  والقضايا  املعاين  بكل 

عندما كتب النص كان يتنبأ بالواقع الذي نعيشه اليوم.

ولكنني  املخرجون،  يخشاه  لذلك  فخا  الشعري  املرسح  يكون  قد 

للمرسح  ينتمي  النص  أن  عليه من  أنا مقدم  ملا  تام  كنت عىل وعي 

فعندما  منه،  ينتقص  ومل  للعرض  أضاف  هذا  أن  أرى  وأنا  الشعري، 

بدأت  ومىت  ليل«؟  »مسافر  نص  اخرتت  لماذا  بداية 
ذهنك؟ في  تلمع  التجربة 

عام  منذ  الراهنة  األحداث  مع  يتامىش  مرسحي  نص  ليل«  »مسافر 

يف  ومكثف  العصور،  كل  مع  يتامىش  الفكرة،  دسم  نص  وهو   ،2012

رمزيته وأبعاده وجاملياته التشكيلية، ولقد رأيته من أكرث من زاوية، 

متاما  مغايرة  كانت  إخراجيا  أو  تشكيليا  سواء  الرؤية  تلك  أن  واألهم 

ومختلفة عن كل من سبقوين من املخرجني يف تقدميه، فأنا كثريا مثال 

ما أقرأ نصوصا أراها رائعة، ولكنني أشك أن رؤيتي اإلخراجية لها لن 

تكون مميزة عن أي مخرج آخر قدمها، لست كثيف اإلنتاج املرسحي 

ولكنني دامئا ما أبحث عن فكرة تحايك قضية ذهنية، ويف نفس الوقت 

والمسرح،  الفن  عالم  وسط  نشأته  كانت 
ومسريته،  حياته  على  األثر  أكرب  لها 
الفنانني  من  مجموعة  وسط  كرب  فلقد 
كانوا  المسرحية،  العملية  رواد  اآلن  هم 
دائما  وكان  األكرب،  ألخيه  مقربني  أصدقاء 
تنبأوا  حىت  معهم  ويلعب  يجالسهم،  ما 
المسرح،  في  هام  شأن  له  سيكون  بأنه  له 
بالتحديد  الصعيد،  إلى  أسرته  مع  انتقل 
المسرح  ذهنه  يفارق  ولم  قنا،  محافظة 
الثقافة  قصور  خالل  من  فعمل  يوما، 
وهو  ثم  الجوائز،  من  الكثري  على  وحصل 
هناك  يكن  لم  الثانوية،  المرحلة  في 
من  قدم  مسرحا،  فأنشأ  بمدرسته،  مسرح 
ديكور،  وكمهندس  كممثل  نفسه  خالله 
أيضا،  الجوائز  من  الكثري  على  وحصل 
بكلية  ليلتحق  للقاهرة  عاد  الثانوية  وبعد 
للفنون  العالي  المعهد  ثم  الفنية،  الرتبية 
ليصقل  المسرحي،  الديكور  قسم  المسرحية 
فيه  فتفوق  األكاديمية،  بالدراسة  موهبته 
الديكور. بقسم  معيدا  عني  حىت 

المتخصصة  المهرجانات  خالل  من  قدم 
المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  بمسرح 
كبريا،  نجاحا  حقق  جميعها  عروض،  أربعة 
األم،  يحصل،  وممكن  )حصل  فقدم 
وحصل  أجلي(  من  كتبت  حواء،  كوكب 
من  سواء  كثرية  جوائز  على  جميعا  بهم 
من  أو  األكاديمي،  المخرج  مهرجان  خالل 
بالمعهد  األساسيني  المهرجانني  خالل 
والعالمي. العربي 

جماهرييا  نجاحا  القت  تجربة  مؤخرا  قدم  ثم 
تأليف  ليل«  »مسافر  عرض  وهي  كبريا، 
قوقة  عالء  وبطولة  الصبور،  عبد  صالح 
حمزة،  مصطفى   – الغندور  صفوت   –
للفنون،  الهناجر  مركز  إنتاج  من  العرض 
هذا  أجرينا  ليل«،  »مسافر  عرض  عن 
الديكور  ومهندس  المخرج  مع  الحوار 
فؤاد. محمود  الشاب 
حوار: محمد حلمي



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

15 يناير 2018 العدد 542

املرسح  بطبيعة  الوعي  من  عاٍل  مستوى  عىل  ممثلون  لديك  يكون 
وهو  آخر،  جامليا  بعدا  العرض  لجامليات  يضيف  هذا  فإن  الشعري، 

الجامل اللغوي.
جاءتك  أين  ومن  قطار؟  بناء  في  فكرت  لماذا 

الفكرة؟
التي قرأت فيها »مسافر ليل«، تسللت إىل ذهني  اللحظة األوىل  منذ 
الذي  ذاته  املكان  يف  املمثل  مع  املتفرج  نضع  ال  فلم  القطار،  فكرة 
املتفرج  يصبح  ال  مل  للراكب،  وقهره  بطشه  التذاكر  عامل  فيه  ميارس 
يف  عميل  إىل  الطريقة  بهذه  التفكري  يعود  وقد  املوضوع،  من  جزءا 
بالتأكيد،  للتصوير، فتأثرت بذلك  نبني »لوكيشن«  إننا  السينام، حيث 
أنني  خصوصا  جدا،  استهواين  الساحة  مرسح  شاهدت  أن  منذ  وأيضا 
أوسع  بشكل  خيايل  ففتحت  املفتوحة،  األماكن  يف  العروض  أحب 

للتفكري خارج اإلطار الطبيعي للمرسح حتى اكتملت فكرة القطار.
بفكرتك  انطلقت  كيف  وجريئة..  تقليدية  غري  الفكرة 

واجهتك؟ اليت  المعوقات  هي  وما  النور؟  لرتى 
للنور  املرشوع  خروج  أجل  اإلداري  والتعنت  البريوقراطية  الواقع،  يف 
مصمم  صديقي  كان  للفكرة  تحمس  من  فأول  سنوات،  خمس  ملدة 
اإلضاءة أبو بكر الرشيف، شجعني أن أقدم مرشوعي ملرسح الساحة 
مبيزانية  املرشوع  فقدمت  للمرسح،  الفني  للبيت  تابعا  كان  الذي 
تقارب 100 ألف جنيه، فأخذت امليزانية تخفض، حتى وصلت للنصف 
ثم تم رفض العرض بحجة أن د. سيد خاطر رئيس البيت الفني آنذاك 
بفرتة،  بعدها  سيد  بالدكتور  ألتقي  أن  القدر  ويشاء  املرشوع،  رفض 
الساحة  مدير  وتغري  قبل،  من  املرشوع  عن  يسمع  مل  أنه  يل  ليقسم 
وتقدمت من جديد باملرشوع ولكن ال جدوى، حتى أصبحت الساحة 
فتقدمت  مجاهد،  سامح  األستاذ  عهد  يف  للفنون  الهناجر  ملركز  تابعة 
مبرشوعي، ويشاء القدر أن يرتك مجاهد الهناجر ويحل محله األستاذ 

محمد دسوقي الذي رحب بالفكرة، وكان داعام ألن ترى النور.
مسرح  في  اإلنتاج  ضخمة  عروضا  نرى  أن  نعتد  لم 
رغم  للفكرة  الهناجر  مدير  تحمس  ذلك  ومع  الهناجر 

ضخمة  تكلفة  يعين  وهذا  كامال،  مسرحا  ستبين  أنك 
هذا؟ على  تغلبتم  فكيف  جدا 

كل  ذلل  بل  بالفكرة،  الرتحيب  عند  دسوقي  األستاذ  دعم  يتوقف  مل 
قد  وقتها  كنت  جدا،  محبطا  كنت  مكتبه  دخلت  فحينام  العقبات، 
مكتبه  إىل  ودعاين  فكرة،  وراء  أجري  وأنا  هباء  سنوات  أربع  ضيعت 
تقليصها  إىل  أنني سأضطر  ذهني  ويف  محدودة،  مبيزانية  له  فتوجهت 
هذه  إلنتاج  استعداد  عىل  إنه  بقوله  بادر  ولكنه  ليوافق،  أخرى  مرة 
كهذا،  مرشوع  عىل  جدا  قليلة  امليزانية  وأن  املوسم،  خالل  التجربة 
وسألني  ميزانيتي،  وأرفع  املرشوع  يف  النظر  أعيد  أن  مني  فطلب 
أجورهم  تتامىش  ممثلني  سأختار  وكنت  العرض،  أبطال  املمثلني  عن 
عامل  لدور  األنسب  أنه  ترى  من  مبارشة  سألني  ولكنه  امليزانية،  مع 
التذاكر؟ فقلت له الدكتور عالء قوقة، فتحمس جدا، وتوجه باملرشوع 
بعد أن عدلنا ميزانيته للدكتور خالد جالل رئيس قطاع اإلنتاج الثقايف، 
وافق  الفور  وعىل  للفكرة،  تحمس  دامئا،  الشباب  يدعم  الذي  الرجل 
الطلبات،  وكثري  له  مزعجا  كنت  أنني  من  الرغم  وعىل  املرشوع،  عىل 
إال أن مكتبه كان مفتوحا يل طوال الوقت، وكان يذلل يل كل العقبات.

ممثلني  مع  العمل  تجربة  وهل  الممثلني؟  اخرتت  كيف 
تجربتك  وأنها  خاصة  صعبة؟  أم  سهلة  أكاديميني 

األولى؟ االحرتافية 
الخاصة يف اختيار أبطاله، تعتمد عىل مدرسته  لكل مخرج مواصفاته 
املرسحية وتوجهاته، والحمد لله بشهادة املتخصصني، فقد وفقني الله 
يف اختيارايت، فقد قالت معتزة صالح عبد الصبور أن ال أحد لعب دور 
الغندور  كذلك صفوت  قوقة،  عالء  قدمه  كام  قبل  من  التذاكر  عامل 
املمتنع،  السهل  بأداء  الراوي  قدم شخصية  أيضا،  للتمثيل  أستاذ  وهو 
أما مصطفى حمزة )الراكب( فعندما كنت أنظر لوجهه يف لحظات من 
العرض كنت أكاد أبيك رغم أنني مخرج العمل، كام أن التعامل معهم 
األفكار  ونتبادل  كثريا،  نتناقش  كنا  إطالقا،  صعبا  يكن  مل  الربوفات  يف 
الروح  كذلك  األداء،  عىل  قوي  مردود  لذلك  وكان  جملة،  كل  حول 
ودور  املخرج  لدور  الجيد  والوعي  واالحتواء،  الربوفات،  أثناء  الطيبة 

املمثل.

مهندس  العرض  في  لعبته  الذي  األصعب  الدور  ما 
المخرج؟ أم  الديكور 

يصل  بل  الوقت،  ويرهق طوال  الذهن  يستحوذ عىل  اإلخراج  بالطبع 

املرهق  لكن  معي،  حدث  ما  وهذا  النوم،  ترى  لئال  أحيانا  الحال  بك 

كثريا  أرهقني  فقد  الديكور،  كان  ما  بقدر  اإلخراج  يكن  مل  بالنسبة يل 

كانت  الفنية  التجهيزات  وكذلك  الخارجية،  تجهيزاته  صعوبة  بسبب 

أكرث صعوبة، ألنها مل تكن متوفرة يف الهناجر، فاضطررنا إىل استعارتها 

شاق  رصاع  يف  الهناجر  إدارة  ودخلت  للمرسح،  الفني  البيت  من 

للحصول عىل تجهيزات فنية جيدة يف النهاية.

وتفكر  الخارج  من  ديكور  بمهندس  تستِعن  لم  لماذا 
اإلخراج؟ في  فقط 

الشكل، واستعنت مبهنديس  بهذا  السابقة فكرت  تجاريب  ألنني يف كل 

رؤيتهم  اإلخراجية  لرؤيتي  يضيفوا  أن  أجل  من  آخرين،  ديكور 

أخرى  برؤية  االستعانة  أن  جيدا  أعي  وألنني  الخاصة،  التشكيلية 

مرة  كل  يف  الواقع  يف  ولكنني  جامال،  التشكيلية  للرؤية  ستضيف 

استعنت بأحد مل يحقق ما أطلبه، وأصبحت الرؤية أقل مام هو مرجو.

ليل«؟  »مسافر  لعرض  المستقبلية  خططك  هي  ما 
الجماهريي؟ اإلقبال  رغم  العرض  توقف  أسباب  وما 

خاللها،  من  يتحرك  أن  يستطيع  به  خاصة  ميزانية  له  مرسح  كل 

الفرتة  خالل  أخرى  فنية  بربامج  والساحة  الهناجر  الرتباط  باإلضافة 

الحالية، فسنضطر النتظار السنة املالية الجديدة، ومن املقرر أن نقدم 

اإلسكندرية  العرض  يسافر  أن  وأمتنى  الصيفي،  املوسم  خالل  العرض 

فكه  سهولة  الديكور  صناعة  يف  راعيت  وقد  األقاليم،  وكل  والصعيد 

والفكر  واإلرهاب  التطرف  يحارب  عرض  فهو  تركيبه،  وإعادة  ونقله 

أن  املسئولني  أناشد  لذلك  الفكرية،  الديكتاتورية  يحارب  الداعيش، 

أو  كفنانني  سواء  الدعم  نجد  وأن  لألقاليم،  العروض  هذه  مثل  تصل 

كمرسح ليصل الفن ملستحقيه.

على  الكبري  الجماهريي  اإلقبال  تتوقع  كنت  هل 
نظرك؟ وجهة  من  اإلقبال  سبب  هو  وما  العرض؟ 

تدريجيا،  اإلقبال  كان  وقد  اإلقبال،  هذا  مثل  بالتأكيد  أتوقع  أكن  مل 

فقد كان معتدال يف البداية ثم وصل إىل ضغط كبري ووضعنا يف مأزق 

الهناجر  إدارة  مع  باالتفاق  فاضطررنا  التذاكر،  شباك  عىل  الزحام 

لتقديم حفلتني يوميا يف األيام األخرية إرضاء للجمهور، وبالتأكيد هناك 

املشاهد،  عقلية  يحرتم  الذي  الجيد  الفن  أوال  ذلك،  استدعت  أسباب 

عنارص  لجميع  الجيدة  االختيارات  وكذلك  إسفاف،  أو  ابتذال  دون 

العرض، باإلضافة إىل الدعايا واتباع الطرق الحديثة يف التسويق.

مهندسا  لدورك  ستعود  أم  كمخرج  ستستمر  هل 
القادمة؟ مشاريعك  هي  وما  للديكور؟ 

الديكور  قسم  للمعهد  دخويل  كان  وقد  لإلخراج،  عندي  األولوية 

املرسحي الغرض منه أن أضيف عنرصا جديدا بجانب اإلخراج.

فآراء  الحسابات،  إعادة  مرحلة  يف  اآلن  فأنا  القادمة  الخطط  عن  أما 

سيدة  تسمع  فعندما  متاما،  حسابايت  أربكت  واملتخصصني  النقاد 

من  بأنها  وتصفها  بل  بالتجربة  تشيد  أيوب  سميحة  العريب  املرسح 

باإلضافة آلراء  الصبور،  عبد  تناولت مرسح صالح  التي  التجارب  أهم 

الكثريين من األساتذة املتخصصني والجمهور العادي ال بد أن تتوقف 

وتعيد ترتيب أوراقك، فتجربتي القادمة قد تأخذ عاما أو عامني ألنها 

أكرث صعوبة من هذه التجربة، وسأعيد التفكري فيها بكل تأكيد، فأنا ال 

يعنيني أن أقدم عرضني أو ثالثة أو عرشة عىل مدار تاريخي، ولكن ما 

يعنيني أن أقدم عروضا رائدة من حيث الفكرة، غري تقليدية، وتضيف 

للمرسح رؤى جديدة.
الشاعرية  بنوع من  كلها   

الحالة للعرض ويؤطر  الشعر يضيف    

العرض بناء ديكور  السينما في  بعملي في  تأثرت 

15حوار [[
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مساء الثامنة 
اآلخرين مع  التعايش  جحيم  يربز 

االنتقام، الحقد، الكراهية، رفض اآلخر والثأر، هل ميكن أن يجتمع 
واحد  تحت سقف  أشخاص  مجموعة  بني  واحد  مكان  يف  ذلك  كل 
والتآلف  والحب  الود  عىل  تبنى  أن  بد  ال  عالقاتهم  أن  يفرتض 
واملعارشة والتعاون؟ هذا ما ينفيه املخرج هشام عيل وأبطال عرض 
“الثامنة مساء” الذي يعرض بقاعة عبد الغفار عودة مبرسح الغد، 
فرنى عالقات هشة مل يستطع الكره أن ينسج منها حياة مستقرة أو 
أن يحقق نوعا بسيطا من السعادة أو راحة البال ألطرافه املتعايشة 

سويا.
إن بناء مثل هذه العالقات املفككة يشبه بناء بيت من الرمال قد 
بقدم عابرة  باألرض  أو قد يسوى  املياه  تبتلعه  أو  الرياح  يطري مع 
أو طفل عابث يدهسه، ومن هنا اختار املخرج فكرة تقديم الرسم 
التي  الفكرة  يربز  موضوعيا  معادال  لتكون  املتفرج  أمام  بالرمال 
ال  عرايب  فرج  ياسمني  للكاتبة  هنا  والنص  النص.  هذا  عليها  يقوم 
وذروة  وتصعيد  ووسط  بداية  بتقديم  األرسطي  الفكر  عىل  يعتمد 
ثم نهاية إما سعيدة أو تراجيدية، لكنه اعتمد عىل فكرة االسرتجاع 
السابقة  العرض واألحداث  أبطال  لنا معلومات عن  ليقدم  املتوثب 
التي يقدمها لنا الحقا، فكل فرتة يضعنا أمام معلومة مل نعرفها منذ 
يحاول من خالله  يعيش حدثا مجهوال  املتفرج  يجعل  البداية، مام 

التفكري ومحاولة حل اللغز أو املعادلة التي يطرحها النص.
فنحن أمام أربعة أطراف مجسدة وخامسهم الشيطان، مبعنى أدق 
غليظ  الفعل  القايس  الزوج  بك(  )قاسم  والكره،  االنتقام  شيطان 
القلب واللسان، كان لنشأته القاسية ومرضه يف الصغر وتنازل أبوه 
عن ثروته ألعاممه ثم وفاة أبيه وقسوة الحياة معه عوامل رئيسية 
كل يشء  الحصول عىل  عملت عىل  التي  الشخصية  تلك  تكوين  يف 
سقوطه  حادثة  جاءت  ثم  حق  وجه  بدون  ولو  واالغتصاب  بالقوة 
من فوق ظهر الحصان التي أدت إىل عجزه وتقييده بكريس متحرك، 
التخلص  يف  ترغبان  زوجتان  األطراف  وباقي  العوامل.  لتلك  مكملة 
أخو  )صابر(  الرابع  الطرف  ثم  مختلفة،  بطريقة  منهام  كل  منه، 
الزوج ولكنه  التخلص من  الذي يساعدها يف  الشابة  الثانية  الزوجة 
بالنسبة  الوحيد  الثقة  مصدر  وهو  عنده  يعمل  الوقت  نفس  يف 
القتل  الزوج، وتعود رغبة  الثقة لقتل  الرجل هذه  للزوج، فيستغل 
يف  تسبب  بك(  )قاسم  بأن  قناعة  فلديهام  قديم  لحدث  واالنتقام 
موت أبيهام ألنه استوىل عىل أمواله، وهام صغريان فتولدت لديهام 
رغبة االنتقام حتى كربا فخططا من أجل الوصول إليه عن طريقني 
األول زواج الفتاة منه لتصبح داخل عقر داره والثانية عمل الشاب 
أنها  ادعت  التي  الشابة  الزوجة  تعمل  ثقته،  يكتسب  حتى  لديه 
للجنون  دفعه  مبحاولة  البطيء  بالقتل  منه  التخلص  عىل  عرجاء 
تدريجيا حيث تصنع يف خياله أوهاما عن جنية تعشقه، أما الزوجة 
لحسنة  الفرصة  بإتاحة  منه  الخالص  عىل  فتعمل  )عائشة(  الكربى 
عىل  تعيش  أنها  رغم  بذلك،  تخربها  أن  دون  لها  السبيل  ومتهيد 
ذكريات عاطفته وأحضانه الدافئة قبل حادث عجزه، وتعيش حالة 
فيقدم  )صابر(  أما  للرغبة،  والشوق  والحرمان  والشبق  الكبت  من 
السنوات  مرور  مع  لكنه  بعيد  من  واملساعدة  املعنوية  املساعدة 

بدأت مشاعر االنتقام لديه تصغر حتى تتالىش.
الثامنة  يف  يوميا  وفاته  موعد  ينتظر  بك  قاسم  البداية  من  يبدو 
مساء وقد علقت الساعة يف أعىل عمق املرسح مثبتة العقارب عىل 
ذلك املوعد، ويطلب قاسم من صابر أن مير عليه يوميا ملتابعته إذا 

جاءه األجل، أما )حسنة( الزوجة الشابة فتستعرض يف بداية العرض 
الوهمية  الجنية  تلك  مالمح  لنا  تظهر  غربية مبالبس صاخبة  رقصة 
إىل  قليلة  ثوان  يف  مالبسها  تبدل  ثم  قاسم،  خيال  يف  تصنعها  التي 
رغبة  العرض  طوال  معها  تتصاعد  حيث  صعيدية،  امرأة  جلباب 
االنتقام، حيث نعرف أيضا أنها تزوجت قاسم بحيلة ماكرة بطريق 
تخطط  التي  تلك  فهي  )عائشة(  األوىل  الزوجة  أما  عليها،  إشفاقه 
غرضها  إىل  الوصول  وتحاول  علام  حولها  ما  بكل  وتحيط  الخفاء  يف 
بالتخلص من قاسم دون أن يكون لها يد مبارشة يف ذلك حيث متهد 
املرأتني غاية يف  بذلك، لكن  الطريق لحسنة مبكر دون أن تشعرها 
املخرج  يدفعنا  ثم  األخرى،  تفعله  مبا  علم  منهام عىل  وكل  الدهاء 
تقليدية حيث  أو  واقعية  نهاية  العرض دون طرح  إنهاء حالة  نحو 
بك  قاسم  يستحق  هل  حول  اختيار  يف  املتلقي  يرشك  أن  يحاول 

الحياة أم املوت؟

تخلل العرض ظهور متعدد ملعلق عىل األحداث بأبيات شعرية تشري 
بشكل عام إىل أفكار عامة تدور حولها املواقف الدرامية دون ذكر 
حيث  بالرمال،  رسام  تذيع  خلفية  فيديو  شاشة  يصحبها  لألحداث، 
مل يكن كل منهام يف موضعه، فجاءت األشعار كجسم غريب يكرس 
االندماج يف العرض دون داع، رغم جودة األبيات ومعانيها العميقة 
يرتدي  ملقاة من شخص  عامية  بلهجة  فاألشعار  الرائع،  وإحساسها 
مالبس حرضية، بينام أحداث العرض جاءت بلهجة صعيدية توحي 
ذكرناه  وأن  ما سبق  فرغم  بالرمال  الرسم  أما  الصعيد،  يف  بحدوثها 
أن  إال  املنزل  داخل  العالقات  لهشاشة  موضوعيا  معادال  كونه  عن 
املرسح  يسار  أعىل  يف  البعيدة  الشاشة  بتلك  ضعيفا  كان  تنفيذه 
كانت  بل  املتلقي،  لخيال  مثريا  أو  مبهرا  أو شيئا  فلم تصنع جديدا 
األفضل  من  وكان  العرض.  أحداث  بني  غريب  كجسم  األشعار  مثل 
أن تكون هذه الفكرة حية بالرسم املبارش أمام الجمهور، أو اختيار 

