
  

أحكموا قبضتهم  الشباب 
ساويرس جوائز  على 

المصرى  المسرح  غاب  هل 
يناير  25 ثورة  عن 
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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

إبسن؟ بدمية   .. فعلوا  ماذا 
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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

تصدر عن وزارة الثقافة املرصية 

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروىب

رئيس التحرير التنفيذى

إبراهيم الحسينى 

املتابعات النقدية

محمد مسعد

رئيس قسم األخبار

أحمد زيدان

رئيس قسم التحقيقات

حازم الصواف

الديسك املركزى

محمود الحلواىن

فوتوغرافيا

مدحت صربى
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أمني عام النرش 

جرجس شكرى
مدير عام النرش 

عبد الحافظ بخيت
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03متابعات [[

بالقاهرة  والرياضة  الشباب  مديرية  تكريم  املايض،  قبل  الخميس  الغد،  شهد مرسح 
عيل،  نائل  العظيم،  عبد  محمد  الحكيم،  وفاء  الفنانني  مساء«  »الثامنة  عرض  لفريق 
ملياء كرم، هند حسام، الشاعر عبد الله حسن، املؤلفة ياسمني فرج، واملخرج هشام 

عيل فضال عن سامح مجاهد مدير عام مرسح الغد.
التدريبية  الدورة  يف  املشاركني  الشباب  املخرجني  عىل  تقدير  شهادات  توزيع  تم  كام 
“كن مخرجا” التي نظمتها مديرية الشباب، حرض التكريم محمد سويلم وكيل وزارة 
اإلدارة  مدير  ثابت  سنية  الشباب،  وكيل  عثامن  مني  بالقاهرة،  والرياضة  الشباب 
العامة للشباب، صفاء مأمون مدير اإلدارة العامة إلعداد القادة والتدريب، والشاعر 
أحمد سمك مدير إدارة الفنون باملديرية الذي رصح بأن ورشة »كن مخرجا« الهدف 
منها إعداد املخرجني الشباب مبراكز القاهرة لسوق العمل، وتكوين قاعدة كبرية من 
يرى  حتى  مساء”  “الثامنة  عرض  ملشاهدة  حرضنا  وقد  أضاف:  املبدعني،  املخرجني 
نظريا. سمك  التي درسوها  العنارص  كل  الطبيعة  الورشة عىل  الذين حرضوا  الشباب 
أشار إىل أن د. سيد اإلمام هو من حارض الشباب يف الدراما املرسحية بينام حارضهم 
يف الديكور د. نبيل الحلوجي، ويف التمثيل د. عبري منصور، واملخرج عبد الله الشاعر 
يف أدوات اإلخراج، بينام حارض عمرو عبد الله يف اإلضاءة. أكد سمك عىل أن املديرية 
يذكر  العاجل.  القريب  يف  أخرى  دورات  هناك  وسيكون  الورش،  تقديم  يف  مستمرة 
والتدريب  القادة  إلعداد  العامة  اإلدارة  أعدتها  مخرجا«  »كن  التدريبية  الدورة  أن 
بالتعاون مع إدارة الفنون مبديريه الشباب والرياضة بالقاهرة، يف الفرتة من ٢٤ - ٢٨ 

ديسمرب املايض.

محمود عبد العزيز

رصح املخرج وليد طه مدير فرقة تحت 18 التابعة 
أن  واالستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفني  للبيت 
عدة  تضمن   18 تحت  لفرقة   2017 عام  حصاد 
من  يس”  “بالن  عرض  ومنها  مرسحية  عروض 
حيث  زين،  منار  وإخراج  مربوك  محمد  تأليف 
حصل العرض عىل جائزة متيز يف املهرجان القومي، 
تالميذ  املرسحى  العرض  الفرقة  قدمت  وقد 
سبتمرب،  يف  األنفويش  عىل خشبة مرسح  فيسبوك، 
عبد  وإخراج  تأليف  وشريين  الحلو  محمد  بطولة 
عرض  الثاين  للعام  قدمنا  وأضاف  محمد،  املنعم 
العرض  »سعيد حظو« عىل خشبة مرسح جمصه، 
إبراهيم،  هشام  إخراج  زيد،  أبو  أحمد  تأليف 

بطولة سامح يرسي وإيناس نور وفتحي سعد.
الفرقة  مدير  عثامن  جالل  املخرج  ذكر  بينام 
لعام  الفرقة  حصاد  ان  الشعبية  للفنون  القومية 
كثري  يف  ومشاركات  فنية  جوالت  تضمن   2017

وذلك  للهند  الفرقة  سافرت  فقد  االحتفاالت  من 
شاركت  وقد  فرباير   29 إىل  يناير   30 من  الفرتة  يف 
سفارة  يتبع  الذي  الصيني  الربيع  حفل  يف  الفرقة 
أيام  األقرص  حفل  يف  املشاركة  إىل  باإلضافة  الصني 
يف  الفرقة  شاركت  كام  املايض،  أبريل   16,17,18
لصاحبات  الدويل  العاملي  للمؤمتر  الختامي  الحفل 
أكتوبر   27 إىل   23 من  الفرتة  وىف  واملهن،  األعامل 
قدم حفل ببري يوسف يف محىك القلعة، وحفل رشم 
سافرت  وقد  الرقابة  أقامته  الذي  بأكتوبر  الشيخ 
الفرقة إىل أمريكا خالل الفرتة من 26 إىل 6 نوفمرب 

املايض.
فرقة  مدير  عبيد  ماهر  القدير  الفنان  ذكر  بينام 
يف  إنجازات  عدة  قدمت  الفرقة  أن  الشباب  أنغام 
خشبة مرسح  عىل  حفل مرسح  ومنها   2017 عام 
الهناجر يف 2مارس املايض، ويف 11 مارس من نفس 
الكتاب بالشيخ  الفرقة حفال مبعرض  الشهر قدمت 

يف  وذلك  الجزيرة  بنادي  حفال  قدمت  كام  زايد، 
احيت حفال  املايض، كام  مارس  الفرتة من 17, 24 

بحديقة الحيوان أواخر مارس.
الشهر 31 مارس حفل  الفرقة يف نفس  كام قدمت 
اليتيم  يوم  حفل  فقدمت  أبريل  يف  أما  األم،  عيد 
التمثيلية،  املهن  ونقابة  الجزيرة  نادي  من  كل  يف 
حفل  يف  الفرقة  شاركت  أبريل  من  يوم22  ويف 
العلمي,  البحث  بأكادميية  املخرتعني  شباب  تكريم 
األقرص،  مبحافظة  حفال  الفرقة  أحيت  مايو  ويف 
مايو   31 يوم  الثقافية  الحديقة  حفل  قدمت  كام 
أنغام  فرقة  قدمت  عبيد:  ماهر  وتابع  يونيه.  و11 
ليلة عرض(   30( الصيفي  باملوسم  الشباب حفالت 
بجمصه  أغسطس   14 إىل  يوليو   15 من  الفرتة  يف 
صالح  بقاعة  السنة  رأس  احتفاالت  إىل  باإلضافة 

جاهني.

رنا رأفت

عرضها  بنجاح  سعادتها  عن  طلبة  بدرية  الفنانة  أعربت 
عبد  مرسح  عىل  مؤخرًا  قدم  الذي  اتخطفت«  »بدرية 
من  سلسلة  لتقديم  وتستعد  باإلسكندرية،  جابر  املنعم 
الكاتدرائية«  يف  »بدرية  منها  النهج  نفس  عىل  العروض 

و”بدرية يف الغابة” من تأليف الكاتب مصطفى سامل.
اتخطفت  بدرية  مرسحية  طلبة:  بدرية  الفنانة  قالت 
أهلها  يريد  حارة  عن  كوميدي  إطار  يف  أحداثها  تدور 
بأهمية  لتوعيتهم  بدرية  وتأيت  املال،  أجل  من  بيعها 
من  بتخليصها  األهل  ويقوم  خطفها  فيتم  الحارة 
الفرتة  مبارش  غري  بشكل  العمل  ويستعرض  الخاطفني 
وقيام  األخوان  حكم  أيام  مرص  بها  مرت  التي  العصيبة 
للشعب  وعودتها  منهم  مرص  بإنقاذ  املرصي  الجيش 

املرصي.
العرض تأليف د. مصطفى سامل، رؤية أحمد جابر، بطولة 
بدرية،  دور حسن خطيب  يف  حلمي  عالء  طلبة،  بدرية 
دور  يف  دنيا  محمود  الحلوجي،  دور  يف  مجدي  محمد 
سعدون، محمد هاين يف دور حميدة، مصطفى صالح يف 
دور صميدة، أمين السعودي يف دور سيد الحالق، نجالء 
النجار يف دور والدة بدرية، أسامة، حامدة عبده، محمد 
حمدي، أحمد نائل، مؤمن عاشور، أحمد الجوكر، محمد 
السباعي،  وليد  ديكور  تراب،  أحمد  استعراضات  سامي، 
مالبس ميدو أبو يوسف، ألحان شمس، أشعار أبو ملونة، 

إضاءة إبراهيم الفرن.
اما العروض الجديدة لنفس السلسة فسوف تبدأ بعرض 
وتأليف  مجدي  محمد  إخراج  الكاتدرائية”  يف  “بدرية 
املسيحني  الشباب  من  مجموعة  مع  سامل  مصطفى  د. 
يف  “بدرية  عرض  القاهرة،  يف  الوطنية  الوحدة  بنادي 
سامل  مصطفى  د.  وتأليف  مجدي  محمد  إخراج  الغابة” 
ألطفال املدارس يعرض يف شهر فرباير عىل خشبة مرسح 

رومانس

مي عبد املنعم

والرياضة  الشباب 
مخرجا« »كن  وورشة  مساء«  »الثامنة  أبطال  تكرم 

2017 حساب  كشف  رومانس و  مسرح  على 
 18 الـ  وتحت  الشباب  وأنغام  الغابةالقومية  في  بدرية 
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04 ]متابعات

 31 يف  تقدميها  يتم  إبليس«  »حسنة  املرسحي  العرض 
النهضة  بجمعية  ناصبيان  استوديو  مبرسح  الحايل  يناير 
السابعة  »متام  القاهرة  »جيزويت  والثقافية  العلمية 
مساًء، إضافة إىل تقدميها يف ليال عروض أخرى منتصف 

فرباير القادم بجيزويت اإلسكندرية.
التي  الفرقة  ومؤسس  مدير  كارم  محمد  املخرج  قال 
حاولت  وقد   ،2016 عام  الفرقة  العرض:تأسست  تقدم 
عىل  شاملة  تدريبات  لتقديم  الورش  بعض  أقدم  أن 
نقدم  حتى  للفرقة  عروض  أية  إنتاج  قبل  املمثل  إعداد 
مرسحا للجمهور بفرقة مدربة وواعية تليق به كمشاهد 

يستحق ذلك.
يطرح  إبليس«  »حسنة  املرسحي  العرض  كارم  وأوضح 
وعالقات  أرسي  وتفكك  إدمان  من  الشباب  مشكالت 
األخرية،  السنوات  يف  العقيدة  يف  واختالل  رشعية  غري 
الشياطني  بني  للرصاع  وجديدة  أخرى  صورة  خالل  من 

واملالئكة.
خطاب،  تغريد  متثيل:  إبليس  حسنة  املرسحي  العرض 
عبد  بكري،  محمد  الله،  عبد  رمضان  خالد  حال،  أحمد 
عادل  رحمة  الطيب،  ثروت  أماين  الدين،  بدر  السالم 
حسن  الشاذيل،  ملا  أحمد،  أسامة  حجازي،  نور  السيد، 
عبد الوهاب، مالك العيل، عمرو رمضان، امين الرشيف، 
محمود الخويل، رامي الحجار، أحمد أرشف، محمد فايز، 
مصمم  محمود،  إميان  الحليم،  عبد  ريم  مدين،  محمد 
عاطف،  محمد  اإلضاءة  منفذ  منيب،  مازن  فوتوغرايف 
إعداد موسيقي: ياسمني أسامة، غناء مؤمن ذيك، مخرج 
منفذ:  مخرج  الحليم،  عبد  ريم  أرشف،  أحمد  مساعد 

محمد فايز، تأليف وإخراج محمد كارم.

همت مصطفى

العرض  قدم  األنفويش  ثقافة  قرص  مرسح  خشبة  عىل 

تأليف  الحايل،  يناير  و19   18 يومي  »فويسك«  املرسحي 

مشاريع  ضمن  وذلك  عثامن،  عيل  وإخراج  بشرن  جورج 

اعتامد  لورش  األوىل  الدفعة  من  واألخرية  الثالثة  املرحلة 

بقصور  للمرسح  العامة  اإلدارة  أطلقتها  التي  املخرجني 

الثقافة برئاسة د. صبحي السيد ومرشفا الورش الناقد خالد 

رسالن واملخرج محمد الطايع.

ويقول املخرج عيل عثامن: العرض نتاج الدفعة األوىل من 

 3 عىل  متت  ورشة  وهي  املتميزين  املخرجني  اعتامد  ورشة 

الثانية نظرًا لكوين طالب  مراحل، والتحقت بها يف مرحلتها 

بكلية  املرسحية  الدراسات  قسم  وهى  متخصصة  بأكادميية 

الورشة مبراحلها تعد مبثابة  اآلداب، وحقيقة األمر أن هذه 

أكادميية موازية نظرًا ملا تم تقدميه فيها من صقل ملواهب 

أكادميي يف روافد وفنون املرسح كافة عىل  حقيقية بشكل 

أيدي مجموعة من املتخصصني يف مجاالت املرسح املتباينة، 

من  املرسحيني  املخرجني  اعتامد  مرشوع  أن  أرى  حقيقة 

خالل الورش هو مستقبل مرسح الثقافة الجامهريية.وأشار 

عثامن إىل أن العرض يدور حول الرؤية الضبابية للعامل من 

وجهة نظر »فويسك« ذلك الشخص الذي اختلت لديه كل 

موازين الحياة.

مي  كريوجراف  بيدق،  كريم  وتوزيع  ألحان  »فويسك« 

شاهني،  ومهند  عثامن  عيل  وإضاءة  ديكور  الرازق،  عبد 

الرازق وكريم زهران، بطولة إسالم  اإلخراج مي عبد  تنفيذ 

فودة، رضوى حسن، محمد إبراهيم، محمد فريد، إبراهيم 

أحمد، حسن قمر، ممدوح الشورى، رشوق سامي، فيوليت 

إرساء،  إميان،  حسن،  أحمد  البنداري،  محمد  الفونس، 

اللورد،  عمر  سليم،  أحمد  فادي،  مدحت،  زياد  ماهر،  أية 

مصطفى عفيفي.

مي عبد املنعم

»فويسك«
المخرجني  اعتماد  ورشة  من  األولى  الدفعة  في  استوديو  مسرح  على 

القاهرة بجزيويت  ناصبيان 

إبليس«  »حسنة 

تنفيذية الئحة 
والرياضة الشباب  بمديرية  الفنون  لمراكز 

بقيادة محمد سويلم  القبة  بالقاهرة مبركز شباب رساي  والرياضة  الشباب  أقامت مديرية 
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة حوارا مجتمعيا للشباب للمشاركة يف إعداد الالئحة 
يف  شارك   2017 لسنة   218 رقم  الشبابية  الهيئات  لقانون  وفقا  الشباب  ملراكز  التنفيذية 
االجتامع عبادة الجزار معاون وكيل وزارة الشباب بالقاهرة، سنية ثابت مدير اإلدارة العامة 
وإدارة  والرياضة،  للشباب  الزيتون  إدارة  عام  مدير  الدين  صالح  منال  بالقاهرة،  للشباب 

الفنون باإلدارة العامة للشباب بالقاهرة، ومدير مركز شباب رساي القبة محمد يارس.
حتى  الشباب  ملراكز  التنفيذية  الالئحة  صياغة  يف  الشباب  مشاركة  دعم  اللقاء  واستهدف 
الفنية داخل  الفرق واألنشطة  الشباب من أعضاء  الفعلية لكل  الحاجات  تكون معربة عن 

راكز شباب القاهرة يف الفنون الشعبية، املوسيقى والغناء، الفنون التشكيلية واملرسح.
وناقش الشباب ومسئولو األنشطة الفنية مبراكز الشباب الالئحة التنفيذية لقانون الهيئات 
ودعم  املسارح  تطوير  حول  الخاصة  األسئلة  من  مبجموعة  منهم  البعض  وتقدم  الشبابية 
يف  مسبوقة  الغري  الفنية  الطفرة  وكذلك  الشباب  مراكز  مبيزانيات  الفنية  األنشطة  نسبة 
كحاليب  الحدودية  املناطق  يف  أهلنا  دعم  ومبادرة  القاهرة  شباب  مبراكز  الفنية  األنشطة 

وشالتني بالعروض الفنية، وكذلك دور مراكز الفنون الذي أصبح يسري بشكل علمي.

رنا رأفت
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والتوعية:  الثقافية  الربامج  رئيس 

2017 حصاد  عن  تتحدث  والرياضة  الشباب 

الشباب لدى  المسرحي  العمل  بقيمة  الوعي  رفع  في  أسهمت  الوزارة 

05متابعات [[

املركزية  اإلدارة  رئيس  جامل  أمل  دكتورة  قالت 
الشباب  وزارة  إن  والتوعية،  الثقافية  للربامج 
الوعي  رفع  يف  كبري  بشكل  أسهمت  والرياضة 
الشباب  استهدف  الذي  املرسحي،  العمل  بقيمة 
املرصية  واملعاهد  الجامعات  وطالبات  طلبة  من 
الخامسة،  نسختها  يف  إبداع  مسابقة  خالل  من 

التي تسابق فيها أكرث من 55 عرضا مرسحيا.
بوفرة  متيزت  املسابقة  أن  جامل  وأضافت 
فنون  مختلف  يف  واملبدعة  الشابة  املواهب 
كام  ومتثيل،  وتأليف  إخراج  من  املرسحي  األداء 
يف  الخرباء  من  مجموعة  التحكيم  لجنة  ضمت 
الكبري  املخرج  القدير  الفنان  ومنهم  املجال  هذا 
املرسح  سيدة  القديرة  والفنانة  الرشقاوي  جالل 
وفاء  القديرة  والفنانة  أيوب  سميحة  املرصي 
الحكيم، مشرية إىل أن الطلبة قدموا مجموعة من 
يومًيا  مرسحيني  عرضني  بواقع  املرسحية  العروض 
 ،2017 مارس  أول  وحتى  فرباير   1 من  الفرتة  يف 
وامللكة،  وامللك  طيبة،  يف  )الناس  عروض  ومنها 
املارثون، عيون بهية، دم السواقي، أرض ال تنبث 
الزهور، آه يا ليل يا قمر، رحلة حنظلة، وطقوس 
للفنون  العايل  للمعهد  والتحوالت(  اإلشارات 
لجامعة  »بينوكيو«  املرسحي  والعرض  املرسحية، 
مبسابقة  األول  املركز  عىل  حصل  الذي  حلوان 
املركزية  اإلدارة  قامت  كام  املرسحية،  العروض 
الكويت  مبهرجان  شارك  حيث  العرض  بدعم 

للمرسح الشبايب وحاز عىل جائزة أحسن أزياء.
وزارة  إطار سعي  أنه يف  الوزارة  وكيل  وأوضحت 
الشباب والرياضة وبتنفيذ اإلدارة املركزية للربامج 
الثقافية والتطوعية، تم تفعيل األنشطة الشبابية 
وخلق  الفنية  املجاالت  من  الكثري  يف  للموهوبني 
فرص  له  أتيحت  حيث  ثقافيا،  ومؤهل  واع  جيل 
مهرجان  خالل  من  إبداعاته  وإطالق  املنافسة 
2018 ألعضاء   /2017 لعام  املرسح(  هواة  )فرق 
مراكز الشباب بجميع املحافظات، وذلك يف إطار 

االحتفال )بعام املرأة(.
يكون  أن  تضمنت  املسابقة  رشوط  بأن  منوهة 
املجتمع ومعربًا عن إحدى  النص مناسًبا لظروف 
التسابق عىل مرحلتني األوىل  املرأة(، وتم  )قضايا 
باختيار  املديرية  وقامت  املديرية،  مستوى  عىل 
املشاركة  للفرق  أقىص  كحد  عروض(   3( أفضل 
»املستوى  الثانية  املرحلة  يف  وتسابق  باملسابقة. 
القومي« 18 عرًضا مرسحًيا من مختلف مديريات 
ومنها  الشباب،  ومراكز  والرياضة  الشباب 
و«أحالم«  ألسوان،  كدا«  »أيوه  املرسحي  العرض 
الشباب  مديرية  قدمت  كام  األقرص،  لفرقة 
مخرج«،  »اعتزال  عرض  بأسيوط  والرياضة 
و»اتكلمي«  هانم«،  »العمدة  سوهاج  وقدمت 
شارك  كام  للمنيا،  الريح«  و«ابن  سويف،  لبني 
والفيوم،  والدقهلية  والغربية  بورسعيد  باملسابقة 
شباب  مركز  لفرقة  »رضا«  املرسحي  العرض  وفاز 
املرسحي  العرض  وفاز  األول،  باملركز  الشيخ  كفر 
باملركز  زايد  الشيخ  شباب  ملركز  »عروستي« 
الثاين، وحصد مركز شباب نارص مبلوي عىل املركز 

وضمت  الريح«،  »ابن  املرسحي  بالعرض  الثالث 
مراكز  لفرق  املرسح  هواة  مهرجان  تحكيم  لجنة 
الشباب املخرج الكبري خالد جالل، واملخرج عادل 

حسان، والفنان القدير عبد الرحيم حسن.
القامة  وقصار  اإلعاقة  ذوي  مكتب  ودشن 
ثالثة  أقيمت عىل  التي  »الحلم املرصي«  مسابقة 
محافظة   25 من  أكرث  تضمنت  متتالية  أفواج 
بالجمهورية، وتم التسابق عىل العروض املرسحية 
املحافظات،  مبختلف  اإلعاقة  ذوي  من  املقدمة 
مسئول  الستار  عبد  محمد  دكتور  أوضح  وقد 
ملكتب  التابع  القامة  وقصار  اإلعاقة  ذوي  مكتب 
مرسحية  عروضا  تضمن  األول  الفوج  أن  الوزير، 
أسيوط  محافظة  فريق  قدم  حيث  للمكفوفني، 
وقدم  معاق«،  »حلم  بعنوان  مرسحًيا  عرًضا 
»محكمة  بعنوان  عرًضا  سوهاج  محافظة  فريق 
عرًضا  قنا  محافظة  فريق  قدم  فيام  األشجار«، 
العروض  وتضمنت  حقي«،  »عايز  بعنوان 
فريق  فقدم  الحركية  اإلعاقة  لذوي  مرسحيات 
»حدوتة  بعنوان  مرسحًيا  عرًضا  أسيوط  محافظة 

عرًضا  سوهاج  محافظة  فريق  وقدم  عربية«، 
بعنوان »أنا زيي زيك«، فيام قدم فريق محافظة 
فريق  وقدم  صايف«،  »قلب  بعنوان  عرًضا  األقرص 
املساعيد«،  »كفر  بعنوان  عرًضا  أسوان  محافظة 
عرًضا  الجديد  الوادي  محافظة  فريق  قدم  بينام 
محافظة  فريق  وقدم  الوحايت«،  »فرح  بعنوان 

شامل سيناء عرًضا بعنوان »ميالد إنسان«.
أيضا  تناولت  املسابقة  أن  الستار  عبد  وأضاف 
فريق  قدم  حيث  والصم  السمع  لضعاف  عروًضا 
محافظة سوهاج عرًضا بعنوان »والدك يا مرص«، 
بعنوان  عرًضا  األقرص  محافظة  فريق  قدم  فيام 
أسوان  محافظة  فريق  وقدم  الصمت«،  »جبل 
فريق  قدم  بينام  هنا«،  »نحن  بعنوان  عرًضا 
»البطالة  بعنوان  عرًضا  الجديد  الوادي  محافظة 
شامل  محافظة  فريق  وقدم  اإلدمان«،  إىل  تؤدي 
الفوج  سيناء عرًضا بعنوان »حلم«. مشريًا إىل أن 
حيث  املرسحية،  العروض  من  الكثري  ضم  الثاين 
بعنوان  عرًضا  سويف  بني  محافظة  فريق  قدم 
القليوبية  محافظة  فريق  وقدم  العادل«،  »امللك 
عرًضا بعنوان »األبواب املغلقة«، فيام قدم فريق 
انتظار  »يف  بعنوان  عرًضا  اإلسامعيلية  محافظة 
عرًضا  بورسعيد  محافظة  فريق  وقدم  الدور«، 
محافظة  فريق  قدم  بينام  مرص«،  »تحيا  بعنوان 
فريق  وقدم  »الغزو«،  بعنوان  عرًضا  الفيوم 
وقدم  املمر«،  »عىل  بعنوان  عرًضا  املنيا  محافظة 
»إشارة  بعنوان  عرًضا  دمياط  محافظة  فريق 
العامية  الثانوية  عرض  وفاز  تابع:  طوارئ«. 
مرسحي  عرض  أحسن  بجائزة  القليوبية  ملحافظة 
التي  الثانية  دورتها  يف  املرصي  الحلم  مبسابقة 
باإلسكندرية  قري  بأيب  الشبابية  باملدينة  أقيمت 
من  أكرث  فيها  وشارك  التوايل  عىل  الثاين  للعام 

2000 شخص من ذوي اإلعاقة.

سمية أحمد
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مؤمترا  العيل  يعقوب  حسن  د.  لجائزة  واملنظمة  املؤسسة  اللجنة  أقامت 
صحافيا مؤخرا لإلعالن عن تفاصيل الدورة الثانية من الجائزة، التي تشتمل 
وثانيهام  النص املرسحي،  أولهام  الكتابة املرسحية،  عىل مجالني من مجاالت 
النص املرسحي املعد، واإلعداد املرسحي هنا يكون عن وسائط أدبية أخرى 

غري املرسح كالقصة، الرواية، القصيدة الشعرية، الفن التشكييل.
إلثراء  وذلك  املرسح  كتاب  من  جديدة  نصوص  تقديم  إىل  الجائزة  وتهدف 
جديدة  دماء  تقديم  أجل  من  للمخرجني  وإلتاحتها  للمرسح  الكتابة  حركة 
واملانحة  املؤسسة  اللجنة  دأبت  وقد  املرسحية،  الكتابة  يف  مغايرة  وأفكار 
للجائزة عىل تكريم عدد من الرموز املرسحية الكويتية يف كل عام، وذلك يف 

الحفل الختامي لإلعالن عن الفائزين يف املسابقة.
والدورة الثانية التي بدأت يف استقبال األعامل املرسحية ستحمل أيضا اسم 
الذي  الكويت،  يف  الهامة  املرسحية  القامات  أحد  العيل  يعقوب  حسن  د. 
شغل منصب عميد املعهد العايل للفنون املرسحية لعدد من السنوات، كام 

يعترب أحد كتاب املرسح البارزين يف الحركة املرسحية والخليجية.
الكاتب محمد الخرض مؤسس  التي أقرها  الدورة  ورشوط املسابقة يف هذه 
الطويلة  الكتابة املرسحية تخص املرسحيات  أنها مسابقة يف  الجائزة  ورئيس 
بنص  يتقدم  أن  للمشارك  ميكن  كام  املونودراما،  نصوص  فيها  تقبل  وال 
متيل  التي  الفصيحة  العربية  باللغة  مكتوبا  يكون  أن  عىل  واحد  مرسحي 
الخرض  أضاف  وقد  إلغاز،  دون  من  للمعاين  الوصول  وسهولة  البساطة  إىل 
الكثري من املفاجآت بالنسبة للفائزين وكذا  العام سيكون بها  أن دورة هذا 
للمكرمني من رموز املرسح الكويتي والعريب، وأضاف أن مسابقات التأليف 
لخشبات  وإتاحتها  الجيدة  النصوص  فرز  يف  كبرية  أهمية  لها  املرسحي 

املسارح.
التي تنتوي املشاركة  اللجنة املنظمة اقرتاحا بأن تتناول املرسحيات  وقدمت 
واالنتامء،  الوطنية  الوحدة  ومفاهيم  قيم  تعزيز  إىل  الدعوة  املسابقة  يف 

فاملرسحيات  العامة،  واألخالقيات  والحريات  الهويات  عىل  املحافظة  وكذا 
واملوروثات  االجتامعية  العادات  صور  وتعزز  اإلنسانية  القضايا  تنارص  التي 
الراسخة يف املجتمع، وأيضا مكانة املرأة لها األولوية طاملا أنها تلتزم بأساليب 

الكتابة املرسحية الصحيحة واملناسبة.
اختيار  سيتم  العام  هذا  الثانية  دورتها  يف  املسابقة  بأن  الخرض  ورصح 
املرسحيني  من  علمية  لجنة  قبل  من  أعاملهم  فحص  خالل  من  الفائزين 
حركة  إثراء  يف  كبري  إنجاز  لهم  وممن  عربية،  بالد  عدة  من  واألكادمييني 
مناسبة  مادية  مكافآت  عيل  الفائزين  من  كل  وسيحصل  العريب،  املرسح 
خالل  الجوائز  وتسليم  الختام  حفل  وسيقام  الجائزة،  درع  إىل  باإلضافة 
حسني  العزيز  عبد  صالة  يف  وذلك  املقبل،  مارس  شهر  من  األخري  األسبوع 

مبنطقة مرشف بالكويت.
جدير بالذكر أنه يف الدورة األوىل من املسابقة يف العام املايض، التي حملت 
عىل  حصل  قد  العيل  يعقوب  حسن  د.  الكويتي  املرسحي  الكاتب  اسم 
»قف  مرسحيته  نص  عن  وذلك  فلسطني،  من  القنة  نادر  د.  األوىل  جائزتها 
الحسيني  إبراهيم  من  كل  مناصفة  الثانية  الجائزة  عىل  وحصل  للتفتيش«، 
من مرص عن مرسحيته »جنة الحشاشني«، واملسكيني الصغري من املغرب عن 
نص مرسحيته »البحث عن شهرزاد«، أما الجائزة الثالثة فقد ذهبت مناصفة 
بيربس«، وعبد  »الظاهر  نبيل من مرص عن مرسحيته  د. أحمد  إىل كل من: 
الصعاليك«،  حي  يف  »فيال  مرسحيته  عن  الكويت  من  بهبهاين  عيل  الرازق 
عن  الكويت  من  خضري  صباح  فجر  عليها  حصلت  فقد  الرابعة  الجائزة  أما 
عبد  حنان  الخامسة  الجائزة  نالت  فيام  األفراح«،  غابة  »ملك  مرسحيتها 
فقد  السادسة  الجائزة  أما  كلمة حرب«،  نلون  »كيف  عن مرسحيتها  القادر 
الجائزة  أما  غري«،  »إنتو  مرسحيتها  عن  مرص  من  سليامن  حنان  بها  فازت 
مرسحيته  عن  الفرماوي  حامد  أسامة  إىل  ذهبت  فقد  واألخرية  السابعة 

»بالعريب الفظيع«.

مسابقة في  سارة  مفاجآت  الخضر:  محمد 
المسرحي للتأليف  العلي  يعقوب  حسن  د. 

صياد« بال  و»مركب  بحر«  سالم«»دوار  »ساحرات 

العربي: المسرح  لرموز  وتكريمات  للفائزين  نقدية  جوائز 

المسرح نوادي  مهرجان  األنفوشيفي  مسرح  على  قريبا 
يستعد فرع ثقافة الرشقية برئاسة أحمد سامي 
لنوادي  اإلقليمي  باملهرجان  للمشاركة  خاطر 
بالعرضني  الحايل  املرسحي  للموسم  املرسحي 
املرسحيني »دوار بحر« و»مركب بال صياد« من 
املشاهدة  لجنة  شاهدتها  مشاريع  خمس  بني 
محمد  الفنانني  من  تشكلت  التي  واملناقشة 

الطايع ومحمد جامل الدين وطارق مرىس.
»دوار  عرض  مخرج  موايف  أمين  الفنان  قال 
انتقام  رحلة  عن  صعيدية  دراما  العرض  بحر«: 
أن  إىل  مشريًا  أبيه،  قتل  يف  شاركوا  ممن  بحر 
التجربة مهمة يف حياته الفنية حيث إن العرض 
يف  يضعه  مام  وممثلة  ممثل   22 به  يشارك 
»دوار  مرسحية  التحديات.  من  الكثري  مواجهة 
مواىف  أمين  وإخراج  عىل  محمد  تأليف  بحر« 
عمران،  محمود  بطولة  خليل  شاكر  سينوغرافيا 
قنديل،  حسام  وجدى،  محمد  حسنى،  محمد 
سهيلة وجدى، زهور، أحمد سعيد حسن، عمرو 

روكا.
عرض  مخرج  الطاروطى  محمد  الفنان  وقال 
حول  يدور  العرض  إن  صياد«:  بال  »مركب 
عرض  لو  وهل  والرش  الخري  بني  األزيل  الرصاع 
يبيع  ان  مقابل  أحالمه  تحقيق  اإلنسان  عىل 

روحه للشيطان عن طريق قتل شخص ال يعرفه 
فهل يوافق أم ال؟

اليخاندرو  تأليف  صياد«  بال  »مركب  مرسحية 
بطولة محمد  الطاروطى  محمد  إخراج  كاسونا، 
صابر، أرشف خالد، كريم وهبة، محمود فوزى، 
نعمت الله، عبد الرحمن فريد، أحمد الشحات.

مهرجان  يف  للرشقية  مشاركة  آخر  أن  يذكر 
الحالج«  »مأساة  بعرض  كان  املرسح  نوادي 
حمدي  عامد  إخراج  الصبور  عبد  صالح  تأليف 

يف املهرجان الختامي موسم 2017.

خالد حسن

لفرع  التابعة  األنفويش  ثقافة  قرص  فرقة  تستعد 
ثقافة اإلسكندرية لتقديم عرضها املرسحي “ساحرات 

سامل”
مأخوذ  العرض  أن  ميك  محمد  العرض  مخرج  رصح 
ميلر،  آرثر  األمرييك  للروايئ  سامل«  »سحرة  نص  من 
املشاهد  يتعرف  خالله  ومن  السحر  حول  ويدور 
الفقراء،  حال  وهي  األخرى  الدرامية  األحداث  عىل 
أنه  إىل  وأشار  املزيف.  والدين  املال  رأس  وصاحب 
املقبل، موضحا  العرض مطلع فرباير  تقديم  يأمل يف 
امتحانات  انتهاء  انتظار  العرض ويف  بروفات  بدأ  أنه 
املقرر  املرسح  نوادي  ومشاريع  العام  منتصف 

إقامتها عىل مرسح األنفويش.
“ساحرات سامل” بطولة ياسمني سعيد، فاطمة أحمد 
الهواري،  يارا  السيد،  أحمد  جابر،  أحمد  )توتة(، 
عمرو  الالبودي،  عالء  القايض،  ندا  الخشاب،  أحمد 
محمد  استعراضات  جابر،  أحمد  هنا  الطفلة  نزيه، 
عبد الصبور، ديكور د. محمد سعد، إعداد موسيقي 

جورج فتحي، مصحح لغة د. مدحت عيىس.

نهلة مريس
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يشارك فرع ثقافة القاهرة برئاسة سامي شاكر بخمس تجارب مرسحية 
ضمن املهرجان اإلقليمي لنوادي املرسح إلقليم القاهرة الكربى وشامل 
الشافعي،  الذي تشكلت لجنة تحكيمه من د. محمد  الثقايف،  الصعيد 

املخرج محمد صابر، والناقدة داليا هامم.
تدور حول  أحداثها  السواقي(  )دم  مخرجة  كامل  هند  املخرجة  قالت 
خالل  من  نقدمها  املرصي،  الشعبي  الرتاث  يف  العشق  حكايات  أشهر 
يف  البعض  بعضها  يشبه  الحكايات  جميع  أن  ترى  فلسفية  صورة 
نهاياتها، وإن اختلفت املالمح. فهناك املجتمع الذي يفرق بني العشاق 
ألسباب مختلفة تتغري من حكاية ألخرى.. تستمر الحياة يف إنتاج نفس 

القصص باختالف املسميات كالسواقي الدائرة.
الريحاين  ثقافة  نادي مرسح قرص  الفن،  لفرقة مجانني  السواقي«  »دم 
بيبو، إضاءة  الحميد، ديكور أحمد مصطفى، أحمد  تأليف بكري عبد 
عمر خالد، موسيقى عبد الرحمن عاطف، مالبس وإكسسورات عبده 
محمد،  محمود  بطولة  مجنفكو،  مصطفى  مخرج  مساعد  إسكندر، 
أرشف،  الله  عبد  محمد،  شيامء  محمود،  الرحمن  عبد  طارق،  أدهم 
محمد  عاطف،  عمر  النارص،  عبد  هالة  محمد،  إبراهيم  طارق،  أمنية 
يوسف  فتحى،  أحمد  يوسف،  الشاميل  املطلب،  عبد  إبراهيم  ربيع، 
عبد  محمد  نادي،  عىل  الرتيك،  جون  سيد،  داليا  بدوي،  خالد  عادل، 
اللطيف، عىل عامد، منه إسامعيل، ميادة سعد، يوسف محمد، عمرو 

يس.
السيد  تأليف  امليناء(  )بوابة  الرحمن خالد مخرج عرض  قال عبد  كام 
له مكانا وال زمانا، تدور أحداثه  املؤلف  العرض مل يختار  حافظ: هذا 
حتى  املوبقات،  جميع  ويرتكب  فاسدون،  أهلها  اسم،  بال  مدينة  يف 
يظهر لهم املوت ويبلغهم بأنه سوف يقبض أروحهم، فامذا يكون رد 

فعلهم؟ وهنا يطرح العرض أسئلته.
الريحاين  ثقافة  قرص  مرسح  لنادي  الفن  مجانني  لفرقة  امليناء(  )بوابة 
أمنية طارق،  الشاميل يوسف، إضاءة عبده إسكندر، موسيقى  ديكور 
مساعد مخرج مصطفى مجتيفكو، مخرج منفذ عبد الرحمن محمود، 
بطولة هند كامل، إرساء جابر، منه وليد، غريب عصام، أحمد حبيب، 
محمد  خالد،  عمر  محمد،  الرحمن  عبد  صالح،  عمر  مصطفى،  أحمد 

أمني.
هشام  للمؤلف  عنيك(  )غمض  عرض  مخرج  محمد  إسالم  قال  بينام 
كوميدي  إطار  يف  األجيال،  رصاع  حول  العرض  أحداث  تدور  يحيى: 
ساخر، يناقش نظرة كل جيل لنفسه عىل أنه األفضل يف شتى جوانب 
املايض  وبني  وشبابه،  الحارض  بني  فجوة  لحدوث  يؤدي  مام  الحياة، 
الدراما أن لكل عرص له مزاياه وعيوبه، وعىل كل  وأبنائه. ونقول عرب 
الطريق  عىل  ليكون  العيوب،  يصحح  وأن  املزايا  من  يستفيد  أن  منا 
إن  ونقول  وقتها،  فات  إنجازات  توهم  يف  االستغراق  دون  الصحيح، 
وحكمه  الشباب  وطاقة  وفكر  بني حامس  املزح  هو  اليوم  نحتاجه  ما 

وتجربة الكبار.
)غمض عنيك( لفرقة السالم املرسحية، نادي مرسح قرص ثقافة السالم 
سينوغرافيا كريم خالد إعداد موسيقى عالء الدين قطب، مخرج منفذ 
عبد الله خالد، استعراضات أحمد محمد إسامعيل مخرج مساعد عبد 
الرحمن أحمد، بطولة إبراهيم أحمد، عمر حسني، أحمد محمد، هاله 
ممدوح، مصطفى  ماجد  أحمد،  الرحمن  عبد  خالد،  الله  عبد  شحاتة، 
أحمد  أحمد،  عمر  مصطفى،  مروان  القايض،  حامدي  الغفار،  عبد 
معاذ  تايجر،  خالد  عزام، هدير هريدي، سمر هريدي،  كيالين، محمد 

العريني، فاطمة نبوي، والطفلتان منة الله هشام، جنا ناجي.
أورين  للمؤلف  املوىت(  )ثورة  عرض  أقدم  صالح  محمد  املخرج  وقال 
شاب  يكتبها  مرسحية  أول  تكون  أن  كتابتها  من  استهدف  الذي  شو، 
ال يريد أن يقتل يف الحرب، ويعتقد أن هنالك عددا كبريا من الشباب 
فال  املرسحية،  هذه  فيهم  أثرت  لو  ويتمنى  الرغبة،  نفس  يشاركونه 
يغامر هؤالء الشباب بحياتهم يف قتال محفوف باملخاطر، سينتهي بأن 

تقيض عليهم أجهزة الحرب الضخمة.
عبد  بطولة  حلوان  عني  ثقافة  قرص  مرسح  نادي  لفرقة  املوىت(  )ثورة 
سيف،  بدر،  باسل  وليد،  أدهم  محمد،  الدين  حسام  صالح،  الرحمن 
جوفاين كامل، تريزه ميالد، هايا، يوسف، حسام مكاوي، شادي دياب، 
إبراهيم  ماهر،  آية  ناظم،  مريم  عزازي،  رهف  توفيق،  فرح  عكاشة، 

السقا، محمد هاين، أحمد مختار، ماهيا أبو املجد.

يقدمه  العرض  قال:  الحياة(  )ساحر  عرض  مخرج  السعدين  كريم 
»كاركرتز تيم« بنادي مرسح قرص ثقافة منشأة نارص للمؤلف محمود 
جامل حديني، وتدور أحداث العرض عن فرقة رقص ال تجيد الرقص، 
نفسه  الوقت  ويف  املهرج  عن  يتحدث  مرسحي  عرض  غنتاج  تحاول 
ويحاول  نفسية،  مشكالت  لديهم  الفرقة  أعضاء  كل  أن  نكتشف 
مضيفا:  والغناء،  والتمثيل  بالرقص  أرواحهم  يعالج  أن  الفرقة  صاحب 
وتخاطب  املشاهد  عقلية  تحرتم  مكتملة  فنية  مشاهد  لتقديم  أسعى 
توظيف  السالم، من خالل  ألحان  املشاعر  أوتار  الوجدان وتعزف عىل 
يتسم  درامي  نسيج  يف  بدقة  املرسحية  والعنارص  الشابة  الطاقات  كل 

باإليجابية.
)ساحر الحياة( سينوغرافيا كريم خالد، موسيقى محمد السبيك، بطولة 
حسني،  محمد  سامح،  محمد  غازي،  عمرو  سيد،  يوسف  زيك،  أحمد 
مروان املاليك، أدهم عاطف، كريلس سامي، أحمد أرشف، عبد الرحمن 
عراقي، عمرو لوك، أحمد مجدي، خالد رجب، نور خريي، هيثم نرص، 
خالد،  أحمد  عزيز،  محمود  حسني،  إسالم  أحمد،  محمود  بوتر،  عمر 
منة  إبراهيم،  رشوق  أسامة،  إرساء  إسامعيل،  أحمد  حسني،  محمد 
خالد، أمينة محمود، حبيبة أرشف، ليديا نرص، أحمد عبد الله، عزيزة 

الحسني.

 مروة جمعة

القاهرة مسرح  لنوادي  تجارب   5
اإلقليمي تنتظر   
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فعاليات  الحايل  يناير   ١٢ الجمعة  اختتمت 
الواحد  لليوم  األول  املرسحي  دمنهور  مهرجان 
مبركز  زويل،  أحمد  بقاعة  القصرية،  للعروض 
اإلبداع مبدينة دمنهور، التابع إلقليم غرب ووسط 
عواض  أحمد  د.  وبحضور  وذلك  الثقايف،  الدلتا 
وأحمد  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس 
الدلتا  درويش رئيس اإلدارة املركزية إلقليم غرب 
الثقايف، ولجنة التحكيم املكونة من املخرج جامل 
غنيم،  املقصود  عبد  واملخرج  رئيسا،  ياقوت 
املخطوطات  قسم  رئيس  عيىس  مدحت  ودكتور 

مبكتبة اإلسكندرية والفنان عىل عبد الرحيم.
عىل  حدادا  دقيقة  بالوقوف  الفعاليات  بدأت 
قضوا  الذين  بدمنهور،  الصيدلة  كلية  طلبة  أرواح 
إثر حادث أليم صباح يوم املهرجان، مام أدى إىل 
شيامء  إخراج  من  نفايات”  “مجرد  عرض  إلغاء 

حسن وتأليف قاسم مطرود.
لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  دكتور 
وبشباب  باملهرجان  سعادته  عن  أعرب  الثقافة 
لهم  الدعم  كل  تقدم  الهيئة  أن  مؤكًدا  الفنانني، 
الدائم  سعيها  إطار  يف  أمامهم  مواقعها  وتفتح 
املرسح،  مجال  يف  وخصوصا  املواهب  الكتشاف 
تشجيعا  رسمية،  بصفة  املهرجان  اعتامد  قرر  كام 
أن  باعتبار  البحرية،  مبحافظة  املرسحية  للحركة 
برؤى  املرسحية  التنمية  أهداف  يحقق  املهرجان 
وأن  عامة،  املرسح  لشباب  جديد  وفكر  وخطى 
العامة  األهداف  مع  تتوافق  املهرجان  أهداف 

للوزارة.
اإلدارة  رئيس  درويش  أحمد  أوضح  كلمته  ويف 
أن  الثقايف،  الدلتا  ووسط  غرب  إلقليم  املركزية 
وأنه  بالبحرية،  للمرسح  أمل  بادرة  ميثل  املهرجان 
تدريب  من  املخرجني  إلعداد  ورشة  نتاج  كان 
الرحيم،  عبد  معتصم  املخرج  املهرجان  رئيس 
الذي يستبرش به خريا هو وفرقته ويتمنى تحقيق 

أهداف املهرجان.
وقال دكتور جامل ياقوت رئيس لجنة التحكيم يف 
كلمته إن عروض »مرسح بال إنتاج« سيتم عرضها 
بدمنهور بعد عرضها باإلسكندرية تشجيعا لشباب 
يعتمد  التي  للفلسفة  وتحقيقا  دمنهور  مدينه 

عليها املهرجان لخلق فرص االحتكاك بني الثقافات 

املختلفة لتوليد فن راٍق له أهداف توعوية لخلق 

مجتمع مثقف.

املهرجان:  رئيس  الرحيم  عبد  معتصم  قال  فيام 

دمنهور  أثروا  الذين  الحضور  بالسادة  ترشفت 

بحضورهم هذا العرس الذي يعد األول من نوعه 

مخرجا  بصفته  نفسه  وعرف  البحرية،  مبحافظة 

قسم  اآلداب  بكلية  املايض  العام  دفعة  من  ناشئا 

عضويته  إىل  مشريا  اإلسكندرية،  جامعة  املرسح 

بخطوات  تسري  التي  املرسحية  حكاوي  بفرقة 

معربا  البحرية،  مبحافظة  باملرسح  ومرشفة  ثابتة 

إىل  الرحيم  عبد  وأشار  بالحضور.  سعادته  عن 

الخيال  إعامل  عىل  تعتمد  املهرجان  فلسفة  أن 

املبدع يف تحقيق فلسفة املهرجان، واالعتامد عىل 

الفرصة  وإعطاء  أساسية،  بصفة  الشباب  طاقات 

البريوقراطية  كل  وكرس  باملرسح،  املهتمني  لكل 

إنتاج  يف  الرشوع  عند  الفنان  بها  يصطدم  التي 

إحياء  إعادة  املهرجان  أهداف  ومن  فني،  عمل 

ثقافات  عىل  والتعرف  بالبحرية،  املرسحي  الفن 
وإعطاء  املرصية،  البيئات  مختلف  من  مرسحية 
مختلف  من  الفنانني  بني  املبارش  لالحتكاك  فرصة 
ال  الجاد  املرسح  عىل  والتعرف  املحافظات، 
الهزيل، مع الحفاظ عىل حرية املبدع فيام يقدمه، 

والتقيد باألخالق العامة والعادات واألعراف.
إخراج  التجربة  العروض:  من  املهرجان  يف  شارك 
محارضة  بديري،  مسلم  تأليف  يونس  طارق 
تأليف  عطية  فايز  إخراج  التدخني  أرضار  عن 
تأليف  جامل  سمر  إخراج  األصول  تشيكوف، 
إبراهيم  إخراج  الغموض  أصوات  الحاج،  حكمت 
إخراج  الثريان  مصارعة  ماجد،  أحمد  تأليف  جرب 
أحالم  عامرة،  العال  أبو  تأليف  عادل  جهاد 
حامد  تأليف  بطيشة  نور  إخراج  الجامجم 

الزبيدي.
ياقوت  جامل  د.  املهرجان  جوائز  بإعالن  قام 
وسلمها الفنان أحمد عواض رئيس الهيئة، وجاءت 

كالتايل:
ثالث  مخرج  وأفضل  ثالث  عرض  أفضل  أفضل 
وأفضل  عادل،  جهاد  للمخرجة  الثريان«  »مصارعة 
للمخرج  الغموض«  »أصوات  ثاٍن  ومخرج  عرض 
»أحالم  عرض  األول  باملركز  وفاز  جرب،  إبراهيم 

الجامجم« ومخرجه نور بطيشة.
جوائز التمثيل:

قاسم  محمد  بني  مناصفة  ممثل  أفضل  جائزة 
)أصوات  كريم  وأسامة  الجامجم(  )أحالم 
عبد  محمد  ثاٍن  دور  ممثل  وأفضل  الغموض(، 
ممثلة  وأفضل  الغموض(،  )أصوات  عن  املعز 
ممثلة  وأفضل  الثريان(،  )مصارعة  حسن  شيامء 

دور ثاٍن بسنت محمود )أحالم الجامجم(.
الرحيم  عبد  عيل  القدير  الفنان  تكريم  تم  كام 
تقديرا  تقدير  وشهادة  الهيئة  درع  بتسليمه 
لجهوده املبذولة ولدوره الفعال يف االرتقاء بحركة 
املرسح، وألنه يشكل املثل األعىل لشباب املرسح 

باملحافظة.