أحمد محمد الرشيف
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موضع آخر يف قاعة العرض أكرث مناسبة للشاشة مع حجم أكرب لها 
أحد  بيد  تكون  أن  عىل  أكرب،  وتأثريا  أقوى  اندماجا  ملتلقي  يحقق 

أبطال العرض يك ال تفصل املتلقي عن تعايشه مع الدراما.
تربير  تحاول  التي  بالتفاصيل  مزدحام  مشتتا  الدرامي  التناول  جاء 
الكاتبة  وكأن  ممنهج  تصعيد  أو  ترتيب  دون  موقف  أو  فعل  كل 
حيث  دونته،  شيئا  تذكرت  كلام  عشوايئ  بشكل  املواقف  تضع 
اسرتجاع  خالل  من  للمتلقي  املعلومات  من  كبرية  كمية  طرح  تم 
الشخصيات ملواقف قدمية طوال العرض بشكل مشتت، مام كان له 
يكن  مل  وبالتايل  وامللل،  بالتطويل  املناطق  بعض  بإصابة  سلبي  أثر 
ألن  منطقي  بشكل  للنهاية  بنا  يصل  قويا  دراميا  تصعيدا  هناك 
معظم األحداث املهمة عبارة عن فالش باك، فجاءت النهاية بشكل 
الورق  أغلق  أن  بد  وال  يكفي  أن هذا  قررت  الكاتبة  وكأن  مفاجئ 

اآلن.
الواقعية  فيه  امتزجت  فقد  زهدي  مي  صممته  الذي  الديكور  أما 
ادماج  القاعة محاوال  فاتخذ مساحات كبرية عىل جانبي  بالتعبريية 
البرصية ظلت حبيسة  الرؤية  لكن  العرض  داخل مساحة  الجمهور 
الصالة  من  )صابر(  وخروج  دخول  تعدد  رغم  اإليطالية  العلبة 
وكذلك الشاعر املعلق عىل األحداث، والديكور عبارة عن بانوهات 
مرسومة  لوحات  بني  ما  كثرية  تشكيلية  بتفاصيل  ازدحمت  حائطية 
الذي  والظلم  والقهر  للمرأة  النفسية  النوازع  عن  يعرب  ما  منها 
قلعة  تحوي  أخرى  ولوحة  املرسحية،  ابطال  حال  عن  معربا  تعيشه 
يعشه  الذي  والتباعد  العزلة  عن  تعرب  عالية  ربوة  فوق  متطرفة 
ولوحة  البرش،  كل  عن  بعيدا  نفسه  داخل  عايل  برج  يف  بك  قاسم 
الحوائط  وتشمل  للشخصيات،  الداخيل  الخواء  عن  تعرب  أخرى 
هو  وما  واقعي  هو  ما  منها  وشبابيك،  ومداخل  أبواب  عدة  أيضا 
تعبريي غري منتظم املقاييس إلظهار حالة عدم التوازن النفيس بني 
تهالك  لنا  يعكس  ومتهالك  جدا  قديم  وكأنه  ويبدو  الشخصيات، 
البيت  جدران  تظهر  كام  العمل،  شخصيات  بني  الدرامية  العالقات 
أنها بنيت من أحجار قدمية لبنة آيلة للسقوط يف أية لحظة، حتى 
بنفسها  الجدران  تلك  بهدم  )عائشة(  فتقوم  النهاية  لحظات  تأيت 
أهل  بني  األرسي  والبناء  التواصل  ضعف  عىل  للداللة  ملسها  مبجرد 
البيت وهشاشة العالقات بينهم. كام تناثرت بعض قطع اإلكسسوار 

بلدي وزهرية ومشنة  الواقعية مثل مقعد ومنضدة وفرن  واألثاث 
ومكتبة متهالكة خاوية إال من بعض كتب قليلة مرتبة ال استعامل 
والتحرض  للفكر  ليس  الخصوصية  شديدة  بيئة  يف  يضعنا  مام  لها، 
والعاطفة  املشاعر  قوة  غلبة  عىل  فقط  تعمل  بيئة  بل  فيها،  مكان 
تخللت  وقد  والحقد،  الرش  غرائز  هنا  وهي  الغرائز  تقودها  التي 
أو  بشكل ملرشبية  يبدو  ما  منها  ومنافذ  فتحات  الديكور  بانوهات 
البعض،  لبعضها  نافذة  متعددة  ومخارج  مداخل  أو  سجن  بشكل 
جميع  بني  واملراقبة  والشك  التجسس  لجو  بنا  تؤدي  جميعا  لكنها 
والعداء  االنتقام  أفكار  لسيطرة  نظرا  البعض  وبعضهم  الشخصيات 
البني  الداكنة مثل  األلوان  الديكور  الجميع. وقد سيطرت عىل  بني 
واألسود واألزرق مبختلف درجاتها مام يضاعف من حالة االكتئاب 
تناسبه  الديكور عموما رغم  املنزل، لكن  التي تحيا داخل  والظلمة 
التشكييل كام  التزاحم  لتقليل كل هذا  أنه كان بحاجة  إال  وجودته 
البيت  جدران  داخل  للمشاهد  دمجا  أكرث  لوضعية  بحاجة  كان 
باستغالل  للمشاهدة  الكالسييك  الشكل  تكرس  إخراجية  ورؤية 

أنسب إلمكانيات قاعة الغد الديناميكية.
الشخصيات  لكل  ومناسبة  الواقعية  شديدة  فكانت  املالبس  أما 
واستجد فيها فكرة ميكانيزم التغيري الرسيع ملالبس (حسنة( بني زي 
الجنية الصارخ والزي الصعيدي مام يحسب ملصممة األزياء نورهان 
جيدة  إضافة  حنا  لجو  واملوسيقى  الصوتية  املؤثرات  وكانت  سمري. 
التأثري  شديدة  البسيطة  اإلضاءة  استطاعت  كام  العرض  لعنارص 
الحدث  املتوافق مع خصوصية  العام  بالجو  توحي  أن  افتعال  دون 
يف  للمتفرج  واالندماج  التعايش  تكثيف  عىل  وساعدت  والفكرة 

الحدث.
معطيات  بني  بتناسق  الحركة  خطوط  بتوزيع  املخرج  قام  وقد 
كريس  يف  بك  قاسم  شخصية  انحسار  لكن  الديكور،  وقطع  املرسح 
متحرك طوال العرض قد فرض محدودية وتكرار يف توزيعات الحركة 
لديه، فالعجز لديه مل يكن عجزا جسديا وإمنا هو عجز داخيل عن 
التواصل مع املن حوله ومع العامل مام جعله يقيم حاجزا منيعا بينه 
الذين يساعدونه يف قضاء  إليه  الناس  البرش حتى أقرب  باقي  وبني 

احتياجاته الشخصية.
دور  يف  الفني  والنضوج  القوي  الحضور  ذات  الحكيم  وفاء  متيزت 

سنوات  خمس  بك  قاسم  مع  عاشت  التي  األوىل  الزوجة  )عائشة( 

تحيا  جعلها  ومام  عجزه  قبل  معه  عاطفي  وشجن  تبادل  يف 

الكره  من  كام  بداخلها  له  تحمل  لكنها  الفرتة  تلك  ذكريات  عىل 

عن  التعبري  عليها  فكان  معها،  العنيف  وسلوكه  لترصفاته  واالنتقام 

باملاكياج  واستطاعت  الداخيل  واالنقسام  الشخصية  يف  التواتر  هذا 

بكل  وتقنعه  املتفرج  يف  تؤثر  أن  وبخربتها  كممثلة  لها  الداخيل 

الغضب  بني  آلخر،  موقف  من  األداء  وتنوع  ومشاعرها  أحاسيسها 

كام  والحرمان،  والرغبة  والشبق  الزائفة  والسعادة  واملكر  والكره 

ومحاولة  )حسنة(  لدرتها  والرتقب  الدهاء  لحظات  برباعة  أظهرت 

يد  لها  يكون  أن  دون  )قاسم(  لقتل  ومعاونتها  عليها  السيطرة 

أضفت  بك  لقاسم  الرشقي  الرقص  من  فاصل  لها  كان  كام  مبارشة، 

عليها  يبدو  ما  لتناقض  باإلضافة  والنشاط  الحيوية  الشخصية  عىل 

نفسيا.  مختل  بغيض  زوج  مع  مرغمة  تعيشها  وسوداوية  كآبة  من 

الفتاة الصغرية  النقيض لها شخصية  أما ملياء كرم فقد أجادت دور 

الحقد والكراهية لكنها تعرب عن  التي تحمل بداخلها كام كبريا من 

براءتها  عن  للتخيل  واألحداث  الظروف  اضطرتها  حاملة  شابة  فتاة 

يف  قدراتها  أظهرت  حيث  الثأر،  غريزة  تحقيق  أجل  من  وشبابها 

وبها قدر من  أنها عرجاء  تدعي  التي  الزوجة  التلوين من شخصية 

املزعومة  الجنية  والثالثة  والخبث  بالرش  املحملة  تلك  إىل  البالهة 

اختالف طبقات  بني  أداءها  فتدرج  بك،  قاسم  ترقص وتالعب  التي 

واختالف  بينهم  الوجه  تعبريات  تنوع  اإلحساس،  ومتازج  الصوت 

مكرا وخبثا ودهاء ودالال  الصويت صعودا وهبوطا  األداء  مستويات 

متكنت  االنفعاالت  بكل  محملة  شخصية  وكرها،  وارصارا  واستكانة 

من اإلمساك بكل خيوطها برباعة. أما نائل عيل )صابر( فكان الدور 

مستوى  عىل  والحفاظ  األداء  برصانة  متتع  حيث  متاما  له  مناسب 

انفعاالتها  كل  تشخيص  وأجاد  مواقفها،  كل  يف  الشخصية  ثبات 

للتخطيط  به  وأدى  االنتقام  أعامه  الذي  املنتقم  ذلك  افتعال،  دون 

الوقت  بالتدريج مبرور  الرغبة  تلك  لديه  لكنه هدأت  للثأر بدهاء، 

قاتل  هو  كان  لو  حتى  )قاسم(  بخيانة  لديه  داخيل  شعور  وتنامي 

أبيه، باإلضافة لرؤيته لقاسم وهو يتعذب بل وميوت ببطء، ولكن 

فكان  )قاسم(،  من  التخلص  يف  النهاية  يف  املرأتني  يشارك  مل  صابر 

أداء نائل عىل ينم عن نضج فني ووعي تام بأبعاد الشخصية وكل 

عبد  محمد  بك(  )قاسم  أما  نهايتها.  وحتى  البداية  منذ  خيوطها 

الذي  الشكل  حيث  من  للدور  مناسبا  املخرج  اختاره  فقد  العظيم 

الكتامل  باإلضافة  وسامتها  بالشخصية  الجامدة  مالمحه  توحي 

الذي  الشخصية،  القوي  الصعيدي  الرجل  الشخصية مبالبس  مظاهر 

ال يخرج منه إال الرش والقسوة وال يفارقه رشب الخمر دامئا، ذلك 

الرجل املازوخي الذي يستمتع بتعذيب نفسه بانتظار املوت يوميا 

بل  بدايتها  تدبر ضده من  التي  باملؤامرة  علمه  الثامنة مع  متام  يف 

وتخليص  النفس  تطهري  أنواع  من  كنوع  إيقافها  عىل  يعمل  وال 

أن  إال  للعرض  األول  البطل  أنه  رغم  لكن  اآلخرين،  تجاه  الذنب 

املؤداة  الجملة  بطبيعة  أو إحساس  انفعال  أداءه كان محايدا دون 

أو حرفية أداءها الدرامي وعىل األخص يف املونولوج األخري له قبيل 

عىل  املعلق  ويبقى  للجمهور.  بتسميعه  قام  والذي  العرض  نهاية 

األحداث أو الشاعر الذي يقطع املشاهد التمثيلية حيث كان إلقاؤه 

الشعري  باألداء  والوعي  اإلحساس  من  كثريا  يحمل  جيدا  للشعر 

واإللقاء األدايئ لها.

وعموما وإن كنا أمام عرض جيد منضبط إال أنه شابه بعض لحظات 

امللل واملونولوجات والرسد لرشح املايض للمتفرج أو الوصف لبيان 

الحالة النفسية للمتحدث، وتفككه مبداخالت شعرية مجردة ورسم 

استخدام  يف  وإسهاب  التلقي،  مستوى  عىل  شيئا  تضف  مل  بالرمال 

النص  افتقد  ودالالته.  تصميمه  حسن  رغم  داع  بال  الديكور  قطع 

تقديم  عىل  سوى  ينطوي  مل  حيث  والطرح  الداللة  وعمق  للفكر 

االنتقام لدى جميع شخصياته، وهي فكرة ضعيفة غري  فقط فكرة 

كافية وغري مناسبة للمرسح حيث األوىل بها تقدميها يف قصة قصرية 

دون  هي  كام  املخرج  قدمها  كام  إذاعية.  أو  تلفزيونية  متثيلية  أو 

ممثليه  بني  التمثيل  مباراة  عىل  رهانه  سوى  جديدة  فنية  رؤية 

الذين توارى عنهم قليال قاسم محور األحداث.

بطاقة العرض 

اسم العرض: 

الثامنة مساء

جهة اإلنتاج : 

فرقة مرسح 

الغد

عام اإلنتاج : 

 2017

تأليف : 

ياسمني فرج 

عرايب

إخراج : هشام 

عىل

الحياة انتقامية كل شخصياتها ال تستحق   دراما 

للمتلقي االكتئاب والبغض  لتصدير  ناجحة   محاولة 
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لعمل ورش لمصممي ومدربي فرق  نعد 
الشعبية لصقل وتحديث مهاراتهم الفنون 

قواعدها  لها  أخالقية  لعبة  التحطيب 
يمارسها  أن  يصح  وال  وأصولها 

أعمامه أو  والده  مع  الالعب 

حجاج: محمد  الشعبية  الفنون  إدارة  مدير 

18حوار [

التحطيب؟ مهرجان  تاريخ  عن  حدثنا   -  
وقد  الشافعي،  الرحمن  عبد  املخرج  هو  املهرجان  فكرة  صاحب 
يرأس  وكان   1994 عام  للمهرجان  التأسيسية  األوىل  الدورة  أقيمت 
الهيئة العامة لقصور الثقافة آنذاك حسني مهران كام أقيمت الدورة 
يف  فأقيمت  الثالثة  الدورة  أما  أيضا،  عهده  يف   1995 عام  الثانية 
2007 فرتة رئاسة الدكتور أحمد نوار للهيئة، الدورة الرابعة أقيمت 
الدورتان  أقيمت  ثم  مجاهد،  أحمد  الدكتور  رئاسة  فرتة  يف2010 
عبد  سعد  الشاعر  توىل  فرتة  و2013   2011 يف  والسادسة  الخامسة 
الرحمن رئاسة الهيئة، وكانت السابعة عام 2014 فرتة توىل الدكتور 

سيد خطاب رئاسة الهيئة ثم توقف املهرجان ملدة أربع سنوات. 

لماذا؟  - 
يف  يقام  حيث  املهرجان،  إقامة  مكان  ظروف  منها  أسباب  لعدة 
ساحة أبو الحجاج باألقرص ما يستدعي توفر الظروف األمنية، وأود 
الفراعنة،  عهد  منذ  أصيلة  جنوبية  لعبة  التحطيب  أن  إىل  أشري  أن 
ولها قواعدها وأصولها، فعىل سبيل املثال ال يصح لالعب أن ميارس 
لعبة التحطيب مع والده أو مع أحد من أعاممة، فهي لعبة أخالقية 
اليونيسكو  منظمة  يف  دوليا  بها  االعرتاف  تم  وقد  الشأن،  رفيعة 

العاملية كلعبة مرصية تراثية شعبية أصيلة. 
 

فما  للتحطيب  مهرجانات  في  ندرة  هناك   -
األسباب؟ 

هي  األطلس،  إدارة  خالل  من  وحدها،  الجامهريية  الثقافة  ألن 
والتقاليد  والعادات  الرتاث  عىل  باملحافظة  املعنية  املؤسسة 

واملوروثات الشعبية يف نجوع مرص وأنحاء مرص. 

خالل  المهرجان  صادفت  اليت  المعوقات  أبرز  ما   -  
الماضية؟ دورات  السبع 

مكان  يف  تتم  اللعبة  ألن  املعوقات  أبرز  هو  باملكان،  املحيط  املناخ 
والدعاية  واإلعاشة  اإلقامة  يف  تتمثل  مالية  معوقات  وهناك  مفتوح، 
بالدعم  املحافظة  متدنا  ال  حيث  الفرق،  وإقامة  باملهرجان،  الخاصة 
اللوجيستى إضافة إىل الظروف األمنية غري املواتية يف السنوات املاضية. 

بالتحطيب  خاصة  مهرجانات  إقامة  أهمية  ما   -  
بالصعيد؟

هي عادة سنوية يهتم بها العبو التحطيب باملحافظات وكذلك فرق 
السنوي  جمهورها  ولها  الشعبي،  والغناء  الشعبية  واآلالت  الفنون 

للكبار  مسرحيا  عمال   46 قدم  التمثيلية،  المهن  نقابة  عضو  حجاج  محمد  المخرج 
الشعبية  والفنون  الجامعة  ومسرح  الجماهريية  والثقافة  الفين  بالبيت  والصغار، 
غري  الفضاءات  في  اإلخراج  أساليب  في  ماجستري  على  حجاج  حصل  واالستعراضية، 
مهرجان  من  الثامنة  الدورة  أدار  ومؤخرا  الجماهريية،  الثقافة  عروض  في  التقليدية 
الماضي..  ديسمرب  أواخر  باألقصر  أقيم  الذي  التحطيب 

حوار: رنا رأفت

.
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الشعبية  الفنون  بفرق  اهتمام جاد  ال يوجد 
الكافية الدعاية  واالستعراضية وال توجد 

19حوار [[

الشعبية  الفنون  لفرق  »الورش«  عن  وماذا   -  
واالستعراضية؟

باالشرتاك  الشعبية  الفنون  فرق  ومدريب  ملصممي  ورش  لعمل  نعد 
وتحديث  وتنمية  لصقل  البالون  مبرسح  الشعبية  الفنون  قطاع  مع 
مستوى  ورفع  نظرية  محارضات  وعمل  واملصمم  املدرب  مهارات 
لهذه  واملصممني  للمدربني  وثالث  ثاٍن  وتوفري صف  البدنية  اللياقة 
البيئية  الرقصات  استخدام  كيفية  عن  أخرى  دورة  وهناك  الفرق، 

لكل إقليم يف شكل أوبريت غنايئ. 

الخاصة  الفنية  األعمال  في  تراجع  نالحظ  لماذا   - 
واالستعراضية؟ الشعبية  الفنون  بفرق 

وكذلك  واالستعراضية  الشعبية  الفنون  بفرق  اهتامم  يوجد  ال  ألنه 
بالفنون  فرقة خاصة   59 إداريت  يف  فلدي  الكافية،  الدعاية  توجد  ال 
بها  الخاص  بالزي  اهتامم  يوجد  ال  بشعبها  واالستعراضية  الشعبية 

وال باآلالت وال مبوضوعاتها ومشكالتها. 

وهل  الحدودية  المناطق  فرق  عن  وماذا   -  
لها؟ موضوعة  خطة  هناك 

الحدودية  املناطق  يف  بأهالينا  االهتامم  هو  عموما  الثقافة  دور 
واملشاركة  بفنونهم  واالهتامم  وقضاياهم  مشكالتهم  عىل  للتعرف 
نرش  عن  فضال  الجامهريية،  للثقافة  األصيل  الدور  هو  وهذا  بها، 

الوعي بدور الثقافة والعلم من خالل الفن بأنواعه.

لكل  الغنائي  األوبريت  تقديم  مشروع  عن  وماذا   -
محافظة؟

أوبريتات غنائية من  تتم دراسته وهو عمل  بالفعل هناك مرشوع 
البيئة املرصية تشارك بها الفرق بشعبها الثالث التابعة لإلدارة.

اإلخراج  أساليب  عن  للماجستري  رسالتك  عن  حدثنا   -
المفتوحة؟ الفضاءات  في 

األماكن  يف  املرسحيات  إخراج  يف  وكثرية  مختلفة  أساليب  هناك 
التاريخية،  واألماكن  الشارع  ومرسح  الجرن  مرسح  مثل  املفتوحة 
بها  يشارك  النوعية  فهذه  لإلخراج.  أسلوبا  عليك  تفرض  وجميعها 
العاملة،  الطبقة  من  وفنانوها  ممثلوها  يكون  ما  وغالبا  الجمهور 
الحرة أو املوظفني، وموضوعاتها  الجامعة أو أصحاب املهن  كطالب 

تتفق مع فكرة وبيئة ومشكالت هذا املكان أو هذا الفضاء. 

الحريك واملوضوعات البيئية الخاصة للتعريف مبوروثات املحافظة، 
أما الفرق الخاصة باآلالت والغناء الشعبي فهي املعنية باملحافظة 
عىل تراث الغناء الشعبي املتوارث جيال بعد جيل، عىل سبيل املثال 
الشعبية  اآلالت  وكذلك  والعروسة  والعريس  والقطن  القمح  غناء 
املتعارف عليها  الربابة واألرجون والناي إىل آخره من اآلالت  مثل 
شعبيا، فنحن نود املحافظة عىل هذه اآلالت من االندثار وتعليمها 
لألجيال الجديدة حتى ال تندثر، أما بالنسبة لفرق الفنون التلقائية 
الجديد  والوادي  الحدود مثل محافظة مطروح وتوشكا  فهي فرق 
البيئة  عن  املعرب  الخاص  بغنائها  بيئتها  عن  وتعرب  الفيوم،  وعرب 

املحيطة بها وكذلك استخدامها آلالت خاصة بها.

الشعبية؟ الفنون  فناني  ينقص  ماذا   -  
الشعبية  الفنون  ملدريب  وثالث  ثاٍن  صف  وعمل  الكايف  التدريب 
عازيف  عىل  واملحافظة  املوسيقيني  وكذلك  االستعراضات  ومصممي 
اآلالت املوسيقية مثل عازيف الربابة واألرجون، فعىل سبيل املثال ال 

يتعدى عازفو الربابة 20 فردا. 

راقص  في  تتوافر  أن  يجب  اليت  المهارات  ما   -
الشعبية؟  الفنون 

بالنسبة  املوسيقية،  واآلذن  املناسب  والطول  البدنية  اللياقة 
للموسيقى هناك إشكالية، فال بد التفريق بني املوسيقى الشعبي أو 
يف  التخصص  يجب  الحديثة،  واملوسيقى  الشعبية  باملوسيقى  املهتم 
هذا املجال الشعبي من استامع ودراسة والتفتيش يف الرتاث الغنايئ 

الشعبي والتدريب عليه. 

خاص  مهرجان  إلقامة  اتجاه  هناك  هل   -  
واالستعراضية؟  الشعبية  بالفنون 

بالفعل هناك مهرجان خاص بالفنون الشعبية واالستعراضية سنوي 
يقام يف أماكن مختلفة، ولكنه لن يقام هذا العام، ألن العام الحايل 
عىل  للوقوف  الشعبية  الفنون  لفرق  ومتابعة  تقييم  لجان  هناك 

السلبيات واإليجابيات والنواقص الخاصة بالفرق. 