شيامء ربيع

الثريان« و»مصارعة  الغموض«  و»أصوات  الجماجم«  »أحالم 
دمنهور مهرجان  جوائز  تحصد 

المهرجان رسميا  اعتماد  تم  عواض: 
البحرية بمحافظة  المسرحية  للحركة  تشجيعا 

أحمد درويش: 
نتاج  المهرجان 
ورشة إلعداد 
المخرجني

ياقوت:  جمال 
بال  عروض »مسرح 
إنتاج« سيتم عرضها 
بدمنهور
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مسبوق  غري  تنافسا  األقرص  مبحافظة  والتعليم  الرتبية  مديرية  شهدت 
مرسحة  مسابقتي  يف  وذلك  املديرية،  وإدارات  مدارس  بني  العام  هذا 
الشعري. أقيمت املسابقتان عىل مرحلتني، من 3 وحتى  املناهج واإللقاء 
عىل  مسابقة  تبعتها  املدارس،  بني  عامة  مسابقة  يف  املايض،  ديسمرب   7
لكل  املركزي  املرسح  عىل  ديسمرب   12 وحتى   10 من  املديرية  مستوى 
لها 20 فرباير عىل  التي تقرر  النهائية  التصفية  إدارة تعليمية، وصوال إىل 

مرسح قرص ثقافة األقرص.
النور إىل  الشايب تكال عبد  املؤلف واملخرج املرسحي  العام  املوجه  أشار 
عىل  يعمل  ما  وهو  املناهج،  مرسحة  عروض  يف  املدارس  مشاركات  كرثة 
تحقيق الفائدة الكربى يف خدمة املناهج الدراسية من ناحية، وخلق جيل 

واع من جمهور املرسح من ناحية أخرى.
التصفيات  يف  اإلدارة  قدمت  حيث  األول،  املركز  يف  الطود  إدارة  وجاءت 
عىل مستوى املديرية عرشة عروض متنوعة، متيزت بالتأليف املحيل الذي 
منهجيني  نصني  تقدميها  إىل  باإلضافة  املرسحية  الرتبية  إخصائيو  به  قام 
أرمنت  إدارة  ثم  األقرص،  إدارة  الثاين  املركز  يف  يليها  اإلنجليزية،  باللغة 
الزينية  إدارات  لتحتل  الرابع،  املركز  يف  إسنا  وإدارة  الثالث،  املركز  يف 

والبياضية والقرنة املراكز الخامس والسادس والسابع عىل الرتتيب.
األخصائيني  بحرص  متيزت  العام  هذا  عروض  أن  تكال  الشايب  وأوضح 
بينام  منهم،  البعض  وفق  وقد  بأنفسهم،  املنهجية  النصوص  كتابة  عىل 
دروس  وجاءت  املرسحية،  الكتابة  يف  األوىل  خطواته  اآلخر  البعض  بدأ 
وبأفكار  املمنهجة،  الدروس  يف  األوىل  املكانة  لتحتل  العربية  اللغة 
به  للبعد  املنهجي،  النص  داخل  الدرامي  الرصاع  لخلق  متعددة  درامية 
يتنافسان  والخرب  املبتدأ  البسيطة، حيث شاهدنا  والحوارية  التلقائية  عن 
ويتصارعان مع كان وأخواتها أو إن وأخواتها يف رصاع درامي يربز جامل 
جاءت  كام  وجامل،  سالسة  يف  النحوية  القواعد  ويقدم  العربية  اللغة 
املمنهجة،  النصوص  بني  متقدمة  مكانة  يف  العربية  للغة  املطالعة  دروس 
ملدرسة  النحوية«  القاعدة  »محاكمة  مرسحية  العروض  هذه  أمثلة  ومن 
النرص  ملدرسة  وأخواتها«  »إن  ومرسحية  الطود،  بإدارة  االبتدائية  النوبة 
الفعلية«  والجملة  االسمية  »الجملة  الحيط، ومرسحية  بأرمنت  االبتدائية 
ملدرسة  النور«  »طريق  ومرسحية  بنات،  االبتدائية  أرمنت  ملدرسة 
إسنا  ملدرسة  الخمسة«  »األفعال  ومرسحية  اإلعدادية،  قبيل  الرزيقات 
اإلعدادية بنات، ومرسحية »االتحاد قوة« ملدرسة نجع الحدادين للتعليم 
بالزينية،  عامر  محمد  ملدرسة  اإلعراب«  »عالمات  ومرسحية  األسايس، 
أظرف  ومن  بالزينية،  الصعايدة  ملدرسة  موىس«  »سمرية  ومرسحية 
الذي صاغ  تنعي حظها«  العربية  »اللغة  التي قدمت مرسحية  املحاوالت 

فيها أخصايئ الرتبية املرسحية عبد السميع محمود أحمد قصيدة الشاعر 
الحبكة  ينقصه  كان  وإن  دراميا  عمال  منها  ليجعل  إبراهيم  حافظ  الكبري 

الدرامية الجيدة.
مرسحة  يف  العلوم  مادة  نصيب  كان  العربية  اللغة  بعد  الشايب:  تابع 
العلوم  دروس  تتناول  عروض  عرشة  من  أكرث  قدمت  حيث  املناهج، 
بإسنا، ومرسحية  الرتعة اإلعدادية  كمرسحية »النجوم والكواكب« ملدرسة 
»أعضاء  ومرسحية  بأرمنت،  دنقل  نجع  ملدرسة  الشمسية«  »املجموعة 
الجهاز الهضمي« ملدرسة املريس االبتدائية الجديدة، ومرسحية »املركبات 
املعدة«  »محاكمة  ومرسحية  االبتدائية،  الندافني  ملدرسة  الكيميائية« 
ملدرسة الحسنات االبتدائية ومرسحية »محاكمة سيجارة« ملدرسة الشهداء 
اإلعدادية  األقرص  ملدرسة  أمل«  »حلم  ومرسحية  باألقرص،  االبتدائية 
من  الثالثة  املرتبة  يف  االجتامعية  الدراسات  تأيت  وأضاف:  بنات.  الجديدة 
ومرسحية  »الخديوي«  مرسحية  أشهرها  كان  املقدمة،  العروض  حيث 
»عرص بناة األهرام« ملجمع املريس للتعليم األسايس، ثم اللغة اإلنجليزية 
 The play of« املرسحي  العمل  خالل  من  الطود  إدارة  بها  متيزت  التي 

colors« ملدرسة عمر بن الخطاب باملريس. 
ضمت  التي  املديرية  تحكيم  للجنة  النهائية  النتيجة  بأن  الشايب  وختم 
عبد  وآمال  باملديرية  املرسحية  الرتبية  عام  موجه  تكال  الشايب  من  كال 
املتميزة  األعامل  وتصعيد  فوز  عن  أسفرت  األول،  املوجه  محمد  العزيز 
املرسح  لفريق  إنجليزية،  لغة   -  The play of colors مرسحية  اآلتية، 
مرسحية  الطود،  إدارة  باملريس  االبتدائية  الخطاب  بن  عمر  مبدرسة 
مبدرسة  املرسح  لفريق  عربية،  لغة  الفعلية«  والجملة  االسمية  »الجملة 
علوم  سيجارة«  »محاكمة  أرمنت، مرسحية  إدارة  بنات  االبتدائية  أرمنت 
حلم  األقرص، مرسحية  إدارة   - االبتدائية  الشهداء  املرسح مبدرسة  لفريق 
 - بنات  الجديدة  اإلعدادية  األقرص  مبدرسة  املرسح  علوم. لفريق   - أمل 
التسابق  إطار  يف  املصعدة  األعامل  تعرض  أن  املقرر  ومن  األقرص.  إدارة 
 2018 فرباير   20 ستتم  التي  الوزارة  لجنة  أمام  الجمهورية  مستوى  عىل 

بإذن الله.
أقيمت املسابقتان تحت رعاية طه بخيت محمود وكيل الوزارة.

رشيف النويب

األولى المراكز  في  واألقصر  وأرمنت  الطود 
باألقصر المناهج  مسرحة  مسابقة  في 
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يعترب د. أسامة أبو طالب، أستاذ الدراما والنقد بأكادميية الفنون، أن 

الكربى  األحداث  تغطية  يف  حقيقيا  تقصريا  املرسحية مقرصة  الحركة 

يف الوطن، فكام مل يحَظ انتصار أكتوبر بكتابات مرسحية قوية بنفس 

سواء  االهتامم  بنفس  يناير  ثورة  تحَظ  مل  أيضا  قبلها،  كتب  ما  قوة 

الشعب  وحراك  األمة  لنبض  مؤرش  املرسح  أضاف:  رفض،  أو  تأييد 

وأنا ال أتذكر إال عمال واحدا كتبه الشاعر محمد حسني وأخرجه يارس 

بالصفاء  يتميز  وكان  معالجته  معاد  أو  مستلهام  عمال  وكان  صادق 

الوطن،  ملستقبل  الطيبة  األمنيات  وكل  املوضوعي  والعرض  العقيل 

بعض  إال  نجد  فلم  بصدق  الثورة  تعكس  مل  املرسحية  الحركة  لكن 

حقيقي  طموح  ذوو  شبان  فنانون  بها  يقوم  متباعدة  ضوء  نقاط 

والهناجر  الغد  يف  قدمت  كثريا  تستمر  وال  قليلة  عروضا  تظل  لكنها 

والطليعة، خيوط غري متصلة كأنها أضواء يف صحراء أو ظالم. مشريا 

أن هذا  لتكون حركة مرسحية، وإىل  تنضم معا  أن  املفروض  أن  إىل 

وتحديد  بتخصصها  وااللتزام  املسارح  هيكلة  بإعادة  إال  يتحقق  لن 

أن  وأهمها  واحدا،  سببا  وليس  كثرية  التقصري  أسباب  تابع:  هويتها. 

لـ30  أيضا  ولكن  فقط  يناير  لثورة  ليس  لألحداث  مواكبة  تصبح 

فاملرسح  التطهري،  يف  ترغب  شعبية  إجامع  حركة  كانت  التي  يونيو 

يجب أن ميس العصب العاري للمجتمع، يعكس همومه وطموحاته 

يعمل  املرسح  زال  ما  اللحظة  هذه  حتى  أنه  عىل  مؤكدا  وأحالمه. 

بطموحات واجتهادات فردية وكأنها مجرد فرق مرسحية متنافرة وال 

يجمعها مالمح محددة. تابع: وكذلك هناك تقصري يف تغطية املرسح 

لتأليف  والفنانني  الكتاب  دعوة  تتم  أن  ويجب  اإلرهاب.  لقضايا 

واألحداث  والحروب  للثورات  التاريخية  الجدلية  إن 
والتأثر  التأثري  حتمية  تفرتض  الكربى  السياسية 
بينها والفنون بشكل عام، والمسرح بشكل خاص، 
أو  جديدة  ومدارس  فنية  حركات  بظهور  سواء 
بأسلوب  يتعلق  قائم وما  المباشر فيما هو  بالتغري 
تناول الفن لتلك األحداث، مثلما حدث إبان الثورة 
في  وفنية  وثقافية  فكرية  ثورة  من  الفرنسية 
وكذلك  كله،  العالم  على  أثرت  الفرنسي  المجتمع 
الحرب العالمية الثانية اليت خلقت بعدها الكثري من 
وأيضا  المتعددة،  الفنية  واالتجاهات  المدارس 
أثر  لها  كان  أكتوبر  نصر  حىت  تالها  وما   67 نكسة 
بصفة  والمسرح  عموما،  المصري  الفن  في  بالغ 
بل  عاديا،  حدثا  تكن  لم  يناير   25 وثورة  خاصة. 
المصري بل والوطن  المجتمع  كانت حدثا جلال زلزل 
اختالف  وعن  النتائج،  عن  النظر  بغض  كله  العربي 
ومحايد.  ومعارض  مؤيد  بني  ما  تجاهها  الرؤية 
 25 ثورة  عن  بصدق  المصري  المسرح  عرب  فهل 
المسرح  مسرية  في  أثر  للثورة  كان  هل  يناير؟ 
العالقة  المضمون؟  أو  الشكل  حيث  من  المصري 
بشكل  الفنون  أو  المسرح  بني  المفرتضة  الجدلية 
 25 ثورة  مع  مصر  في  لدينا  تحققت  هل  عام 
المشهد وكأن شيئا  المسرحيون عن  أم غاب  يناير 

يحدث؟ لم 
أحمد محمد الرشيف

العصب  أن يمس  المسرح يجب  أبو طالب:  أسامة 
للمجتمع العاري 

حسن سعدأسامة أبو طالب

هل غاب المسرح المصري عن مشهد 25 يناير 
للثورة: السابعة  الذكرى  في 
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كيانات  السيد: ظهرت  أحمد 

تؤثر  لم  الثورة  سعيد حجاج: 

مستقلة وفنانون جدد ولم 

المسرح على مستوى  على 

يظهر مستوى فنيا مختلفا

المضمون الشكل وال 

ويكشف  ويحض  ويحرض  األحداث  يواكب  الذي  املرسحي  العرض 
وينري، متسائال: أين بقية املحافظات من املرسح، كاملرسح املدريس 
واملرسح العاميل وأندية الشباب والجامعي واألندية والدولة والفرق 
إذا  مستطرقة  أواٍن  هي  كلها  املنظومة  أن  عىل  مؤكدا  الخاصة، 
نهائيا.  املنسوب  ينخفض  الفروع  من  فرع  أو  أنبوبة  منها  تعطلت 
املرسحيون  واملسئول هم  لدينا حركة مرسحية  فليس  إذن  استدرك: 
الحركة  غياب  وهو  الثاين  للجزء  نأيت  ثم  الدولة.  وليس  أنفسهم 
النقدية غيابا تاما. مشريا إىل أن هذا ينطبق عىل املرسح كام ينطبق 

عىل بقية الفنون األخرى.

مصري مسرح  يوجد  ال 
يف  مرصي  مرسح  يوجد  ال  أنه  سعد  حسن  واملخرج  الناقد  ويرى 
مرص وإمنا توجد عروض مرسحية بزخم كبري، لكنها ال تندرج تحت 
مصطلح املرسح املرصي، ألن ما يقدم ال عالقة مبرص وال بهوية مرص، 
جدال  ويحدث  املجتمع  يف  يغري  املرسح  التاريخ  وعرب  دامئا  أضاف: 
تنويريا منذ نشأته وحتى اآلن يف كل العصور، فدوره تنويري توعوي 
فقد  اآلن  نشاهده  الذي  املرسح  أما  املجتمع،  ويطور  ويغري  يؤثر 
فشل فشال ذريعا يف هذه املهمة ولذلك أقول إن ثورة يناير مل تكن 
ومل  يناير  ثورة  يف  يؤثر  مل  املرسح  وإن  املرسح يف مرص،  من  بدافع 
اآلخر،  مع  يتعانق  أن  يف  فشل  كالهام  املرسح،  يف  يناير  ثورة  تؤثر 
ولذلك كانت كل النصوص التي ظهرت إبان ثورة يناير مجرد لعب 
الشكل  ما  حد  إىل  تحايك  نصوص  ودرامية،  ومراهقة مرسحية  عيال 
بال  الخارج،  الثورة من  تفاصيل  بعض  قراءة  وتعيد  للثورة  الخارجي 
مضمون أو معالجة أو رؤية، تابع: مر منذ الثورة وحتى اآلن سنوات 
ليست قصرية، وال يوجد مرسح نستطيع أن نسميه مرسح الثورة أو 
املرسح التوجيهي أو مرسح املناهضة أو املجاهدة وما يوجد مجرد 
يناير  ثورة  أثناء  حدث  ملا  متواضعة  وقراءة  جدا،  ضعيفة  نصوص 
واإلشكالية األخرى واألكرث خطورة هي عدم وجود مرسح سيايس يف 
مرص، فال يوجد لدينا مسئول يقبل العروض السياسية عىل اإلطالق، 
ولكنها  الخفاء،  علنا ويف  السيايس  املرسح  تحارب  الدولة  أن:  مؤكدا 
التي ليس لها عالقة بالسياسة مثل عرض  تنفق ببذخ عىل العروض 
ليلة من ألف ليلة وعرض فرصة سعيدة. وأقول للمسئولني: ال خوف 
حالة  ويخلق  التنوير  من  نوعا  يحدث  فهو  السيايس  املرسح  من 
جدلية ويدعو إىل الضوء ومحاربة الظالم وال يدعو إىل حمل السالح.

ضدها كانوا  كثريون   
ويتفق املخرج الشاب حسن الرشيف قائال: غاب املرسحيون باعتبار 
أن كثريا منهم مل يكونوا مع الثورة، كام غاب البعض بسبب اإلخفاق 
ومل  حقيقية  سياسية  نجاحات  تالِق  مل  فهي  الثورة،  واجهته  الذي 

أدب  يظهر  الثورات  بعد  أنه  املعروف  ومن  جذريا.  تغيريا  تحدث 
بنعومة  وحدثت  سلمية  كانت  ثورتنا  وألن  بالثورة،  مرتبطة  وفنون 
حتى  املنوال،  نفس  عىل  املرسح  وفكان  تحدث،  مل  أو  شديدة 
مل  ألنه  عنها،  التعبري  املرسح  يستطع  مل  الثورة  يف  الدافئة  اللحظات 
يأِت وزير للثقافة يبدي اهتامما بذلك املوضوع، فحينام تحدثنا عن 
ثوري؟  بشكل  نعرب  وهل  املرسح؟  يف  القادمة  املرحلة  نواجه  كيف 
تم رفض ذلك، وقيل إن الوقت ليس مناسبا بسبب عدم االستقرار، 
فلم تكن هناك رغبة حقيقية إلحداث تغيري فعيل. لذلك ما قدم من 
املضمون،  عن  يعرب  ال  شكل حاميس  مجرد  كان  الثورة  بعد  عروض 
والحراك الشعبي مل يستطع الفنانون التعبري عنه وال حتى القيادات 
مردود  شعبي  بشكل  سيظهر  أنه  املؤكد  من  لكن  والثقافية،  الفنية 

آخر للثورة مل يرصد بعد.

قيمة ذات  غري   
كتبت  التي  األعامل  أن  أعتقد  ال  فيقول:  حجاج  سعيد  الكاتب  أما 
يف أثر الثورة كانت ذات قيمة تحليلية ودالة عىل ثورة يناير بشكل 
كانت  جدا  القليلة  األعامل  بعض  هناك  إن  القول  ميكن  لكن  عام، 
للداللة  أبدا  كافية  تكن  ومل  الثورة  أحداث  تجاه  نظر  وجهة  تطرح 
تكشف  ومل  الغموض  من  الكثري  تحمل  زالت  ما  أنها  ذلك  عليها 
جوانبها حتى اآلن. وال أعتقد أن تأثريا ما حدث للثورة عىل املرسح 
وما  املضمون  مستوى  عىل  وال  الشكل  مستوى  عىل  ال  املرصي، 

العروض  لكن رمبا بعض  بالثورة،  له عالقة  تكن  اآلن مل  عرض حتى 
املرسحية متسحت بالثورة حيث لفق بعض املرسحيني بعض املشاهد 

داخل نصوص قدمية.
من  الكثري  ظهور  رغم  أنه  إبراهيم  توفيق  الشاب  الفنان  ويرى 
العروض التي تناولت موضوع 25 يناير، فإن االختالف الذي حدث 
االبتعاد عن  إىل  أدي  أفضلية وثورية أي منهام  يونيو حول  بعد 30 
عن  والبعد  اجتامعية  موضوعات  إىل  واالتجاه  املوضوعات  تلك 
أشكاال  تفرز  ومل  تستمر  مل  الثورة  حامسية  أن  إىل  مشريا  السياسة، 
الثورة  فكانت  كنا،  كام  وعدنا  بعد  فيام  مختلفة  موضوعات  أو 
بأشكال  باالحتكاك  إال  يتغري  ال  الشكل  ألن  وانطفأت  رشارة  مثل 
بعد 2011  أضاف:  أخرى.  تأيت من دول  التي  العروض  مثل  مغايرة 
مل يعد هناك هيمنة ملجموعة تتحكم يف الحركة املرسحية، فحدثت 
جديدا  جيال  أفرز  مام  الشباب،  من  جديدة  دماء  لضخ  محاوالت 
ومحمد  كرم  وتامر  الصغري  محمد  مثل  واملبدعني،  املخرجني  من 
الهواة  جرب وغريهم من الذين كانوا يعملون يف الجامعات ومسارح 
وإعطاء  لتشجيع  الثورة  بعد  للمرسح  الفني  البيت  بهم  واستعان 
الفرصة للشباب. فال يوجد تغري يف الشكل أو املضمون بقدر ما هي 
للتعبري عن  للشباب  الفرصة  بإعطاء  الواقع  محاوالت إلعادة صياغة 

أنفسهم.
الثورة مغازلة 

وتحدث املخرج طارق الدويري قائال: توجد تجارب مرسحية حاولت 
حاولت  تجارب  توجد  كام  خارجي،  بشكل  لكن  الثورة  مغازلة 
أو  االتفاق  تم  باهتامم سواء  املوضوع  وتناولت  الثورة  االلتحام مع 
الثورة  كانت ضد  فنيا، كام ظهرت عروض مرسحية  عليها  االختالف 
وتناولتها بشكل كوميدي ساخر فبدت وكأنها تسب الثورة. أما اآلن 
حيث  من  الثورة  مطالب  تتحقق  مل  حيث  الثورة  من  سنوات  بعد 
الفني  املشهد  يف  جديد  يحدث  فلم  شابه  وما  االجتامعية  العدالة 
كثري  جانب  من  الثورة  تجاه  الرياء  كرث  قد  أنه  وخصوصا  أيضا، 
تأثري  حدث  قد  أنه  أعتقد  لكن  بها،  عميق  إميان  دون  الفنانني  من 
نفيس،  عن  أما  بعد.  وقته  يحن  ومل  بعد  يتبلور  مل  للثورة  إيجايب 
حرية  ضد  وكانت  اإلخوان  عهد  يف  املحاكمة  مرسحية  قدمت  فقد 
الفكر، وعندما عزل اإلخوان وتغري النظام قمت بتغيري نهاية العرض 
وجعلت املوضوع يستهدف كل األنظمة الديكتاتورية سواء شمولية 
أو فكرية أو عسكرية. كام قدمت عرض “الزومبي” وهو يعرب عن 
اإلنسان  يف  يتحكم  الذي  العامل  من  جزءا  ويناقش  الثورة  مأساة 
النهاية  يف  وهو  املوجودة  األنظمة  من  جزء  وهو  ككل،  والبرشية 
الرأساميل،  النظام  الشعوب وهو  مدفون داخل نظام يتحكم يف كل 
آثارا  للثورة  أن  بد  وال  الثورة.  عن  قصيدة  عن  عبارة  كان  والعرض 
الفني  املشهد  يف  ارتباك  يوجد  اآلن  لكن  ككل،  املجتمع  عىل  كثرية 
أنتجت  الثورة  إبان  القصرية  األفالم  من  مجموعة  ظهرت  وقد  كله، 
قليلة مثل فيلم “اشتباك”  لوقتها فقط، مع وجود إرهاصات جيدة 
الثورة  تناولت  التي  املستقلة  للسينام  تنتمي  التي  األفالم  وبعض 
موجودا  زال  ما  جرح  فهي  تنتِه،  مل  فالثورة  وعميق،  جيد  بشكل 

سيولد مستقبال مزهرا بإذن الله.
الغضب تفريغ 

الحقيقي  بشكلها  الثورة  وجود  أن  فريى  خميس  أحمد  الناقد  أما 
الثقافة  أو  للمرسح  الفني  البيت  يف  املرسحيني  من  املتوقع  أو 
مل  الرسمي  الدولة  مرسح  متثل  التي  الجهات  وهي  الجامهريية، 
الحقيقي كان يف عروض  الوجود  يكن مطروحا بشكل حقيقي، وأن 
“الزومبي”  وعرض  أمني  لنورا  الشعب”  “عدو  عرض  مثل  أخرى 
أيضا  املحاكمة  عرض  وكذلك  الدويري  لطارق  العرش”  و”الخطايا 
لطارق الدويري. أما من حيث املرسح الرسمي للدولة، فكان هناك 
من  كثريا  وأن  الثورة،  موضوع  تجاه  املسئولني  قبل  من  كبري  تفاعل 
فتم  وقتها.  الشعبي  واإلنجاز  الثورة  لتأييد  توجيهها  تم  العروض 
)هانكتب  مثل  للثورة  مواكبة  حينها  العروض  من  مجموعة  تقديم 
دستور جديد(، و)تذكرتني للتحرير(، وعرض )املواطن مرصي( لعصام 
الشويخ وتأليف بهيج إسامعيل. أما عرض )كوميديا األحزان( مبرسح 
فكان  الحسيني،  إبراهيم  وتأليف  مجاهد  سامح  إخراج  من  الغد 
لكنه  الثورة،  عىل  ثابتة  أحكاما  يقدم  مل  ألنه  للثورة  وأقربها  أهمها 
قرأ املوضوع وتوقف عند فكرة التأمل، تأمل الفكرة وتأمل التغيري، 
كبرية  فرتة  استمر  العرض  هذا  فإن  لذا  كبري،  حد  إىل  صادقا  وكان 
ملا  رسيعة  قراءة  فقدمت  العروض،  بقية  أما  لغات.  لعدة  وترجم 

أحمد السيد

سعيد حجاج

طارق الدويري
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الذي يحيك عن شخص  )النافذة( لسعيد سليامن  حدث مثل عرض 
الناس بعدما  لها مع  الثورة من شباك منزله ثم نزل وانتمى  شاهد 
تحققت بالفعل. أما عرض )هانكتب دستور جديد( ملازن الغرباوي، 
ويريدون  الجديدة  واألوضاع  التغيري  يريدون  الشباب  إن  فيقول 
وسائل  يف  يحدث  ما  توافق  كبرية  تعليقات  ويكتبون  البلد،  امتالك 
حرية  فكرة  عىل  ثبات  هناك  كان  أضاف:  االجتامعي،  التواصل 
الفكر والطرح وكانت هناك قراءات رسيعة لفكرة الثورة يف مسارح 
لكثري  الرئييس  الحدث  هو  هذا  يكون  بأن  كبري  واهتامم  الدولة، 
معظم  يف  نراه  أن  ميكن  الذي  املشهد  دامئا  كان  لذا  العروض،  من 
عن  سليامن  عمر  أعلنه  الذي  ملبارك  التنحي  مشهد  هو  العروض 
عن  مرتبكة  رسيعة  رؤية  كانت  بروجيكتور،  الفيديو  شاشة  طريق 
إىل  مشريا  له،  وحقيقية  وواعية  متأنية  قراءة  وليست  الثورة  حدث 
الشارع  مرسح  بعروض  موجودة  كانت  للثورة  الصادقة  القراءة  أن 
التي  السوداء  بالكوميديا  املغلفة  الرسيعة  الحية  العروض  وهي 
يدرك  ال  عريض  لجمهور  واع  وبشكل  شديد،  بصدق  املشهد  قرأت 
أن هذا أصال يسمى مرسح، وكان لشباب يرتبطون باملشهد السيايس 
الجامهريية  الثقافة  اهتمت  باملرسح. وبعد ذلك  ارتباطهم  أكرث من 
بهذه النوعية من العروض حتى إنها أقامت مهرجانا ملرسح الشارع. 
كيفية  لبحث  املرسحيني  من  مبجموعة  وصفي  هدى  د.  واجتمعت 
استثامر ما حدث مبرسح الشارع الستغالل طاقات الشباب لتقديم 
وأهميتها  الثورة  عن  املعربة  العفوية  العروض  من  كبرية  مجموعة 
العرض  شكل  مستوى  عىل  تابع:  كبريا..  جمهورا  جذبت  الشارع  يف 
مهمة  أحيا  الحقيقي  التأثري  جديد،  يحدث  فلم  العادي  املرسحي 
العادي، وحدث شكل جديد يف تقديم  املتفرج  الشارع عند  مرسح 
حاولت  التي  العروض  بعض  هناك  فكانت  الشارع،  يف  العروسة 
بعض  واستلهمت  العروسة  لصناعة  الجديدة  التقنيات  استخدام 
املرسحي  املشهد  يف  السيايس  املسئول  شكل  تضخيم  يف  التقنيات 
كتفريغ  وجامليا،  معنويا  منه  واالنتقام  به  والتنكيل  لالستهانة 

لشحنات الغضب.
المؤمنني غري  يد  في  األمر   

ويوضح الفنان القدير إميان الصرييف أن املحاوالت التي حدثت بعد 
نتيجة  املرصي،  املرسح  يف  حقيقيا  أثرا  تحدث  ألن  ترَق  مل  الثورة 
املنتفعني  من  كانوا  املرسحي  املشهد  تصدروا  من  أن  أوال:  لشيئني 
جاءت  وبالتايل  بالثورة،  إميان  لديهم  يكن  ومل  املرسحية،  بالحركة 
نوعا من القص واللصق، واملدهش أن هذا الكالم مكشوف للجميع 
 25 بأن  قناعة  لديهم  كان  من  كل  األمر،  هذا  يف  أحد  يتحدث  ومل 
وسياسيا  واجتامعيا  وإنسانيا  فنيا  الحقيقي  للتغيري  لحظة  يناير 
واقتصاديا منعوا، ومن تصدروا املشهد هم من كانوا ضد 25 يناير، 
مشهد  توظيف  يف   – مثال   – أساليبهم  نفس  استخدموا  وبالتايل 

فيديو بروجيكتور ما أو حدث يف الشارع أو هتاف ساذج، وبالتايل 

زلنا نعيش يف  للثورة يف املرسح املرصي، وما  أثر حقيقي  مل يحدث 

سلبية  مظاهر  ظهرت  يناير   25 بعد  ولألسف  املرسح،  أجواء  نفس 

أثرت يف الجمهور مثل االسكتشات التي ظهرت مثال يف إطار مرسح 

وتياترو مرص وما شابهها، فحولت املرسح إىل مجموعة نكات نصنع 

يف  يحدث  هذا  فقط،  الضحك  سوى  مطلوب  غري  وكأنه  عمال  منها 

كل القطاعات بدءا من قطاعات الهواة والفرق املستقلة حتى الفرق 

يحاول  كبرية  كعكة  إىل  املسألة  تحولت  ولألسف  للدولة.  الرسمية 
تابع: نعم، كانت هناك  الكنبة املشهد.  التهامها وتصدر حزب  الكل 
إرهاصات حامسية يف البداية مثل فكرة الفن ميدان، لكن األحداث 
وتعطي  وتستوعب  تفهم  أن  إىل  كبري  وقت  عليها  مير  عادة  الكربى 
نجاحها  تحدد  التي  هي  األرض  عىل  حركتها  ألن  الحقيقي،  تأثريها 
املفاهيم  يف  نوعيا  تغيريا  تحدث  أن  يجب  الحالتني  ففي  فشلها،  أو 

الثقافية واإلنسانية بشكل عام يف كل االتجاهات.
املشهد  عن  املرسحيون  غاب  السيد:  أحمد  واملمثل  املخرج  ويقول 
بعض  يف  سوى  املرسحية  الحركة  عىل  تأثري  لها  يكن  مل  الثورة  ألن 
وفكرة  واملناصب  التعيني  حول  الرصاع  كان  حيث  اإلجراءات؛ 
وكان  الكعكة،  من  قطعة  أكرب  عىل  والحصول  والهيمنة  السيطرة 
األفكار،  أو  السياسات  تغيري  وليس  القيادات  تغيري  من  نوع  هناك 
مغالطات  عىل  احتوت  الثورة  عن  تتحدث  قدمت  عروضا  إن  حتى 
تشجيعها  يف  ظهر  املرسح  عىل  الحقيقي  الثورة  تأثري  أضاف:  كثرية، 
متميز عن  بها حراك  التي حدث  والجامعة  املستقل  املرسح  ألفكار 
استمرار عرض مثل  اآلن من  نعيشه  مثلام  الرسمية،  الدولة  مسارح 
ومرسح  املستقلة  الفرق  من  الكثري  ووجود  طالع(  وأنت   1980(
النهار ومرسح أرشف عبد الباقي، كل هذه األنواع هي نتاج لحدوث 
تأثرت  لكن هل  بالتغيري،  تأثرت  التي  املرسحية  املنظومة  خلخلة يف 
حدثت  وهل  أخرى؟  مرة  للمجتمع  بالعودة  تأثرت  هل  دراميا، 
واملامرسات  واألفكار  املواضيع  عىل  ثورة  للمرسحيني،  داخلية  ثورة 
وغريه؟ املؤكد أنها أثرت وغريت يف املرسح من حيث األفكار والفرق 
عمل  صناعة  عىل  القدرة  لديه  ملن  قليال  متسعة  مساحة  وأعطت 
أو يف  واحدة  ليلة  أو  خاصا  قطاعا  أكان  سواء  به  يقوم  أن  مرسحي 
الهوسابري أو آفاق أو املهرجانات التي ظهرت بعد الثورة، فكل هذا 
هناك  ليس  لكن  مختلف،  لصنع يشء  الوضع  عىل  ثورة  مبثابة  كان 
ما  أفضل  هو  أنتج  ما  وليس  املضمون،  أو  الشكل  يف  حقيقي  تغيري 
إنتاجه، فالكيانات املستقلة ليس لديها روح ثورية للتغيري يف  ميكن 

املجتمع.
المسرح وثورة  الثورة  مسرح   

أما املخرج الشاب محمد جرب، فريى أنه حدث تغيري كبري يف املرسح 
بعد الثورة، مشريا إىل أن هناك فرقا بني مرسح الثورة وثورة املرسح. 
نظر  بوجهات  الثورة  ناقشت  التي  املرسحيات  من  الكثري  فهناك 

الرؤية  أحمد خميس: 
للثورة مثلتها  الصادقة 

الشارع عروض مسرح 

أحمد خميس

يتبلور ولم  لم  اإليجابي  التأثري  الدويري:  طارق 
بعد يحن وقته 
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تياترو  الصريفي:  إيمان 

المياه  تامر كرم: حركت 

إبراهيم: حماسية  توفيق 

مصر واالسكتشات من 

نحو موضوعات  الراكدة 

تفرز  لم تستمر ولم  الثورة 

للثورة السلبية  المظاهر 

جديدة وجمهور مختلف

أو موضوعات مختلفة أشكاال 

مختلفة يف مرسح الدولة واملرسح املستقل، مؤكدا أن ثورة املرسح 
وجوده،  أثبت  كامل  جيل  هناك  كان  حيث  يناير   25 بعد  حدثت 
فبدأ يف عمل ثورة مرسحية بعروض مختلفة وأشكال مختلفة ومنها 
الثورة  بعد  املخرجني  ما حقق جامهريية، كام ظهر جيل جديد من 
عنرت  ومناضل  إمام  وإسالم  الغرباوي  ومازن  كرم  تامر  ومثل  مثيل 
وجود،  األسامء  هذه  لكل  وأصبح  الدايل،  وشادي  الصغري  ومحمد 
وتحدث  تنضج  التجارب  بدأت  لكن  الثورة  قبل  من  نعمل  كنا  رمبا 
كانت  وإن  حتى  واملضمون،  الشكل  مستوى  عىل  مرسحية  ثورة 
العروض ال متثل الثورة لكنها قدمت أشكاال مختلفة من املرسحيات، 
يرتاد  الجمهور  وأصبح  السابقة،  الخمس  السنوات  يف  عاد  واملرسح 
املسارح سواء يف املرسح املستقل أو مرسح الدولة، تابع: أعتقد أن 
تجربة مثل )1980 وأنت طالع( تجربة مختلفة بغض النظر عن أنها 
جائزة  وحققت  كبريا  وفنيا  نجاحا جامهرييا  حققت  لكنها  تجربتي، 

أحسن عرض باملهرجان القومي للمرسح وإيرادات عالية جدا.

أما املخرج الشاب تامر كرم، فقال: املناخ العام أصال غري مهيأ لحرية 
يناير، كام  ثورة  التعبري بطالقة عن  املبدعون من  يتمكن  اإلبداع يك 
الفن والخطابة عن أية موضوعات ال هي  أن األحاديث املبارشة يف 
يف صالح حركة املرسح وال هي تعد مرسحية باألساس، املرسح فكر 
وفن ومداعبة للخيال، وليس تسجيليا أو خطابة والثورات والحركات 
املجتمعية الكربى تحتاج للخطابة أكرث منها ملداعبة الفكر والخيال. 
ميض  قبل  الثورة  عن  بصدق  التعبري  أحد  يستطيع  لن  مضيفا: 
غادر  ألنه  املرسح  أفادت  الثورة  أن  املؤكد  من  لكن  عاما.  خمسني 
حدوث  مجرد  أن  مبعنى  للمجتمع،  انعكاس  فاملرسح  الركود،  حالة 
تغريات يف املجتمع ال بد أن تحدث تغريات يف الفن عموما، والثورة 
الثورة  جديدة،  موضوعات  هناك  فأصبحت  الراكدة  املياه  حركت 
صنعت ما ال ميكن أن يصدقه عقل وهو سقوط نظام كامل بشكل 
سلمي، وبالتايل ارتفع سقف الطموحات يف جميع املجاالت، املرسح 
كان جثة هامدة، فبدأ جيلنا يحلم بالتغيري، وحلمنا بأن يصبح لدينا 
الفساد  موضوعات  استهلكنا  أن  وبعد  الجمهور  فتغري  كبري،  جمهور 
والتحرش وغريهام بال نهاية، أصبحت هناك موضوعات جديدة مثل 
التغريات  لبعض  باإلضافة  وغريهام.  والتطرف  بالتغيري  تتعلق  التي 

الطفيفة يف الشكل املرسحي.

عاطفية استجابة 
كانت  العروض  جميع  أن  دوارة  عمرو  د.  واملخرج  الناقد  ويرى 
إعدادها  تم  بالثورة،  احتفاًء  حامسية  عاطفية  استجابات  مجرد 
تشابهت  فقد  لذا  للثورة،  الرسيع  اإليقاع  ملواكبة  محاولة  يف  رسيعا 
محاولة  يف  بها  املشاركني  جميع  اجتهد  حيث  بينها،  فيام  كثريا 

أغلبها  واعتمدت  انتقائية،  بطريقة  الثورة  أحداث  وقائع  مرسحة 
مساحات  تخصيص  عىل  وكذلك  والرسد،  لالرتجال  مساحات  عىل 
عن  وللتعبري  الشخصية  املعاناة  عن  الحكايات  بعض  لتقديم  للبوح 
املشاعر والخلجات اإلنسانية، كام تضمنت أغلبها محاوالت توثيقية 
وإعادة  املظاهرات  لوقائع  رسدا  تضمنت  وبالتايل  الثورة،  ألحداث 
بعض  تقديم  مع  الثورية  والشعارات  الهتافات  من  لكثري  ترديد 
اللقطات السينامئية للمظاهرات وألهم األحداث بامليادين املختلفة، 
الجمهورية  رئيس  نائب  وخطاب  الشهرية،  الجمل  موقعة  وخصوصا 
)اللواء عمر سليامن( بتنحي الرئيس السابق )محمد حسني مبارك( 
تضمن  الذي  املسلحة  للقوات  األعىل  املجلس  بيان  ثم  الحكم،  عن 

تحية الشهداء.

يناير   25 ثوريت  تناولت  التي  العروض  أو  النصوص  تلك  كرثة  ومع 
بينها  ومن  عامة  سامت  يف  أغلبها  تشابه  إىل  باإلضافة  يونيو،  و30 
أغلبها  اتسم  عجالة،  يف  تقدميها  أو  عاطفي  فعل  كرد  كتابتها  رسعة 
والرسد  التسجيل  مجرد  عىل  واالعتامد  الدرامية  الحبكة  بضعف 
نظرة  أو  متكاملة  تحليلية  رؤية  دون  واألحداث  الوقائع  لبعض 
ومفارقاتها  رسيعا  املتتالية  األحداث  تلك  مع  تتناسب  مستقبلية 
الدرامية  الحبكات  جميع  وتفوق  يوم  كل  تتكشف  التي  الواقعية 
التي قدمت حتى اآلن. وأخريا أسهم الناقد واملؤرخ د. عمرو دوارة 
التي  والفنية  املرسحية  العروض  أنواع  لكل  دقيق  تأريخي  بإحصاء 

تناولت ثورة 25 يناير موضحا إياها كام ييل:

منوذجا  بوصفه   - التحرير  مبيدان  للثورة  األوىل  الرشارة  اندالع  منذ 
الثوار  الشباب  قام   – املحافظات  بجميع  الرئيسية  للميادين  ورمزا 
وإعالن  وصياغة  مشاعرهم  عن  للتعبري  الفنون  جميع  بتوظيف 
الذي  املفتوح،  اعتصامهم  ليايل  يف  السمر  فأقاموا حفالت  مطالبهم، 
ارتفع من خالله سقف املطالب حتى وصل إىل رضورة رحيل جميع 
عن  السابق  الرئيس  تنحي  بإعالن  فعليا  سقط  الذي  النظام،  رموز 
هذه  السمر  حفالت  تضمنت  وقد   ،2011 فرباير   11 يف  السلطة 

وإلقاء   ،1952 يوليو  لثورة  الوطنية  األغنيات  بعض  إذاعة  بخالف 

لفن  تلقائية  معارض  وتنظيم  والزجلية،  الشعرية  القصائد  بعض 

االرتجال  من خالل  املرسحية  االسكتشات  بعض  تقديم  الكاريكاتري، 

األوضاع  ينتقد  الذي  الهندي  فقرة  وأشهرها  املحبظني،  ومجموعة 

السياسية واالجتامعية اآلنية بأسلوب ساخر وكأنها تحدث بالهند! أو 

من خالل توظيف عروض األراجوز وخيال الظل أو فقرات املسحرايت 

تحت  تصنيفها  التي ميكن  الشعبية  األشكال  من  والحكوايت، وغريها 

مسميات مرسح الشارع، أو مرسح الرسادق أو املنصة أو املصطبة، 

أو مرسح الجريدة الحية.

الحامس  غمر  أسابيع  عدة  مرور  وقبل  مبارشة  الثورة  نجاح  وبعد 

مجموعات كبرية من املرسحيني – سواء محرتفني أو هواة - فسارع 

الثورة  أحداث  أغلبها  تتناول  عروض  تقديم  إىل  منهم  كبري  عدد 

نصوص  بكتابة  املؤلفني  بعض  قام  كام  األحداث،  وتوثق ألهم هذه 

اتسمت  فقد  ولألسف   – أيضا  األحداث  هذه  تستوحي  مرسحية 

الشباب هي  لثورة  املواكبة  الفنية  املفاجأة  وكانت  باملبارشة.  أغلبها 

تقديم عدد كبري من املرسحيات التي أنتجت حديثا لتواكب أحداث 

مسارح  خالل  من  سواء  اندالعها(،  من  أسابيع  عدة  )خالل  الثورة 

الدولة، وميكن  الهواة املختلفة أو من خالل مسارح املحرتفني بفرق 

من خالل هذا الرصد أن نتعرف عىل أهم هذه املرسحيات وهي:

الطليعة«،  »مرسح  بفرقة  للتحرير«  »تذكرة  الدولة:  مسارح  يف 

الجناين«  »ورد  الشباب«،  »مرسح  بفرقة  جديد«  دستور  »هنكتب 

»مرسح  بفرقة  األحزان«  »كوميديا  الكوميدي«،  »املرسح  بفرقة 

الغد«،  »قوم يا مرصي« بفرقة »املرسح املتجول« )كتب النص قبل 

القيام  بخالف  وذلك  باألحداث(  تنبأ  قد  كان  املؤلف  ولكن  الثورة 

لتواكب  العروض  من  عدد  عىل  الفنية  التعديالت  بعض  بإجراء 

ومن  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بصورة  ذلك  كان  سواء  الثورة  أحداث 

النفادي«،  »بيت  »شيزلونج«،  عروض  الشباب  مرسح  يف  بينها: 

»النافذة«،  عرض  الغد«  »مرسح  وبفرقة  »خرابيش«،  »مالمح«، 

الفن  وبفرقة مرسح  الفاصل«،  بعد  »نلتقي  الطليعة  وبفرقة مرسح 

ثورة  القومي عرض »حكايات  املرسح  أنتج  أراجوزات«، كام  »شغل 

19« لريبط ويؤكد بعض العالقات بني الثورتني، كام تم تقديم عرض 

»عاشقني ترابك« لفرقة مرسح الساحة الذي مر بعدة مشكالت مع 

الثاين له من خالل  الجزء  الفنية، وتم تقديم  الرقابة عىل املصنفات 

فرقة املرسح الحديث يف أبريل 2014.

»هلوسة  لفرقة  الثورة«  قمر  ضوء  »عىل  الهواة:  مبسارح  ثانيا: 

يناير«   25 »ثورة  حكايات،  ثالث  من  يتكون  عرض  وهو  املرسحية« 

العارشة  الدورة  فعاليات  بافتتاح  قدم  »البشاير«  جامعية،  صياغة 

ملهرجان »املرسح العريب« وتضمن النسيج الدرامي للعرض توظيف 

واألبنودي  فاروق جويدة  للشعراء:  الحديثة  الوطنية  القصائد  بعض 

»سبيل  لفرقة  التحرير«  »حواديت  الجخ،  وهشام  حجاب  وسيد 

األحداث  لبعض  الحيك  أسلوب  عىل  يعتمد  عرض  وهو  املرسحية« 

الثورة،  أثناء  ألصدقائهم  أو  العرض  ألبطال  حدثت  التي  الواقعية 

»تحية  مونودراما،  عرض  وهو  للفنون«  »سبيل  لفرقة  »سولتري« 

فنانني  »مجموعة  لفرقة  ميدان«  »حكاية  واألحياء«،  للشهداء 

قبل  »حدوتة  الثقافة،  قصور  هيئة  مع  باملشاركة  وقدم  مرصيني« 

النوم« لفرقة كلية العلوم بجامعة القاهرة، وتدور األحداث الدرامية 

وذلك  الثورة،  قيام  إىل  أدت  التي  األسباب  حول  كوميدي  إطار  يف 

بتنظيمه  قامت  الذي  امليدان«  من  فنان  »مهرجان  عروض  بخالف 

عروض  بعض  خالله  من  واستضافت  الفني«  لإلنتاج  »روانا  رشكة 

طوارئ«،  »حالة  بينها:  ومن  الثورة،  قضية  تتناول  التي  الهواة  فرق 

بتنظيمها  التي قامت  يناير«  »التجربة«، وكذلك »احتفالية حكايات 

بقاعة »منف«، وقد تضمنت  الثقافة وقدمت  العامة لقصور  الهيئة 

النسيان«  عدة عروض من بينها: »سهرة ثورية«، »أوراق من ذاكرة 

إبداع جامعي.  وهو  تفاهم«  »سوء  فرق، وعرض  لثالث  وهو عرض 

الذي  الثورة(  مرسح  )مهرجان  النوعية«  التجارب  »مهرجان  وأيضا 

نظمته اإلدارة العامة للمرسح بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتضمن 

»ثورة  بينها:  من   !2011 ديسمرب  شهر  خالل  عروض  عرشة  تقديم 

دوت كوم«، »حكايات من امليدان«، »حضنك يا وطن«، »الورد اليل 

فتح«، »للبيع يف املزاد العلني«، »مأساة فرعون«، »خروج للداخل«، 

»الفالح الفصيح«، و»كان نص حلم«.

إميان الصرييف

تامر كرم
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»املرسح بالنسبة للمكفوفني هو اللوحة البيضاء التي 
يسبحون  الذي  الفضاء  وهو  الوجود،  عليها  يرسمون 
النور  فرقة  فناين  أحد  كلامت  كانت  تلك  فيه«، 
أسيوط.  ثقافة  لقرص  والتابعة  للمكفوفني،  املرسحية 
املرسحية،  الرتبية  أخصايئ  عيد  محمود  الفنان  أسسها 
الذي  الثقافة  العامة لقصور  بالهيئة  الديكور  ومصمم 
نشاط  خالل  ومن  الفرقة،  مع  اإلخراج  مارست  قال: 
املرسح أحاول أن أكتشف وأوظف مواهب املكفوفني 
وأن أدمجهم يف املجتمع، وأدفعهم ملناقشة قضاياهم 
اكتشاف  بدأت  املرسح  خالل  ومن  املجتمع.  وقضايا 
 ،2007 عام  منذ  املرسحيات  يف  وإرشاكها  املواهب 
من خالل عدة عروض منها كفر التنهدات، شيكامارا، 
عىل  نحصل  وكنا  وغريها  عجور،  أبو  بلدنا،  حكاية 

املركز األول أو الثاين يف مسابقات املدارس.
يف  املشاركة  خالل  من  أنه  عيد  محمود  وأوضح 
تشكلت  باألقرص  الجنوب  شباب  مرسح  مهرجان 
من  الكثري  عىل  حصلوا  وقد  للفرقة،  األوىل  الدفعة 
الجوائز منها املركز ثالث والثاين متثيل رجال مناصفة، 
وأحسن ديكور لحمدي قطب، وأحسن إضاءة ملايكل 
شباب  ملرسح  الثاين  املهرجان  يف  وشاركنا  يعقوب، 
والدير«  صفية  »خالتي  بعرض  بأسوان  الجنوب 
وأحسن  حسن،  محمد  متثيل  جائزة  عىل  وحصلنا 
إضاءة مايكل يعقوب وأحسن ديكور لحمدي قطب، 
يف  املرصي  الحلم  شباب  مهرجان  يف  شاركنا  وكذا 
اإلسكندرية، التابع لوزارة الشباب والرياضة وحصدنا 
بعرض  الجمهورية  مستوى  عىل  األول  املركز  أيضا 
يشمل  وهو  وإخراجي،  إعدادي  من  معاق«  »حلم 
طالبت  وأضاف:  تقريبا.  اإلعاقات  جميع  من  ممثلني 
تجهيز  أسيوط  محافظ  الدسوقي  يارس  املهندس  من 
األجهزة  لنا  ووفر  املكفوفني،  مبدرسة  كامل  مرسح 
ولكل  لسيادته  الشكر  أوجه  لهذا  املتطلبات،  وكل 
الرتبية  للنور، ومنها  التي ساعدتنا ليك نظهر  الجهات 
لقصور  العامة  والهيئة  والرياضة  والشباب  والتعليم 
االعتامد،  حلم  تحقيق  عىل  ساعدونا  وقد  الثقافة، 

وأمتنى عمل عروض وتقدميها خارج مرص.
ويشري خالد أبو ضيف، مخرج مرسحي بالهيئة العامة 
تكوين  يف  نجح  النور  فريق  أن  إىل  الثقافة،  لقصور 

سرية جيدة له، حيث شارك يف الكثري من التجارب يف 

نوادي  يف  بصمة  وقدم  منشأه  والتعليم حيث  الرتبية 

نظر  لفت  مام  مهرجانات،  من  ذلك  وغري  املرسح، 

ثقافة  فرع  عام  مدير  مكاوي  ضياء  فقرر  املسئولني 

أسيوط  ثقافة  قرص  مديرة  درويش  ووسام  أسيوط 

أضاف:  مالية.  مخصصات  له  ككيان،  الفرقة  العتامد 

ملوريس  »العميان«  نص  عن  لنا  عمل  أول  هو  وهذا 

من  كثري  يفوق  تركيزا  عندهم  وجدت  وقد  ميرتجلن، 

املرسح،  مربعات  جيدا  يحفظون  أنهم  كام  العاديني، 

فلم أجد صعوبة يف التعامل معهم مطلقا. وكان معنا 

عبد  امللحن  وكذلك  أمني،  مصطفى  الحريك  التعبري  يف 

ويف  زيد،  أبو  ملحمد  واألشعار  العزيز  عبد  الباري 

الديكور محمود عيد وهو أحد مؤسيس هذه الفرقة. 