الذين يحرصون  السائحني األجانب والعرب  من رواد املكان وكذلك 
عىل متابعة هذا املهرجان سنويا.

الذي  والشكل  للعبة  المنظمة  القواعد  ما   -
الساحة؟ في  تأخذه 

دائري  بشكل  الجامهري  وتقف  واسعة،  صلبة  أرض  عىل  اللعبة  تقام 
إىل  اليوم  وينقسم  العظيمة،  مرص  أثار  الخلفية  وىف  اللعبة،  حول 
جزأين، فنبدأ بعروض التحطيب من الثالثة إىل الخامسة، ويف السابعة 
تقدم فرق الفنون الشعبية عروضها وتكون الفرق من نفس محافظات 

العبي التحطيب حتى يتم الربط بني لعبة التحطيب والعرض الفتى. 

الفنون  قطاع  بني  تعاون  يحدث  ال  لماذا   -
واإلدارة  الفين  بالبيت  واالستعراضية  الشعبية 
لقصور  العامة  بالهيئة  الشعبية  للفنون  العامة 

الثقافة؟ 
قطاع الفنون الشعبية بالبيت الفني للفنون الشعبية مبرسح البالون 
القومية وفرقة رضا، وهام يقدمان عروضا  الفرقة  لديه فرقتان هام 
داخل محافظة القاهرة والدول الخارجية، أما فرق الفنون الشعبية 
ربوع  جميع  يف  واملنترشة  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  الخاصة 
واملوروثات  الرتاث  عىل  باملحافظة  املعنية  فهي  مرص  ومحافظات 

الشعبية من عادات وتقاليد وهذا هو دروها املنوط بها. 

الشعبية  للفنون  العامة  لإلدارة  مديرا  بصفتك   -  
الموسم؟  هذا  خطتك  ما  واالستعراضية 

خطتي هي أن تقوم كل فرقة خاصة مبحافظة بعمل حفلتني شهريا 
واملحلية،  الدولية  املهرجانات  يف  الفرق  بعض  اشرتاك  إىل  باإلضافة 
والثانية  الشعبية  الفنون  فرقة  األوىل  باإلدارة،  وهناك ثالث شعب 
فرق اآلالت الشعبية والغناء، والثالثة فرقة الفنون التلقائية، وفيام 
عىل  باملحافظة  املعنية  الفرق  فهي  الشعبية  الفنون  فرق  يخص 
خالل  من  وحركية  مرئية  وعادات  أغاين  من  الشعبية  املوروثات 
التعبري  وكذلك  املحافظة  واملعرب عن هذه  فرقة  بكل  الخاص  الزي 
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للفرح الكتابة شيء يدعو  لعالم  انضمام مؤلفة جديدة  الروبي: 

بينها الربط  أكرث من منهج ونجح في  بني  العرض مزج  الهجرسي: 

الحب  بني  يتأرجح  عرض  مساء«  »الثامنة 
الثأر تيمة  طرح  ويعيد  والكراهية 

للمسرح القومى  المركز  أقامها  ندوة  فى 

20ندوة [

كثريا  أضاف  أنه  إىل  مشريا  املخرج،  اجتهاد  عىل  أكد  الهجريس  جالل  الناقد 
الفالش  تكنيك  عىل  بنائه  يف  يعتمد  الصنع  جيد  واحد  فصل  من  وهو  للنص، 
والدهام،  ُيقتل  وابنه  ابن  أحداثه حول  تدور  الثأر،  األساسية هي  وتيمته  باك، 
فيخططان للثأر من القاتل )محمد عبد العظيم( فتتزوج منه االبنة مضمرة قتل 
السيطرة،  بالقسوة والرغبة يف  الذكوري ويتسم  الذي ميثل املجتمع  الرجل  هذا 
األحاسيس  من  خليطا  تحمل  التي  الزوجة  دور  الحكيم(  )وفاء  متثل  فيام 
املختلفة، وتتأرجح ما بني الجربوت والعنف والقسوة والحب والتمرد والشعور 
شاهدنا  الهجريس:  تابع  منطق.  يحكمها  ال  التي  األحاسيس  تلك  بالذنب، 
عىل  الشعرية  الحكمة  من  يخلو  ال  شعريا  وأداء  تراثيا  نسقا  العرض  بداية  يف 
ثنائية  وهو  الدراما  يف  مهم  جانب  وجود  إىل  أيضا  مشريا  الدرامي،  املستوى 
الهارب  العرض،  بطل  سلوك  يف  متثل  الذي  وهو  الواقع،  عن  والغياب  الواقع 
بالسكر من الواقع إىل عامل خيايل، يستدعي خالله جنية، يف محاولة للهروب من 

املايض إىل منطقة األماين. 
قدمية  فكرة  أنها  مؤكدا  الذكوري،  الجربوت  فكرة  إىل  الهجريس  أشار  كذلك 
الحوائط  خالل  من  املرسحية،  الصورة  عنارص  بني  ربطا  هناك  وأن  حديثة، 
هذا  إىل  املتلقي  وإدخال  الديكور  وامتداد  الجاملية  الفواصل  وذوبان  املجردة 
التي  العرض  شاشة  بوجود  امللحمي  للمرسح  املخرج  استخدام  مؤكدا  العامل، 
يبدأ بها، واستخدمها يف تعميق الرؤية وبلورة مقولة العرض. تحدث الهجريس 
الذي  العرض  مخرج  بتحية  وختم  املناهج.  من  لعدد  العرض  احتواء  عن  أيضا 
استطاع التغلب عىل جميع التحديات، واجتهد بشكل كبري، وصنع إطارا بعيدا 

عن الواقع.
كام وجه الشكر إىل فرقة مرسح الغد خاصة الفنانة ملياء كرم التي قدمت أداء 
الحكيم،  الحريك، والفنانة »املعتقة« وفاء  الرقص واألداء والتعبري  متميزا ما بني 
كرس  يف  مهارتها  عن  فضال  الشخصية،  يف  واندماجها  املتميز،  أدائها  عىل  مؤكدا 
عبد  محمد  الفنان  إىل  أيضا  مشريا  بامللل،  الشعور  وحدة  الطويل  املنولوج 
العظيم تناول الشخصية ببساطة رغم معطيات الشخصية العميقة. تابع: الفنان 

نائل عيل أيضا أدى الدور بشكل جيد.
حديثه  استهل  فقد  مرسحنا،  جريدة  تحرير  رئيس  الرويب  محمد  الناقد  أما   
وهو  الكتابة،  لعامل  جديدة  مؤلفة  انضامم  هو  العرض  يف  ما  أجمل  إن  بالقول 
سامح  الفنان  الغد  مرسح  مدير  إىل  الشكر  أوجه  يجعلني  للفرح،  يدعو  يشء 
مجاهد عىل أن أتاح الفرصة لهذه الكاتبة الواعدة، وأشار الرويب إىل أن العرض 
يناقش فكرة االنتقام والكره والحب، وهي السبحة التي كرر حباتها، متنقال ما 
التيمة  كون  عن  النظر  وبرصف  تابع:  الذات،  مع  فالرصاع  واالنتقام  الحب  بني 
مؤكدا  التيمة؟  هذه  قدمت  كيف  هو:  األهم  السؤال  يبقى  حديثه،  أو  قدمية 
مجموعة  الرويب  وطرح  النص،  كتابة  يف  محمودا  جهدا  بذلت  الكاتبة  أن  عىل 
الشخصية، األوىل  النظر  أنها تدخل يف إطار وجهة  نبه إىل  التي  من املالحظات 

أن  هي  والثانية  بالعرض،  الخاص  »البامفلت«  عىل  األسامء  وضوح  عدم  هي 
مجموعة  لوجود  إضافة  ومشوقة،  ممتعة  جميلة،  مرسحية  فرجة  قدم  املخرج 
من املمثلني القادرين عىل أداء األدوار بشكل جيد، وكاتبة استطاعت أن تنسج 
حقا  ذلك  معتربا  سابقة،  أعامل  من  الشخصيات  مستلهمة  جيدا،  الشخصيات 

مكفوال لكل املؤلفني. 
عنه  االستغناء  ميكن  ما  كل  عن  االستغناء  رضورة  إىل  أيضا  الرويب  وأشار 
املقدمة  األمور، مثل  املمكن حذف بعض  كان من  بأنه  اإلمكان، منوها  وبقدر 
بشعره،  استمتاعنا  من  الرغم  عىل  حسن  الله  عبد  بالشاعر  الخاصة  والفواصل 
موضحا أنه بدا أشبه بوسائل اإليضاح التي تتعارض مع منو الدراما، حيث تؤدي 

إىل املعنى نفسه الذي تقوله الدراما. 
أيضا  الديكور، منوها  للمعنى عند تدوير  االنتباه  أيضا إىل رضورة  الرويب  أشار 
بإمكانية االستغناء عن البوابة الرومانية، التي مل يجد تفسريا لها. ووجه الرويب 
التحية للمخرج ومصممة الديكور عىل فكرة تساقط الحوائط يف نهاية العرض 

مؤكدا أنها فكرة جيدة. 
بدرجة  يتسم  عيل  هشام  املخرج  أن  عىل  مؤكدا  الروىب  محمد  الناقد  وتابع 
يوزع  بإتقان شديد وكيف  الحرفية ويعي جيدا كيف يصنع مشهده  كبرية من 

املخرجني عىل خشبة املرسح، بحيث يستطيع التأكيد عىل معنى املشهد. 
هو  مام  أكرت  للشخصية  أعطت  أنها  إىل  فأشار  الحكيم  وفاء  للفنانة  وبالنسبة 
مكتوب، وهو أمر ال يستطيع تحقيقه سوى ممثل محرتف و)حريف( مشريا إىل 
أنها استطاعت صنع أبعاد مختلفة للشخصية. وعن الفنانة ملياء كرم، قال هي 
ممثلة جيدة وموهوبة، استطاعت أن تؤدي الدور بشكل متقن، ونصيحتي لها 
أن تخفف من انفعاالتها بعض اليشء، تابع: هذه هي املرة األوىل التي أشاهد 
للدور  أضاف  حيث  كثريا،  به  فوجئت  وقد  العظيم،  عبد  محمد  للفنان  فيها 
تجسيد  استطاع  الخوف، كام  يبتعد عن دور عرتيس يف يشء من  أن  واستطاع 

الدور بكل حواسه، نظراته وحركته ولغته املتقنة. 
قبل  من  كبري  اجتهاد  به  العرض  قال:  املغيث  عبد  أنور  للفنان  مداخلة  ويف 
الفرعونية  مختلفة،  أزمنة  عرب  التيمة  تناوله  يف  خاصة  عيل،  هشام  املخرج 

والرومانية وغريها، ما يجعل املشكلة أكرث إنسانية.
موضحا  النقد،  بدور  إلميانه  بالندوة،  سعادته  عن  عيل  هشام  املخرج  وأعرب 
مؤكدا عىل  العرض،  تقديم  يستطيع  حتى  األشياء  من  مجموعة  عن  تنازل  أنه 
أنه ستكون هناك تعديالت أخرى للعرض، إذا تم مده موسام جديدا، وأعربت 
وجهت  كام  للدور،  تقدميها  وعن  بالندوة،  سعادتها  عن  الحكيم  وفاء  الفنانة 
كانت  عندما  اكتشفها  أول من  أنه  إىل  املغيث، مشرية  عبد  أنور  للفنان  الشكر 

طالبة. 
أي  أن  موضحا  العرض  بتقديم  مجاهد عن سعادته  املخرج سامح  أعرب  بينام 
الجدل تكون له قيمة كبرية، مؤكدا عىل اجتهاد املخرج وفريق  عمل فني يثري 

العمل الذي يضم ممثلني متميزين. 

والموسيقى  للمسرح  القومي  المركز  أقام 
محمد  المخرج  برئاسة  الشعبية  والفنون 
عرض  حول  تطبيقية  ندوة  الخولي 
الناقد  فيها  تحدث  مساء«  »الثامنة 
محمد  والناقد  الهجرسي،  جالل  والفنان 
مسرحنا،  جريدة  تحرير  رئيس  الروبى 
حضور  في  داود،  على  الباحث  وأدارها 
الغد  مسرح  ومدير  علي  هشام  المخرج 
العرض  وفناني  مجاهد  سامح  المخرج 
 . واإلعالميني.  الفنانني  من  وعدد 
تابعتها: رنا رأفت

.

الرويب: من الرضوري االستغناء عن كل ما ميكن االستغناء 
عنه



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

[

15 يناير 2018 العدد 542

21 [ رؤى

المأساة تكمن  والسخرية  الهزل  دروب  في   ..
الهالمية  السرية 

يف  الرشوع  عند  املرسحي  املخرج  تواجه  التي  االشكاليات  أهم  من 
العمل، وما هو  الهدف من تقديم هذا  التفكري لتقديم عمل مرسحي هو 
تحقيق  وبالتايل  للمتلقي،  العمل  رسائل  لتصل  ألدواته  األمثل  االستخدام 
اختيار  عىل  تؤثر  كثريه  عوامل  وهناك  املرسحي..  العمل  من  الهدف 
بني  من  معه،  والتفاعل  له  املتلقي  استقبال  وبالتايل  العمل،  من  الهدف 
للمجتمع وتأثري  املناخ االجتامعي والسيايس واالقتصادي  العوامل هو  تلك 
تلك املتغريات عىل املتلقي املتوقع للعمل.. رمبا كل ما سبق كان من أهم 
األسباب التي دفعت املخرج محمد الصغري ملحاولة تقديم عمله املرسحي 
)السرية الهالمية( عن نص هاملت لشكسبري الذي كتب معالجته الدرامية 
وليم  كتابات  يف  الشهرية  املآيس  أحد  هو  األصيل  فالنص  محمد”  “الحسن 
مخاطر  ولكن  كثرية،  برؤى  املخرجني  من  الكثري  تناولها  التي  شكسبري 
من  التفكري  كان  لذا  التكرار..  فخ  يف  الوقوع  يف  تكمن  جديد  من  تقدميها 
اللحظة  مع  تتناغم  صيغة  إيجاد  محاولة  يف  والدراماتورج  املخرج  قبل 
الراهنة وتخاطب ثقافة املتلقي وتراثه الذي يختلف متاما مع ثقافة وتراث 
مع  يتناسب  درامي  بناء  تقديم  محاوال  العرض  نص  فجاء  األصيل..  النص 
طبيعة املتلقي وإطاره املجتمعي الذي يضم بني طياته الكثري من املتغريات 
عىل  أثرت  مشكالت  من  تحمله  وما  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية 
ولهذا  والنفسية..  املادية  الضغوط  من  بكثري  وحملتهم  املجتمع  أفراد 
مفرداته  لكل  رئيسيا  منطلقا  ديالريت  الكوميديا  من  يتخذ  العمل  أن  نجد 
مع  يتنغام  مبا  أخرى  ومدارس  بأساليب  اللحظات  بعض  يف  االستعانة  مع 
فكان  النهايئ..  املنتج  تشويه  إىل  يؤدي  خلط  أو  افتعال  دون  العام  اإلطار 
الهدف منذ البداية هو السخرية من واقع يعج باملشكالت واألزمات؛ ولذا 
اللهجة  بتلك  املتلقي  مخيلة  يف  الراسخ  الرتايث  الشكل  عىل  االعتامد  كان 
يف  )هاملت  »هراث«  وهو  البطل  اسم  وكذا  مرص  صعيد  إىل  تنتمي  التي 

النص األصيل( وحتى ال يختلط األمر عىل املتلقي ويعتقد أنه أمام موروث 
شعبي رصف تعمد الحسن محمد كاتب النص إىل إضافة مفردات عرصية 
االجتامعي  التواصل  برامج  الشائعة يف  اإلنرتنت  املوبايل ومصطلحات  مثل 
ومزجها مع التعبريات يف تلك اللهجة الجنوبية لتصبح لغة النص تعرب عن 
إشكالية اللحظة الراهنة من خلط بني كل التوجهات وعدم وضوح الهوية 
رغم وجود مفرداتها يتضح هذا أيضا يف األسلوب الساخر املستخدم يف بناء 
كل مشاهد العمل مبا فيها املشاهد التي تعرب عن ذروة التصاعد الدرامي 
والرتدد الذي يجتاح البطل والذي تشظى داخل النص إىل ثالث شخصيات 
كل  لتتحول  الحقيقة(  عن  والباحث   – واملنتقم   – الساذج  املسامل  )هراث 
شخوص العمل داخل هذا اإلطار الساخر الهزيل إىل شخوص هزلية تتحدث 
بلغة تعتمد عىل الهزل بداية من شبح األب مرورا بكل شخصيات العمل.. 
الراهنة  األوضاع  لكل  ساخرة  نظرة  الدرامي  وبناؤه  النص  لغة  لتجسد 
ومفجرة الكوميديا من قمة املأساة يف مجتمع النص لتحيله عىل ما يحدث 
وجعلها  الشخصيات  بناء  عىل  أيضا  هذا  انسحب  مشكالت،  من  الواقع  يف 
البناء  ليتسق  ديالريت  الكوميديا  يف  كام  النمطية  الشخصيات  إىل  أقرب 
داخل  ومنطقيتها  العمل  فرضيات  متاسك  ورغم  مفرداته..  بكل  الدرامي 
اإليقاع  عىل  الحفاظ  يستطع  مل  البناء  وبهذا  النص  أن  إال  الدرامي  اإلطار 
التي  التفاصيل  بعض  استعراض  يف  واستغرق  املنهج  يفرضه  الذي  الرسيع 

أثرت عىل اإليقاع العام ليشعر املتلقي بطول زمن العرض.
بهدفه  األوىل  اللحظة  منذ  واعيا  كان  فقد  الصغري،  محمد  املخرج  عن  أما 
وهو صناعة البهجة واملتعة للمتلقي مع تصدير السخرية املوجودة داخل 
فعىل  متناقضات،  من  تحتوي  ما  بكل  الراهنة  للحظة  وإحالتها  العمل 
باالحتفالية  يوحي  بشكل  الذي صممه “مصطفى حامد”  الديكور  مستوى 
دون الوقوع يف براثن تحديد مكان ما أو زمن ما حيث جاء بتحديد فتحت 
بني  تنوعت  هندسية  بأشكال  زينه  الذي  األمامي  اإلطار  بهذا  الربوسينيوم 
لهذا  متدرجة  ترديدات  ثم  ساخنة  ألوان  ذات  واملستطيل  واملربع  املثلث 
تخصيصه  تم  مستوى  عىل  يحتوي  الذي  املرسح  عمق  إىل  متجة  اإلطار 
التي  األشكال  بنفس  تلوينه  تم  أيضا  وهو  والكورال،  املوسيقية  للفرقة 
املرسح  عمق  بكامل  تعليقه  تم  ما  مع  املرسح  مقدمة  يف  اإلطار  احتواها 
االحتفالية  الصورة  لتكتمل  السامء  نجوم  وكأنها  مضيئة  صغريه  ملبات  من 
وآنيتها مع  اللحظة  لعمومية  والتي رسخت  واملخرج،  املصمم  أرادها  التي 
ولكن  الحدث،  مكان  إىل  لإلشارة  الصغرية  الديكور  قطع  بعض  استخدام 
خارجي  كمشهد  استخدمها  التي  القرص  مثل رشفة  تقليدي  غري  باستخدام 

ليكرث  الذي جعله يف شكل رأيس  الرسير  الجمهور.. وكذا  أمام  ثم داخيل 
للخروج عىل الشكل الواقعي يف كل عنارص العمل واإلشارة إىل الخروج عىل 
األعراف يف مجتمع النص، املالبس التي صممتها “هبة مجدي” جاءت عىل 
نفس النهج يف األلوان املبهجة الساخنة وإن أعطى الطابع العام للتصميم 
التقليدي/  النسايئ  الجلباب  العباءة/  الصعيدي/  )الجلباب  الرتايث  الشكل 
االحتفايل  للشكل  يرسخ  فنتازي  إطار  والتصميم  اللون  ويجمع  الرسوال( 
الهزيل العام الذي حدده املخرج لإلطار التشكييل للعمل مع إضافة ملسات 
مضافا  التشكييل  اإلطار  هذا  الراهنة..  باللحظة  دامئا  املتلقي  تذكر  عرصية 
التقلديدي  القالب  من  الخروج  للمخرج  أتاح  للعمل  الدارمي  البناء  إليه 
تناغم حيث  أكرث من منهج يف  بني  املزج  فقد عمل عىل  املؤدين  يف حركة 
املرسح  عمق  يف  املوسيقية  الفرقة  تلك  خالل  من  الحية  األغاين  استخدم 
خالل  من  برصيا  معادال  لهم  وصنع  املعروفة  بوظائفه  الكورس  عن  بديال 
حركيا  الشخصيات  تقديم  يف  استخدمهم  الذي  الحريك  األداء  مجموعة 
إىل  لإلشارة  مشهد  بكل  حركيا  توظيفهم  خالل  من  تشكيليا  إطارا  ووضع 
مكان الحدث )منزل/ حقل/ ساحة عامة( منتهجا الشكل الربيختي يف كرس 
اإليهام واإلشارة إىل املقابر بلوحات مكتوبة وكذا تقديم بعض الشخصيات 
األم  شخصية  يؤدي  من  جعل  بل  للمتلقي  بأدوارهم  والتعريف  لنفسها 
األشعار  وبشاعته..  الجرم  لعبثية  ويرسخ  ديالريت  الكوميديا  يف  كام  رجل 
وجوليا(  )سمري  الحريك  واألداء  وحيد  محمود  واأللحان  الشاعر  الله  لعبد 
استطاعوا التكريث للجو االحتفايل الهزيل وأداء وظيفة الكورس بشكل غري 
أيضا  هي  فجاءت  اإلضاءة  أما  للعمل..  العام  اإلطار  مع  متامشيا  تقليدي 
بعض  يف  إال  الكوميديا  لصنع  توظيفها  وتم  بل  التشكييل  لإلطار  مكملة 
لحظات العمل خرجت عن هذا اإلطار لتحول خشبة املرسح إىل الضبابية، 
ورغم دالالتها فإنها مل تتناغم مع باقي مفردات العمل.. واستطاع املخرج 
الثاليث  التشظي  بهذا  )هاملت(  هراث  شخصية  يف  نظره  وجهة  يضع  أن 
للشخصية وإبراز الرصاع الداخيل بصناعته مشهدا حركيا يجسد تلك الحالة، 
احتدم  أن  بعد  أبيه  قاتل  لعمه  الحقيقة  عن  الباحث  بقتل  ينتهى  والذي 
هو  العمل  يف  األهم  اإلشكالية  أما  واملنتقم..  الساذج  املسامل  بني  الرصاع 
اإليقاع الذي غاب عن بعض املشاهد فتأثر اإليقاع العام نتيجة االستغراق 
مل  التحية  يستحق  عمل  أمام  فنحن  املالحظات  تلك  ورغم  الكوميديا..  يف 
قدمته مجموعة العمل من جهد وانضباط وعدم االنزالق يف هوة اإلسفاف 
كل  ظل  يف  املتلقي  لها  يحتاج  التي  الكوميديا  يقدم  راٍق  عمل  وتقديم 

الظروف املحيطة.
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الميتة الرفيقة  انتحار 
العالم واكتشاف  الجنون  بني  ما 

تقدميه  يتم  جيد  عرض  أمام  نكون  عندما  نعد  أن  ميكننا  الخسارات  من  كم 
عىل الخشبة يف صالة تكاد تكون فارغة إال من آحاد. بالطبع ال ميكن أن نلقي 
بالالمئة عىل صّناع العرض املرسحي »انتحار الرفيقة امليتة« الذي أنتجه مرسح 
العلمة يف 2017 الذين وفروا أفيش بحجم كبري يكفي ليستجلب جمهورا وتم 
اإلعالن من طرفهم عن العرض وتوقيته بالطرق التي تتوافر عندهم.. املشكلة 
يجعل  أن  يستطع  مل  بحيث  العرض  يستضيف  الذي  املرسح  عند  اإلعالم  يف 
حتى املهتمني باملرسح من فنانني وشباب هاو يعلمون باألمر. ال تزال املسارح 
يف الجزائر تفتقد يف الكثري منها إىل أدىن درجات االحرتافية فيام يخص اإلعالم. 