وإن شاء الله ربنا يوفقنا يف هذا العرض.

كلية  خريجة  مرزوق  الدين  نور  لبنى  وقالت 

موهبتي  اكتشف  النور:  فرقة  أعضاء  وإحدى  اآلداب 

يف  وأرشكني  صغرية  وأنا  عيد  محمود  األستاذ 

التي  املرسحيات  ومن  دوامة«،  يف  »مواطن  عرض 

فانتازيا  والدير،  صفية  )خالتي  أيضا  فيها  شاركت 

العميان،  معاق،  حلم  الغجري،  الواغش،  مرصية، 

من  الكثري  يف  وشاركت  الظروف(،  يشكو  ال  مصيلحي 

املرصي  الحلم  مسابقة  منها  واملسابقات  املهرجانات 

الغجري  هام  مرسحيتني  وقدمنا  اإلسكندرية  يف 

مستوى  عىل  األول  املركز  عىل  وحصلنا  معاق،  وحلم 

العاملي لإلعاقة.  اليوم  الجمهورية، وكرمنا املحافظ يف 

الكفيف  أن  الناس  يعي  أن  أمتنى  لبنى:  وأضافت 

بل  وأنه شخص عادي  ليس عاجزا عن فعل أي يشء 

ضيف  أبو  خالد  املخرج  أشكر  اختتمت:  ومتفوق. 

الذي ال يدخر جهدا يف تدريبنا. 

ويذكر جرجس سيدهم بكلية آداب قسم فلسفة من 

يجعلنا  الذي  املكان  هو  املرسح  أن  الفرقة،  أعضاء 

عليها  نرسم  التي  البيضاء  اللوحة  وهو  الكون  منلك 

مل  أشياء  خالله  من  حققنا  الذي  ونبدع،  أحاسيسنا 

الحقيقية  البداية  كانت  أضاف:  الواقع،  يف  نحققها 

لنا  انطالقة  وأول  يوسف«  »حلم  مرسحية  هي  لنا 

عام 2016، وحصلنا  باألقرص  الجنوب  مهرجان شباب 

خالله عىل مركز ثالث للعرض ومركز ثاين متثيل رجال 

ديكور.  وجائزة  أحمد  حسن  وزمييل  بيني  مناصفة 

تابع أحب األدوار إيّل دور فرح يف مرسحية »الغجري« 

نقدر  »إحنا  ورسالتي  يوسف«،  »حلم  يف  وعتامن 

أنا ميكن فقدت عيني بس  أنا مش كفيف،  وبنقول.. 

حرية  عن  نبحث  زلنا  وما  أحسن«،  حاجات  عندي 

املرسح.

أكرث  آداب:  كلية  الصبور  عبد  محمود  هدير  وتقول 

الصف  منذ  أمثل  املرسح،  هي  أحبها  التي  األشياء 

األول االبتدايئ، وقدمت دور صفية يف »خالتي صفية 

وأسوان  األقرص  يف  الفرقة  مع  عرضت  كام  والدير« 

طول  الفريق  مع  أستمر  أن  وأمتنى  واإلسكندرية، 

العمر.

الصبور،  عبد  محمد  وحسني  فؤاد  عيل  عز  وقال 

إن  الفرقة،  أعضاء  من  العام،  الثانوي  الثالث  بالصف 

الفضل يف اكتشافهام يرجع لألستاذ محمود عيد، وإن 

التمثيل هو عشقهام األول، وإنهام شاركا يف الكثري من 

الخوف  يف  البداية  يف  الصعوبات  ومتثلت  املرسحيات، 

تجاوزا  لله  الحمد  ولكن  املرسح،  عىل  الوقوف  من 

عروض  تقديم  فهي  متنياتهام  عن  أما  الخوف.  حاجز 

تخدم البلد.

 لؤا الصباغ

للمكفوفني« »النور  فرقة 
أسيوط بثقافة  االعتماد  بعد 

نظر  لفتت موهبتهم  أبو ضيف:  خالد 

المسرح ما  الفرقة: حققنا من خالل  أعضاء 

أسيوط ثقافة  المسئولني فاعتمدتهم 

ليس عاجزا الواقع والكفيف  نحققه في  لم 
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الشباب ثالثة من  للجائزة وحصدها  نصا تقدمت   114

قبضته  ُيحكم  الشباب 
مسرحي نص  أفضل  جائزة  على 

الثقافية« »ساويرس  في 

حبس طويل يف األدراج، حسب رأي زوجته وإرصارها. وأشار تامر إىل 

االستمرار  دامئا  عليهم  ينبغي  إنهم  للمبدعني  تقول  املفارقة  أن هذه 

يف العمل واإلبداع منتبهني إىل أنه ال إبداع يضيع أو يندثر طاملا أرّص 

توقف  التي  حالته  مثل  لديه،  ما  أجمل  وتقديم  امليض  عىل  صاحبه 

ما،  لفرقة  املرسحيات  من  عدد  ضمن  كان  الذي  هذا  مرشوعه  فيها 

مرصاعيها،  عىل  الخيال  أبواب  بفتح  السامح  الفرقة  منتجة  أعطته 

الحياة  عودة  عن  يعرب  الذي  يامانيكان«  »كان  األول  نصه  ليكتب 

الفاترينات،  من  املحالت  أصحاب  أخرجها  التي  املانيكانات  لبعض 

فقررت العودة للحياة والنضال حتى تعود إىل فتارينها.

ومفاجأتها  سعادتها  عن  إمام  ياسمني  واملخرجة  الكاتبة  رّصحت  كام 

إلحاح أحد أصدقائها  للجائزة بعد  إنها تقدمت  أيضا، حيث  بالجائزة 

قبل  من  للجائزة  تقدمت  ألنها  الفكرة  هذه  ترفض  وكانت  عليها، 

بنفس النص ومل يحالفها الحظ، وأمام إرصار صديقها، تقدمت للجائزة 

يف  إنها  تقول  كام  مناصفة.  الثاين  املركز  لحصد  العام  هذا  وُوفقت 

مرحلة التحضري والتخطيط إلنتاج عرضها املرسحي إنتاجا مستقال لهذا 

النص التي ستقوم هي بإخراجه.

أوىص  السيناريو  لجنة  مقرر  عيل  أحمد  مجدي  السيناميئ  املخرج 

ورضورة  الفائزة  املرسحية  والنصوص  السيناريو  نصوص  بتقديم 

نصوص  هي  املرسحية  والنصوص  السيناريوهات  إن  حيث  إنتاجها، 

مؤسسة  أوىص  وقد  والقصة،  كالرواية  منتهية  وليست  وسيطة 

وعىل  السينام  يف  منتجة  األعامل  هذه  لرؤية  بالتوسط  ساويرس 

خشبات املسارح.

حرض الحفل مجموعة من الفنانني واملخرجني املرسحيني، منهم الفنانة 

املرسحي  واملخرج  الحميد  عبد  فردوس  والفنانة  العزيز  عبد  سمرية 

والتلفزيون  السينام  فناين  من  كبري  عدد  إىل  باإلضافة  حسان،  عادل 

والكّتاب واملثقفني.

وتشجيعها  ودعمها  ساويرس  جائزة  قيمة  عن  رياض  د.  تحدث 
ويعرب  الجائزة  به  ساهمت  الذي  الثقايف  والحراك  الجادة،  للمواهب 
التي  والفنية  األدبية  األعامل  حول  وبناءة  جادة  نقاشات  حركة  عنه 
الخطوط  إبراز  عىل  رياض  د.  حرص  القصرية.  الجائزة  لقامئة  تصل 
تقدمت  التي  املرسحية  النصوص  يف  والقصور  اإلبداع  ألوجه  العامة 
للجائزة هذا العام، وعرب عنها يف استلهام بعض النصوص وعودتها إىل 
الرتاث وإسقاطها عىل الواقع الحايل لتحليل الوضع الراهن واستشفاف 
رؤى املستقبل، مضيفا: ورمبا كان التكرار هو آفة هذه الوسيلة الفنية 
التقنيات  استخدام  يحسن هؤالء  مل  إذ  املؤلفون  لها  لجأ  التي  الهامة 
املرسحية، ورمبا لجأ البعض أحيانا إىل املبارشة الفجة وتسمية األشياء 
املبارشة  إىل  مييل  ال  الذي  الفن  عن  فابتعد  مواربة  دون  مبسمياتها 
والخطابية والذي ينتج مرسحا للمناسبات إن جاز التعبري. كام تحدث 
املقدمة،  األعامل  يف  وتفاوتها  املرسحية  البنية  إحكام  عن  رياض  د. 
أفكارا جادة  املفككة والنهايات املترسعة أحيانا  البنية  حيث أهدرت 
الواقع  تتخطى  ملوضوعات  البعض  اتجاه  اللجنة  رصدت  كام  وهامة. 
املحيل لتقدم معالجات ملوضوعات إنسانية، ورمبا كان ذلك من الثامر 
لغتنا  الستخدام  البعض  اتجاه  اللجنة  رصدت  كام  للعوملة.  الطيبة 
بجاملياتها  تختلف  التي  الخاص،  وإيقاعها  وجاملياتها  برتاثها  العامية 

عن لغة الشارع وألفاظها النابية.
الفنانة برشى أعلنت أسامء الفائزين الذين صعدوا إىل املرسح لتسلم 

جوائزهم وإلقاء كلمة
الغامرة  فرحته  عن  أعرب  الدين  جامل  عيىس  املرسحي  الكاتب 
وأهدى  ككاتب،  مشواره  يف  له  بالنسبة  الهامة  الجائزة  عىل  بحصوله 
الجائزة،  نحو  ومشواره  فرحته  شاركوه  الذين  أصدقائه  لكل  الجائزة 
كان حيا  لو  الذي  الفنان محمد رمضان  لروح صديقه  وبشكل خاص 

لكان أكرث فرحا بهذه الجائزة من عيىس نفسه.
كام أعرب الكاتب واملخرج املرسحي والسيناريست تامر عبد الحميد 
ُكتب  نصه  إن  حيث  بالجائزة،  الحقيقية  ومفاجأته  سعادته  عن 
بعد  للمسابقة  تقدميه  يتم  أن  قبل  توقف،  تجاري  ملرشوع  خصيصا 

من بني 114 نصا مرسحيا تقّدم أصحابها لجائزة أفضل نص مرسحي، 
استقر قرار لجنة التحكيم لعام 2017 عىل اختيار ثالثة نصوص ملنصة 
جامل  عيىس  املرسحي  الكاتب  األوىل  بالجائزة  فاز  حيث  التتويج، 
باملركز  وفاز  الكولونيل«،  حياة  يف  األخرية  »الساعة  نصه،  عن  الدين 
عن  إمام  ياسمني  املرسحية  واملخرجة  الكاتبة  من  كٌل  مناصفة  الثاين 
الجميع« والكاتب واملخرج املرسحي  نصها »فردة حذاء واحدة تسع 
السمة  يامانيكان«.  »كان  نصه  عن  الحميد  عبد  تامر  والسيناريست 
األبرز يف فائزي هذا العام أنهم جميعا من الشباب دون األربعني عىل 

الرغم من عدم التقيد بسن محدد لجائزة أفضل نص مرسحي.
مخرجان مرسحيان وثالثة أكادمييون

من  العام  هذا  مرسحي  نص  أفضل  جائزة  تحكيم  لجنة  تكونت 
الدين،  عز  إميان  والدكتورة  للجنة،  مقررا  رياض  مصطفى  الدكتور 
واملخرج  الشال،  داليا  والدكتورة  جالل،  خالد  املرسحي  واملخرج 
املرسحي نارص عبد املنعم أعضاء للجنة. وعرب فيديو تسجييل ألعضاء 
وفحص  االنتقاء  معايري  بعض  عن  اللجنة  عرّبت  التحيكم،  لجنة 
األعامل، التي جاءت حسب تعبريهم يف إجامع اللجنة كاملة بأعضائها 
والثاين،  األول  املركزين  احتلت  التي  الفائزة  النصوص  عىل  الخمسة، 
اللغة  وسالمة  النص  يف  املطروحة  الفكرة  جّدة  تحري  إىل  باإلضافة 
وقابلية أداء النص املرسحي عىل خشبة املرسح. كام كان املخرج نارص 
بالطبع ليست معيارا  الجائزة  إبراز فكرة أن  عبد املنعم حريصا عىل 
جيدا  عمال  يكون  أن  املمكن  فمن  استبعدت  التي  األعامل  لجودة 
ولكن مل يحالفه الحظ لنيل الجائزة، فالجائزة ليست حكام عىل قيمة 
األعامل املستبعدة. كام عرّب املخرج خالد جالل عن مراحل االختيار، 
بني  من  نصا   40 اختيار  وتم  بداية  املقدمة  النصوص  فرز  تم  حيث 
الفكرة  جدة  من  السابقة  املعايري  حسب  للجائزة،  تقدم  نصا   114
الثالثة  عىل  نصا  األربعني  بني  من  االختيار  كان  ثم  واللغة،  والحبكة 

نصوص الفائزة.
اللجنة د.  التحكيم إىل خشبة املرسح ليقوم مقرر  تم استدعاء لجنة 
مصطفى رياض، بإلقاء كلمة حية باسم لجنة التحكيم، التي صعدت 
عبد  نارص  املرسحي  املخرج  عدا  املرسح  خشبة  إىل  أعضائها  بكامل 

املنعم، الذي تقدم باعتذاره عن حضور الحفل لظروف خاصة.
إنسانية الطرح واستلهام الرتاث والتفاوت يف إحكام البنية املرسحية

المسرح  به  امتأل  كبري  جماهريي  حضور  وسط 
وزير  وبحضور  المصرية،  األوبرا  بدار  الكبري 
حلمي  الصحفي  الكاتب  السابق،  الثقافة 
األعمال  ورجل  المسئولني،  من  وعدد  النمنم، 
جمعية  رئيس  ساويرس  سميح  المهندس 
كبري  وعدد  االجتماعية،  للتنمية  ساويرس 
أقيم  المصريني،  والمثقفني  الفنانني  من 
لعام  الثقافية  ساويرس  جوائز  توزيع  حفل 
مساء  عشرة،  الثالثة  دورتها  في   2017
الجائزة  لفروع  وذلك  يناير،  من  الثامن  االثنني 
نص  أفضل  جائزة  ضمنها  من  المختلفة 
مسرحي.
أحمد منري أحمد

15متابعات] [
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16 متابعات]

الناصر عبد  جمال  بمئوية  تحتفل  الثقافة  قصور 

كبرية وثقافية  فنية  نهضة  شهدت  الستينيات 

النارص  عبد  جامل  الراحل  الزعيم  ملولد  املئوية  بالذكرى  مرص  تحتفل 
للثورة  رمزا  وإمنا  ملرص  رئيس  مجرد  النارص  عبد  يكن  مل  يناير،  منتصف 

وزعيام عربيا وأفريقيا حمل راية الشعب كام حمل لواء العروبة.
الثقافة  العامة لقصور  الهيئة  النارص أقامت  يف الذكرى املئوية مليالد عبد 
التثقيفية  والندوات  الفنية  الحفالت  من  الكثري  عواض  أحمد  د.  برئاسة 
جامل  بالزعيم  احتفائها  عن  خاللها  عربت  والتشكيلية،  الفنية  واملعارض 
عبد النارص، فالكل يشارك بدءا من الطالئع الذين رسموا صور الزعيم أو 
غنوا األغاين الوطنية، فالجميع يرد الجميل، ويجمع عىل أن عبد النارص مل 

ميت وأنه ما زال حّيا يف وجدان الشعب املرصي.
بإقليم  الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة  التابع  الثقايف  الجيزة  مركز  شهد 
القاهرة الكربى احتفالية كربى تضمنت ندوة تثقيفية عن الرئيس الراحل 
جامل عبد النارص حارض فيها املخرج الكبري محمد فاضل والفنانة فردوس 
مكتب  باسم  اإلعالمي  املتحدث  الخويل  محمد  واإلعالمي  الحميد  عبد 

رئيس الجمهورية السابق، والكاتب محمد الشافعي.
واألفريقي،  والعريب  املحيل  املستوى  عىل  الزعيم  دور  الندوة  وتناولت 
الرئيس  بدور  تعلقت  التي  األحداث  بعض  الخويل  اإلعالمي محمد  فرسد 
املجتمع  عىل  الواضح  أثره  كان  الذي  أفريقيا  يف  النارص  عبد  جامل 

األفريقي. 
وفنية  ثقافية  نهضة  شهد  النارص  عبد  عرص  إن  الشافعي  محمد  وقال 
اآلن، مضيفا  يده حتى  الثقافة متلك مخطوطات بخط  كربى، وإن قصور 
الكتب تصدر  النارص كنا نصدر كتابا كل ساعة، وكانت  أنه يف عرص عبد 
فعل  أو  ثقايف  مبنى  يوجد  ال  وأنه  املخازن،  يف  للتخزين  وليس  للقراءة 
ثقايف إال وصدق عبد النارص عليها، فهناك وثيقة بخط عبد النارص يرشح 

فيها أهمية الثقافة الجامهريية.
إرهايب  حادث  عن  نسمع  مل  النارص  عبد  عهد  يف  أنه  الشافعي  وأضاف 
الفرتة، وهذا يرجع إىل  انتشار كبري لإلخوان يف تلك  واحد حتى يف وجود 
وجود وعي ودعم حقيقي للثقافة أثناء فرتة حكمه، كام تنوعت املظاهر 
ومعرض  الجامهريية  والثقافة  الفنون  أكادميية  إنشاء  من  بدءا  الثقافية 
وأسندها  النارص  عبد  جامل  أنشاها  التي  إلخ،  الكتاب..  وهيئة  الكتاب 
يف  ثقافة  وزير  أعظم  عكاشة،  ثروت  د.  وهم  املثقفني  كبار  من  لثالثة 
الذين أحدثوا  السباعي،  القادر حاتم، والكاتب يوسف  التاريخ، ود. عبد 

أن  إىل  الشافعي  أشار  املرصي.  املجتمع  يف  كربى  وفنية  ثقافية  نهضة 
النارص هو مرشوع مكافحة »الحفاء«  الوحيد قبل عهد  القومي  املرشوع 
حيث كان املرصيون ميشون حفاة يف عهد امللك، ومع عبد النارص شهدنا 
الكثري من املرشوعات القومية والوطنية التي متثلت يف النهضة الصناعية 
والثقافية، والتي كان لها األثر الكبري يف محاربة األفكار املتطرفة لإلخوان 

املسلمني يف ذلك الوقت.
النارص  عبد  إن جامل  فاضل  الكبري محمد  املخرج  قال  ويف سياق متصل 
وجدان  يف  حّيا  ظل  الذي  والزعيم  املرصية  للنهضة  رمزا  زال  وما  كان 
املرصيني، الذي قام بتنفيذ حلم املرصيني يف النهضة والعدالة االجتامعية 
واملرشوعات العاملية، مشريا إىل أن كل املرشوعات العمالقة التي قام بها 
قاد  وأنه  األدراج،  حبيسة  كانت  السويس  قناة  وتأميم  العايل  السد  مثل 
حركة التنمية والعدالة االجتامعية، التي هي أحد أهم مبادئ ثورة يونيو.

قام  من  فكان  ثورية،  شبابية  حركة  قاد  شابا  نارص  كان  فاضل:  وأضاف 
بتأميم القناة هم الشباب ونجحوا نجاحا مبهرا يف تشغيل قناة السويس 
الثورية  الحركة  هذه  وثق  الذي   56 نارص  فيلم  وجاء  تأميمها،  بعد 

والشبابية وكان عبد النارص عمره ال يتعدى الـ37 عاما.
وعن ذكرياته أثناء التحضري لفيلم نارص 56 قال إنه فوجئ بجميع أبطال 
الفيلم يوقعون عىل بياض دون أي رشوط، مبا فيهم الفنان الكبري الراحل 
بستة  الظهور  عىل  وافقت  الحميد  عبد  فردوس  الفنانة  حتى  زيك،  أحمد 
عبد  جامل  مكانة  إىل  يرجع  الحامس  هذا  أن  إىل  مشريا  فقط،  مشاهد 

النارص يف قلوب الجميع.
عبد  أكرب يف رضيح جامل  بشكل  تجسد  الحب  أن هذا  إىل  فاضل  وأشار 
من  وفود  حرضها  حيث  مليالده،  املئوية  بالذكرى  االحتفال  أثناء  النارص 

مختلف القرى املرصية، فضال عن الوفود العربية.
وقالت الفنانة فردوس عبد الحميد إنه استوقفها مشهد رائع ومؤثر أثناء 
السن  يف  كبريا  رجال  شاهدت  حيث  النارص،  عبد  الرئيس  لرضيح  زيارتها 
يف  يدونها  كلامت  معه  شاب  عىل  مييل  وكان  الكتابه  يعرف  ال  أنه  يبدو 
أحبك،  ولكني  أرك  مل  أنا  وقال:  عال،  بصوت  بالرضيح،  املوجود  الكتيب 
يا  النارص  عبد  يا  الله  رحمك  أحبك..  ولكنني  مقابلتك  عىل  أقدر  مل  أنا 
زعيم. أضافت: هذا املشهد الجميل والبسيط يلخص حب الشعب للقائد 

والزعيم الذي طبع حبه ومكانته يف قلوب البسطاء.

العامة  للهيئة  التابعة  املرصية  للفرقة  غنائيا  حفال  االحتفالية  تضمنت 
الوطن  ومنها  الوطنية  األغاين  من  مبجموعة  فيها  شدت  الثقافة،  لقصور 
إحنا  باألحضان،  العمل،  ساعة  دقت  نفسها،  عن  تتحدث  مرص  األكرب، 
الشعب، نارص، وعدى النهار، وذلك بقيادة فاروق البابيل، وإرشاف أرشف 

أبو جليل مدير عام الثقافة بالهيئة، ومحمد عزت مدير إدارة املوسيقى.
عبد  لجامل  صورا  فيه  رسموا  للطالئع  معرضا  االحتفالية  تضمنت  كام 

النارص.
وتعددت الفعاليات الثقافية والفنية مبواقع الهيئة عىل امتداد الجمهورية 
فشهد إقليم رشق الدلتا محارضات بعنوان »عبد النارص الزعيم واإلنسان« 

بجانب عرض فني إلحدى فرق الفرع.
محارضة  شهدت  النيل  بنادي  احتفالية  الدقهلية  ثقافة  فرع  نظم  كام 
بقيادة  العربية  للموسيقى  املنصورة  لفرقة  الخري وتالها عرض  أبو  لنيهرو 

املايسرتو أحمد زيك عارف.
كام أقام فرع ثقافة الرشقية احتفاال بقرص ثقافة الزقازيق وألقى املحارضة 
الوهاب  عبد  محمد  لفرقة  فني  عرض  تقديم  بجانب  النجار،  محمد  د. 
للفنون  ومعرض  صالح،  أحمد  املايسرتو  بقيادة  العربية  للموسيقى 

التشكيلية، وأمسية شعرية.
ويف دمياط استقبل قرص الثقافة احتفالية حارض فيها د. بيومي إسامعيل 
مأمون  ود.  املحالوي  حسام  ود.  دمياط  بآداب  التاريخ  قسم  رئيس 
الدوراين أستاذة التاريخ بالجامعة باإلضافة إىل لقاء شعري وفقرات غنائية 
نادي  وملنتجات  الفوتوغرايف  للتصوير  ومعرض  والغناء  املوسيقى  لهواة 

املرأة بالقرص.
شعرية  وأمسية  عرفات  محمود  لألديب  محارضة  الشيخ  كفر  وشهدت 
باملدينة.  الثقايف  باملركز  الشعبية،  للفنون  الشيخ  كفر  لفرقة  فني  وعرض 
كام شهد جنوب الصعيد مجموعة من االحتفاالت الثقافية والفنية، حيث 
االستكشايف  قنا  مركز  منها  قنا  ثقافة  بفرع  مواقع  عدة  بالذكرى  احتفلت 
املجتمع  تنمية  وجمعية  نقادة  ثقافة  وبيت  قوص  ثقافة  وقرص  للعلوم 
ومكتبة  دشنا  ثقافة  وبيت  بقفط  والشباب  الطفل  ومكتبة  بالعويضات 
بحري  مناع  بأبو  والشباب  الطفل  ومكتبة  باملراشدة  والشباب  الطفل 
احتفالية  بجانب  تشت،  بأبو  الشباب  ومكتبة  فرشوط  ثقافة  وبيت 
األقرص  ثقافة  فرع  احتفل  كام  الحلوية.  بقرية  املجتمع  تنمية  بجمعية 
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األقرص  ثقافة  وقرص  إسنا  ثقافة  قرص  يف  نارص  بذكرى  فروعه  مبختلف 
وقرص ثقافة الطود وقصور ثقافة بهاء طاهر والطارف وأرمنت. ويف فرع 
رأس  ثقافة  بقرص  احتفاليات  ست  الهيئة  نظمت  األحمر  البحر  ثقافة 
غارب وبيت ثقافة القصري ومكتبة الطفل والشباب بالقصري وبيت ثقافة 
أم  ثقافة  الشالتني، وبيت  ثقافة  أبو رماد، وقرص  ثقافة  الحمراوين وقرص 
وبيت  الغردقة  ثقافة  بقرص  احتفاليات  بخمس  واختتمت  الحويطات، 
وقرص  الخالدين  ومكتبة  بسفاجا  والشباب  الطفل  ومكتبة  سفاجا  ثقافة 

ثقافة حاليب.
كام احتفل فرع ثقافة أسوان مبقهى نارص يف ميدان املحطة وقرص ثقافة 
ثقافة  وقرص  كالبشة  ثقافة  وبيت  والشباب  للطفل  دراو  ومكتبة  العقاد 

كوم أمبو وبيت ثقافة إدفو.
نظمت  حيث  االحتفاليات  من  الكثري  اإلسكندرية  محافظة  شهدت  كام 
والفنية،  الثقافية  االحتفاالت  من  مجموعة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
فنيا  عرضا  تضمن  حفال  األنفويش  ثقافة  لقرص  الكبري  املرسح  واستقبل 
بسيوين  مدحت  املايسرتو  بقيادة  العربية  للموسيقى  األنفويش  لفرقة 
الفنانة خديجة محمود وآخر  بقيادة  األنفويش  باليه  لفرقة  بجانب عرض 
القادر،  الفنانة نجالء عبد  لفرقة براعم األنفويش للفنون الشعبية بقيادة 

كام تحدث الشاعر جابر بسيوين عن الزعيم الراحل.