وهو مشكل ال يزال يسأل عنه املسئولون عن هذا يف كل مرسح.
ممثلة  تعمل  أقفار«  »رفيقة  تسمى  عرشينية  شابة  شخصية  يتناول  العرض 
بسبب  االنتحار  تقرر  بوساحة(  بن  أصالة  كنزة  املبدعة  بالدور  )قامت 
عند  تراها  التي  التفكري  لنوعية  ورفضها  تعيشها  كانت  التي  الضغوطات 
تراه  الذي  الشديد  والتناقض  القاتل  الروتني  ضمنه.  تعيش  الذي  املجتمع 
التي  متوت(  أن  تقرر  فريونيكا  كويلو:  باولو  )رواية  بفريونيكا  تتأثر  يجعلها 
بهذه  القيام  رفيقة  تقرر  كثرية.  وتشابهات  تقاطعات  شخصيتها  يف  وجدت 
تكون  النتيجة  أن  غري  الحياة.  متطلبات  كل  متلك  أنها  رغم  القاسية  الخطوة 
مستشفى  يف  تستيقظ  وهي  نفسها  تكتشف  ترغب.إذ  كانت  ما  عكس  عىل 
تصاب  به  االنتحار  رفيقة  حاولت  الذي  الدواء  بسبب  العقلية  لألمراض 
الشاب  املمثل  بالدور  )قام  الطبيب  ويتدخل  الشخصية  يف  جزيئ  بانفصام 
الطبيب  هذا  القلب.  يف  ثقب  لديها  بأّن  عليها  فيكذب  ناموس(  عيل  املبدع 
الشاب الذي ميارس عمله يف املستشفى الخاص باحرتاف وثقة. يجد نفسه أمام 
وبني  عمله  يف  الكبرية  مقدرته  إثبات  يف  محاوالته  رفيقة..بني  حالة  خصوصية 
تجاه  واجبه  األمر وبني  نهاية  الخاصة يف  لها ضوابطها  انتامئه ملؤسسة خاصة 
النزيلة الجديدة. يف داخل املشفى تتعرف الشابة عىل شخصيات تؤثر عليهم 
الوقت  طوال  تلبس  التي  سرياوي(  هاجر  )متثيل:  »زهوة«  مثل  بهم  وتتأثر 
تغرم  الذي  االنطوايئ  الشاب  ورساج  منها  مقربة  تصبح  بحيث  املحامية  زي 
من  يخرج  وبفضلها  اآلخر  هو  حبها  يف  يقع  معه  محاوالت  وبعد  رفيقة  بيه 
انطوائيته ويتكلم بعد فرتة مطولة من الصمت ثم يظهر يف األخري أنه ضابط 

مخابرات.
تعيش  أن  فتحاول  باملستشفى  مكوثها  فرتة  يف  لألحداث  الشابة  نظرة  تتغري 
االختالف  الغد.  من  ودون خوف  الناس  بآراء  اهتامم  دون  الحياة  يف  تجربتها 
املستشفى.  ذلك  يف  املجانني  قبل  من  رساج  قتل  يتم  عندما  يأيت  املفصيل 
ميكن  هل  وأمامنا:  أمامها  الكبري  التساؤل  تفتح  املحسوبة  غري  املفاجأة  هذه 
أن تجرب مجددا تجربة االنتحار كخيار؟ هي نهاية مفتوحة ميكن أن يكملها 

املتلقي بطرائق متنوعة.
من  كثرية  مفاصل  ويف  ابتداًء  »قامتة«  وجودية  أجواء  ضمن  املرسحية  تنوُس 
والجنون.املوت  العقل  وقيمتها.  الحياة  حول  كثرية  أسئلة  يف  تنخرط  العمل. 
والحياة. املهم والتافه.. القّيم والساذج.. وتقرتب يف بعض محطاتها من أجواء 
العاملني( )بعض  إميانويل شميت )فندق  أو  مرسح سارتر )جلسة رسية( مثال 
أيضا.  واضحة  اختالفات  مع  مقاربة  بأشكال  نفسها  التيمة  تناولت  العروض 
انظر مقايل: تساؤالت. أو هيا بنا ننتحر فالعامل أسود ضمن كتايب: خطوط غري 
مستقيمة( حيث تجد الشخصية نفسها يف مكان غريب عنها ال تعرف ما هو 
وتبدأ شيئا فشيئا يف التعرف عليه واتخاذ موقف مضاد من البقاء فيه. الرغبة 
بالخروج منه ووجود قوة تحول بينها وبني ذلك. يبدأ املكان الغريب الذي ال 
يشري يشء غري حوار الشخصيات بأنه مستشفى بتشجيع رفيقة عىل التساؤالت 
الكربى كالتي ذكرناها. العرض ذيك بامتياز تجتمع فيه الفلسفة إىل جوار األدب 
أن  الشخصيات  تنىس  ال  واإلبداع  الفن  يف  شهرية  وأسامء  واملوسيقى  والشعر 

تذكرها.
العرض يناقش الهشاشة اإلنسانية التي تجعل من لحظات ما تشجع عىل نزول 
متقن  عرض  إنه  صاٍف.  ضحك  يف  صاحبها  تستغرق  أخرى  ولحظات  الدمع. 

كتابة نصية ثم ركحية ليس وليد عبقرية ولكنه وليد جهد محرتف ملخرج عرف 
جيدا مامرسة دوره وتوزيع املهام عىل كل املجموعة الصانعة للعمل.

مضت عصور بينام كان محبو املرسح يعلنون بثقة أنه »أبو الفنون« مع بعض 
الطبيعي  األب  هو  أيضا  املرسح  أن  نستكشف  منها  العرض  وهذا  العروض 
واألحداث  النص  بناء  يف  التيمة  هذه  احتكم عىل  ألنه  ليس  أيضا.  »للجنون« 
فقط بل ألنه بنى إخراجه أيضا عىل الجنون.. مفردات العرض بقدر ما كانت 
بسيطة كانت تنفتح عىل صور تأويلية كثرية. الغموض الذي رّكز املخرج عىل 
تعمل  أكرث مام  الظالل  فيها  تعمل  كانت  التي  اإلضاءة  العرض.  تواجده طيلة 
السينوغرافيا  املتلقي..  عند  والرتقب  اإلبهام  أنتج  فني  لغرض  املبهرة  األضواء 
املتقشفة التي جمعت صناديق خشبية وأخرى ورقية ميكن أن نجدها مرمية 
بعيدا  العرض  هذا  تدويرها يف  السينوغراف  يحسن  بينام  الطريق  قارعة  عىل 
للجهة  املالية  املقدرات  واستنزاف  السينوغرافيا  جودة  بني  تربط  أوهام  عن 
وانفتاحه  بغموضه  املكان  بدقة يف رسم معامل  السينوغرافيا  املنتجة. ساهمت 
عىل التأويل لوال تحديد الحوار إلطارها. يحسب للسينوغراف حمزة جاب الله 
تكون  أن  فضل  ما  بقدر  فيه  املبالغ  الجاميل  اإلغراء  إىل  تنحاز  يجعلها  مل  أنه 
التفسري  اتزانا. وقابلة للتأويل املتعدد بدال من  أحجام مكوناتها مناسبة وأكرث 

األحادي املبارش الذي يظهر كثريا يف العروض املرسحية.
»خيارا جامليا«  كانت  رفيقة(  )عدا  مقلوبة  يلبسها  الجميع  كان  التي  املالبس 
خارج  عامل  املتوازيني.  العاملني  بني  االختالف  حدد  العمل  صّناع  بتعبري 
ورسيايل.  مجنون  وآخر  واقعي  حقيقي  واحد  داخله..  وعامل  املستشفى 
أخرى  جهة  ومن  هكذا.  تفسريه  ميكن  أيضا  والعامية  الفصحى  استخدام 
بالنسبة للموسيقى ليس عجيبا أن رفيقة عندما اخذت السامعات من املمرضة 
وتطوف  الخشبة  من  تنزل  أن  ومبهجة  رسيعة  إيقاعية  موسيقى  وانترشت 
اإلطار  خارج  أخرى  حياة  إنها  بعضهم.  وتراقص  بل  الجمهور  حيث  بالقاعة 
الذي وجدت نفسها فيه. ألوان وحركة وجامل خارجيا يف مقابل قتامة وموات 

وقبح يف الداخل.
أدوارها  تجسيد  يف  املحرتفة  أدواتها  متتلك  متميزة.  ممثلة  أصالة«  »كنزة 
واالنطالق بها إىل أبعد الحدود. سبق لها أن قدمت عدة أعامل للمرسح مثل 
الجيدات  املمثالت  من  وهي  وغريها.  اإلسكافية  شكازولو.  الجزائر.  ملحمة 
يكون  يكاد  للفصحى  ونطقها  والرقص  التمثيل  عىل  القدرة  ميتلكن  الاليئ 
الخشبة  عىل  شاهدته  الذي  ناموس«  »عيل  أن  كام  غريها.  خالف  عىل  مثاليا 
العاملني«  يف مرسحية أخرى وسبق له املشاركة يف مرسحية هامة مثل »فندق 
الواعية يف  القدرة  ميتلك  بارعا  كان  الخليفة«  و«  »ميا«  مثل  أعامل  إىل  إضافة 
عىل  قادرا  تجعله  دوره  صدقية  واضحة.  وانسيابية  بخفة  دوره  مع  التعامل 
هذا  يف  جميعا  املمثلني  أن  والحقيقة  صعوبة.  بغري  األدوار  من  الكثري  متثيل 
العرض كانوا يف أدوار كأنها كتبت خصيصا من أجلهم. اختيارات املخرج كانت 
متميزة حقا يف هذا. شخصية »عبدو« أيضا التي قام بها املمثل »رمزي كجة« 
درجاته.  أفضل  إىل  الجمهور  عند  التلقي  رفعت  إنها  بل  فقط  مبدعة  تكن  مل 
يقوم  عسكريا  نفسه  يظن  الذي  املجنون  دور  يلعب  وهو  الهزلية  ملحاته 
عمل  يفرضه  الذي  الحزن  بني  التوازن  يف  دورها  مارست  النظامية  بواجباته 
الكاتب  اقرتحها  كوميديا  وبني  العقلية  لألمراض  مستشفى  يف  الجنون  يناقش 
ليبنّي أن يف األحزان كثريا ما تنبت أشجار الفرح وترتفع عاليا. كان رمزي مع 
»الجنون  متزن  بعقل  يبدعون  وهم  حاالتهم  أفضل  يف  وزمالئهم  وعيل  كنزة 

بجده وهزله«.
واقع  فيام يخص  الكثريون  يبديه  الذي  الكبري  التشاؤم  من  الرغم  أخريا.. عىل 
التي  الهزيلة  األعامل  من  الكبري  الكم  وسط  الجزائر  يف  املرسح  ومستقبل 
تقدم هنا وهناك فإن هناك تباشري تدعو للتفاؤل حقا فيام يقدمه عدد هام 
العرض عالمة جميلة من  الفنانني والشباب منهم خاصة. ال شك أن هذا  من 

عالماتها.

ياسني سليامين
بطاقة العرض 

اسم العرض: 

انتحار 

الرفيقة امليتة

جهة االنتاج:  

مرسح العلمة

عام اإلنتاج: 

 2017

تأليف 
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 بن براهيم
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سعيدة فرصة 
الفالسفة وفكر  األديان  رسالة  تحمل  كوميديا 

الفالسفة  شهيد  الكبري  اليوناين  للفيلسوف  شهرية  مقولة  نفسك«  »اعرف 
ومعرفة  اإلنسان،  حقيقة  عن  للبحث  الوقت  ذات  يف  دعوة  وهي  »سقراط«، 
وكل  الرش  عن  والبعد  الخري  بعمل  شهواته  وترويض  داخله،  الكامنة  األرسار 
»فرصة  املرسحي  العرض  صناع  اتبعه  الذي  نفسه  املنهج  وهو  السيئة،  الصفات 
سعيدة« الذي ُيعرض حالًيا عىل مرسح السالم، تأليف صالح عريب فكرة وإخراج 
أحمد  الصاوي،  محمد  أحمد،  فتوح  بدير،  أحمد  النجوم  وبطولة  جمعة  محمد 
خشبة  عىل  تقف  التي  طالب  أبو  إميان  واإلعالمية  محروس،  خالد  الدمرداش، 

املرسح كممثلة ألول مرة، ومجموعة من نجوم املستقبل.
حيث يجسد الفنان أحمد بدير شخصية »مرتىض« وهو رجل مسن قد بلغ من 
الُعمر التاسعة والسبعني ويعاين من الوحدة، ويف يوم عيد ميالده الذي يحتفل به 
يحتفلون  أنهم  يتخيل  وبناته وأصدقاؤه،  الناس: زوجته  تركه كل  أن  بعد  وحده 
معه، ولكن رسعان ما يفيق من هذا الخيال ويعود إىل وحدته، ويبدأ يف مواجهة 

نفسه باألخطاء التي أوصلته إىل هذه الوحدة.
تواجهه  التي  نفسه  يجسد  حيث  فانتازي  كوميدي  قالب  يف  تقدم  الفكرة  هذه 
املرآة ويبدأ يذكره مبا كان  الذي يخرج له من  الدمرداش  الفنان أحمد  بأخطائه 
إىل   - املتلقي  ينقل معه  وبالطبع   - فينقله  املختلفة،  مراحل حياته  يفعله خالل 
بدير ومحمد  أحمد  فيظهر  امللكية،  االبتدائية يف عهد  املرحلة  الدرايس يف  فصله 
هذه  عن  يعرب  الذي  املدريس  بالزي  طالب  أبو  وإميان  أحمد  وفتوح  الصاوي 

املرحلة »املريلة« ويرتدون باروكات تعرب عن قصات الشعر يف هذه السن وهذه 
تجاه  العدوانية  وسلوكياته  انحرافه  بداية  نرى  النقلة  هذه  ويف  الزمنية،  املرحلة 
املقالب  وتدبري  السندوتشات  ورسقة  والكذب  االحتيال  حيث  ومدرسيه  زمالئه 
التي قد تتسبب يف فصل اثنني من التالميذ، وهنا يطالبه نفسه بتصحيح أخطائه 

إلنقاذهم من الفصل.
التجارة  كلية  كافيرتيا  األحداث يف  تدور  الجامعة حيث  إىل مرحلة  به  ينتقل  ثم 
يف سبعينيات القرن املايض وتظهر مالمح هذه املرحلة بقوة متجسدة يف املالبس 
املتمثلة يف القمصان املشجرة والبنطلونات الشارليستون وقصات الشعر واألغاين 
إبالغ  حد  إىل  لزمالئه  للمقالب  تدبريه  يصل  املرحلة  هذه  ويف  أيًضا،  واألفالم 
زميله وكذلك  يحبها  التي  بالفتاة  للفوز  عليهم  والقبض  السيايس عنهم  البوليس 
فوزه برئاسة اتحاد الطالب، ويطالبه نفسه بتصحيح هذه األخطاء أيضا وإخراج 

زمالئه من السجن ويفعل ذلك.
وينتقل به بعد ذلك للمرحلة األخرية حيث أصبح مديرًا ملكتب أحد الوزراء وقد 
كان  هو  بينام  وأحبته  الدراسية  املراحل  كل  زاملته  التي  الفتاة  من  بالزواج  فاز 
يستغلها مادًيا، وقد أصبح أًبا لفتاتني يف سن الزواج ويرفض أن يزوجهن من أبناء 
أصدقائه الذي أصبح يتعاىل عليهم، ويتطور األمر حتى إنه طرد بناته من املنزل 
وتبعتهم األم، وتدخل أيضا نفسه يف تصحيح هذا املوقف فوافق عىل زواجهن، 

وانتهت األحداث بحضورهم جميًعا حفل عيد ميالده.
وهي  خاصة  طبيعة  له  ديكوًرا  تطلبت  والزمانية  املكانية  النقالت  هذه  بالطبع 
الشكل  الفنان مصطفى حامد، فضاًل عن  به ديكور  التغيري، وهو ما متيز  سهولة 
الجاميل له واإلضاءة التي برعت يف إظهاره وتوضيحه للفنان عز حلمي، واملالبس 
أيضا عن هذه  وبكوميديا  بدقة  والتي عربت  الفنانة هبة طنطاوي  نفذتها  التي 
املراحل الزمكانية، كام تخلل العرض بعض األغنيات من أشعار أمين النمر وألحان 

وتوزيع إيهاب حمدي.
من كل ما سبق نصل إىل نتيجة واحدة أننا أمام مخرج استطاع أن يحقق عدة 
معادالت صعبة أولها التعامل مع نجوم كبار واستجابة هؤالء النجوم لتوجيهات 
متكاملة حيث  فنية  وجبة  وتقديم  بالطبع،  أيضا  لهم  ُيحسب  مخرج شاب مام 

السابق، وهي رسالة غاية  بها يف مقايل  التي سبق أن طالبت  الرسالة  أو  الفكرة 
األديان،  كل  به  تطالب  ما  وهو  الضمري«  وأعامل  النفس  »محاسبة  األهمية  يف 
فقد جاء يف القرآن الكريم قول الحق جل وعال )ال أقسم بيوم القيامة وال أقسم 
بالنفس اللوامة(، وكام جاء بالكتاب املقدس )إن الحكمة ال َتِلج النفس الساعية 
باملكر، وال تِحل يف الجسد املسرتق للخطية( »سفر الحكمة 1: 4«، وأيضا كام جاء 
يف نصائح البابا كريلس يف محاسبة النفس )اجلس بينك وبني نفسك كل آخر نهار 
منها،  انغلبت  أنك  تعرف  التي  الهفوات  عىل  واحزن  عملته  عام  ذاتك  وحاسب 
اجلس بينك وبني نفسك واجمع أفكارك وقل ماذا عملنا يف هذا اليوم مام يريض 
الله؟ وماذا عملنا مام يغضبه؟ فإن وجدت نفسك عملت أعامال تريض الله فرس 

وافرح وزد كل يوم عىل أعاملك(.
املساحة  الكوميديا  فاحتلت  فنتازي،  كوميدي  بإطار  الرسالة  هذه  غلف  وقد 
األكرب من العرض يف الحوارات واملالبس واإلكسسوارات، ورغم ذلك فالعرض خاٍل 
املشاهد لإلضحاك،  النص يف بعض  الخروج عن  السياق رغم  أي خروج عن  من 
وإضاءة  بديكورات  والسمعية  البرصية  متعة  محقًقا  األرسة،  يناسب  عرض  فهو 
إىل  تشري  التي  املرسحية  الفرجة  عنارص  وموسيقى..  وغناء  حريك  وأداء  ومالبس 
املنفذ  املخرج  معه  وبالطبع  جمعة  محمد  اسمه  خلفها  يقف  كبري  فنان  وجود 

حسن الزقم.
بطل  إن  نقول  أن  فيكفي  التمثيل،  معاهد  يف  ُيدرَّس  فهو  الفنانني  أداء  عن  أما 
أحمد،  وفتوح  الصاوي  محمد  النجامن  ومعه  بدير  أحمد  النجم  هو  العرض 
فثالثتهم عزفوا مًعا لحًنا عبقريًّا خالًيا من أي نشاذ، فضاًل عن أداء الفنان أحمد 
وكانت  مختلفة،  ثالث شخصيات  الذي جسد  محروس  خالد  والفنان  الدمرداش، 
مفاجأة العرض الفنانة إميان أبو طالب. ولألسف البامفيلت خاٍل من أسامء بقية 

الفنانني الذين جسدوا أدوارهم بعبقرية أيًضا.
ومدير  العرض  منتج  وهو  ذلك  كل  خلف  يقف  من  يف  حق  كلمة  يفوتني  ال 
كل  فيها  تحققت  عروض  أربعة  له  شاهدت  الذي  طلبة  أرشف  الفنان  املرسح 
العنارص التي ذكرتها: قواعد العشق األربعون، الحفلة التنكرية، والد البلد، وأخريًا 

ا فنان ويقدم كل ما يحمل قيمة فنية. فرصة سعيدة، هو حقًّ

نور الهدى عبد املنعم

بطاقة العرض

اسم العرض: 

فرصة سعيدة

جهة اإلنتاج: 

مرسح السالم

عام اإلنتاج: 

2018 /2017

تأليف: 

صالح عريب

فكرة 
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والرجل المرأة  عن  الخاطيء  الفهم  وتفسريات  الرغبات  صراع 
صرصار مصري 

الطاليب  للمهرجان  والعرشين  الثانية  الدورة  فعاليات  ضمن 
لنص  عرضا  األسنان  طب  كلية  قدمت  طنطا،  بجامعة  للمرسج 

توفيق الحكيم “مصري رصصار” من إخراج يارس مرعي،
الحقيقة، إنني من خالل مشاهدايت املتعددة للمرسح الجامعي، 
الكليات  تقدمها  التي  العروض  بني  فارقا  هناك  أن  الحظنا 
أن  صحيح  النظرية،  الكليات  وبني  األسنان،  طب  ومنها  العملية 
هذا مبحث ليس هنا مبكانه، ولكننا فقط نود اإلشارة ألن طلبة 
الكليات العلمية لديها الحس واملعرفة أن هناك رشوطا يجب أن 
عن  النظر  برصف  تجربة؛  إجراء  من  تتمكن  حتى  مقدما  تتوافر 

نجاحها أو عدمه.
التفسريات  ينزع  أن  يقدر  مل  عرض  نص  أمام  إننا  الحقيقة، 
عىل  تم  الذي  الحذف  رغم  الحكيم  لنص  كانت  التي  املتعددة 
وخارجيا  داخليا  املعيش  الواقع  أن  كام  املخرج،  قبل  من  النص 

ألقى بتفسري وموقف له ومنه.
ملن  اليومي  والشجار  سامية،  وزوجته  عادل  عن  يتحدث  النص 
سامية  تربح  وطبعا  الصباح،  يف  للحامم  الدخول  يف  األول  يكون 
ويدخل  فترصخ  رصصورا؛  البانيو  يف  تجد  ولكنها  الحامم  لتدخل 
وتسلق  البالعوة  من  الهروب  يحاول  وهو  الرصصور  ليجد  عادل 
عادل  ويعحب  وتكرارا،  مرارا  يسقط  ولكنه  امللساء،  الجدران 

وال  معه  الوقت  ويقيض  استسالمه،  أو  الرصصور  يأس  لعدم 
داخل  مملكته  يف  وهو  الرصاصري  ملك  رأينا  قبال  للعمل،  يذهب 
والكاهن،  والعامل  ووزيره  وزوجته  بيته  حوار  مع  الحامم،  شق 
املجموعة  هذه  عىل  ملك  أنه  مفاده  حوار  هناك  كان  وطبعا 
الرصاصري  أن  عىل  الكاذب  التأكيد  محاولة  ثم  تهتم،  ال  والبقية 
ندر،  فيام  إال  بعضها  مع  تجتمع  ال  أنها  رغم  املخلوقات  أفضل 
النمل  وبني  بينهم  املقارنة  ثم  مثال،  الطامطم  من  قطعة  حول 
يستطيع  وال  ظهره  فوق  منقلبا  رصصورا  يرى  ما  رسعان  الذي 
الحركة، ساعتها يأيت إليه ويقتله ويحمله كادخار لغذائه، وتبيان 
التقديم  يف  ولكن  الرصاصري،  بعكس  ومجتمع  منظم  النمل  أن 
رصصور  صور  حريك،  بأداء  األيام؛  هذه  كعادة  للعرض  األويل 
ولكنها  لألنثى،  الهدايا  يقدم  والذكر  الغزل،  يتبادالن  ورصصورة 
فيذهب  إليها،  بها  يأيت  أن  منه  وتطلب  بعيدا  املوزة  ترمي 

وينقلب ويأتيه النمل، وتخرج هي ساملة.
والرصصور املغرم هذا سندرك أنه ابن الوزير فيام بعد، وسنعرف 
هناك  كانت   - امللك  إال  هو  ما  البانيو  يف  الواقع  الرصصور  أن 
فكرة مل تكتمل من وراء هذا التدخل رمبا - ففي املشهد السابق 
يدخل الوزير متجهام ألن ابنه قد وقع وأحاط به النمل، ويدخل 
امللك  الحل ولكنهم ال يجتمعون، فريى  الرصاصري يف جدال حول 
أن يذهب طبقا ملشورة العامل لريى هذا الحوض الذي ميتلئ باملاء 
الزوج  امللك  ضد  تحريضية  دعوى  هناك  وتكون  البانيو،  صباحا/ 
من امللكة للوزير محاولة االنقالب عىل امللك ال مساعدته، ولكن 

فجأة يطل العامل من الشق ويرصخ بأن امللك قد وقع،
عادل  ليعود  الرشكة  أرسلته  الذي  الطبيب  لرنى  العرض  ويستمر 
ويدخل  بالرصصور،  اهتاممه  حالة  ويرى  مريض،  أنه  أبلغ  الذي 
النفس بأن عادل يرى  يف حوار يحاول أن يسقط بعضا من علم 
نفسه معادال للرصصور وعىل الزوجة أن تهتم بزوجها وتحاول أن 
تبني له أهميته، وهذا يتم بشكل فج يجعل عادل يفطن لألمر، 

فيرشح األمر لطبيب، بأنه صحيح يسمع كالم، ولكن ليس ضعفا 
وإمنا إلشعار الزوجة بأهميتها وحبه لها، وينجح يف أخذ الطبيب 
الحامم  تدخل  الشغالة  ولكن  الرصصور،  مبحاوالت  إعجابا  لصفه 
وتقتل الرصصور، ساعتها يغضب عادل ويعقد مقارنة رسيعة يف 
رأسه، ثم يخرج املسدس ويطلق النار عىل نفسه، وقبلها يطلب 

من الشغالة أن تأيت وتلقي به يف القاممة.
يوجد  ال  الحكيم  نص  يف  الحكيم،  نص  ال  العرض  نص  هو  هذا 
عادل  إليه  وينظر  الرصصور  يحمل  وهو  النمل  وإمنا  ناري،  طلق 
تأيت  ما  رسعات  والقدرة،  النمل  تنظيم  عن  ويتحدثان  والطبيب 
تأيت  التي  األوامر  ثم  كله،  النمل  لتزيل  باملاء واملمسحة  الشغالة 
يوما،  إجازة  منحه  قد  الطبيب  أنه  مبا  أشياء  ليفعل  الزوجة  من 
من  لتزيله  واملساحة  بالجردل  تأيت  أن  الشغالة  يف  عادل  ليرصخ 
الوجود، كام أن الراديو عند الحكيم كان يرصح بأخبار عن ثورة 
األغنية  ثم  الثورة،  تأخر  مستنكرا  عادل  وتعقيب  إلخ،  الزنوج.. 

ومقطع )وما نيل املطالب بالتمني( وما حدث بعدها. إلخ.
وقد أطلنا عىل غري عادتنا يف تبيان نص العرض نظرا لعدم تواتر 
النص يف املرسح املرصي اآلن، ويقدم نادرا جدا، لذا رمبا ال يعرفه 

الكثريون.
الرجل  وتقتل  املرأة رشيرة  إن  أوال  يقول  العرض  نص  أن  سنجد 
ولكنه  االفتتاحي،  املشهد  يف  جاء  ما  هذا  بسيطة،  لرغبات  طبقا 
مشهد يخرج عن توجهات الحكيم وعن متطلبات العرض، حتى 

لو كان لوضع بسمة أولية.
وضعت  التي  الكثرية  التفسريات  يحمل  حاله  عىل  العرض  ونص 
عىل نص الحكيم، وكيف أنه نص ينتمي لفلسفة العبث، فالكائن 
منطق  لها  ليس  متحكمة  قوى  قبضة  يف  وهو  مصريه،  يقرر  ال 
الحكيم  إتيان  مع  العبثية  هذه  مزج  البعض  ويحاول  تربير،  أو 
بصورة أخرى من الرتاجيديا، وهي الدأب عىل املقاومة واملحاولة 
املصري  يكون  النهاية  ويف  مهرب،  ال  بأنه  املسبقة  املعرفة  رغم 
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امللوك  تراجيدا  وليست  العامل  تراجيديا  هنا  ولكنها  املحتوم، 
والنبالء وأنصاف اآللهة.

جنسها  مع  تجتمع  التي  الكائنات  بني  مقارنة  عقد  ميكنك  كام 
والتي ال تجتمع، وكان ميكن للمخرج التأكيد عىل هذا مع اإلشارة 

للواقع العريب من جهة والواقع العريب الصهيوين من جهة أخرى.
املثارة  الكربى  القضايا  من  شيئا  يؤكد  أن  يخرت  مل  املخرج  ولكن 
أو اجتامعية  سواء كانت قضايا كونية فلسفية أو قضايا سياسية 
فقط  يؤكد  أن  واختار  للرجل،  املرأة  من  الخاطئي  الفهم  مثل 
خاصة  والرصصور،  اليوم  فرد  بني  تساوي  التي  نظره  وجهة  عىل 
هذا  ولكن  الرصصور،  مقتل  بعد  بها  أىت  التي  االنتحار  عملية  يف 
التأكيد مل يكن له ما يربره عىل املستوى العام للنص، فنحن أمام 
كام  خادمة،  لديها  يكون  أن  رفاهية  ومتلك  منسحقة  غري  أرسة 
ترسل   - أورد  كام   - برشكة  ويعمل  فاقة  من  يشكو  ال  عادل  أن 
الوحيد هو عالقته  املنغص  اليشء  له طبيبا مبجرد علمها مبرضه، 

بزوجته، ولكنه عرف أنها تحبه من خالل تنفيذها ألوامر الطبيب 
ومل تفعل مثل املشهد االفتتاحي، فهل يرى املخرج أن مجرد عدم 

التوافق الظاهري مربر لهذا االنسحاق؟
ما ورد وهذا  لكل  النفي  بعملية  يقم  تأكيده مل  ولكنه مع عدم 
ما سمح للعرض أن يخرج للجانب الجيد من حيث التلقي العام، 
التأويالت  كل  عىل  مفتوحة  تكون  أن  املمكن  من  األمور  حيث 
أو  للحالة  الكوميدي  الطابع  اآلخر سيسري وراء  والبعض  للبعض، 
كان  لو  مع  قليال  تتعارض  أداء  طبيعة  استجوب  الذي  املوقف 
كلية يف محاولة سعيه لإلضحاك  يؤكد، وتتامس  أن  يريد  املخرج 

فقط، وهذا كان اختياره.
الغالب  يف  كان  تدخله  أن  الجودة  ملرحلة  الوصول  عىل  ساعده 
بالحذف، فلم يكن هناك تضارب يف املستوى العام للغة الحدث، 
ماهر  مينى  املمثلة  خاصة  موفقا  كان  ملمثليه  اختياره  أن  كام 
قادرة  الثقيل  العيار  من  ممثلة  وهي  الزوجة،  بدور  قامت  التي 

افتعال  بدون  حولها،  من  للحدث  العام  اإليقاع  يف  التحكم  عىل 
وسيكون لها شأن لو سارت يف اتجاه للفن نظرا لطبيعة تكوينها 
من  كثريا  اقرتب  الذي  األداء  يف  معها  يشارك  وكان  وموهبتها، 
حاتم  يحيى  واملمثل  عادل  دور  يف  نسيم  هاين  املمثل  الجودة 
الشغالة،  دور  يف  يرسي  آالء  واملمثلة  الطبيب  بدور  قام  الذي 
وال ميكن أن نغفل أن من قام باألدوار يف مملكة الرصاصري كانوا 
معتصم  وهم  األول،  املشهد  كان  مشهدهم  ألن  نظرا  جيدين؛ 
الوزير،  طالل/  وأحمد  امللكة،  الشناوي/  وآالء  امللك،  الطحاوي/ 

ومحمد شكر/ الكاهن؛ وهاجر زكريا وإرساء أرشف،
املشهد  يف  الرصصورة  بدور  قامت  التي  بدري  نوررهان  أما 
وال  جيدة  متثيلية  إمكانات  متلك  أنها  الواضح  فمن  االفتتاحي 

أعرف ملاذا مل تستغل أكرث من هذا.
املالبس  مصمم  خيال  هو  به  اإلشادة  تجدر  الذي  اليشء  أما 
كان  العرض، ورمبا  اسم عىل مطبوع  له  الذي ال يوجد  ومنفذها 
خياله  أعمل  قد  فهو  محمود،  مصطفى  الديكور  مصمم  هو 
الرصاصري  ململكة  تكون  أن  يجب  مالبس  فهناك  إلمكاناته،  طبقا 
النمل تخرب عن طبيعتها ووظيفتها وال تعوق الحركة،  ومجموعة 
يف  املستعمل  األسود  بالبالستيك  باالستعانة  العبقري  الحل  فكان 
بل  االختيار  عند  األمر  يقف  ومل  الخامة،  ليكون  القاممة  أكياس 
أفراد  بني  تفرق  تفصيالت  فهناك  للحالة  طبقا  كان  أيضا  التنفيذ 
ستثري  الخامة  كانت  فلو  واملكانة،  االهتامم  حيث  من  اململكة 
جيدة  بطريقة  نفذت  ولكنها  فليكن،  تداعيات  من  بعضا  فيك 
تجعل تداعياتك تقف لتشاهد الحالة وتقتنع بها، واألمر ينطبق 
التي جاءت عىل شكل  وإكسسواراتها  النمل  أيضا عىل مجموعة 
العملية  يف  استغل  قد  الفارق  هذا  كان  لو  حبذا  ويا  األنسنة، 

اإلخراجية لرمبا كان العرض خرج من الجيد لالمتياز.
الالزمة  العنارص  عىل  احتمل  سابقا  قلت  كام  عرض  هو  عموما 
للدخول يف التجربة فكانت املواد األولية من نص وممثلني جيدة 
أو مقبول التعامل معها للدخول يف التجربة، صحيح أن العنارص 
املساعدة من ديكور وتأكيدات عىل األثر املرجو املحدد سلفا مل 
بالتجربة  القائم  بوصفه  املخرج  حاول  وإمنا  القدر،  بنفس  تكن 
أن تكون التجربة ليست للوصول ليش محدد سلفا وإمنا للوصول 
ورمبا  هذه،  املزج  عملية  من  املمكنة  والنتائج  التفاعالت  لكل 
تحديدا  أكرث  اآلتية  تجربته  تكون  االتجاهات  أين  عرف  بعدما 
نظر  وجهة  عىل  التأكيد  خالل  من  وهذا  نجاحا  أكرث  وبالتايل 
محددة وغري متضاربة حتى وإن أثارت خالفا يف التأويل الفردي، 

ولكن التأويل العام سيكون متفقا عليه لحد كبري.

25 [ رؤى
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الربيطانى المسرح  من  نماذج 
المسرحية إنتاج 

يكلف إنتاج املرسحية أمواال طائلة، فأول األمر تكاليف املرسح نفسه، 
وعمل  تصميم  تكاليف  وهناك  إلخ.  واإلضاءة..  التدفئة،  وتكاليف 
املهامت،  )وتضم  املهامت  وتكاليف  املناظر،  إنشاء  وتكاليف  املالبس، 
يستخدمها  التي  واألشياء  املرسح،  خشبة  عىل  األشياء  وباقي  األثاث، 
اإلضاءة،  مؤثرات  تكاليف  وأيضا  واملسدسات(،  الشنط  مثل  املمثلون 
لكاتب  يدفع  أن  يجب  الذي  املادي  املقابل  وأيضا  الصوت.  ومؤثرات 
أجور  ثم  عاًما،  خمسني  من  أكرث  منذ  مات  قد  كان  إذا  إال  املرسحية، 

العامل الذين يعملون يف املرسح، وأخريًا نفقات املخرج واملمثلني.
املرسح.  إلدارة  بهم  االستعانة  يتم  الناس  من  أخرى  مجموعة  وهناك 
يعملون  أشخاص  بالطبع  وهناك  عموًما،  باإلدارة  يقوم  العام  فاملدير 
الذين  األشخاص  وهناك  بالتنظيف.  يقومون  وأشخاص  املكاتب،  يف 
يبارشون املرسح، ويشملون املدير اإلداري، والذين يبيعون التذاكر يف 
شباك بيع التذاكر، والذين يقومون بالدعاية، والذين يقودون املتفرجني 
ملقاعدهم، واألشخاص الذين يبيعون اآليس كريم والشوكوالته، وعاميل 
البار الذين يبيعون املرشوبات يف فرتة االسرتاحة، وأولئك الذين يعتنون 

باملعاطف ويفتحون األبواب ويوجهون املتفرجني.
بعد ذلك هناك الذين يقفون يف الكواليس، وهم يشملون مدير خشبة 
يصممون  الذين  وأولئك  املرسح،  كواليس خشبة  عن  املسئول  املرسح 
املرسح،  يف  اإلضاءة  وعمل  بتصميم  يقومون  والذين  املناظر،  ويبنون 
املخازن. يعمل  الصوتية، وأمناء  املؤثرات  املالبس، ومهندسو  ومصممو 
مدير خشبة املرسح، وجميع املصممني عن كثب مع مخرج املرسحية 
)املخرج الذي يدير املمثلني(، حتى تنتهي التصميامت، وتوضع املناظر 
يف أماكنها، وتجهز املالبس، ويقوم املمثلون بعمل الربوفات، وكل تلك 
ملشاهدة  املتفرجون  يأيت  أن  قبل  جاهزة  لتكون  مًعا  تنجز  األعامل 

املرسحية.
إىل  مرسحية  من  االختالف  متام  تختلف  املرسحية  إنتاج  تكاليف  إن 
عدًدا  يتضمن  ألنه  دامًئا،  عالية  تكاليفه  البانتومايم  فعرض  أخرى، 
كبريًا من املمثلني، وكثريًا من املناظر، وكثريًا من املالبس الغالية، وأيضا 
اثنني  تتضمن  التي  املرسحية  أما  املوسيقى.  يعزفون  الذين  املوسيقيني 
أو ثالثة من املمثلني، وأدوات قليلة مثل منضدة وكرسيني ورسير مثاًل، 
أقل.  تكاليف  ذات  فهي  عادية،  يومية  مالبس  فيها  املمثلون  ويرتدي 
وقت  مسارح  عىل  لتعرض  اختيارها  يتم  النوع  هذا  من  واملرسحيات 
الغداء ونوادي املرسح، أو املسارح التجريبية التي ليست لديها ميزانية 

كبرية.
كبرية  ميزانية  إىل  شيكسبري  مرسحيات  من  مرسحية  إنتاج  يحتاج 
مبيزانية  تنتج  أن  ميكن  أيضا  ولكنها  واملالبس،  وللمهامت،  للمناظر، 
صغرية جًدا، باستخدام قليل من املناظر، أو حتى باالستغناء عن املناظر 
أن  الكثريون  يعتقد  إذ  بسيطة،  ومبالبس  املهامت،  من  وبقليل  كلية، 

كلامت شيكسبري كافية وال تحتاج إال إىل قليل من املؤثرات املرئية.
إن مسارح غرب لندن التي ال تتلقى دعاًم من الحكومة ليك تساعدها 
تجذب  ناجحة  مرسحيات  تجد  ألن  تحتاج  املرسحيات،  إنتاج  عىل 
الجمهور )أو تكون كامل العدد، كام يقولون( لفرتة طويلة. وأهم يشء 
أن  املسارح  تلك  إحدى  تنتج مرسحية يف  عندما  أنه  املدير هو  يتمناه 
تجذب عدًدا كبريًا من املتفرجني، ليك تستمر يف عرضها لوقت كاف يك 
العامة،  التكاليف  تغطي  كام  إلخ،  واملالبس..  املناظر،  تكاليف  تغطي 
بعض  تستمر  كبريًا.  عائًدا  تحقق  ليك  تستمر  أن  يأمل  ذلك  وبعد 
بأنها  املرسحيات  هذه  وتعرف  طويلة،  لسنوات  عرضها  يف  املرسحيات 
عائًدا  وتحقق  التذاكر،  من  كثري  تباع  حيث  شباك،  إيراد  أعىل  حققت 

مرسحية  هي  لندن  غرب  يف  عرضها  استمر  مرسحية  وأطول  كبريًا. 
وتم  كريستي،  أجاثا  كتبتها  مثرية  مرسحية  وهي  الفرئان”،  “مصيدة 
افتتاحها يف عام 1952، وما زالت تعرض. وبالطبع يتغري املمثلون الذين 

يعملون يف مثل تلك املرسحيات باستمرار.
السنوات  يف  شائعة  أصبحت  املرسح،  يف  لإلنتاج  أخرى  طريقة  وهناك 
كثري  املشرتك. وهناك  اإلنتاج  بنظام  تعمل  التي  الفرقة  - وهي  األخرية 
»اإلنتاج  فرقة  أشهرها  ومن  طليعية،  مرسحيات  تقدم  الفرق  تلك  من 
الفرقة  يف  واحد  وكل  املمثلون  يأخذ  املتحدة«  »الفرقة  ويف  املشرتك«، 

قرارات مشرتكة عن سياسة الفرقة.
عىل  أكرث  سيطرة  يريدون  أنهم  املمثلني  من  مجموعة  تقرر  وعندما 
املرسحيات التي يظهرون فيها. وال يريدون أن يخضعوا آلخرين، فإنهم 
املرسحيات،  بشأن  قرارات  خاللها  من  يصدرون  فرقة  كممثيل  ينشأون 

ويدعون املخرجني ليعملوا معهم.
وإدوارد  ماكلني  أيان  أسسها  التي  الفنانني«،  »فرقة  الفرق  تلك  ومن 
بيرثبريدج يف عام 1972، وهم عادة يطوفون بتلك العروض، ويقدمون 

املمثلني  معظم  أن  ورغم  األسبوع.  يف  مرسحيات  ثالث  أو  مرسحية 
األساسيني تركوها اآلن إال أن الفرقة ما زالت تعمل.

الربيطانيني  الفنانني  فرقة  فهي  النوع  هذا  من  ظهرت  فرقة  أجرأ  أما 
املتحدين. وهي تتكون من خمسة ممثلني بريطانيني مؤسسيني، وهم: 
وماجي  ريج،  وديانا  جونسون،  وريتشارد  هرت،  وجون  فيني،  ألربت 
الفرق  عن  نوًعا  املتحدين  الربيطانيني  املمثلني  فرقة  تختلف  سميث. 
أعضاءها نجوم، وهم ال يخططون ألن يظهروا  التي سبق ذكرها، ألن 
أن يربحوا  إنتاج، فهم يريدون  إنها رشكة  جميعهم يف نفس املرسحية. 
باكورة  كان   1984 عام  يف  املرسحيات.  من  يربحون  كام  األفالم  من 
ألربت  فيها  بالتمثيل  قام  بيكو«،  »استجواب  تسمى  مرسحية  إنتاجهم 
فيني، وريتشارد جونسون، كام قاموا بإنتاج فيلم اسمه »األبطال«، قام 

ببطولته جون هرت.
املرسح  يزور  أن  الربيطاين،  باملرسح  يهتم  شخص  ألي  الرضوري  من 
القومي يف بريطانيا. إن فكرة إنشاء مرسح قومي لربيطانيا ظهرت ألول 
مرة يف عام 1848، لكن عىل الرغم من وجود فرقة مرسح قومي، فإن 

تأليف: جان كينج
ترجمة:  عبد السالم إبراهيم
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واملرسح   ،1976 عام  حتى  يفتتح  مل  القومي  باملرسح  الخاص  املبنى 
القومي الذي يقع عىل الشاطئ الجنويب من نهر التاميز يتكون من ثالثة 
ليتلتون، ومرسح  مسارح يف مبنى واحد، وتعرف تلك املسارح مبرسح 
 1160 تسع  مقاعد  به  أوليفييه  مرسح  كوتيسلوي.  ومرسح  أوليفييه، 
كوتيسلوي  مرسح  أما  متفرًجا،   890 يسع  ليتلتون  ومرسح  متفرًجا، 
املرسح  استطاع  الثالثة،  املسارح  تلك  وبإنشاء  متفرج.   400 فيسع 
القومي أن ينتج جميع أنواع املرسحيات، بدًءا من مرسحيات شيكسبري 
يف  الصغرية  التجريبية  املرسحيات  إىل  أوليفييه،  مرسح  يف  الضخمة 
يف  تقام  املجانية  العروض  من  أنواع  أيضا  وهناك  كوتيسلوي.  مرسح 

قاعات الحانات يف املرسح القومي.
أما الفرقة املرسحية الكبرية األخرى التي تتلقى دعًم كبريًا يف بريطانيا 
الفرقة  تلك  وتقدم  يس(،  إس.  )آر.  امللكية  شكسبري  فرقة  فهي 
مرسحياتها يف الباربيكان سنرت يف لندن، كم أنها متتلك مرسحني هناك، 
قاعة  من  الخلفي  والجزء  متفرًجا،   1150 تسع  مقاعد  به  أحدهم 
لكن  مقعد.  مائتي  يسع  الذي  االستوديو  مرسح  به  الرئيسية  املرسح 
رأس  مسقط  آفون  نهر  عىل  سرتاتفورد  يف  يوجد  جًدا  الشهري  مرسحها 
البلدة  هذه  إىل  عام  كل  املتفرجني  من  اآلالف  يأيت  شيكسبري.  وليم 
الصغرية ليشاهدوا عروض فرقة شيكسبري امللكية وهي تقدم مرسحيات 
شيكسبري. ورغم أن الفرقة أنشأت خصيصا لتقديم مرسحيات شيكسبري 