ونظم الفرع بقرص ثقافة الشاطبي حفال يتضمن محارضة إلبراهيم عناين 
عضو اتحاد املؤرخني العرب عن نارص الزعيم واإلنسان بجانب عرض فني 
لفرقة الحرية للموسيقى العربية، ومحارضة بعنوان إنجازات نارص ألقاها 
العرب  النزهة، ويف قرص ثقافة برج  الوقدي يف مكتبة  مينا وليم وسلمى 
ينظم الفرع أمسية شعرية للشعراء إيهاب سالم وخالد مصطفى ويرسي 
وأحمد  عباس  حسن  د.  قدمها  النارص  عبد  عن  ندوة  بجانب  سلطان 

سعيد، وفقرة غنائية للفنانة دعاء أحمد وعرض فيلم تسجييل عن نارص.
كامل  مصطفى  لفرقة  عرضا  كامل  مصطفى  ثقافة  قرص  استقبل  كام 
ورشة  بجانب  الوطنية،  األغاين  من  باقة  خالله  وقدم  العربية  للموسيقى 
فنية لرسم السد العايل وبروفايل عبد النارص بجانب أمسية شعرية ببيت 

ثقافة رشدي.
ويف بيت ثقافة أبو قري ألقت فايقة الكيك محارضة بعنوان »زعيم األمة«، 
النارص،  عبد  مرص  عن  فنية  وورشة  لألطفال  ثقافية  مسابقة  وأقيمت 
عن  ومحارضة  شعرية  ألمسية  يوليو   26 ثقافة  بيت  الستقبال  باإلضافة 
ورشتني  والبرصة  الشالالت  مكتبتي  واستقبلت  عمر،  منى  ألقتها  نارص 
ونورا  مؤمن  هيام  الفنانتني  مع  الراحل  للزعيم  بورتريهات  لرسم  فنيتني 

عزت.
أسوان،  مبدينة  نارص  مقهى  يف  ثقافية  احتفالية  أسوان  ثقافة  فرع  ونظم 

وقال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن االحتفالية تضمنت 
األسواين موىس محمد،  الكاتب  ألقاها  النارص  ورشة حيك عن جامل عبد 
عبد  الدكتور  القاها  أفريقيا«  يف  النارص  عبد  »دور  بعنوان  ومحارضة 
كام  بأسوان،  االجتامعية  للخدمة  العايل  املعهد  عميد  رشوان،  املنصف 
تضمنت أيضا أمسية شعرية، واختتمت االحتفالية بعرض للتخت الرشقي 
لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محسن حسانني ومحروس عبده، 

وأدت الفرقة مجموعة من األغاين الوطنية.
الفنية  والعروض  الندوات  الكثري من  الدلتا  إقليم غرب ووسط  كام شهد 
مبجلس  احتفاال  مطروح  ثقافة  فرع  وشهد  الراحل  الزعيم  عن  واألفالم 
ومكتبة  الحامم  ثقافة  وبيت  براين  سيدي  ثقافة  وبيت  الضبعة  مدينة 
بالنادي  احتفاليتني  بجانب  سيوه،  ثقافة  وبيت  الرحمن  عبد  سيدي 

االجتامعي وقرص ثقافة مطروح.
وغزل  واملحلة  بطنطا  الطفل  بثقافة  الغربية  ثقافة  فرع  احتفل  كذلك 
والسنطة  والقرشية  قطور  ثقافة  وبيوت  بطنطا  الكتب  ودار  املحلة 
ودهتور وزفتى ودلبشان والفريق سعد الدين الشاذيل ببسيون، ومكتبات 
حسن  ومحلة  والعامرية  األطفال  وقرية  سليم  وفيشا  الصحة  تحسني 
ومحلة أبو عيل وسمنود وأبو صري وكفر حجازي وكفر كال الباب ورششابة 
وسمرية موىس وأبو الغر وميت عساس والفرستق وإبيار ورصد ودخميس 

باإلضافة الحتفال ببيت ثقافة كفر الزيات.
دمنهور  جامعة  اآلداب  بكلية  البحرية  ثقافة  فرع  باملئوية  احتفل  كام 
كفر  ثقافة  وقرص  املحمودية  ثقافة  وقرص  بدمنهور  العامة  مرص  ومكتبة 
وادي  ثقافة  وبيوت  باإلبعادية  اإليواء  ودار  دمنهور  ثقافة  وقرص  الدوار 
النطرون وأبو املطامري وكوم حامدة ورشيد وإدكو وبدر وشرباخيت وشربا 
وإيتاي  الرحامنية  الدين  وصالح  حمص  وأبو  والكيامويات  والدلنجات 
البارود ومكتبات الرشطة وبولني والنجيلة والصواف وحوش عيىس ونكال 
وواقد  األمراء  وزهور  مكرم  وعمر  ودرشاي  وإدفينا  غزال  وزاوية  العنب 
واملعدية  واألدهم  ولقانة  عبده  محمد  واإلمام  غازي  وسيدي  والربيجات 

والطود وكفر غنيم.
السادات  ثقافة  بقرص  احتفاالت  الهيئة  نظمت  املنوفية  ثقافة  فرع  ويف 
والبتانون  واملاي  الكوم  أبو  وميت  وتال  وسنرتين  الروضة  ثقافة  وبيوت 
وحديقة  العامة  واملكتبة  شرباخوم  الليان  ورسس  والباجور  والشهداء 
وكفر  سلطان  ومنشأة  وأشمون  والشهداء  سامدون  ومكتبات  الطفل 
ثقافة  ببيت  احتفالية  بجانب  الضحاك  وببك  األنجب  ورملة  حامد  أبو 
ببيت  احتفاليتني  إىل  باإلضافة  السبع  بركة  ثقافة  ببيت  وأخرى  دنشواي 
ثقافة  ببيت  االحتفاليات  واختتمت  أشمون،  ثقافة  وبيت  منوف  ثقافة 

قويسنا.

سمية أحمد
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السردية أدواتي  بتطوير  زلت مهمومة  كاتبة قصة وما  بدأُت 

حققته  ما  كل  إمام:  ياسمني 
المسرح بفضل  كان 

ساويرس جائزة  على  حصولها  بعد 

18حوار [

شيئا، ومع إرصاره قبلُت خاصة وأنا أقيم قريبة من مقر تسليم األعامل 
لجائزة ساويرس، وبعد عدة تعديالت أجريتها عىل النص، تقدمت به مرة 
أخرى والحمد لله ُكتب له التوفيق وفاز مناصفة باملركز الثاين وهو يشء 

أسعدين كثريا.
اليت  والرؤية  كتابته  ومراحل  النص  عن  وماذا 

خالله؟ من  تطرحينها 
اختصاصية مكتبة يف مدرسة  أعمل  بدأت حيث كنت  األوىل  النص  بذرة 
تدريب  هو  املنهج  من  جزء  وكان   ،2007 عام  الزقازيق  يف  إعدادية 
هذا  أحب  ال  كنت  أنني  من  الرغم  وعىل  قصة،  يحكني  كيف  الفتيات 
العمل وال أشعر بأنني يف املكان الذي يساعدين عىل اإلبداع، فإنني كنُت 
أن  فيه، خصوصا  مختلف  أي يشء  وتقديم  بواجباته  االلتزام  عىل  مرّصة 

أي خرب أو معلومات عن الجائزة سوى قبل حفل توزيع الجوائز بيومني، 
ال  أخرى  جوائز  عدة  ومن  ساويرس  جائزة  من  رصاحة  ساءين  مام  وهذا 
فائزة يف جوائزها، وهذا  بتحقيق مراكز  ُيوفقوا  للذين مل  تعطي أي ردود 
يستفزين جدا ألنه ميثل استخفافا وعدم تقدير للمبدعني من وجهة نظري. 
برسالة  الحظ  يحالفهم  مل  الذين  مع  تتواصل  األخرى  املسابقات  بعض 
بسيطة وتبلغهم بذلك وتتمنى لهم الحظ يف سنوات مقبلة، وهي رسالة 

بسيطة متاما تشعر فيها بتقديرهم للمبدعني فازوا أو مل يفوزوا.
دفعني ذلك التخاذ قرار بعدم خوض غامر مسابقات أخرى حقيقة، حتى 
كامل  اقتناع  كامل عىل  أحمد  الروايئ  كان صديقي  العام حيث  كان هذا 
ليست  والسيناريو  املرسح  فرعي  يف  املنافسة  بأن  رؤية  وله  النص  بهذا 
أخرس  ولن  أجرّب  وأن  بد  ال  وأنني  والقصة،  الرواية  مثل  أشدها  عىل 

فوزِك  يمثل  ماذا  النهاية،  نقطة  من  نبدأ  دعينا 
في  ساويرس  جائزة  في  مسرحي  نص  أفضل  بجائزة 

مشوارك؟
تعرفُت عىل جائزة ساويرس يف عام 2007، قبل دخويل للوسط املرسحي، 

عن  السيناريو  بجائزة  نعوم  مريم  املتفردة  فيه  فازت  الذي  العام  وهو 

السيناريو.  بكتابة  مهتمة  زلُت  وما  كنُت  »واحد صفر«، وذلك ألين  فيلم 

لفَت انتباهي بعد فوز نعوم إنتاج الفيلم رسيعا رمبا يف العام الذي يليه، 

القديرة  أخرجته  بل  عاديا،  مخرجا  ليس  الفيلم  أخرَج  من  أن  خصوصا 

كاملة أبو ذكري، جعلني هذا أشعر بقيمة جائزة ساويرس وأنتبه ألهميتها 

وإدراك أّن الجائزة هي دافع ومحرك لخطوة أو اثنتني إبداعيتني بعدها.

باملركز  فيها  فزت  التي  الحالية  املرة  قبل  مرتني  ساويرس  لجائزة  تقدمُت 

»فردة  نص  كتبت  بعدما  إنني  حيث  مرسحي،  نص  أفضل  لجائزة  الثاين 

حذاء واحدة تسع للجميع« يف 2012 وقبل نرشه أو إجراء أية تعديالت 

عليه، تقدمُت للجائزة ثم تقدمت قبل عامني لجائزة السيناريو ومل أعرف 

والجرأة،  البساطة  بمنتهى  شغفها  تتبع 
صَدم  ولو  حىت  تحب  عما  دائما  تعرب 
فقط  تفعل  أن  كطفلة  تحاول  اآلخرين، 
أطلقت  حىت  روحها،  مع  يتوافق  تراه  ما 
بقوة،  باسمها  التصق  لقبا  نفسها  على 
»شغف«  إمام  ياسمني  اسمها  فأصبح 
شغفها  هو  وها  بالشغف  تمزيت 
القوة  ويمنحها  يوم  بعد  يوما  يكافؤها 
بنفس  تحب  ما  وفعل  االستمرار  على 
والقوة. الجرأة  من  بمزيد  لكن  البساطة 
ياسمني  المسرحية  والمخرجة  الكاتبة  إنها 
الثاني  بالمركز  مؤخرا  فازت  اليت  إمام 
مسرحي  نص  أفضل  جائزة  في  مناصفة 
اليت   ،2017 الثقافية  ساويرس  لجائزة 
مؤلف  أفضل  بجائزة  فريق  ضمن  فازت 
وشاركت   ،2015 القومي  في  صاعد 
مسرح  عروض  من  الكثري  كتابة  في 
الدولة.
تسع  واحدة  حذاء  »فردة  نص  وعن 
الكتابة  عالم  وعن  بالجائزة،  الفائز  للجميع« 
ياسمني  وشغف  المسرحي  واإلخراج 
كان  ودوليا  محليا  معهما  ورحلتها  بهما 
الحوار.. هذا  لـ«مسرحنا« 
حوار: أحمد منري أحمد
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حكيت  معه.  ويتفاعلن  الفتيات  يستقطب  ما  هو  كان  األنشطة  مجال 
لهن حكاية سندريال، ودربتهم عىل مسألة تكوين وجهة نظر تتطابق مع 
الشخصية وقد تختلف وجهة النظر هذه بالتأكيد مع وجهة النظر العامة، 
شخصية  تجسد  وهي  فتاة  فقالت  الحكاية،  صياغة  إعادة  منهن  وطلبت 
زوجة األب أنا أعامل سندريال بطريقة سيئة وأقهرها فاستوقفتها ونبهتها 
إىل أن حتى من نراهم أرشارا فإن لهم مربرات لهذا الرش وهذه املربرات 
مقنعة ومرضية متاما للشخصية التي تريد أن تؤديها الفتاة، واستمررنا يف 

اللعبة وهكذا..
يسمى  مهرجانا  حضوري  جدا  استفزين  املرسحي،  الوسط  دخويل  بعد 
وال  جدا،  كئيبا  كان  املهرجان  أّن  استفزين  الذي  لكن  الضحك،  مهرجان 
الجسدية  والحركات  األلفاظ  عىل  املعتمدة  سوى  كوميديا  أي  به  يوجد 
سوى  ضحكا  يحتوي  أال  الضحك  ملهرجان  كيف  متاما  وتعجبت  الخارجة، 
تقديم  عىل  القدرة  له  نصا  أكتب  أن  بفكرة  وانشغلت  الطريقة،  بهذه 
فكرة  عن  أبحث  وأخذت  واملواقف،  الشخصيات  خالل  من  الكوميديا 
عملت  الذي  جديد  من  سندريال  نص  معالجة  فكرة  فاستعدت  مناسبة 
عليه مع طالبايت، وأكتبه بشخصيات مختلفة. كان يستفزين أيضا يف حكاية 
الحذاء هو وسيلة  وأّن  فتاة من حذائها،  األمري عن  سندريال، فكرة بحث 
بدقة،  وجهها  تفاصيل  حتى  يعرف  ال  التي  وحبيبته  حبيب  بني  التواصل 
األب حيث وجدُت  النص هي شخصية زوجة  أخرى يف  شخصية مستفزة 
لها مثاال عمليا يف الحياة، فتاة لطيفة وأعرفها بطيبتها تزوجت ثم ُطلقت 
يف  التحول  هذا  فاستفزين  بقسوة،  تعاملها  كانت  لبنت،  بأب  تزوجت  ثم 
الشخصية  لهذه  ونظرتها  املجتمع  بثقافة  مربرا  وجدته  الذي  الشخصية 
فكانت  شخصيتها.  عىل  طرأت  التي  الكبرية  التغريات  هذه  نحو  ودفعها 
بعده  نسجت  الذي  الخيط  بداية  هام  املستفزتان  الشخصيتان  هاتان 

الشخصيات واملرسحية التي ُكتبت عىل مدار سنتني.
مطروح  والنص  بنفسه،  القارئ  يكتشفها  أن  فيهمني  النص،  رؤية  أما 

إلكرتونيا عىل شبكة اإلنرتنت ميكن للجميع تحميله وقراءته.
استكماال  الدولة  لمسرح  بالنص  ستتقدمني  هل   -  

لرحلته؟
أنني  ومبا  بنفيس،  تحديدا  النص  هذا  بإخراج  مهتمة  ألنني  أفعل،  لن  ال، 
التعاقد  أن  كام  الدولة،  ملرسح  إخراجه  من  أمتكن  فلن  نقابية،  لسُت 
ال  سنوات  خمس  ملدة  النص  مع  التعامل  لهم  يحرص  الدولة  مرسح  مع 
يف  قليلة  ليست  فرتة  ومنذ  حاليا  لكنني  إخراجه،  غريي  أو  أنا  أستطيع 

مرحلة التجهيز واإلعداد إلخراج هذا العرض.
هل  نصوصك،  أول  ليس  واحدة«  حذاء  »فردة   -  

الكتابة؟ مع  رحلتك  عن  تحدثينا 
بدأُت  جدا،  طويلة  سنوات  من  طالبة  كنت  منذ  متتد  الكتابة  مع  رحلتي 
مع الكتابة كقاّصة، يف نادي أدب جامعة الزقازيق، وكنت مهمومة بالقصة 
وكتابتها وتطوير أدوايت بها، وعىل الرغم من أن مجموعتي األوىل صدرت 
فقط يف عام 2017، فإن هذا التأخري الطويل كان لظروف النرش يف سلسلة 
حكومية، وما أدراك صعوبة هذه الرحلة، لكن املجموعة ُكتبت منذ فرتة 
الوسط  النرش. ودخلت  قيد  أخرى  طويلة جدا، وهناك مجموعة قصصية 
الصحافة حيث عملُت محررة يف جريدة »مرسحنا«،  املرسحي عن طريق 
ثم  حسان،  عادل  لألستاذ  »الجبل«  عرض  يف  مخرج  مساعدة  كنُت  ثم 
الفائز  النص  للمرسح.  الفني  للبيت  اإلعالمي  املركز  يف  زلت  وما  عملت 
هو  بإخراجه  قمت  مرسحي  نص  يل  كان  لكن  األول  نيص  ليس  بالجائزة 
ُنرش يف جريدة »مرسحنا« هو  آخر  البهجة« ونص مرسحي  عن  »الباحث 
عروض  ضمن  بإخراجه  قمُت  الذي  »مراية«  ونص  سويرب«  »ماين  نص 
ثم  الشخصيات  متعدد  مرسحيا  نصا  كان  الذي  تأيت«  »البقية  مهرجان 
األعامل  عىل  واملرشف  املهرجان  مدير  العطار  أحمد  املخرج  عيل  أشار 
املقدمة بتحويل النص ملونودراما، وهذا ما حدث فعال، واشرتك العرض يف 
املهرجان القومي دورة 2014، وُقدمت بحضوري قراءة مرسحية للنص يف 
مرسح هنتنجون يف بوسطن بأمريكا، وكانت يف منطقة وسط بني القراءة 
النارص »الرقص  ليلة واحدة مع مرسحية هاين عبد  املرسحية والعرض، يف 

حرام« وتم بثهام مبارشة عىل شبكة اإلنرتنت.
كام حصلُت ضمن فريق عمل كتابة نص »رجالة وستات« للمخرج إسالم 
إمام، عىل جائزة أفضل مؤلف صاعد مع الصديقة آيات مجدي واملخرج 

كتابة  فريق  يف  اشرتكُت  وأخريا   - باملناسبة  أخي  ليس  وهو   – إمام  إسالم 
املنعم  عبد  رشا  املرسحية  الكاتبة  مع   »40 العشق  »قواعد  عرض  نص 
شافاق  إليف  رواية  عىل  وعملنا  الفخراين،  خريي  املرسحي  والكاتب 
القتناعه  الفكرة  صاحب  هو  حسان  عادل  املخرج  كان  حيث  الشهرية، 
احتياج  يف  واعتقاده  الواسعة  لشهرتها  لها  الكامل  وتحمسه  بالرواية 
العمل  كتابة  يف  شاركت  اآلخر،  تقبل  لفكرة  تتصدى  لروايات  املجتمع 
أكرث  وكانت  الكتابة  األدوار يف  توزع  التي  املنعم هي  عبد  رشا  أ.  وكانت 
يسري  الذي  العام  الدرامي  الخيط  عىل  االتفاق  هي  جدال  الكتابة  مراحل 

به العرض.
في  كتاباتك  عن  ماذا  كناقدة،  أحيانا  علينا  تطلني   -  

النقد؟
ما  هو  به،  وشغفي  باملرسح  اهتاممي  لكن  أكون،  ولن  ناقدة  لست 
محدودة،  مقاالت  تتعد  مل  النقدية  وكتابايت  حوله،  آرايئ  لطرح  يدفعني 
اآلراء  لبعض  باإلضافة  بـ«مرسحنا«،  ُنرشت  ثالث  أو  مقالتان  يل  فكان 
لبعض  فيها  الخاصة عىل فيسبوك أشري  أكتبها عىل صفحتي  التي  القصرية 
يف  النقدي  حيس  ارتفاع  الحظت  لكنني  العروض.  بعض  عىل  مالحظايت 
أّن  الحظت  ألنني  املستطاع،  قدر  وأقلله  األمر  يف  أتحكم  فبدأت  البداية 
مسألة النقد قد تؤثر لدي شخصيا عىل مسألة اإلبداع فأصبحت ال أنشغل 
بتفاصيل الرأي النقدي لألعامل الفنية التي أحرضها، وأكتفي بتكوين رأي 
مجمل عن جودة أو تواضع هذه األعامل فنيا، وأستفيد من أخطاء البعض 

يف أعاملهم لتفادي أخطائهم وعرثاتهم يف أعاميل الشخصية.
حاليا؟ المصري  المسرح  لوضع  رؤيتك  عن  ماذا   -  

الفرتة  عن  كثريا  حاال  أفضل  وأصبحت  كبري،  تحسن  يف  اآلن  املرسح  حالة 
التي دخلُت فيها الوسط املرسحي. هذا ليس يف املوسم األخري فقط، لكن 
متميزة  تتحسن وتظهر عدة عروض  واألمور  مواسم،  أربعة  أو  ثالثة  منذ 
أذكر  املتميزة.  العروض  تواتر  أقصد  متكررة،  أصبحت  الظاهرة  وهذه 
البذرة  من  املرسحية  العروض  خلّو  الوسط،  فيها  دخلت  التي  الفرتة  يف 
كانت  الهيئة،  مرسح  وأقصد  الدولة  مرسح  عروض  يف  حتى  اإلبداعية 
فنيا  جودة  أعىل  واملستقلني  الهواة  عروض  وكانت  كبري،  بقدر  محِبطة 
صار  حاليا  الوضع  أن  أعتقد   .2010 عام  حتى  الهيئة  مرسح  عروض  من 
يتعاىف  الدولة  مرسح  وبدأ  املستقلني،  عروض  تراجعت  حيث  معكوسا، 
فرتات  يف  أو  واحد  وقت  يف  مميز  عرض  من  أكرث  نرى  فرصنا  تدريجيا، 

متقاربة وهو ما مل يكن محققا قبل ذلك.

عن  ماذا  والمستقلني،  الهيئة  مسرح  عن  هذا   -  
نوادي  في  وتجربتك  الجماهريية،  الثقافة  مسرح 

األخري؟ العام  في  المسرح 
بديعا  مهرجانا  وكان   2010 املرسح  نوادي  ختامي  مهرجان  حرضت 
وقويا فنيا جدا، ثم بدأ األمر يف الرتاجع بعد ذلك، وعىل الرغم من أنني 
تجربة  خويض  وبعد  فإنني  التالية،  املهرجانات  عروض  كثريا  أحرض  مل 
اإلخراج يف نوادي املرسح يف دورته األخرية، وتم اختياري ضمن املخرجني 
أنني  إال  للختامي،  تصعيدي  عدم  رغم  االعتامد  ورش  لحضور  املتميزين 
تجربة،  تكون  أن  ميكن  ال  املرسح  نوادي  تجربة  إن  أقول  أن  أستطيع 
فالتجربة تعني االكتامل واالستمرارية واملتابعة، مل نستفد أي يشء سوى 
ال  آخر،  وال يشء  اللجنة،  أمام  العرض  وليلة  العرض،  ميزانية  جنيه،  ألف 
ذهبنا  التي  الوحيدة  املرة  للربوفات،  حتى  مكان  ال  توصيات،  ال  متابعة، 
أتربة  كمية  إطالقا،  لشئ  يصلح  ال  مكانا  وجدنا  الفرج  روض  لقرص  فيها 
مهولة عىل الكتب ومل نجد مكانا يصلح لربوفة، فاضطررنا لعمل بروفاتنا 
يف ستوديوهات وأماكن خاصة كنا نستأجرها لعمل بروفاتنا، وقدمنا ليلة 
عرضنا باستضافة قرص ثقافة الريحاين. أرى أن األمر تحول لشكل روتيني 
املصعدين  انتقاء  ثم  التجارب  لتقديم  الباب  فتح  يف  نبدأ  سنويا،  يتكرر 
للختامي ثم تنفيذ الختامي وانتهى األمر. ماذا بعد؟! ماذا يحدث للعروض 
بها  وتشرتك  بها  تحتفي  هل  الهيئة؟!  بها  تهتم  هل  والفارقة؟!  املتميزة 
التي  الفائزة  العروض  سوى  ليست  إنتاجها؟!  من  أنها  عىل  مهرجانات  يف 
أنه  أعتقد  عليها،  الضوء  تسليط  دون  عرضها  ويتم  القومي  يف  تشرتك 
اهتامم  متثل  حقيقية  خطوات  هناك  لكانت  فعيل  اهتامم  هناك  كان  لو 
العروض  عرض  عىل  كالحرص  تجربة،  عليه  نطلق  ما  باستكامل  الهيئة 
شخصيا  ودولية.  محلية  مهرجانات  يف  واشرتاكها  بها  والتجول  املتميزة 
حاولت االشرتاك يف مهرجان دويل بعرض »الحرق العلني« الذي أخرجته، 
الرد؟!  تتوقع  الحق، هل  ولها  اإلنتاج  باعتبارها جهة  الهيئة  فتواصلت مع 
فعالية،  أي  ناحية  تتحرك  وال  ملهرجانات  تتقدم  ال  الهيئة  أن  الرد  كان 
أو ترفض!  بأي فعالية وتقبل  للمشاركة  تأتيها  التي  الدعوات  تنتظر  لكنها 
الرغم من عدم قبول  أننا فرقة مستقلة وعىل  تواصلت مع املهرجان عىل 
قامت  فقد  الجامهريية  الثقافة  أما  وحاولنا،  تحركنا  فإننا  لالشرتاك  طلبنا 

بخطوة ال تكمل عليها، فهل نستطيع أن نطلق عليها تجربة؟
إقامة  في  رأيك  ما  ومخرجة،  كاتبة  باعتبارك   -  

العام؟ هذا  نَسوي  مهرجان 
أحب  وال  بالنَسوي،  يشء  أي  تسمية  أحب  ال  ورصيح،  قاطع  بشكل 
املبدعات  مع  التعامل  يتم  ال  أنه  وأشعر  للنسوية  مهرجانات  تخصيص 
يعمل  العكس  عىل  بل  إطالقا،  املرأة  يفيد  ال  ذلك  أن  وأرى  كمبدعات، 
تجاوزها. كام  تستطيع  املرأة وتحجيمها ووضعها يف منطقة ال  تأطري  عىل 
املصطلح  كنه  االتفاق عىل  أو  املعيار  هامة جدا، وهي  إشكالية  لدينا  أن 
نفسه. ماذا تعني باملرسح النسوي؟ هل ملجرد أن الكاتبة أو املخرجة أنثى 
يصبح مهرجان نسويا؟ إذن، ملاذا ال نتكلم عن مرسح ذكوري؟ األمر يشبه 
والتحجيم  التأطري  يف  هنا  الفكرة  للهواة،  أو  للناشئني  مسابقة  تخصيص 
البعض  جانب  من  التعايل  من  بنوع  أشعر  منطقتهم،  هذه  الهواة  وكأن 
يعطيه الحق يف حرص البعض اآلخر يف زاوية ما، وأرى أن ميزة كبرية جدا 
هي  الفروع،  بقية  عن  تحديدا  املرسحي  النص  فرع  ساويرس  جائزة  يف 
عدم تقييد الجائزة بأي قيد من سن أو غريه، فاملعيار هو النص واإلبداع 
يف  أما  ويتحكم.  نفسه  يثبت  الذي  هو  والفن  الفن  هو  املعيار  فقط، 
مهرجان نسوي أو لفئة أخرى، فالفن يف الخلفية، واملقدمة تتصدر القضية 
يتصدره  ال  مهرجان  بصدد  هنا  نحن  غريها،  أو  السياسية  أو  االجتامعية 
الجهات  بعض  بتوجيه  يكون  أنه  وأتصور  الفن،  به  يتهمش  وإمنا  الفن 
املانحة للدعم مثل االتحاد األورويب وغريها لدعم بعض الفئات املهمشة، 
له  وإمنا  والباقي،  الحقيقي  بالفن  عالقة  له  ليس  لكنه  طيبة  نيات  فهناك 
عالقة بفكرة طرحتها يف مرسحية »فردة حذاء واحدة تسع للجميع« وهي 
الفئة  هذه  العون،  يد  لهم  متد  يك  الطيبة  الساحرة  لعصا  الناس  انتظار 
والناس عامة تنتظر عونا خارجيا للحصول عىل حقوقهم وتحقيق ذواتهم 

ومكانتهم الطبيعية املستحقة.
ساويرس؟ جائزة  بعد  ماذا   -  

ما بعد ساويرس، هو الشغف باالستمرار واتخاذ الجائزة دافعا ملزيد من 
جانبني هامني،  اآلن عىل  تركيزي  أضع  أنا  به.  أقوم  ما  والجدية يف  الهمة 
مهتمة  أنا  املرسحي.  واإلخراج  وخارجه،  للمرسح  اإلبداعية  الكتابة  هام 
لتعديالت  تحتاج  قصصية  مجموعة  ولدي  قصة  ككاتبة  أدوايت  بتطوير 
واحرتاف  الذايت  التعلم  عىل  بالعمل  ومهتمة  النرش،  قيد  لتكون  أخرية 
عىل  حاليا  أعمل  وإخراجيا  بالطبع.  للمرسح  باإلضافة  السيناريو  كتابة 
عن  نعلن  وقريبا  الربوفات  فرتة  يف  ونحن  العلني«  »الحرق  عرض  إعادة 
مكان عرضه بإذن الله، كام أنني يف فرتة اإلعداد والتجهيز كام قلت لعرض 
أن  أستطيع  عام،  بالجائزة. وبشكل  نصه  فاز  الذي  واحدة«  »فردة حذاء 
أنني حاولت االنسحاب مرات من عامل املرسح  الرغم من  إنه عىل  أقول 
خري  كل  أن  إىل  باإلضافة  مرسح،  مدمنة  أنني  حقيقة  اكتشفت  فإنني 

تحقق يل، كان من املرسح.
األمر سنويا وانتهى 

يتكرر  روتينية وغري مكتملة حدث  النوادي  تجربة 

آرائي حوله لطرح  بالمسرح يدفعين  أكون واهتمامي  ناقدة ولن  لست 
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فعلوا ماذا 
إبسن؟ بدمية 

بعنوان  عرضا  شاهدت  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  خشبة  عىل 
ألن  املرسح  خشبة  عىل  كان  العرض  وفعال  إبسن(،  دمية  )مش 
أو  النص  بتهيئة  قام  الذي  عادل  وباسم  الحناوي،  أحمد  املخرج 
إعادة الكتابة أو،، إلخ، أراد أن يتخذ شكل العرض ما يسمى مبرسح 
القاعة، ولكن فيام يبدو أن املعهد وأكادميية الفنون ال متلكان قاعة 

صالحة!
حاول العرض أن يتخذ شكل الربوفة أو التدريب حتى يسمح لباسم 
أن يتدخل معرتضا عىل ما يقدم أمامه، ومن ثم يكون هناك نقاش 
العرض أنفسهم، والغرض من كل هذا ليس  وتساؤالت بني صانعي 
تقديم شكل جديد بالطبع، ألن هذا الشكل موجود من قبل حتى 
أن يولدوا، ولكن كان هذا التعامل ألمرين؛ أولهام التأكيد عىل أنهم 
وراء  والدافع  واألهم  الثاين  واألمر  هو،  كام  إبسن  نص  يقدمون  ال 
التقديم بهذا الشكل، ومن قبله الدافع ملحاولة التعرض للنص أصال، 

هو مناقشة ماقامت به نورا مع الجمهور.
ويف عجالة، نقول إن نص العرض اعتمد عىل نورا التي تتعرض البتزاز 
من جانب من اقرتضت منه املال للقيام بنفقات رحلة عالج زوجها، 
أرخت  ولكنها  تويف،  الذي  والدها  من  بدال  بالتوقيع  قامت  ألنها 
الصك مبوعد الحق عىل تاريخ وفاة والدها؟ أي أنها قامت بالتزوير، 
ولذا كان االبتزاز من الدائن الذي يعمل تحت إمرة زوجها يف البنك، 
ومعروف بسوء السمعة والسلوك لدرجة أن الزوج قام فعال باتخاذ 
وهناك  أخرى،  فرصة  املبتز  منح  منه  نوار  رغم طلب  بفصله  القرار 
لتاريخ  نظرا  خشنة  بطريقة  نورا  وتقابلها  فجأة  تأيت  لنورا  صديقة 
العالقة القديم الذي أوحى بأن نورا كانت تغار منها، ولكن الصديقة 
تدهور بها الحال وأتت لطلب فرصة عمل يف البنك الذي يديره زوج 
نورا، وهنا تعدها نورا باملساعدة_ هذه النقطة مل تكن يف التساؤالت 
النقاش تعلم الصديقة بورطة  الالحقة لصانعي العرض_ ومن خالل 
مفاتحة  نورا  فتقرر  للزوج،  رسالة  يرسل  فعال  الذي  املبتز،  مع  نورا 
ينقذ سمعته  البحث عن حل  ويحاول  ويثور،  يغضب  الذي  الزوج؛ 
مؤكدا عىل خطأ ما فعلته نورا، ولكن الصديقة تدخل فجأة وتخربهم 
أنها حصلت عىل الوثائق، وال نعرف كيف مع أن الدالئل تشري لسوء 
سمعة املبتز وسعيه وراء املتعة، كيف جاءت الصكوك، وهو أمر مل 
الذي  وزوجها،  نورا  من  وال  العرض  صانعي  من  ال  اهتامم  أي  يلق 
يتحول معه األمر للجيد، فيحاول أن مييض بحياته كام كانت ولكن 

نورا تقرر وقتها ترك املنزل والزوج واألطفال.
كل هذا كان حتى يسأل صانعو العرض من حرض من املتفرجني عن 

رأيه فيام صنعته نورا، أوال بالتزييف وثانيا عندما تركت املنزل.
األول  منبعه  يكن  مل  التساؤل  هذا  وراء  الرئييس  السبب  أن  أعتقد 
التي  االنقسام  الضوء عىل حالة  إلقاء  املعرفة، ولكن هو  هو مجرد 
عىل  حاكمة  أطرا  هناك  أن  وكيف  ما،  قضية  إزاء  املجتمع  يعيشها 
أن  وكيف  الواجب؟  للمنطق  تستند  ال  آراء  من  يقوله  فيام  العقل 
قدرا  نالت  التي  املؤثرة  الشخصيات  ببعض  الخاص  املرجعي  اإلطار 
وساعدتها  واالرتحال  التنقل  يف  الحظ  لها  وكان  التعليم،  من  كبريا 
يتوارى  كيف  املجتمعي،  العقل  عىل  مؤثرة  مناصب  بتبوأ  الظروف 
البعض صفة  اتخذت عند  التي  املوروثة  اآلراء  هذا كله وراء بعض 
مع  العام  تطابقه  بناء عىل شكل  قبوله  أو  اليشء  ورفض  القداسة، 

املوروث دون الدخول للمسببات والدوافع ومن ثم النتائج.

عام  فهناك سؤال  العليا  الدراسات  العرض مقدم من طلبة  أن  ومبا 

أم  املرسحي؟  بالفن  مشتغلني  تقييم  بصدد  نحن  نطرحه، هل  ملح 

الذي تم  الفرصة للمبدعني؟ وكيف نقوم اإلبداع داخل اإلطار  منح 

تدريسه أو تلقينه أو املران عليه، واملفرتض أن اإلبداع يأيت مبنطقه 

املعريف  اإلطار  اتساع  وبه  خالله  من  يتم  بشكل  الجديد؛  الخاص 

لنوع الفن املامرس؟

املثارة  القضية  تلك  هل  نفسه،  بالعرض  الخاص  التساؤل  يأيت  ثم 

واتكاؤها عىل العم إبسن كانت ملجرد تبيان أننا نعرف إبسن وأننا 

قادرون عىل عدم االلتزام مبا كتبه، أم أن القضية كانت الشغل؟

الغارمات  من  غارمة  قضية  تبني  أوىل  يكن  أمل  الثانية؛  كانت  إن 

الكثري  فهناك  الظروف؟  نفس  يف  وكانت  املجتمع  بها  يزخر  التي 

وعندما  ألجلهم،  اقرتضوا  ألنهم  للسجن  زوجاتهم  تركوا  الرجال  من 

جاء فاعل خري ودفع الغرم، حاول الزوج العودة بالعالقة كام كانت 

وأروقة  الحوادث  صفحات  االنفصال،  عىل  الزوجة  أرصت  حني  يف 

التصاقا  املناقشة ستكون أكرث  الكثري من هذا، وساعتها  بها  املحاكم 

دون الدخول وراء ثقافة مينع فيها املرأة أن تكون لها ذمتها املالية 

املستقلة بشكل ال يفهمه الكثريون، مع أنها كانت النقطة الحاكمة 

يف عرض املشكلة.

طرح  األوىل  يكن  أمل  هذه،  باملناقشة  املتعلق  الثالث  السؤال  ثم 

هذا  كان  مهام  فليكن؛  رأيا  يبدي  أن  يرد  من  للعموم،  املناقشة 

العرض  القامئني عىل  الرأي صادما أو غريبا، وساعتها ستتجىل قدرة 

املعد سلفا حينام سأل  الشكل  بها  أم ما تم  يف االحتواء واملناقشة، 

ثم  ومن  أيضا،  ومناقشاته  معهم  له عالقته  بذاتها  أشخاصا  املخرج 

أدرك يقينا قبل الطرح؛ كيف سيكون الرد فاستعد له، وهنا سقطت 

العفوية املأمولة ومحاوالت التعرف، وجاءت فقط األطر املتفقة مع 

آراء مختلفة معروفة مسبقا  النص مع بعض  العام ملقدمي  الطرح 

تؤكد ما سبق.

وإن جاء رد بأن السيد املخرج مل يكن يعرف رأي من سألهم؟ مع 

عالقات  أو  والدراسة،  العمل  يف  الزمالة  عالقات  به  تجمعهم  أنه 

التلميذ باألساتذة، سأترك لكم وقتها الرد.

بطاقة العرضمجدي الحمزاوي

اسم العرض: 

مش دمية 

إبسن

جهة اإلنتاج: 

املعهد العاىل 

للفنون 

املرسحية

عام اإلنتاج: 

2018

دراماتورج:

باسم عادل 
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أحمد الحناوى
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قلنا  وكام  ذاته،  العرض  تقديم  بتقنية  املتعلق  األخري  السؤال  ثم 

وأكد  العرض،  يتبعها  بروفة  يف  املقدمون  كان  لو  كام  جاء  العرض 

عليها بأنه يف النهاية تم تقديم أنهم سيقدمون اآلن عرض كذا من 

تأليف وإخراج كذا وكذا.. إلخ، لست ضد هذا، ولكن هذه املناقشة 

مع الجمهور أين كانت، يف الربوفة أم العرض، جاء هذا اللبس ألن 

هناك سؤاال أساسيا مل يستوقفهم أال وهو هل نحن يف بروفة بشكل 

كبري  الفارق  أن  وأعتقد  الربوفة؟  بشكل  نحن يف عرض  أم  العرض؟ 

من وجهة نظري.

هي  كانت  املبترسة  املناقشة  عملية  أن  يؤكد  الذي  للشكل  نأيت  ثم 

أكرث حميمية، ومن  الجمهور  ليكون  القاعة  اختيار شكل  األساس يف 

ومع  كواقع،  واإلجابات  التساؤالت  أو  مجازا  املناقشة  تكون  ثم 

أن خشبة  ومبا  الحل،  املرسح هي  كانت خشبة  القاعة  وجود  هدم 

مرسح املعهد العايل كأي خشبة مرسح أخرى يحكمها كيان متوازي 

إن  املستطيل  وشكل  الثالثة،  األبعاد  عن  تكلمنا  إن  املستطيالت 

للمستطيل  األكرب  الضلع  يكون  أن  وطبيعي  البعدين،  عىل  حكمنا 

ألكرب  املتسع  هو  التوظيف  هذا  خالل  من  للجمهور  املواجه  أي 

عدد من الجمهور، ومل يكن عىل الجانب املقابل وجود لجمهور بل 

القصريان  الخطان  أن يقرص  فاستوجب هذا  املمثلون وأشياء أخرى، 

املكمالن للمستطيل عام هام عليه، فكان وجود الجمهور يف الجانبني 

يكون  فهنا  والتوظيف،  املكان  لطبيعة  نظرا  ما ميكن  أقل  القصريين 

 - جهات  ثالث  مع  يتعامل  أن  املخرج  السيد  عىل  الواجب  من 

فلامذا؟  ندر،  فيام  إال  هذا  نلمح  مل  ولكننا   - ضلع  ناقص  مستطيل 

العادة  عىل  وبناء  عنهم  رغام  املمثلني  أن  أم  املخرج؟  نيس  هل 

الخط  أي  الجمهور  لجهة  حركتهم  ثم  ومن  نظرهم  وجهوا  املتوارثة 

الكبري الذي هو عادة املكان والتوجه الطبيعي لخشبة املرسح؟ مع 

الوضع يف االعتبار عدم التكافؤ يف عملية توزيع الجمهور بناء عىل ما 

ذكرناه من ظروف املكان، ساعتها يكون التوجه للجهة األكرث حضورا 

مستساغا ومقبوال حتى وإن تعارض مع يشء سبق، فبناء عليه وبناء 

يف  الحركة  كانت  األثاث  بعض  ووجود  املتاحة،  املساحة  ضيق  عىل 
معظمها يف خطني متوازيني املسافة بينهام ضيقة دون وجود تزامن، 
الرأسية  الخطوط  بعض  اآلخر، مع وجود  واحد غاب  كان  إن  ولكن 
ولكن  درامية  رضورة  تحتمهام  مل  الخطني  هذين  عىل  واملنحنية 
أن  أعتقد  ولذا  التمثيل،  منطقة  وإىل  من  والخروج  الدخول  عملية 
املنظمون  توقع  مام  أكرب  بشكل  الجمهور  ووجود  العرض  مكان 
أو  املريئ  بالشكل  النص  تفعيل  عىل  األثر  له  كان  العمل  صانعو  أو 
املؤدين  من  القرب  بهذا  الجمهور  وجود  أن  كام  املرسحية،  الحركة 
املمثلني  أجساد  من  ألكرث  تتسع  ال  بحيث  الرؤية  زاوية  يفرض 
الذي  الديكور  أمامهم، وإن حاولت أن ترى أكرب أو أن تلمح شكل 
صممه محمد فتحي، ساعتها سيفوتك الحدث، هنا يكون سؤال آخر 
املوجود  الواجب  األثاث  بعض  من  أكرب  وظيفة  للديكور  كان  هل 
الذي أعتقد أنه سابق وليس مصنوعا للعرض نفسه؟ حتى وإن كان 
فهو أشار للشكل الذي قلته إذن فال جديد وال دال، هنا ال حكم عىل 
محمد فتحي ولكن توظيفه يف األساس به بعض اليشء طبقا لطبيعة 
املؤدين  عىل  تقترص  ضيقة  رؤية  بزاوية  إال  تسمح  ال  التي  املكان 
املكتب  افرتضنا عدم وجود أي يشء غري  إذا  األغلب، وهنا  فقط يف 

واملقاعد هل سيكون هناك نقص فيام شاهدناه؟ أعتقد ال.
مختلفا،  سيكون  فالحديث  التمثييل  األداء  عن  تحدثنا  لو  ولكن 
فرشيهان قطب التي قامت بدور نورا، ممثلة جيدة وواعية ومتلك 
دائم  عمومه  يف  املشاهد  من  يجعل  الذي  بها،  الخاص  الربيق  هذا 
اشتغلتها  وهي  املوهبة،  أو  الهبة  حيث  من  هذا  إليها،  االلتفات 
الحاالت  بني  تنقالتها  كانت  حيث  متلك  ما  عىل  التأكيد  يف  جيدا 
املوجودة متسقة مع طبيعة كل حالة عىل حدة، سواء كممثلة يف 
وهي  ومتفاعلة،  فاعلة  كشخصية  ثم  ترىض،  أو  تضيق  قد  بروفة 
التي  الصغرية  األشياء  بعض  من  تخلصت  لو  كبرية  ممثلة  مرشوع 
االلتفات  دون  الشخصية  يف  واالستغراق  العاطفة  إىل  تدفعها  قد 
أواخر  انتباتها يف  التي  البكائية  الحالة  تلك  مثل  الدرامية،  للوظيفة 

العرض، تلك الحالة التي تتعارض مع املوقف.
أما أحمد سليك )الزوج( فقد أدى ما طلب منه بدون تعقيد وهو 
أيضا ميلك حضوره، باق فقط أن تكون له شخصيته الخاصة كممثل 
التي  سعد  بحرية  أما  قريب،  هذا  أن  أعتقد  مشاهديت  ومن خالل 
إلنقاذ  أتت  أنها  الواضح  فمن  كريستني،  الصديقة  بدور  قامت 
تدخالته  يف  عادل  باسم  أما  عليه،  تشكر  يشء  وهو  فقط  موقف 
يف  األسايس  عمله  تعكس  تحفظات  وال  تساؤالت  يرث  مل  فالحقيقة 
العرض، ويف النهاية نقول نحن يف انتظار املبدعني فاملشتغلون بالفن 

كرثون جدا لألسف.
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العفاريت صياد 
الطفل لمهارات  وتنمية  وبهجة  متعة 

مجاالت  يف  الطفل  مهارات  لتنمية  األمثل  الحل  تكون  ما  دامئا  الحدوتة 
تكشف  التي  داخلها،  ما  رسالة  إرسال  عىل  تعتمد  حيث  املختلفة  حياته 
أفعاله  تبدأ ردود  عليه  الحدوتة  يتم قص  فعندما  نهايتها،  عند  عن مغزاها 
أحفادهم،  عىل  لقصها  الجدود  يلجأ  ومثلام  الظهور،  يف  واملرتقبة  املنتظرة 
خاللها  من  يتم  بسيطة  لحدوتة  العفاريت«  »صياد  املرسحي  العرض  لجأ 
حتى  دراسته  يف  ناجحا  الطفل  يكون  أن  أهمية  إىل  األطفال  أنظار  خطف 
يتكون له مستقبل مرشق. عرض »صياد العفاريت« تأليف وإخراج »جامل 
العزيب،  نارص  للكاتب  فصيح«  »حلم  نص  من  مستوحاة  فكرة  عن  ياقوت« 
عاطف  وائل  وتوزيع  ألحان  مخيمر،  محمد  أشعار  سامي،  محمود  ديكور 
صالح، استعراضات إبراهيم حسن، بطولة محمد فاروق، إسالم صالح، محمد 
من  طفال  و54  سمري،  سامر  ميديا  السعيد،  أحمد  رمزي،  نورهان  بريقع، 

مراحل عمرية مختلفة من إنتاج مدرسة كرييشن للفنون.
قسمت املرسحية إىل نصفني مرتابطني ما قبل العرض ومرحلة العرض اآلنية، 
العمرية  للفئة  متهيدية  مرحلة  مبثابة  كانت  التي  األوىل  املرحلة  يخص  فيام 
ولطبيعة النص الذي سيقدم، فقد تم اللجوء إىل املمثل »محمد فاروق« يف 
صورة مهرج ميرح وميزح مع األطفال والكبار من الحضور املوجودين داخل 
أجوبة  وانتظار  أسئلة  الحضور  سؤال  طريق  عن  اإلسكندرية  مكتبة  مرسح 
تعتمد عىل املغالطة يف املعنى واملفارقة اللفظية وصال إىل مرحلة العرض، مل 
تحتِو مرحلة العرض عىل بعد واتجاه واحد يف املرسحية حيث االعتامد عىل 
حواديت  صورة  يف  يظهر  وجعله  األحداث  رسد  أثناء  املتواصل  باك  الفالش 
جذب  من  وملزيد  بسهولة،  استيعابها  من  األطفال  يتمكن  حتى  منفصلة 
والحركة  املالبس  من حيث  متضادين  فريقني  االعتامد عىل  تم  فقد  االنتباه 
واآلخر  منظمة  حركاته  كانت  من  فمنهم  غنايئ  استعراض  شكل  يف  الراقصة 

كانت حركتهم تشبه الراب يف عدم تنظيمها.
طريق  عن  لألطفال  كرسالة  إرسالها  عىل  املرسحية  تعمل  أساسية  تيمة 
باالهتامم  الخاصة  الرسالة  ليؤكدا  كورايل  وأداء  آخر  درامي  بخط  تضفريها 
لفريق  الجد  يحكيها  بحدوتة  الدرامية  األحداث  تبدأ  واملذاكرة،  بالتعلم 
مذاكرة  يهمل  متكاسال  طالبا  نجده  الذي  حامدة  الطفل  تخص  الكورال 
دروسه رافضا لنصائح أخته الكربى محبا للعب عىل الحاسب اآليل خصوصا 
عاجز  ولكنه  صغري  لعفريت  إخراجه  يف  تسبب  ما  وهو  السمك،  أكل  لعبة 
أكرب  اآلخر حتى يخرج عفريت  لدراسته هو  كان مهمال  عن مساعدته ألنه 
وهو املارد الديجيتال ويحاول التخلص منها ليفزع حامدة ويفوق من حلمه 
املنظم  غري  الفريق  إىل  الرسالة  تصل  ومنه  للمذاكرة  رغبته  إعالن  يف  ويهم 

الذي يكشف عن رغبته يف املذاكرة هو اآلخر.