فإنها تقدم الكثري من املرسحيات الحديثة أيضا.
املباين  من  فكثري  جًدا.  ممتعة  تجربة  تعترب  سرتاتفورد  لبلدة  زيارة  إن 
الذي  املنزل  بينها  تيودور ما زالت شامخة، ومن  التي أنشئت يف عهد 
يف  تتجول  أن  ميكنك  املرسح،  لزيارة  وباإلضافة  شكسبري.  فيه  ولد 
الشوارع القدمية املمتعة، أو تجلس عند النهر وتراقب اإلوز وهو يعوم 

بجانب أشجار الصفصاف املتدلية عىل النهر.
أقيم املرسح بجانب النهر، وهو مبنى يبدو قبيًحا إىل حد ما، وقد بنى 
يكن  احرتق، ولكنه حتى وإن مل  الذي  بداًل من املرسح  يف عام 1932 
جدير  مكان  أنه  إال  البلدة،  يف  القدمية  املباين  بقية  مثل  جذاًبا  منظره 
امللكية  فرقة شكسبري  تقدمها  التي  تلقى مرسحيات شكسبري  بالزيارة. 
تلك  يف  ميثلون  املشهورين  وفناناتنا  فنانينا  من  فكثري  كبريًا،  إعجاًبا 
رشاًبا  ليتناولوا  املتفرجني  من  الكثري  يذهب  العرض  وبعد  املرسحيات، 
للمرسح، وهناك  املؤدي  الطريق  يقع عىل  الذي  الدريت دك،  ملهى  يف 
الذين  املرسحية  متثيل  فريق  من  بعًضا  يروا  أن  املتفرجون  يتوقع 

شاهدوهم وهم ميثلون.
يتلقى مرسح الرويال كورت يف لندن أيضا دعًم من الحكومة، ويقدم 
الكثري من املرسحيات التي يكتبها كتاب غري معروفني، فيعطي الكتاب 
الناشئني فرصة ليعرضوا ما يكتبونه. وهناك عدد من املسارح الصغرية 
املرسحيات  تلك  تكون  ما  وغالًبا  التجريبية،  املرسحيات  تقدم  لندن  يف 

سياسية، وأيضا يكتب تلك املرسحيات كتاب ناشئون.
الحظ  لسوء  ولكن  األذواق،  لكل  العام  طوال  مرسًحا  بريطانيا  تقدم 
تكلف املرسحيات كثريًا عندما تنتج. قد يكون عدد تلك املسارح قلياًل 
املستقبل، لكن بدون شك سيظل مستواها مرتفًعا. ففي كل مكان  يف 
إلحدى  جديد  إنتاج  من  بدًءا  املرسح،  يف  تجديد  يوجد  بريطانيا  يف 
كم  املرسح  وسيظل  التجريبية.  املرسحيات  حتى  شكسبري،  مرسحيات 

كان دامًئا فخر بريطانيا بني الفنون.
المرتجم  هوامش 

وتكاليف  املسارح  إيجارات  تضاعفت  الثانية  العاملية  الحرب  بنشوب 
من  جديدة  طبفة  وظهرت  األقل،  عىل  مرات  أربع  املرسحيات  إنتاج 
األمريكية  القوات  وجود  استغالل  أرادوا  الذين  املرسحيني  املمولني 
وقوات دول الكومنولث يف البالد، وبالتايل أصبحت الكوميديا املوسيقية 
السائدة  املرسحي  الرتفيه  أشكال  الهزلية هي  واملرسحيات  وامليلودراما 
تعرض  الحرب  أثناء  األولدفيك  فرقة  ظهرت  لكن  واألقاليم،  لندن  يف 
ارتفعت   1939  -  1918 بني  ما  الفرتة  يف  شكسبري.  أعمل  من  ربرتوار 
املرسحيات  عرض  يفضلون  املسارح  مديرو  فكان  اإلنتاج  تكاليف 
الجادة،  الدراما  حساب  عىل  طويلة  لفرتات  النجاح  مضمونة  التجارية 
وكان انتشار األفالم السينمئية سببا يف أن تتحول مسارح كثرية إىل دور 
نطاق  يف  الجديدة  الدراما  مرسحيات  تقديم  فانحرس  سينميئ،  عرض 
يف  الربرتوار  مسارح  أو  املرسحية  النوادي  أو  الصغرية  الجيب  مسارح 
الحديثة  املرسحيات  من  قليال  عددا  األولدفيك  فرقة  وقدمت  األقاليم، 
االيفرميان  يف مرسح  أونيل  ويوجني  شو  وبرنارد  سرتندبريج  أعمل  من 
وكذلك عددا من املرسحيات التعبريية األملانية واملرسحيات اإلنجليزية 
الجديدة يف مرسح الجيب، وبعد مرسحيات تشيكوف يف مرسح بارنز 
يف  واشريوود  وأودن  إليوت  تأليف  من  الشعرية  املرسحيات  وبعض 

مرسح مريكويري وقدمت أوكسفورد بعض عروض املرسح الكالسييك.
 - تعترب فرقة شكسبري امللكية من أكرب الفرق املرسحية يف لندن، توجد 
يف سرتاتفورد أون آفون، بها 700 موظف وتقدم عرشين عرضا مرسحيا 

يف العام.
افتتح ألول  الربح.  إىل  يهدف  ال  كورت هو مرسح  الرويال  - مرسح   
التايل  العام  ويف  الجديد،  تشيلسيا  مرسح  اسم  تحت   1870 عام  مرة 
املرسحيات  من  الكثري  قدم  ذلك  ومنذ  كورت  الرويال  إىل  اسمه  تغري 
لكتاب مرسحيني بارزين مثل شو وجون أوزبورن وإدوارد بوند وأرونلد 
فيه كريستوفر  الذين عملوا  املخرجني  أهم  أردن. ومن  ويسكر وجون 

همبتون وآتول فوجارد وهاوارد برنتون وكاراليل ترششل.
املصدر:

spotlight on british theater
published in 1961
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المسرحي األداء  في 
الخيال  دور   

للتمثيل  األحادي  الفهم  إىل  ينحاز  هنا  أطوره  سوف  الذي  وتفسريي 
الصور  »رؤية  تحليل  يف   )Wittgensteinفيتجنشتاين( أدخله  الذي 
الثنائية  لالفرتاضات  املخترص  التعريف  وبعد   .»seeing aspects
 theatrical املرسحي  التمثيل  فهم  معايري  تحتها  يندرج  التي 
representation، سوف أقدم رؤية عامة للتقاليد األحادية التي ظهرت 
يف آراء )فيتجنشتاين( يف فلسفة الفن، ويف النهاية أقدم نظريتي يف سياق 

التقاليد الفلسفية الجديدة املنسوبة إىل )فيتجنشتاين(.
سيميوطيقية نقل  كوسيلة  الفن  المعيارية:  الرؤية    
بأنه  كني  إدموند  إىل  األمري  يشري   »Kean »كني  )سارتر(  مرسحية  يف 
»شبح« وتجيب إيلني »شبح«؟.. إذن هل كني ليس إنسانا؟ فينطق األمري 
ملحوظة  تردد  مفاجئ،  غري  وبشكل  ممثل«.  إنه  سيديت..  يا  ال  »بالطبع 
أن  )سارتر(  يؤكد  إذ  املرسح.  نفسه يف  )سارتر(  نظرية  األمري هنا صدى 
إىل شخصية »هاملت«  املمثل »كني«  يحول  الذي  الجمعي  التخيل  فعل 
مثل  )خيايل(  حقيقي  غري  أنه  باعتبار  ويقدمه  الحقيقي،  اإلنسان  ينفي 
هنا  يحدث  الذي  التحول  أن  يرى  فـ)سارتر(  يجسدها.  التي  الشخصية 
وينغمس  بالخيايل  املمثل  يتأثر  الحلم:  يف  يحدث  الذي  التحول  مثل 
بل  املمثل،  داخل  الحقيقي  اليشء  هي  الشخصية  تكون  فلن  متاما.  فيه 
التي يجسدها.  الشخصية  الذي يصبح غري حقيقي داخل  املمثل هو  إن 
إذ يستشهد »مارفن  السيميوطيقا موقفا مامثال.  املتخصصون يف  ويتبنى 
 )Peter Handke هاندكه  )بيرت  بوصف   »Marven Carlsonكارلسون
مقعد  بأنه  مقعد  كل  فيه  يتظاهر  الذي  املكان  بأنها  املرسح  لخشبة 
تفرتض  الرؤية،  لهذه  وطبقا  مغاير.  آخر  بأنه  لضوء  وكل سطوع  مغاير، 
تدل  ما  بقدر  مغاير  معنى  املرسح  خشبة  عىل  تدور  التي  األحداث 
املشاهدين عىل حدث آخر، خيايل غالبا وغائب دامئا. فاملشاهد ينظر إىل 
املمثلون  األداء ميتنع  أثناء  ما وراءها. ويف  املرسح ليك يسترشف  خشبة 
أو غري  غائبني  بديال آلخرين  أنفسهم، ويصبحون  باعتبارهم  الوجود  عن 

موجودين.
 Jean وقد حاول بعض املتخصصني يف سيميوطيقا املرسح مثل )جان ألتري
الحدث  فعلية  مع  التوافق   )Andre Helbo هيلبو  و)أندريه   )Alter
بني  األساسية  الثنائية  تظل  ولكن  املرسح.  عن  نظريتيهام  يف  املرسحي 
يف  موجودة  )سارتر(  نظرية  لها  تخضع  التي  الحقيقي«  وغري  »الحقيقي 

عدم  بقدر  حقيقيا  باعتباره  األداء  حدث  املنظران  هذان  يفهم  املرسح: 
الرؤية،  لهذه  وفقا  املرسحي،  الحدث  فعلية  تتكون  إذ  بالقصة.  ارتباطه 
هانت  )هيلني  املمثلة  أدت  عندما  فمثال،  ممثال.  بوصفه  املمثل  من 
Helen Hunt( دور »فيوال« يف مرسحية »الليلة الثانية عرشة« يف مرسح 
لنكولن، كان حضور )هيلني هانت( فعليا عىل خشبة املرسح، ومل  مركز 
يكن حضور »فيوال« كذلك. وطبقا للرؤية التقليدية، يجب علينا كمتلقني 
املمثلة  يضم  الذي  الحقيقي  العامل  عىل  انتباهنا  نركز  أن  إما  نختار  أن 
الشخصية  يحتوي  الذي  التمثييل  العامل  عىل  نركز  أو  هانت(  )هيلني 
)هيلبو(  ويعرب  إدراكيا.  ومتوافقان  منفصالن  املستويان  »فيوال«. وهذان 
واملعنى  والرغبة،  العالمة  أن  يؤكد  عندما  التقليدية  الرؤية  هذه  عن 
ويتالقون  ماديا حقيقيا،  باعتباره حضورا  املمثل  داخل  يتالقون  واإلنكار، 
يف نفس الوقت أيضا مع املفهوم الرسدي للقصة الذي ينكر هذا الحضور. 
الوظيفة  يسميه  ما  بني  ألتري(  )جان  السيميوطيقي  املنظر  مييز  وباملثل، 
اإلشارية لألداء، مبعنى متثيل األداء للقصة والوظيفة األدائية التي تتضمن 
عرض املؤدين ملهارات مادية وخيالية يف اللحظة املرسحية »هنا واآلن«، 
وطبقا  أنفسهم.  املمثلني  ألجسام  املثري  الحيس  الحضور  أيضا  وكذلك 
لـ)ألتري( ال تفرس الوظيفة األدائية شفرات األداء عندما تتحول إىل دوال 
الداللة، يشري كل  اإلشارية. ومع حظر غموض  نقية خالية من وظيفتها 
ما  مكان  يف  املرآة  صورة  إىل  النسق  هذا  يف  املرسح  خشبة  عىل  يشء 

متخيل خارج خشبة املرسح.
وقد تكررت محاوالت اعرتاف )هيلبو وألتري( بحضور املؤدي يف النظريات 
أواخر  يف  خبت  قد  السيميوطيقا  ألن  املوضة،  مثل  السيميوطيقية 
بشدة  املنظرون  أكد  الحني،  ذلك  ومنذ  التسعينات.  وأوائل  الثامنينات 
االتصالية.  وظيفته  عن  فضال  املرسحي  للعرض  األدائية  الطبيعة  عىل 
األداء  أشكال  عىل  انتباههم  املنظرين  هؤالء  أغلب  يركز  ذلك،  ورغم 
الجنس  نوع  وتأسيس  األداء  وفنون  املظاهرات  مثل  املرسحية،  غري 
ال  ذلك،  ورغم  املرسح.  بظاهرة  كثريا  يهتموا  ومل  الحقيقي،  العامل  يف 
األدائية  بني  العالقة  يفرس  السيميوطيقي  للنموذج  واضح  بديل  يوجد 
تتشبث  أن  ميكن  التي  تأثريا  املحاوالت  أكرث  ولعل  املرسح.  يف  والخيال 
 Bert O ستاتس  أو  )برت  تحليل  هي  باألحداث  زاخر  درامي  بأداء 
أماكن  يف  كثرية  »تخمينات  دراسته  يف  للمرسح  الظاهرايت   )states
إذ يعيب )أو ستاتس(   .»Great Reconings in little rooms صغرية
الضمني  اعتقادها  مبعنى  تنائجها:  يف  املبالغة  ثقتها  السيميوطيقا  عىل 
ويذكرنا  كعالمة.  عملها  ترشح  عندما  باليشء  االهتامم  تستنفذ  أنك 
والنحت  الزيتي  التصوير  وفن  القصة  بخالف   – املرسح  أن  )أوستاتس( 
ففي  للحواس.  تبدو  كام  األشياء  من  تتكون  التي  اللغة  هو   – والسينام 
املرسح، تقرتب الصورة من اليشء، والتظاهر من املتظاهر، ووسيلة نقل 
العالمة من املضمون بشكل غريب. ورمبا نقول برصاحة أنه من املحتمل 
أن يؤدي فعل اللقاء التلقيحي بني عالمتني يف املرسح إىل حمل حقيقي. 
وحدث  املرسح  حدث  بني  العالقة  بأن  ستاتس(  )أو  يسلم  ذلك  ومع 

الظاهراتية  تبدأ  لـ)أوستاتس(  فبالنسبة  القصة هي حدث سيميوطيقي. 
ظاهراتيا  منظورا  يفرتضون  املتلقني  ألن  السيميوطيقا.  تنتهي  عندما 
عندما يرون طفال أو حيوانا عىل خشبة املرسح. ويف مثل هذه الحاالت، 
الزيادة  بسبب  ذلك،  رغم  ممتع  بشكل  بالفزع  ونصاب  األرضية  تهتز 
تطمئننا  حيث  السحرية،  الخيايل  دائرة  داخل  الحقيقي  يف  املفاجئة 
التقاليد املرسحية أن الحقيقي يتم إخضاعه وإعالؤه. وهنا نالحظ أن )أو 
والعامل  األداء  بني حقيقة حدث  األسايس  االنقسام  يحافظ عىل  ستاتس( 
الخيايل الذي ميثله هذا الحدث. لدرجة أننا نهتم بالخيال ونخضع العامل 
الحقيقي ينرصف  الحقيقي ونعليه، فبقدر اهتاممنا بعامل خشبة املرسح 
انتباهنا عن الخيال. وينسب االفرتاض الذي يتضمن كل هذه الرؤى إىل 
مفهوم )كولريدج( الذي يرى أن املتلقني يؤجلون بإرادتهم عدم التصديق 
املتلقي ال  أن  اقرتح  الخيالية. وباملقارنة، سوف  يواجهون األعامل  عندما 
ليك  املرسح  حدث  حقيقة  يكبت  أن  منوذجي،  بشكل  يريد،  وال  يحتاج 
يهتم بالرسد الخيايل. فالرسد الخيايل هو الصورة املكملة إلدراك املشاهد 

لألحداث الفعلية التي تجري عىل خشبة املرسح.
المنسوبة  الجديدة  للزنعة  وفقا  التمثيل  نظريات   *  

فيتجنشتاين إلى 
)اي.ر.جومربيتش  مثل  الجامل،  علم  يف  املتخصصون  يطور 
و)ريتشارد   )Virgil Aldrich ألدريتش  و)فريجيل   )E.R.Gombrich
 Kindall والتون  )كيندال  وأخريا   )Richard Wollheim فولهايم 
الرؤية  يف  املتضمنة  الثنائية  تتحدى  متثيل  نظريات   )Walton
باعتبارها  التمثيلية  الفنية  األعامل  رؤية  من  فبدال  السيميوطيقية. 
عالمات، تفرتض هذه النظريات أن هذه األعامل تحيي ظاهرة مامثلة أو 
متطابقة مع تلك التي اكتشفها )فيتجنشتاين( يف الجزء األخري من كتابه 
»بحوث فلسفية Philosophical Investigations« )ويف كتب أخرى(: 
حول »رؤية اليشء« أو »رؤية اليشء وكأنه..«. وهذه النقلة النموذجية 

البسيطة لها تضمينات بعيدة املدى يف نظرية التمثيل املرسحي.
وكأنه«  اليشء  »لرؤية  )فيتجنشتاين(  يقدمه  الذي  النموذجي  واملثال 
خاللها  من  نرى  أن  ميكن  التي  الكالسيكية  البطة«  »األرنب/  صورة  هو 
من  نتحول  عندما  بالضبط  يحدث  الذي  فام  أرنب.  أو  بطة  إما  الرسم 
تفسري إىل اآلخر؟ بالتأكيد ال يالحظ )فيتجنشتاين( الخطوط الفعلية عىل 
الورقة. ورغم ذلك، فإن التغري ليس فقط فيام تعنيه الخطوط، فالصورة 
تبدو مختلفة اعتامدا عىل ما إذا كنا نعتربها بطة أو أرنبا إذ متر تجربتنا 
مختلفة  أشكاال  واألرنب  البطة  مفهوما  يفرتض  وبذلك  بتحول.  البرصية 
للصورة، فالصورة تقدم خطوطا تسمح لنا أن نرتبها عيل الورقة بطريقة 

مختلفة.
من  يتكون  لوجه  بسيط  تخطيطي  رسم  حالة  )فيتجنشتاين(  ويتأمل 
أقف  األحيان  بعض  »يف  قائال  فيشري  دائرة.  داخل  وخطوط  نقط  بضعة 
أفحص  أن  وأستطيع  إنسان.  وجه  أمام  أقف  وكأنني  الوجه  صورة  أمام 
تعبريه وأتفاعل معه مثلام أتفاعل مع وجه إنسان. فالطفل مثال يستطيع 

 تأليف:  ديفيد سولتز
 ترجمة:  أحمد عبد الفتاح

األداء  أن  هو   »theater »مسرح  كلمة  عن   »performance »أداء  كلمة  يمزي  ما  فإن  اإلنرتنت،  شبكة  على  المتاح   Artlex المفردات  لقاموس  طبقا 
للمسرح  المفهوم  وهذا  فنا.  باعتبارها  ذاتها  الفعلية  األحداث   »performance art األداء  »فن  كلمة  تقدم  بينما  بأحداث،  إيهاما  يقدم  المسرحي 
الحقيقية  األحداث  مقابل  في  إيهامية  أحداثا  يقدم  المسرحي  األداء  أن  افرتاض  أن  سيما  وال  األقل،  على  )أفالطون(  إلى  يعود  قد  طويل،  تاريخ  له 
في  تأكيدا  أكرث  وبشكل  والظاهراتية،  الوجودية  بالفلسفة  مرورا  براغ  مدرسة  في  البنيويني  من  بداية  العشرين،  القرن  نظريات  في  تقليديا  اعتقادا  كان 
عالم  تمثيل  إلى  أساسا  يهدف  الذي  النص  من  نوع  هو  المسرحي  األداء  أن  هي  المعيارية  الرؤية  أن  شك  وال  والسيميوطيقا.  البنيوية  بعد  ما  نظرييت 
سيما  وال  المعيارية.  الرؤية  لهذه  متماسكا  بديال  أقدم  أن  هنا  وهدفي  الخيال.  إلى  وصوال  فعلية  أحداثا  بعناية  يفحصون  ومشاهدين  غائب،  خيالي 
الحدث  واقعية  ألنه  والفيديو،  السينما  عالم  في  موجود  فالمسرح  والعكس.  والخيال  المسرحي  األداء  بني  العالقة  تربط  سوف  أنها  أبرهن  سوف  أنين 
والخيال  حقيقية.  أفعاال  يؤدون  وهم  المادية  بأجسامهم  الممثلني  ويشاهد  حقيقي،  حدث  لمعايشة  المسرح  إلى  يذهب  فالمشاهد  مهمة.  المسرحي 
الذي  اإلدراكي  القالب  باعتباره  يتوظف  الخيال  األداء.  المشاهدون  منه  يستنتج  محتوى  مجرد  ليس  فهو  ذاته،  في  غاية  ليس  لكنه  مهم  المسرح  في 
بالحقيقة اليت تحدث على خشبة المسرح ويبين المعىن ويقدمه لألحداث الفعلية اليت تجري على خشبة المسرح. وعندما يتوظف  يزود إدراك المشاهدين 

.»infiction الخيال  »داخل  أسميه  الطريقة  بهذه  الخيال 
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الدمى.  يعامل  كام  ويعاملها  والحيوانات  البرش  صور  إىل  يتحدث  أن 
إنه  أي يشء،  عليها  أسقط  أن  ميكنني  فارغة  ليس رشيحة  الرسم  وهذا 
وجه محدد بتعبري محدد. وميكننا بالطبع أن نصف هذا التعبري. ويقدم 
»الكتاب  يف  البسيطة  الوجه  لصورة  طريفا  وصفا  نفسه  )فيتجنشتاين( 
يبتسم  أعامل  رجل  يشبه  الوجه  »إن   ،»The Brown Book البني 
ذلك  ومع  بدانته«.  رغم  النساء  قاهر  أنه  ويتخيل  غباء،  يف  متغطرسا 
النهاية  ويف  للوجه.  تقريبي  انطباع  سوى  ينقل  ال  وصف  أي  أن  يؤكد 
هنا،  يحدث  »ما  )فيتجنشتاين(  ويقول  التعبري.  هذا  سوى  للوجه  ليس 
إن جاز التعبري، هو فعل لهضم هذا التعبري أو اإلمساك به«. وعىل أساس 
أية  عىل  فإننا،  وجها،  باعتبارها  صورة  نرى  عندما  )فيتجنشتاين(،  رؤية 
حال، ننفي الخطوط املادية عىل الصفحة، وال نفرض عليها صورة معينة، 
يقول   »Zettle »املالحظات  كتابه  ويف  أخرى.  صورة  إىل  نرتجمها  وال 

)فيتجنشتاين(:
الصورة إىل صور حقيقية ليك نفهمها   »لسنا مضطرين إىل ترجمة هذه 
بشكل أكرب من ترجمة الصور الفوتوغرافية وصور األفالم إىل صور ملونة 
رغم أن صور الناس أو النباتات األبيض واألسود ميكن أن تثرينا باعتبارها 

صورا غريبة أو مخيفة بشكل رديء«.
الرؤية؛ إذ إن كل رؤية،  فـ»رؤية اليشء وكأنه« هي ببساطة طريقة يف 

كام يشري )كانت(، هي بالرضورة رؤية مشبعة بالتخيل أصال.
ويشرتط )شارلز ساندرز بريس Charles Sanders Peirce( أن تستطيع 
املعرفة  تقدم  أن  تستطيع  ال  لكنها  عنه،  وتعرب  اليشء  متثل  أن  العالمة 
من  بالتحديد  هي  )فيتجنشتاين(  تحليل  وقوة  اليشء.  بهذا  الوعي  أو 

أجل تأكيد أن ظاهرة »رؤية اليشء وكأنه« تزودنا بيشء غائب )التعبري 
هذه  وتظهر  آخر.  يشء  أي  متثل  ال  وأنها  مثال(،  الغائب  الوجه  عيل 
 Umberto إيكو  )أمربتو  تعريف  نتأمل  عندما  أوضح  بشكل  الفكرة 
للعالمة:  )بريس(  بتعريف  منطقيا  يلتزم  الذي  للسيميوطيقا   )Eco
استخدامه  ميكن  يشء  أي  دراسة  مجال  هي  األساس  يف  »السيميوطيقا 
باعتباره  تناوله  يجب  الكذب  نظرية  تعريف  أن  وأعتقد  نكذب«.  ليك 
حالة  يف  الكذب  مفهوم  ينطبق  وال  عامة.  لسيميوطيقا  الشامل  الربنامج 
»رؤية الصورة وكأنه«؛ إذ تقدم لنا الصور األيقونية الصور املوجودة فيها 
الشكل  هذا  »أرى  )فيتجنشتاين(  يقول  وكام  للحواس.  معطاة  هي  كام 
للون  رؤيتي  معنى(  بنفس  )أو  أقل  بدرجة  تتحقق  أن  ميكن  وكأنه« 
دورة  يف  األيقونية  الصور  نضع  أن  نستطيع  وبالتأكيد  الساطع.  األحمر 
تلقت  »كيف  تسألني  أن  ميكنك  فمثال  العالمات.  مثل  معينة  سياقات 
متكلف.  بشكل  مبتسم  وجه  برسم  أجيبك  أن  وميكنني  األخبار؟  )كايث( 
ومن املنطقي أن نقول إنني كذبت باستخدام الصورة، فمثال، قد تعمدت 
وكأنه«  اليشء  »رؤية  ظاهرة  فان  ولذلك  املؤمل.  »كايث«  رد  متثيل  إساءة 

.presemiotic ظاهرة قبل داللية

المسرحي والتمثيل  الصور  رؤية    
الواضح أن ظاهرة »رؤية اليشء وكأنه« تتالءم مبارشة مع األشكال  من 
الفنية مثل الرسم التوضيحي والتصوير الزيتي والنحت. واليشء الغامض 
هو تكامل هذه الظاهرة مع املرسح – أو باألحرى املكون األسايس لها. 
فاملرسح يقدم بعض حاالت تضخيم »رؤية اليشء وكأنه« التي يناقشها 

)فيتجنشتاين(. فمثال ميكن أن نرى الخطوط املرسومة عيل ستارة خلفية 
طائرة.  أو  قطار  كأنه  املقاعد  من  نرى صف  وربم  جبل،  وكأنها  املرسح 
وقد اشتهر املرسح املفتوح يف الستينات مبثل هذه األلعاب، فقد ميكننا 
ضخمة.  آلة  من  جزء  وكأنه  زمالئه  من  جامعة  وسط  مؤٍد  كل  نرى  أن 
 = »صوفيا   )Richard Forman فورمان  )ريتشارد  عرض  يف  فمثال 
ليك  الستارة  أزيلت   1972 الثالث  الجزء   »Sophia =wisdom الحكمة
خالل  من  نرى  أن  ميكننا  بحيث  للمنازل،  مصغرة  مناذج  سلسلة  تقدم 
كرييب  )مايكل  ويصف  املؤدين.  وجوه  املفرغة  املنازل  أسطح  إطارات 

Micheal Kirby( تأثري هذه الصورة كالتايل:
أنها  باعتبار  مقبولة  املنحدرات  عىل  املوجودة  املنازل  تكون  أن  »إما   
أو  الحجم،  التي متلؤها هائلة  الرؤؤس  الحقيقي، وبذلك تصبح  بالحجم 
تكون الرؤوس مقبولة بحجمها الطبيعي وتصبح املنازل منمنامت. وتتغري 
عن  غريزي  بشكل  العقل  ويبحث  البرصي،  اإليهام  مثل  العالقات  هذه 

معلومات لتدعيم وتأكيد اختيار أو آخر«.
إليه  تأثر بهم، ورمبا أشار  الذين  لقد وضع )فورمان( )فيتجنشتاين( بني 
بشكل متعمد عندما منعنا يف ترصيح سابق أن نتذكر أن البنية هي دامئا 

مزيج من اليشء وفهمه.
ويف  باملرسح رصاحة.  الصور  رؤية  عالقة  نفسه  )فيتجنشتاين(  يناقش  مل 
ميارسها  لعبة  يتأمل  عندما  األمر  هذا  يلمس  فلسفية«  »بحوث  كتابه 
األطفال: فهم يرون أن الصندوق هو بيت، وبناء عىل ذلك يفرس باعتباره 
بيتا بكل تفاصيله. وهذا األمر يدخل فيه جانبا من الخيال. وعندئذ يسأل 
ويرتك  منزال؟«.  وكأنه  الصندوق  يرى  اآلن  الطفل  »أليس  )فيتجنشتاين( 
السؤال معلقا. ورغم ذلك، يقدم لنا جزءا آخر من اللغز يف كتاب »بحوث 
باعتبارها  شجرة  ورقة  رأينا  إذا  أننا  قضية  تقويم  معرض  يف  فلسفية« 
يراها  عمن  يختلف  بشكل  نراها  فإننا  الشجر،  أوراق  لكل  عاما  منوذجا 
ليس  أنه  مع   – كذلك  األمر  يبدو  قد  واآلن،  بعينه.  لشكل  منوذجا  مثال 
الشجرة  رأينا ورقة  إذا  الخربة،  نقول، وفقا ملسألة  أن  - ألننا ميكن  كذلك 
القواعد.  بطريقة معينة، فسوف نستخدمها بهذه الطريقة أو وفقا لتلك 
ينطبق تحليل )فيتجنشتاين( يف مثال ورقة الشجرة بشكل مؤثر عىل مثال 
يرونه  وبدأوا  بيتا،  الصندوق  اعتبار  عن  األطفال  امتنع  فإذا  الصندوق، 
كسفينة قراصنة فسوف يتضمن الصندوق هذه النقلة يف املجال البرصي 
الذي مييز التبادل بني رؤية رسم البطة/ األرنب باعتباره إما بطة أو أرنبا. 

فام سوف يحدث هو تغري القواعد التي تحكم استخدام اليشء.
يتعلق  ما  يف  )فيتجنشتاين(  ساقه  الذي  األطفال  لعبة  مثال  يذكرنا 
)تأمالت  الشهرية   )Gombrichجومربيتش( بدراسة  الصندوق  باستخدام 
منوذجي  كمثال   )Meditations of a Hobby horse فرس  لصورة 

للتمثيل يف الفن:
 »إذا اعترب الطفل أن العصا حصان.. فلن تكون العصا هي العالمة التي 
تعني مفهوم الحصان وال صورة حصان مستقل، بل إن العصا بذاتها من 

خالل طاقتها سوف تعمل كبديل للحصان«.
إىل  املنسوب  وكأنه«  »اليشء  مفهوم  )جومربيتش(  يستدع  مل 
النزعة  إىل  منسوب  اقرتاحه  إن  بل  هنا،  رصيح  بشكل  )فيتجنشتاين( 
الفيتجنشتانية الجديدة التي توجه انتباهنا بعيدا عام يشري إليه التمثيل 
مثل  )جومربيتش(  يؤكد  ذلك  عىل  عالوة  ذاته.  التمثيل  إىل  وتعيدنا 
الفني  اإلبداع  ويفهم  التمثيلية،  الصورة  خصوصية  عىل  )فيتجنشتاين( 
أشياء  محاكاة  عن  فضال  العامل،  يف  جديدة  أشياء  إلنتاج  فعال  باعتباره 

موجودة مسبقا أو اإلشارة إليها. وميكن أن نستشهد هنا بقوله:
مل  التمثال  فإن  الرخام،  من  متثال  تشكيل  يف  بيجامليون  رشع  »عندما   
بعينها.  امرأة  بالتدريج  صار  ثم  إنسان،  صورة  البداية  يف  ميثل  يكن 
فكانت  التمثال  يف  الحياة  دبت  مسموع  بصوت  صالته  تال  وعندما 
)جاالتيا( وليس امرأة أخرى - بغض النظر عن أنها صيغت بأسلوب بدايئ 

أو أو مثايل أو طبيعي«.
 Art واإليهام  »الفن  كتابه  يف  )جومربيتش(  قدمها  التي  النظرية  توضح 
)فيتجنشتاين(،  عند  وكأنه«  اليشء  »رؤية  مفهوم   »and illusion
ميزج  وبالطبع  )فيتجنشتاين(.  مفهوم  من  كثريا  أبعد  إىل  تصل  لكنها 
أن  مبجرد  أننا  يؤكد  إذ  )سارتر(؛  بثنائية  كثريا  أشبه  ثنائية  )جومربيتش( 
كلوحة  نفهمها  أن  نستطيع  لن  متثيال،  باعتبارها  اللوحة  بفهم  نبدأ 
)باعتبارها  العامل  يف  مادي  كحضور  نفهمها  أننا  أعني  األلوان،  تكسوها 

شيئا جديدا يف العامل(.

السينام واملرسح بجامعة   • ديفيد سولتز  يعمل رئيسا لقسم دراسات 
جورجيا منذ عام 2009 . وقد سبق أن قدمت له جريدة مرسحنا دراسة 
 513 العدد  يف   “ النص  تفسري  وخطأ  املرسحي  األداء   “ بعنوان  مرتجمة 

. 2017/6/26
 Staging املرسحي  األداء  فلسفة   ( كتاب  مأخوذة من  الدراسة  • هذه   
املتحدة  الواليات   – ميتشجان  جامعة  مطبوعات  من   )Philosophy
الصفحات  يف  وتقع  الكتاب  من  العارش  الفصل  متثل  وهي   . األمريكية 

. 203-220
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 - الماضي  العام  اعزتالها  عن  أعلنت  واليت   - جمال  ميمي  المتمزية  الفنانة 
فرباير   13 مواليد  من  وهي  جمال”،  مصطفى  “أمينة  هو  الحقيقي  اسمها 
طفلة  وهي  الفنية  حياتها  بدأت  وقد  يونانية،  وأم  مصري  ألب   1941 عام 
دراسات  على  حصولها  عدم  من  وبالرغم  الحب”،  من  “أقوى  بفيلم  صغرية 
من  كثري  تكتسب  وأن  موهبتها  تصقل  أن  استطاعت  قد  أنها  إال  أكاديمية 
والمسرحيني،  السينمائيني  المخرجني  كبار  مع  عملها  خالل  من  الفنية  الخربات 
المحبب فرصة  الفين  أتاح لها جمالها وكذلك خفة ظلها حضورها  خاصة بعدما 

الكوميديا. نجوم  كبار  أمام  والوقوف  المسرحية  الفرق  بكربى  العمل 

جمال ميمي 
آسرة وبساطة  ظل  خفة 

ساعة  أبو خطوة،   ،)1997( العاشق  خيال   ،)1996( واحد  الكاس   ،)1994( طار  
الوزير،  نقاوة )2001(، معايل  راندفو،  املتوسط،  األبيض  الرجل  االنتقام )1998(، 
 ،)2003( للستات  مربع  سالم  عني،  نظرة  من   ،)2002( املشاغبني  مدرسة  عودة 
بالعريب سندريال  الرسيع )2005(،  البنات، جاي يف  أشتوت )2004(، سهر  أشتاتا 
)2006(، أنا مش معاهم، طاطا نام طاطا قام )2007(، سيد اآلس )2008(، دكتور 
روميو   ،)2010( ربع  إال  محرتم  الهارب،  العبد  شحن،  قاطع   ،)2009( سيلكون 
السيدة )2014(، لف ودوران )2016(. وذلك بخالف بعض األفالم األخرى واألفالم 
كنت  لو  العام،  النائب  وكيل  تحقيق،  عاملوضة،  جواز  بينها:  ومن  التلفزيونية 

مكاين، ليل وغوازي، مخ املرحوم. 
الدرامية: أعمالها 

ميمي  الفنانة   وخربة  موهبة  من  االستفادة  التلفزيونية  الدراما  استطاعت 
الرئيسة والبطوالت الجامعية بعدد كبري نسبيا من  جامل، فشاركت بأداء األدوار 
أصلها  املرأة  الضياع،  بعد  التالية:  املسلسالت  أعاملها  قامئة  وتضم  املسلسالت، 
دودو،  عيلة  فوتوغرافيا،  العمر،  حلم  القمر،  أوالد  وطمطم  بوجي  وفاء،  منر، 
امرأة،  وهزمتني  الذهبية،  القرشة  الشك،  لرجل،  أخضع  لن  العنكبوت،  نسيج 
ياعزيزي كلنا لصوص، رصاع، سنوات العمر، أحالم العصافري، املشهد األخري، جامد 
يشتعل  عندما  الثالثاء،  لص  جيبي،  يف  ليس  قلبي  الشمس،  ترشق  ثم  لحم،  من 
الرماد، هروب، املجهول، أحالم الفتى الطائر، دمعة أمل، رجل عاش مرتني، األصابع 
رحلة  العطش،  أبناء  ساعة،  الزمن  من  الباقي  غريب،  عامل  الباحثة،  الذهبية، 
عذاب، عاشت مرتني، أهال أهال بالسكان، رجل رشيف جدا، غابة من األسمنت، 
خمسة  تدور،  الساقية  الدكة،  كوم  القضية،  وكسبنا  األجراس،  تدق  غدا  األبناء، 
وخميسة، ألف ليلة وليلة )بدر باسم وجوهرة بنت السمندل(، فوازير املناسبات، 
والوهم  الكهف  املكسور،  الرشاع  ودخان،  نار  الجميل،  الفيل   - وطمطم  بوجي 
حرضات  ساخرة،  مواقف  الجفاف،  عرص  يف  الحب  متوت،  ال  الزهور  والحب، 
السادة الكدابني، مخلوق اسمه املرأة، ساعة لكل الناس، قابيل وقابيل، الرشاقي، 
حافة الهاوية، وكان لقاء، ليىل زمانها جاية، بوابة الحلواين )ج 1، ج2، ج3، ج4(، 
أبرياء يف املصيدة، ستة  املثل، اآلنسة كاف،  الطيبني، عىل رأي  املحاكمة، األزواج 

الخاصة  الفرق  املتابع ملسرية املرسح املرصي وبالتحديد لعروض  الباحث  ويستطيع 
أن يرصد بسهولة استمرار وامتداد ظاهرة حرص نجوم الكوميديا الذين يقع عليهم 
كل  بجوار  والدالل  بالرقة  تتسم  جميلة  إمرأة  وجود  عىل  اإلضحاك  مسئولية  عبء 
تلقائية  البهجة وتقديم ردود األفعال - والتي قد تبدو  منهم، لتقوم بخلق جو من 
وبديعة  الريحاين  نجيب  بالثنايئ  بدءا  وذلك  املضحكة،  وحركاتهم  قفشاتهم  عىل   -
شكيب،  وزوزو  شكيب  ميمي  من  بكل  ذلك  بعد  باستبدالها  قام  والتي  مصابني، 
ومرورا ببعض املمثالت باألجيال التالية ويف مقدمتهن النجامت: سعاد حسني، ليىل 
طاهر، زهرة العال، ميمي جامل، نيليل، صفاء أبو السعود، بويس، مديحة كامل، هناء 

الشوربجي، عايدة رياض. 
كذلك يستطيع املتتبع للمسرية الفنية للفنانة املتميزة  ميمي جامل أن يرصد مدى 
املتميزة  قدراتها  مدى  وكذلك  آلخر،  فني  عمل  من  أدائها  وتطور  املستمر  نضجها 
)مرسح   فنية  قناة  كل  وتقنيات  طبيعة  مع  للتعامل  الالزمة  الخربات  اكتساب  عىل 
سينام  تلفزيون  إذاعة( ومبا يتناسب مع طبيعة كل دور. وبصفة عامة يتميز أداؤها 
خاصة  املشاعر،  مختلف  عن  التعبري  عىل  وبقدرتها  والطبيعية،  والصدق  بالبساطة 
الشخصيات  مختلف  تجسيد  يف  وحساسية  بوعي  الطويلة  خرباتها  أمدتها  بعدما 
بالسهل  أدائها  وصف  ميكن  وبالتايل  الظل،  بخفة  تتسم  التي  الخفيفة  االجتامعية 
أهمها: عش  الفني من خالل عدة مرسحيات من  املمتنع، وميكننا مشاهدة متيزها 
يبدو رسقوا  فيام   ، عام، حمري جمري  قطاع  أفندي  عطوة  وفرد،  جوزين  املجانني، 

عبده
بالكم عىل  كثريا  اهتمت  قد  الفني  أنها وخالل مشوارها  أقرر  أن  الحقيقة  وتقتيض 
شاركت  التي  األعامل  عدد  يف  قياسية  أرقاما  حققت  قد  أنها  حتى  الكيف،  حساب 
وخمسني  ومائة  وثالثني مرسحية  مائة  من  أكرث  يف  مشاركاتها  نذكر  أن  ويكفي  فيها 

فيلام ومائتي وخمسني مسلسال وسهرة تلفزيونية 
بنتني  منه  وأنجبت  الراحل  حسن مصطفى  الفنان  تزوجت من  أنها  بالذكر   جدير 

توأم.
الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  الفنية  أعاملها  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

وللتسلسل التاريخى كام ييل:
السينمائية: أفالمها 

أقوى  أفالم:  فقدمت  السينام  يف  بالعمل  الطفولة  مرحلة  أثناء  الفنية  حياتها  بدأت 
الحب )1954(، ما ليش غريك )1958(، ثم استمرت يف  انتصار  الحب )1953(،  من 
املرأة املجهولة  املراهقة والشباب فشاركت يف أفالم: بني األطالل،  العمل خالل فرتة 
الفانوس  وحرمان،  حب  الشارع،  من  زوجة  الرجال،  صائدة  بحري،  بنات   ،)1959(
السحري، رس امرأة، البنات والصيف، غراميات امرأة، نهر الحب، الغجرية )1960(، 
جوز مرايت، حب وعذاب، الحب كده، الخرساء، فطومة، بال دموع، زوج باإليجار، ال 
 ،)1962( أوالدي  كلهم  الثالثة،  األشقياء  الخطايا،  الجبابرة،  )1961(، رصاع  تذكريني 
شقاوة  آخر  فورا،  زوجة  مطلوب    ،)1963( ممنوعة  قصة  خطر،  يف  جواز  النشال، 
 ،)1967( حيجنني  ده  الراجل   ،)1966( املرأة  عدو   ،)1965( الوديعة   ،)1964(
من  تتخلص  كيف  اإلستعراض،  فتاة   ،70 سنة  الحب   ،)1968( ظرفاء  لكن  لصوص 
ورشوق  غروب  الرساب،  الشوك،  نزرع  ال  نحن  زوجي،  امرأة   ،)1969( زوجتك 
عاشق   ،)1972( إمتثال   ،)1971( لذيذة  رحلة  منال،  اآلنسة  مذكرات   ،)1970(
شفاه  فوق  العذاب  للحب،  عايشني   ،)1973( املخادعون  الحب،  من  يشء  الروح، 
دقة  الحكاية،  منني  نبتدي   ،)1975( حلوة  يا  باي  باي  املطلقات،   ،)1974( تبتسم 
قلب، عامل عيال عيال، وعادت الحياة )1976(، قطة عىل نار، الولد الغبي، ميعاد مع 
البعض  البنات،  كل  بنت غري  النار،  فوق  يرقص  )1977(، شباب  املفر؟  أين  سوسو، 
)1978(، خيل  بال طريق  للأمذون مرتني، رجب فوق صفيح ساخن، مسافر  يذهب 
بالك من جريانك، رجال ال يعرفون الحب، وال عزاء للسيدات )1979(، استقالة عامل 
ذرة، من يدفع الثمن؟ )1980(، رصاع العشاق )1981(، وضاع حبي هناك )1982(، 
األرملة  األنثى،  اليصة،  وناس  هايصة  ناس  الشقة،  صاحب  انتحار   ،)1983( الذئاب 
الكامشة  كرموز،  الوهم، سفاح  بنات حارتنا، بصامت   ،)1986( السكاكيني  العذراء، 
)1987(، البقية ال تأيت، تحدي األرشار )1988(، حكاية لها العجب، جريان آخر زمن، 
وحاميت  أنا  عسل،  ليلة   ،)1989( العبيط  أحالم  حرجة،  ساعات  ثالث  بالنار،  اللعب 
صعاليك،  نساء  كرتونة،  أبو   ،)1990( نادية  النقيب  معركة  الطريق،  وضاع  والزمن، 
فتحية  عزوز،  من  بالك  خيل  املراهقات،  مدرسة  يف  سفاح    ،)1991( وليايل  ليل 
عىل  غبي  إبليس،  بوابة  الجيش،  يف  صعيدي   ،)1992( القانون  ضد   2 واملرسيدس، 
عقيل  قدارة،  البنات،  غلط  العوامل،  درب   ،)1993( الشيطان  طريق  كروانة،  الزيرو، 

عمرو دوارة
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الدولة: مسارح  فرق   -1
- الكوميدي: أصل وصورة، حادث قطار، مقالب محروس )1963(، العبيط )1964(، 

أخلص زوج يف العامل )1965(، منرة 2 يكسب، جوزين وفرد، عسكر وحرامية، عطوة 

أفندي قطاع عام )1966(، مني قتل مني ؟ )1967(، سفاح رغم أنفه )1970(.

- الحديث: )1963(. 

الخاص:  القطاع  فرق   -2
- “املرسح الحر”: مرايت منرة 11 )1959(، بني القرصين )1960(.

- “الريحاين” : الستات ما يعرفوش يكدبوا )1963(، يف بيتنا طفل )1972(. 

- “الكوميدي املرصية”: كالم رجالة )1971(، حب ورشوة ودلع )1975(، 

- “املتحدين”: وكالة نحن معك )1972(، مدرسة املشاغبني )1973(. 

- “الهنيدي”: ، أنا آه أنا أل، عرشين فرخة وديك )1977(. 

- “يرسي اإلبياري”: عش املجانني )1979(، وراك وراك، زيك عىل نار )1984(، الدبابري 

)1992(، املشاكس )1995(، زوزو تروح وشوشو تيجي )1996(.

املشاكس   ،)1987( وخمسة  أصل   ،)1981( املجرمني  عش  فوق  طار  “نجم”:   -

.)1995(

يبدو  فيام   ،  ،)1987( وإجري  الفلوس  خد   ،)1985( القشاش  اإلبياري”:  “أحمد   -

رسقوا عبده )1997(، دو ري مي فاصوليا )2001(.

وصلوا  الصعايدة   ،)1970  - الكوميديا  )نجوم  بالعافية  طباخ  أخري:  خاصة  فرق   -

 - النهار   ( الحالوة  سوق   ،)1990  - أوسكار   ( جمري  حمري   ،)1988  - )مينوش 

 - الحوت  عصام   ( همبكة  دربكة   ،)1994  - الحوت  عصام   ( الحمرا  العني   ،)1993

1998(، الواد ضبش عامل لبش )مينوش - 1999(.

إحنا   ،)1980( الجميل  اإلنفجار   ،)1975( املزلقان  كوبري  مصورة:  مرسحيات 

الكرم  برج  الطامعني،   ،)1982( زمن  آخر  سباكني  زيك،  يايس  ال  الجايزة،  أخدنا  إليل 

املرحوم رجع يف  التلفزيون،  بيت، عصفور يف  إميش عدل، حكاية من كل   ،)1983(

كالمه )1984(، مجانني فوق العادة، فالح فوق الشجرة، الزوجة آخر من يعلم، وراء 

كل مجنون امرأة، احرتس من زوجتي )1985(، جنان يف جنان )1986(، افتح املحرض، 

 ،)1987( ريم  عىل  يقدر  مني  السجن،  يف  بكم  أهال   ،)1986( مراته  يصدق  إليل 

عصفور طار عقله )1987(، أزمة حمزة، عفوا أيها الرجال، تالمذة آخر زمن، دكتور 

فورا،  مجرمني  مطلوب  الدار،  يف  غريب  جدا،  غبي  زيك   ،)1988( بيه  بندق  مزيف، 

الوحش  املالحيس،  السباك،  البيه  عاطفية،  أوراق  يف  تزوير  جدا،  عرصية  عائلة 

من  شهاب،  عائلة  البيت،  ست  السجن،  يف  يوم  ثالثني  مليونري،  عايزة  أنا   ،)1989(

فات قدميه، بخيل بالوراثة، ناس عىل الهوا، راجل فوق النخلة )1990(، ليلة القبض 

 ،)1991( بخيت  بو  يا  بختك  لصوص،  واتنني  حرامي  جدا،  لذيذة  رحلة  صابر،  عىل 

ليلة جواز الشغالة، سيارة الهانم، سلفني عقلك، قدمية إلعب غريها، أنا مني فيهم؟، 

الحرامية أهم، السفاح، الناس جرى لها إيه؟، الواد شطارة )1992(، فندق املجانني، 

إليل  أنا  وصلوا،  الطالينة   ،)1994( للسقوط  آيل  عامرة   ،)1993( جدا  مجنون  رجل 

املصيدة  يف  كتكوت   ،)1996( ضمري  صحوة  الفنجان،  قارئة   ،)1995( لنفيس  جبته 

جعلوين  مثل:  األخرى  املرسحيات  بعض  بخالف  وذلك   ،)2010( حرميكو   ،)1999(

مطربا، مني جوز مني، إحرتس من البلدوزر، مجانني بالجملة، وراك يا زمن، ماكانش 

ع البال، يا أنا يا أنت يا دنيا، مني اتجوز مني؟، العب غريها. 

فتوح  بينهم:  أكرث من جيل من  الذين ميثلون  املخرجني  نخبة من  تعاونت مع  وقد 

جالل  مطاوع،  كرم  أردش،  سعد  يس،  كامل  توفيق،  محمد  بدير،  السيد  نشاطي، 

السباع،  محمود  مدبويل،  املنعم  عبد  رايض،  السيد  السالم،  عبد  حسن  الرشقاوي، 

أحمد حلمي، سعيد مدبويل، عبد الغني زيك، عادل هاشم، أحمد توفيق، بدر الدين 

خضري،  شاكر  داود،  أبو  محمد  الخويل،  فهمي  صادق،  عادل  خريي،  نبيل  جمجوم، 

أحمد بدر الدين، فيصل عزب، فاروق زيك، فؤاد عبد الحي، محمود أبو جليلة، سيد 

خاطر، أسامة رؤوف، رشيف عبد اللطيف، أرشف فاروق.

ساكن  وهؤالء،  هي  الهاوية،  يف  السقوط  العائلة،  األمثال،  يف  قالوا  اليمني،  عىل 
قصادي )ج1، ج2(، حكايات مجنونة، قلوب حائرة، عطاء بال حدود، أنا وزوجتي 
فستق،  أحالم  والتفاحة،  حواء  عنايات،  ومسز  أيوب  مسرت  حكايات  والنصاب، 
زواج بدون إزعاج، جمهورية زفتى، بحار الغربة، عوضني وإمرباطورية عني، وجار 
البحث عن شحتة، ويأخذنا تيار الحياة، بيت أبو الفرج، وسعيكم مشكور، أوراق 
مرصية )ج1، ج2(، بنات سعاد هانم، أوقات خادعة، رمبا نلتقي، أسعد زوج يف 
العامل، جرس الخطر، الوشاح األبيض، قط وفار وفايف ستار، يعود املايض، أستاذي 
فات،  ناس من زمن  )عفوا هذا حقي(،  تربيع  ميم  املجد،  بنا، سلم  رفقا  الجليل 
رجل طموح، والله ما أنا ساكت، الربنسيسة، أحالم سنابل، أهل الدنيا، الرقص عىل 
الدين،  العقل، زمن عامد  الحاج متويل، عني  عائلة  األقوياء،  سالمل متحركة، رصاع 
جائزة نوفل، الدنيا حظوظ، الخريف لن يأيت أبدا، طيور الشمس، العطار والسبع 
شهر  مؤسسة  الجاللة،  صاحبة  بالط  يف  فالح  مندي،  البحار  بشتك،  حامم  بنات، 
أبيض،  أبيض ×  ليل، شمس يوم جديد،  يا  أمانة  العسل، وال يف األحالم، كلامت، 
القاهرة منفلوط والعكس، صاحبك من بختك، أرشار وطيبني، نهارك نادي، أحالم 
البنات، بنت من شربا، امرأة من نار، إضحك قبل الضحك ما يغال، من غري ميعاد، 
الشاطئ،  الجانب اآلخر من  الزلط،  للرثوة حسابات أخرى، سوق  العشق،  ينابيع 
السرية العاشورية )الحرافيش ج2(، الكالم املباح، زهرة يف األرض البور، أين ذهب 
الحب، نعتذر عن هذا الحلم، التوبة، حدائق الشيطان، الحب بعد املداولة، سوق 
الحسنة،  النوايا  سفري  الكرمية،  العائلة  إىل  تحيايت  بكم،  ترحب  القاهرة  الخضار، 
الفريسة والصياد، حاسبوا منه، نقطة نظام، امرأة يف شق الثعبان، املخرب الخاص، 
كوافري أشواق، قمر، راسني يف الحالل، 7 شارع السعادة، معكم عىل الهواء هايم 
عبد الدايم، قمر 14، عمشة يف ديرة النسوان، نسمة ونصيب، عصابة بابا وماما، 
قانون  كرمية،   .. كرمية   ،900 زيزو  العيلة،  بيت  نسائية،  شطحات  توت،  ورق 
فتيات صغريات،  بحر،  بابا، حدف  يا  الباطنية، حرمت  البنات،  املراغي، حكايات 
أيام  ونص،  رشيف  نعام،  ريش  املجانني،  مستشفى  يف  ياسني  وبسبوسة،  نوسة 
بيأجر  العرب هامم، قضية صفية، دنوش  اللص والكتاب، شيخ  الحب والشقاوة، 
كيد  الشمس،  مع  رحيل  وليلة،  ليلة  ألف  مش  أفندي،  وليىل  عمر  مفروش، يس 
احلم وال  العزيز )ج1،ج2(، فندق سبع نجوم،  الزنايت مجاهد، شارع عبد  النسا، 
األعداء،  األخوة  النظام،  ابن  الخفافيش،  كرامة،  مسألة  الباب،  يف  الباب  يهمك، 
فرح  البنسيون،  التنني،  حسن  الرابعة،  الزوجة  طيارة،  يا  طريي  بنات،   × بنات 

العمدة، ورد وشوك، يف بيتنا حريقة، كيد النسا، عائلة حاحا.
بوابة،  اآلنسة  بينها:  ومن  الدرامية  والسهرات  التمثيليات  بعض  بخالف  وذلك 
الدنيا صغرية جدا، مقابل أتعاب، ال أعرف نفيس، طلب نقل، كل  مخلف زمانه، 
يف طريق، نص عمر، بيت األصول، الشحات ملا يحلم، بابا جاي، صفحة من كتاب 
املفقودة،  الحلقة  الفقرية،  املليونرية  الشباب،  أحالم  سامرة،  إعتبار،  رد  الحب، 
واحد  زائد  )واحد   1=1+1 األخرض،   الضوء  العاصفة،  بعد  الفتاة،  تلك  رائعة 

يساوي واحد(، الرجل الطيب.  
اإلذاعية:  األعمال  ثالثا 

لألعامل  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لألسف 
اإلذاعية، وبالتايل يصعب حرص جميع املشاركات اإلذاعية الكثرية واملتنوعة لهذه 
الفنانة القديرة، والتي ساهمت يف إثراء اإلذاعة املرصية بكثري من برامج املنوعات 
املسلسالت  بينها  ومن  عاما  خمسني  من  مايقرب  مدار  عىل  الدرامية  واألعامل 

التالية:  هذه زوجتي، صالح الخري، برازيل يا هوا، زيك اليك، فرقة سيكا.
المسرحية: مشاركتها  أهم  رابعا: 

شاركت الفنانة القديرة  ميمي جامل بأداء أدوار البطولة وبعض األدوار الثانوية 
يف  انضمت  فقد  املرسحية،  الفرق  بكربى  املتميزة  املرسحيات  من  كبري  بعدد 
للعمل  ذلك  بعد  انتقلت  ثم  الحر”،  “املرسح  فرقة  إىل  الفنية  حياتها  بداية 
أصبحت  حتى  سنوات  لعدة  بها  بالعمل  واستمرت  املرسحية  التلفزيون  بفرق 
أحدى دعامئها األساسية، ثم تنقلت بعد ذلك بعدة فرق أخرى من أهمها فرق: 
واملتتبع  و”الهنيدي”،  املرصية”  “الكوميدي  املتحدين”،  “الفنانني  “الريحاين”، 
ملسارها املرسحي ميكنه رصد أن أكرث مشاركاتها املرسحية كانت من خالل فرقتي” 
للتسلسل  طبقا  املرسحية  أعاملها  تصنيف  وميكن  هذا  اإلبياري.  ويرسي  أحمد 

التاريخى واختالف الفرق كام ييل:

 فواصل

إبراهيم الحسينى

ELHoosiny @ Hotmail com

العائدة األبوية 
ثورة  قيام  ومنذ  الحديث،  تاريخه  طوال  املرصي  املجتمع  ظل 

يوليو 1952 واقًعا تحت تأثري الفكرة األبوية، وذلك عىل الرغم 

من وجود الشكل الدميقراطي؛ فالحاكم هو األب لكل الشعب، 

يف  الوقت  طوال  تتحكم  الحاكم  األب/  معادلة  ظلت  وبالتايل 

أبوية  فكرة  انتقلت  وقد  املحكومني،  األبناء/  الشعب/  مصائر 

داخل  املختلفة  املؤسسات  مديري  إىل  الحكم  رأس  الحاكم من 

الدولة، فصار املدير هو مبثابة األب الكبري/ بديل الحاكم األكرب 

مبثابة  األمر  صار  وبذلك  املؤسسة،  هذه  داخل  وظله  للبالد 

مجموعة دوائر اجتامعية متشابكة وغري منتهية قوامها الحاكم/ 

املدير - األب، واملحكوم/ املوظف - االبن.

إىل  األبوية  وبفكرته  التقليدي  بشكله  األمر  امتد  وقد   

املؤسسات الفنية والثقافية أيضا بطبيعة الحال كونها مؤسسات 

بها  يعمل  األبوي، وكون معظم من  بالفكر  تعرتف  داخل دولة 

من املوظفني التقليديني وليس من املبدعني، وانتقل ذلك الفكر 

اإلبداعية  املامرسة  وطبيعة  شكل  إىل  بدوره  أخرى  مرة  األبوي 

املرسحي  املخرج  فأصبح  املرسح،  فن  ومنها  الفنون  لبعض 

عىل  الفنية  ورؤاه  نظره  وجهات  مسيًِّدا  األدوار  كل  يحتكر 

يخرجه،  الذي  املرسحي  العرض  داخل  معه  يعملون  من  كل 

معه  املتعاونني  وجميع  األدوار،  كل  عن  املسئول  هو  فأصبح 

النص  الفنية، فهو الذي يختار  منفذون فقط إلمالءاته ورغباته 

الذي  وهو  املؤلف،  من  الالزمة  التعديالت  ويطلب  املرسحي، 

منهم  طالًبا  واملغني  واملوسيقي  للشاعر  الغنائية  رؤيته  يضع 

تنفيذ ما يراه هو وليس ما يرونه هم، وهو أيضا الذي يتدخل 

محدد  شكل  تنفيذ  منه  ويطلب  الديكور  مهندس  عمل  يف 

املمثلني،  سري  وحركات  اإلضاءة  ولخطط  وللمالبس،  للديكور، 

والسينامئية  االستعراضية  املشاهد  بإخراج  يقوم  أيضا من  وهو 

داخل العرض املرسحي وال يسمح بتدخل مخرج استعرايض أو 

سيناميئ.

تفاصيل  كل  يف  املرسحي  املخرج  من  التدخل  هذا  ويستمر   

يف  العاملني  أدوار  كل  بذلك  الغًيا  املرسحي،  العرض  ومفردات 

ينفذ  بهذا  إنه  للعمل،  أًبا  نفسه  من  ومنصًبا  املرسحي  العرض 

كام  قمعي  بشكل  املرسحي  العرض  عامل  داخل  األبوية  فكرة 

وبالتايل  املؤسسة،  تلك  املدير يف  أو ذلك  متاًما،  الحاكم  ينفذها 

ورؤية  واحدة  فكرة  عن  يعرب  وهو  املرسحي  العرض  يخرج 

فقط  يعرب  إنه  واحدة،  ومسموعة  مرئية  وجاملية  واحدة، 

لـ)املؤلف  األخرى  الرؤى  كل  بينام  منفرًدا!  املخرج  رؤية  عن 

اإلضاءة  مصمم   - الديكور  مهندس   - املوسيقي   - الشاعر   -

مشاهد  مخرج   - االستعرايض  املخرج   - املالبس  مصمم   -

السينام...( كلها ملغية لصالح الرؤية األبوية األحادية للمخرج!

خشبة  عىل  مجسدا  أو  مكتوبا  فنا  بوصفه  بطبيعته  واملرسح 

وتعدد  األدوار  تعدد  عىل  قائم  دميقراطي  فن  هو  املرسح، 

الرؤى ورصاع األفكار، وما يفعله املخرج بسبب ذاتيته املفرطة، 

ويحّولها  الدميقراطية  هذه  يلغي  بالذات  املتضخم  وإحساسه 

من  وال  الحقيقة  من  قيمة  ذا  شيًئا  تعكس  ال  واحدة  رؤية  إىل 

الجامل، فمن الجائز جًدا، وهذا ما رأيته يف الكثري من العروض 

املرسحية طوال العقدين األخريين أن تكون ثقافة هذا املخرج 

ضحلة جًدا بالقدر الذي يجعله ينتج عرًضا هزياًل خاوًيا من أية 

الذي  املتضخم  اإلحساس  ورغم  فهو  فكرية،  أو  جاملية  قيمة 

الفكرة األبوية، ال يحمل أي وعي غري وعي الجهل،  متليه عليه 

وعرب  فإننا  األبوية،  إلغاء  يناير  ثورة  قيم  أهم  أحد  أن  ورغم 

ثرثرات اإلعالم وتعصب الرأي الواحد نحاول إعادتها.



    

الحديث  املرسح  فرقة  مدير  طلبة  أرشف  الفنان  قال 

“جمعة  السفري  أن  للمرسح،  الفنى  للبيت  التابعة 

مبرص،  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفري  مبارك” 

املوافق 7  األحد  إستضافة “فرصة سعيدة” أمس  كان ىف 

و  العامة  الشخصيات  من  كبري  عدد  إىل  باإلضافة  يناير، 

اإلعالميني أبرزهم السفري حسام زىك األمني العام املساعد 

اللواء  النواب  مجلس  وأعضاء  العربية،  الدول  لجامعة 

حاتم باشات واملهندسة مى محمود، العميد محمد سمري 

مسؤول  كلل  أبو  محمد  السابق،  العسكرى  املتحدث 

الشؤون العربية لتيار الحكمة الوطنى بالعراق، اإلعالمية  

منى سلامن، الكاتب وحيد الطويلة.

من  كثيف  إقبال  يلقى  العرض  أن  “طلبة”  أضاف  و   

الفنى  الوسط  الدبلوماسيني ومن  العامة من  الشخصيات 

األيام  خالل  العرض  ضيافة  ىف  كان  حيث  واإلعالمى 

مجدي  والفنان  مرشف  الله  عبد  الفنان  أيضا  املاضية 

صبحى، و اإلعالمية جيهان منصور و غريهم.

يذكر أن أحداث العرض تدور ىف إطار اجتامعى كوميدى 

عن رجل يبلغ من العمر 79 عاما، يجد نفسه وحيدا ىف 

مفاجآت  له  تحدث  أن  إىل  رفقة  أو  صحبة  دون  منزله 

متنحه فرصة تغيري مصري حياته.

“فرصة سعيدة” من انتاج فرقة املرسح الحديث، العرض 

الصاوى،  محمد  أحمد،  فتوح  بدير،  أحمد  بطولة  من 

وائل  محروس،  خالد  طالب،  أبو  إميان  الدمرداش،  أحمد 

شوقى،  بسمة  قاسم،  ىل  ىل  كاملو،  عيل  السعود،  أبو 

موسيقى وألحان وتوزيع إيهاب حمدى، ديكور مصطفى 

تأليف  طنطاوى،  هبه  أزياء  النمر،  أمين  أشعار  حامد، 

صالح عرىب، وفكرة وإخراج محمد جمعة.
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مشهد 

اسمح يل عزيزي القارئ أن أعاود معك مناقشة قضية سبق 

عىل  “الحكم  قضية  وهي  أال  مرة،  من  أكرث  طرحتها  وأن 

اإلبداع وذائقة املتلقي”.. التي أظن أنها ستظل محل سؤال 

دائم، خاصة من شبابنا الذي واجهني بعض منه بعدد من 

معا  شاهدناه  مرسحي  عرض  بعد  ضمتنا  جلسة  يف  أسئلة 

باملصادفة، وهي الجلسة التي استفدت منها كثريا وجعلتني 

أفكر جديا يف فتح هذه املساحة لحوار أكرث اتساعا، وها أنا 

أبدأ مبعاودة نرش مقال قديم يل عن هذه القضية كنت قد 

عنونته آنذاك بـ “استفِت قلبك”.. الذى قلت فيه:

أجل  من  يتسابق  جمهورا  يرى  أن  مبدع  أي  فرح  قمة 

مشاهدة عمله، فهو ما يعني أن الجمهور يثق بك ويطمنئ 

ليست  الجمهور  احتياجات  اآلن.  يحتاجه  ما  ستعطيه  أنك 

وامليلودراما  الكوميديا  يحتاج  فهو  ثابتة،  وليست  واحدة 

السينام  صناعة  قدم  من  الرغم  وعىل  لكن،  والرتاجيديا. 

الجمهور، ماذا  التى أجريت عىل  البحثية  الدراسات  وتعدد 

أحدا  أن  إال  اآلن؟  يختاره  الذي  النجم  نوعية  وما  يريد؟ 

يخرج  ثم  ومن  واحدة  إجابة  بيقني  يؤكد  أن  يستطيع  ال 

قبله  ومن  الحدس  هو  فقط  املعادلة،  لهذه  ثابت  بقانون 

ذاتك،  تصنع  أن  مبدعا  بوصفك  عليك  أن  مبعنى  الصدق، 

الجمهور  أن  تؤمن  ما  األقل  عىل  أو  به  تؤمن  ما  تقدم  أن 

ومنها  تكون  كيفام  تأيت  النتيجة  اترك  ثم  اآلن،  يحتاجه 

مع  الخاصة  عالقتك  وستبني  وتتعلم.  وتتعلم  ستتعلم 

متاما  مطابقة  تكون  أن  بالرضورة  ليست  التى  الجمهور، 

انزل  ذلك:  عىل  مثاال  وسأعطيك  آخر.  مبدع  مع  لعالقته 

مختلفي  عائلتك  أفراد  بني  ابحث  األقل  عىل  أو  الشارع, 

يوسف  يف  رأيهم  عن  واسألهم  العلم  ودرجات  التوجهات 

شاهني )مثال(.. ستفاجأ أن الجميع يحبه، ولك ن بدرجات، 

ال  بعضهم  لكن  كبري  مخرج  أنه  عىل  يؤكد  الجميع  وأن 

سيصنفه  الجميع  وأن  السيناميئ،  الرسد  ىف  طريقته  يفضل 

البعض  لكن  العربية،  السينام  مخرجي  أفضل  من  كواحد 

وهكذا..  دامئا”..  أفهمه  ال  “ولكني  بـ  تلك  إجابته  سيشفع 

لكن سيبقى أن الجميع متفق عىل أنه مخرج عظيم.

العظيم “استفِت  القانون  الحياة، ينطبق عليه  اإلبداع، كام 

يأيت  بعدها  القلب،  هي  األوىل  بوابته  فاإلبداع  قلبك”.. 

العقل.. أو ال يأيت. ولعلك كثريا ما سمعت أحدهم، أو رمبا 

تكون أنت نفسك، يقول: “ال أدري ولكنني مل أحبه” وهنا 

تحديدا تظهر وظيفة الناقد األوىل.. فهو القادر عىل أن يربر 

ليس وظيفته  فالنقد  العكس.  أو  العمل  ملاذا مل تحب هذا 

دواء  غصبا  يسقيك  أن  وال  محبوب،  إىل  املكروه  يحيل  أن 

مرا بادعاء أنك قارص عىل الفهم وال تدري املفيد لك. عمل 

الناقد كام أراه، هو تفسري أسباب الحب والكره، فليس من 

الطبيعي أبدا أن يجمع برش عىل كره عمل ما ويأيت الناقد 

كل   – الفن  ألن  ذلك  أغبياء”..  إنكم  “عفوا..  لهم:  ليقول 

الفن – يبدأ من القلب، فهو كالحب يبدأ دون أسباب، أو 

للدقة ال يبدأ باألسباب، هو يحدث أوال ثم بعدها تكتشف 

األسباب. أو سيكشفها لك آخر، نسميه هنا الناقد.

يجب  آخر  أمر  فهناك  يشء،  كل  ذلك  ليس  انتبه..  لكن، 

“خربة  ِه  سمِّ أو  املشاهدة”  “تراث  وهو  إليه  االلتفات 

ِه ما شئت. فالتذوق  التلقي” أو “إطارك املرجعي” أو.. سمِّ

ما  وهو  بالتدرج.  باالهتامم،  بالرعاية،  تنمو  الشتلة،  كام 

)مثال(  شاهني  يوسف  عىل  الناس  أجمع  ملاذا  لك  سيفرس 

إنها  الناس؟..  كل  ويستوعبه  يحبه  مل  لكن  عظيام،  مخرجا 

للمتلقي”.  املرجعي  “اإلطار  أو  التلقي”  “خربة  وببساطة 

قلبك”  “استفِت  قانون  إىل  آخر  قانونا  هنا  سنضيف  إذن، 

ِه “ارَع قلبك” ليكون صالحا وقادرا عىل الفتوى. ولنسمِّ

هو  طرفيها  أحد  اإلبداع،  عىل  للحكم  معادلة  لديك  واآلن، 

وأنت  فاذهب  قلبك”،  “ارَع  واآلخر  قلبك”..  “استفِت 

مطمنئ وشاهد ما شئت من إبداع.. وتذكر دوما أن تاريخ 

قلوب  كرهته  ما  بعض  أن  علمنا  قد  ومشاهدته  اإلبداع 

الناس قدميا، بات محبوبا، والعكس صحيح.
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