عىل  يعمل  الذي  االجتامعية  التنشئة  سياق  تحت  الطفل  مرسح  يندرج 

تكييف الطفل لبيئته االجتامعية وصياغته يف الصورة التي يرتضيها مجتمعه 

طرح  طريق  عن  األرسة  ملطالب  االمتثال  يف  امللحة  الرغبة  حيث  وأرسته 

للعرض  املتلقي  الطفل  توحد  يف  يتسبب  مرسحي  شكل  يف  فيه  املرغوب 

املرسحي مع بطل الشخصية املرسحية املعروض أمامه، ولذلك ال يتم اللجوء 

بسهولة  استيعابها  من  الطفل  يتمكن  حتى  األبعاد  متعددة  شخصيات  إىل 

متلٍق ذو طبع خاص فال ميكن  الطفل هو  التفاصيل، وألن  اإلغراق يف  دون 

مفزعة،  صورة  يف  والعفريت«  »الجن  مثل  الشخصيات  يعرض  أن  للمرسح 

وهذا األمر ما أدركه ياقوت يف عرضه؛ حيث حمل ساللة الجان والعفاريت 

صورة  يف  األطفال  أعني  جذب  عىل  عملت  التي  امللونة  الزاهية  باأللوان 

كوميدية مضحكة دون إرسال الخوف والفزع يف القلوب، حتى عندما طرح 

كبار العفاريت فقد ظهروا يف صورة هزيلة ضعيفة مضحكة لألطفال الذين 

ال يتوقعون مثل تلك األفعال من شخصيات تكربهم يف العمر والحجم.

عىل  باك  الفالش  عمل  متداخلة،  حواديت  عن  عبارة  كان  املرسحي  العرض 

يرفض  الذي  حامدة  حدوتة  األطفال  عىل  يقص   - –الجد  فاملهرج   كشفها، 

بفشله  الخاصة  حكايته  رسد  يف  يبدأ  »عفري«  الصغري  العفريت  املذاكرة، 

رسد  يف  يبدأ  »مرمر«  الديجيتال  واملارد  حبسه،  يف  تسبب  الذي  الدرايس 

األطفال  عىل  خوفا  تحمل  قد  التي  املشاهد  اعتمدت  اآلخر،  هو  حكايته 

أوامر  الذي أصدر  العفريت  الظل وبذلك يصبح كبري  اللجوء لفن خيال  إىل 

بالنسبة  والوضوح  املالمح  مكتملة  غري  صورة  هو  عفري  العفريت  بحبس 

للطفل وأيضا هزلية ألنها عبارة عن رأس متكلم بدون جسد ومالمح يسهل 

إدراكها له وإن اعتمد عىل رأس ملونة املالمح يف صورتها األولية دون تحديد 

دقيق.

شعورية  حالة  هي  بل  بذاته  منفرد  كفن  تستخدم  ال  املرسح  يف  املوسيقى 

ميكنه  فال  الطفل  مرسح  أما  املقدم،  العمل  مع  تكاملية  صورة  يف  تعمل 

لألحداث  ميهد  غنايئ  باستعراض  املرسحي  العرض  بدأ  ولهذا  عنها،  االستغاء 

الفاشلني  الفريقني املتضادين  –فريق املتفوقني وفريق  املرسحية عن طريق 

والحواديت  القصص  داخل  املشاهد  بني  املوسيقى  استخدام  تم  وأيضا   -

استمتاع  زيادة  يف  ذلك  وتسبب  العرض  عن  الطفل  تركيز  ينرصف  ال  حتى 

قاعة  داخل  األطفال  أفعال  ردرو  يف  ظهر  الذي  األمر  وهو  بالعرض،  الطفل 

أيضا  أمامهم،  يطرح  ملا  وإجابات  ضحكات  بني  اإلسكندرية  مكتبة  مرسح 

كانت االستعراضات الغنائية يف حالة تناغم مع بقية مفردات عنارص العرض 

املرسحي األخرى فكان الديكور املرسحي يوجد عىل ارتفاع يبعد عن املمثلني 

إعاقة  أو  خلل  دون  األمر  تكامل  عىل  عمل  ما  وهو  االستعراضات،  أثناء 

لحركة املمثلني.

الحالة  الحضور، كان هو  املتعة والبهجة يف نفوس األطفال والكبار من  بث 

صورة  يف  املرسحي  العرض  مدة  طوال  الحضور  عىل  غلبت  التي  املرسحية 

مرسحية منضبطة.

ضحي الورداين
بطاقة العرض

اسم العرض: 

صياد 

العفاريت

جهة اإلنتاج: 

مدرسة 

كريشني 

للفنون

عام اإلنتاج: 

2017

تأليف 

وإخراج: 

جامل ياقوت
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المعىن إنتاج  على  مسرحيا  عمال  باعتباره  قدرته  عن  للسؤال  فرصة   
سعيدة فرصة 

االعتامد عىل الخيال اإلبداعي يف املرسح من الروافد املتاحة التي استخدمها 
كثريون من كتاب املرسح يف نصوصهم املرسحية عرب تاريخ املرسح يف محاولة 
لتحفيز خيال املتلقي ودفعه لالنتقال إىل عوامل أخرى أكرث رحابة تتيح تبسيط 
طريق  عن  رسائل  يف  توصيلها  وسهولة  العمل  خالل  من  املطروحة  الفكرة 
لدى  الخيار  كان  التوجه  هذا  عليها..  املتعارف  املرسحية  واملفردات  األدوات 
صالح عريب عندما رشع يف كتابة نصه املرسحي )فرصة سعيدة( والذي أخرجه 
عىل  الكاتب  اعتمد  حيث  السالم..  مرسح  خشبة  عىل  ليقدم  جمعة  محمد 
رسالة  توصيل  أولهام  واحد  آٍن  يف  هدفني  لتحقيق  منه  محاولة  يف  الفانتازيا 
بإطار  العمل  تصبغ  ضاحكة  مفارقات  توليد  عىل  القدرة  وثانيهام  العمل 
العمل  لفكرة  ومالمئة  متاحة  واختيارات  مرشوعة  أغراض  وهي  كوميدي، 
نهاية  يف  نفسه  به  ليواجه  املتلقي  تساؤل عىل  بساطة طرح  يف  تحاول  التي 
الدرامي  البناء  عليها  وأسس  الكاتب  صاغها  التي  الفرضية  خالل  من  العمل 
كل  ليصحح  حياته  بدايات  إىل  يعود  أن  إلنسان  أتيح  لو  ماذا  وهي  للعمل 
بدير(  )أحمد  مرتىض  شخصية  للمتلقي  الكاتب  ليقدم  وخطاياه؟..  أخطائه 
ذلك الرجل الطاعن يف السن والرثي الذي يعيش وحيدا يف قرصه الكبري بعد 
أن ابتعد عنه الجميع )الزوجة واألبناء واألصدقاء( حتى يف يوم مولده الذي 
تواجهه  أن  تقرر  الدمرداش(  )أحمد  نفسه  أن  إال  مبفرده  به  يحتفل  أن  قرر 
ابتعادهم عنه بل وتقدم له فرصة للعودة  التي كانت سببا يف  بكل أخطائه 
للاميض لتصحيح ما اقرتفت يداه من آثام يف حقهم جميعا.. وهذا هو العقد 
الذي تم بني املنصة واملتلقي للعودة إىل املايض يف بداية العمل.. تلك الرحلة 
قدمت يف ثالثة مشاهد احتلت املساحة األكرب من زمن العمل تاركة للبداية 
تقدم تطورا دراميا  الثالثة مل  املشاهد  والنهاية مساحة زمنية صغرية.. ولكن 
بدايته يف  منذ  له  الشخصية  الصفات  نفس  لعبت عىل  بل  لشخصية مرتىض 
املرحلة االبتدائية مرورا بدراسته الجامعية وحتى عمله كمدير مكتب لوزير 
الرثية  تلك  االبتدائية  املرحلة  منذ  الدراسة  زميلة  من  وزواجه  الوزراء  من 
الكوميدية وكثري من  املفارقات  الثالثة عىل  املشاهد  تحبه.. معتمدا يف  التي 
املطروحة  لإلشكالية  الفلسفي  العمق  تاركا  اللفظية..  والكوميديا  االرتجال 
الطرح ضعيفة من  الثالثة مبواقف ساذجة من حيث  جانبا فجاءت املشاهد 
حيث البناء.. بل إن املشهد الثالث الذي احتوى عىل استقبال الوزير يف قرص 
الوزير الذي ضم شخصية رجل األعامل  مرتىض ومحاولة تزويج بنتيه ألبناء 
الوزير للموافقة عىل السامح بدخول  للتأثري عىل  الذي يحاول رشوة مرتىض 
كله  هذا  الدرامية..  الخطوط  مكتمل  وغري  مفككا  جاء  البالد،  إىل  ما  شحنة 

البداية  الخطأ والطمع يف  الحدث بصور مختلفة حيث يكون  أدى إىل تكرار 
الشخصية  )نفسه(  تتدخل  ثم  وحبيبته  أصدقائه  تجاه  مرتىض  قبل  من 
املعادل الخري ملرتىض فتدفعه إلصالح ما أفسده.. هذا الشكل أدى إىل توقع 
اإليقاع  أثر عىل  التكشف مام  متعة  العمل  فافتقد  املتلقي  قبل  الحدث من 
العام للعمل وإصابته بالرتهل والبطء.. أما اإلشكالية األهم واألبرز هي تلك 
النهاية التي جاءت منافية لكل البناء والفرضيات الخاصة بالعمل حيث نرى 
بيوم مولده وأنهم يحبونه ولن يتخلوا عنه..  الجميع حول مرتىض يحتفلون 
هل  خطاياه  بسبب  وحيد  مرتىض  أن  األوىل  بالفرضية  املؤلف  أطاح  فهل 
كانت شخصية )نفسه( حقيقية فأصلحت املايض ليجني الحب من الجميع يف 

الحارض، وهي فرضية ال يقبلها املنطق أو املتلقي إال يف إطار الخيال الساحر 
الجميع  بأنه ظلم  قهرية  يعيش وساوس  كان مرتىض  املرسحي.. هل  للعمل 
ويف حقيقة األمر مل يظلمهم.. أم أن فريق العمل فشل يف صنع نهاية تتفق 

مع الفرضية الرئيسية للعمل؟!
للنص معتمدا  املخرج محمد جمعة رؤية منطية  قدم  فقد  اإلخراج،  أما عن 
أو  معنى  صنع  يف  ينجح  ومل  وظيفيا  كان  الذي  حامد  مصطفى  ديكور  عىل 
يف  مبرتىض  الخاص  القرص  يختلف  مل  حيث  املنطوق  النص  إىل  مضافة  داللة 
الثالثة مشاهد يف  )الفانتازيا(.. عن  املتخيلة  الرحلة  املشهد األول قبل بداية 
الرحلة املتخيلة التي جاءت كلها واقعية التشكيل مبراحله التاريخية املحفورة 
منزل  القاهرة/  جامعة  فناء  االبتدايئ/  املدرسة  )فصل  املتلقي  ذاكرة  يف 
مرتىض(.. املالبس التي صممتها )هبة طنطاوي( أيضا جاءت عىل نفس النهج 
الواقعي لكل مراحل العمل دون محاولة لصنع إطار تشكييل مغاير يتامىش 
شخصية  مالبس  يف  حتى  مبقتضاها  الدرامي  البناء  تم  التي  الفانتازيا  مع 
)نفسه( التي جاءت مامثلة ملا يرتديه مرتىض يف كل املشاهد التي جمعتهم 
عن  تعرب  بيضاء  بدلة  بارتدائه  اختلف  الذي  امليالد  لعيد  األخري  املشهد  عدا 
التي مل تستطع صنع  العمل  رضاه عن مرتىض لرتسخ املالبس أيضا إلشكالية 
املخرج  رسمها  التي  الحركة  أما  للعمل..  الرئيسية  الفرضية  مع  تتفق  نهاية 
النهج السابق وجاءت منطية غري قادرة عىل صنع  مل تختلف كثريا عن نفس 
لفريق  التمثييل  األداء  األكرب عىل  العبء  تاركة  املنطوق  للنص  معادل حريك 
العمل الذي قاده أحمد بدير ملنطقة الكوميديا اللفظية واالرتجال بعيدا عن 
األداء املفرتض للشخصية املطروحة وانسحب ذلك عىل كل فريق العمل وإن 
التي  الثالث  للشخصيات  األداء  يف  والتباين  التنوع  بذلك  محروس  خالد  برز 
أداها )املفتش املدريس – ضابط أمن الدولة – رجل األعامل( يف مهارة ودون 
األهم  والسؤال  مبالغة..  أو  افتعال  دون  شخصية  كل  لطبيعة  وفهم  تكرار 
البناء  اللغة ومشكالت يف  يعاين من فقر يف  نفسه هنا يف عمل  الذي يطرح 
الدرامي تصل لتشويه رسائل العمل وعدم قدرة البناء عىل إنتاج األفكار هل 
هذا النص الذي تم تقدميه عىل أحد مسارح الدولة قد مر عىل لجنة القراءة 
العمل  لتمرير  يكفي  العمل  بطل  اسم  أن  أم  النصوص؟!..  بإجازة  املعنية 

وإنتاجه.

طارق مرىس
بطاقة العرض

اسم العرض: 

فرصة سعيدة

جهة اإلنتاج: 

مرسح السالم

عام اإلنتاج: 

2018 /2017

تأليف: 

صالح عريب

فكرة وإخراج: 

محمد جمعة
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المجتمع في  الطبقي  للفساد  تشريح 
الليلة تلك 

مهمة  كثرية  أحداثا  ننىس  وقد  الذكريات،  وتكرث  األيام  بنا  متيض 

يف حياتنا أو نتناساها عمدا ألنها قد تشكل لنا إزعاجا أو تهديدا 

الستقرار الحياة، لكن أشباح املايض قد ال ترتكنا بل تظل أخطاؤنا 

املاضية تطاردنا مهام عدت عليها من سنون، أو تنزل بنا العقاب 

أهمية  بأنها ال  منا  أهملناها ظنا  متأخر طاملا  الدنيوي يف وقت 

الخالق خيوط  عبد  واملخرج محمد  املؤلف  لها. ومن هنا سطر 

تعرض  التي  الليلة(  )تلك  عرض مرسحية  يف  رؤيته  وبنى  فكرته 

عىل مرسح مركز الهناجر للفنون.

يبدأ العرض يف جو عتيق وكئيب يتكون منظره من صالون قديم 

إضاءة صفراء خافتة، ورجل  مرتب متهالك نستكشفه من خالل 

فندخل  مضت،  أعوام  منذ  حدث  ما  لنا  يحيك  )أرشف(  مسن 

أرشف  فيتذكر  باك(  )الفالش  االسرتجاع  بكتنيك  العرض  أحداث 

يوم أن قام بدعوة مجموعة من أصدقائه القدامى الذين كانت 

دعاهم  حيث  الشباب،  أيام  منذ  قوية  صداقة  معا  تجمعهم 

فيصل  العجمي،  منطقة  يف  به  الخاص  الشاليه  يف  معا  لالجتامع 

ومشهورة  مرموقة  شخصيات  وجميعهم  حدة  عىل  منهم  كل 

والفضائيات،  اإلعالم  مشايخ  أحد  )فاضل(  الشيخ  املجتمع؛  يف 

مشهور،  مطرب  و)حسن(  القضايئ،  بالسلك  مستشار  و)فكري( 
دعوته  من  الجميع  يتعجب  حيث  الرشطة،  ضابط  )حاتم(  ثم 
لهم جميعا يف هذا املكان منذ أن تفرقوا كل يف طريق مستقبله 

وعمله وحياته الخاصة، فيكشف لهم رس الدعوة حيث يذكرهم 

بعد  الشاليه  ذلك  نفس  يف  عاما  منذ عرشين  معا  قضوها  بليلة 
وتعاطي  الخمر  برشب  سهرتهم  وقضوا  الجامعة  من  تخرجهم 
املخدرات حتى أتتهم )حبيبة( الخادمة وقاموا جميعا مبعارشتها 

الغني  األرستقراطي  الفرع  ميثل  الذي  أرشف  فيخربهم  جنسيا، 

طفلة  وأنجبت  حملت  قد  الفتاة  تلك  بأن  بينهم  الذوات  ابن 
وتحتاج  الكبد،  يف  مبرض  الطفلة  أصيبت  وقد  الليلة  تلك  من 
اآلن،  شابة  التي صارت  الطفلة  تلك  والد  منهم  من  ملعرفة  األم 

حضور  أن  إال  األمر  من  التهرب  ويحاولون  جميعا  فيعرتضون 

لهم،  مفاجئا  كان  أرشف  مع  باالتفاق  بنفسها  )حبيبة(  السيدة 
أنها رفضت ألنها  إال  املوضوع  املال مقابل كتامن  فعرضوا عليها 
ال تريد معرفة األب من أجل املال فهي تعمل راقصة ومتلك من 

لألب  وتحتاج  جراحية  عملية  ستجري  االبنة  لكن  الكثري،  املال 

عدم  األطباء  أعلن  حيث  تعيش،  يك  كبده  من  فصا  يعطيها  يك 
عندما  خصوصا  أرشف  ضد  الجميع  يثور  لها،  األم  كبد  صالحية 
السيدة  مع  متواطئ  وأنه  هذا  بكل  علم  عىل  كان  أنه  يعلمون 

لدعوتهم يف الشاليه ال سيام عندما يخربهم أنه قد أجرى تحليل 

الجميع  من  ويطلبان  الفتاة،  والد  ليس  أنه  تأكد  وقد   )DNA(
فريفضون  الفتاة،  إلنقاذ  األب  ملعرفة  التحليل  نفس  إجراء 

املجتمع  أمام  بفضحهم  لتهديدهم  )حبيبة(  وتضطر  جميعهم 

بالصوت  اللقاء  هذا  بتسجيل  قامت  أنها  ويكتشفون  وأرسهم 
الذي  أرشف  عن  رغام  قتلها  سوى  سبيال  يجدون  فال  باملوبايل 
عجز عن إنقاذها بل ويقتلون أيضا سائق التاكيس املسكني الذي 

شاهد الجرمية عن طريق الصدفة حتى يخفون جرميتهم كاملة. 

يف  يطعن  حتى  الشاليه  جدران  بني  عاجزا  أرشف  يعيش  ويظل 
األحداث  )تلك  مرددا:  النهاية  يف  أحزانه  وحيدا  يجرت  السن، 
لن  األشياء  تلك  النسيان  ميحوها  لن  حية  ميتة  بقلوب  املبنية 

أين  املوت  إال  ميحوها  لن  الليلة  تلك  الشيخوخة  خرف  يهزمها 

املوت  مالئكة  أين  منهم  املوت  مالئكة  أين  مني  املوت  مالئكة 
شهود الليلة(.

خاللها  من  حاول  أيضا  طبيعية  بل  واقعية  رؤية  أمام  نحن 

الذي  الزيف  وكشف  املجتمع  فئات  بعض  ترشيح  املخرج 

يف  الصاعدون  واألشخاص  املجتمع  رموز  من  كثري  خلفه  يختبئ 
مجتمع  أنه  مبينا  املجتمع  بترشيح  فيقوم  الطبقي،  الهرم  أعىل 
مفكك ومهرتئ من الداخل وأن ما يبدو عليه من ظاهره الالمع 

أفراده  نفوس  يف  اجتامعية  أمراضا  خلفه  يخفي  بريقا  إال  ليس 

مناذج  عدة  خالل  من  ذلك  لنا  ويعرض  كبريا،  أخالقيا  وفسادا 
الناس  يوجه  الذي  التلفاز  قنوات  يف  املشهور  الدين  رجل  منها 
لكنه يف حقيقته مزواج  والحرام  بالحالل  لهم  وينصحهم ويفتي 

يف  تتمثل  كبرية  خطيئة  يحمل  هنا  األساس  يف  أنه  كام  ومخادع 

من  استبعدها  أو  نسيها  كان  وإذا  شبابه  يف  والزنا  الخمر  رشب 

أحمد محمد الرشيف

بطاقة العرض

اسم العرض: 

تلك الليلة

جهة اإلنتاج: 

مرسح الهناجر 

للفنون

عام اإلنتاج: 

2018

تأليف 

وإخراج: 

محمد عبد 

الخالق
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وعليه  عاما  عرشين  بعد  طاردته  أنها  إال  الزمن  مبرور  تاريخه 

التي يتظاهر بها أمام  اآلن أن يثبت صدق توبته ونقاء رسيرته 

باملساهمة  يزيدها  بل  متاما  العكس  عن  يكشف  أنه  غري  الناس 

ذلك  نجد  ثم  املاضية.  الجرمية  إلخفاء  قتل  جرميتي  ارتكاب  يف 

ويقيم  بالعدل  الناس  بني  يحكم  الذي  القانون  رجل  املستشار 

النزاهة  فيه  يفرتض  عليا  سلطة  ميثل  وهو  املجتمع  يف  القسط 

لكنه  أفعاله  كل  يف  والضمري  الله  ومراعاة  والحق  والحيادية 

وكذلك  يحققه،  وال  منه  يتهرب  شخصه  إىل  العدل  يصل  عندما 

ضابط الرشطة حيث يوجه العرض مجموعة من االنتقادات لفئة 

الوسائط  تفيش  حول  العمل  أبطال  لسان  عىل  الرشطة  ضباط 

الشخصية،  املصالح  يف  والنفوذ  السلطة  واستغالل  واملجامالت 

أشكاال  يقدم  الذي  املشهور  للمطرب  انتقادا  العرض  يوجه  كام 

العقول  وتفسد  املجتمع  تهدم  التي  الرديء  الفن  من  سيئة 

مقابل الشهرة واملال، وكل هؤالء ميثلون الطبقة املتوسطة بعدد 

من فئاتها كنموذج لفساد واهرتاء تلك الطبقة، ونرى يف املقابل 

الذي  األجرة  التاكيس  األدىن وهام سائق  الطبقة  منوذجني ميثالن 

يف  وارتقاء  أفضل  بحياة  يحلم  هو  للشاليه،  الشيخ  بتوصيل  قام 

مستوى املعيشة ويقوم بخدمة من هم أعىل منه، يف كشف من 

املؤلف بأن األدىن دامئا هو خادم للطبقة األعىل منه، لكنه يواجه 

ضابط  سيام  ال  الجميع  من  ومتدنية  سيئة  ومعاملة  باحتقار 

الرشطة الذي يحاول تطبيق ما يعتقد أنه حس أمني عليه مربزا 

الرشطة  ضباط  تصيب  التي  النفسية  والعقد  العظمة  )بارانويا( 

اختباء  معاملتهم  وسوء  الشعب  أفراد  عىل  للتعايل  بهم  فتؤدي 

تلك  فهي  األدىن  للطبقة  الثاين  النموذج  أما  مناصبهم.  خلف 

تبحث  فقرية  فتاة  مجرد  وهي  الجميع  استحلها  التي  الخادمة 

رصاعاتها  لتواجه  الحياة  مهب  يف  تركوها  ثم  العيش،  لقمة  عن 

وحدها حتى صارت راقصة وإن وصلت ملرحلة كبرية من الغنى 

عنها  جميعا  يتخلون  ثم  معهم،  حوارها  يف  ذكرت  كام  الفاحش 

منها  يتخلصوا  حتى  أحدهم  ابنة  هي  التي  املريضة  بنتها  وعن 

متاما هي والسائق، يف إشارة إىل أن تلك الفئة الفقرية يف املجتمع 

يف  يحدث  ما  وأن  الكبرية،  الغابة  تلك  يف  للعيش  لها  مكان  ال 

عىل  وسيطرتها  معينة  لفئات  وارتقاء  غالء  من  اآلن  املجتمع 

املهمشة يف  الفئات  تلك  القضاء عىل  الحياة، من شأنه  مقدرات 

نأيت )ألرشف(  ثم  السيئة.  الطبقية  القيم  باتساع  ابتداء  املجتمع 

رغم  إنه  حيث  السلبية  األرستقراطية  ميثل  الذي  النموذج  ذلك 

املثالية التي يحاول إظهارها ومحاولته مساعدة الخادمة ووقوفه 

بجوارها يف محنتها، كام كان يدافع عن السائق يف مواجهة ضابط 

يغري  أن  يستطع  ومل  الخطيئة  نفس  أيضا  يحمل  فإنه  الرشطة، 

شيئا من األمر فهو يف الحقيقة عاجز كام ظهر من عكازه الذي 

الظاهري  العجز  هذا  فإن  وبالطبع  العرض،  طوال  عليه  يتعكز 

ينطوي عىل عجز داخيل يف الفعل موضحا طبقة ليس لها فاعلية 

وتشرتي  تعيش  فقط،  مستهلكة  طبقة  أنها  سوى  املجتمع  يف 

فئات  بقية  تجاه  إيجايب  أي فعل  بيدها  ليس  ببذخ لكن  وتنفق 

املجتمع.

عمل املؤلف، وهو نفسه املخرج، عىل توظيف أسلوب االسرتجاع 

حدة  لكرس  مرات  عدة  العمل  داخل  من  اللقطات  لبعض 

النص  رتابة  من  يقلل  مل  ذلك  لكن  الدرامي،  التناول  كالسيكية 

تلك  يف  املبالغة  تخفيف  أيضا  املمثلون  حاول  كام  والعرض. 

تقليدية  جاءت  التي  الخفيفة  النكات  بعض  بإلقاء  التقليدية 

أيضا.

شاهني،  سمري  د.  صممه  واقعي،  ديكور  بتوظيف  املخرج  قام 

مرتب،  عتيق  قديم  صالون  به  األول  مستويات،  عدة  ميثل 

ذي  الشاليه  داخل  بهو  يف  األحداث  معظم  عىل  يحتوي  الثاين 

تشبه  فتحات  أعالها  يف  السجن  جدران  تشبه  عالية  جدران 

األرستقراطي  هذا  يعيشه  الذي  القيد  ذلك  لنا  فيربز  القضبان، 

أما  املجتمع،  بقية  وعن  العامل  عن  املنعزل  املكان  ذلك  يف 

لوجودها  يكن  مل  عالية  منعزلة  نوم  غرفة  فهو  الثالث  املستوى 

مع  مسجلة  موسيقى  عىل  املخرج  اعتمد  داع.  أي  الديكور  يف 

تأثريا  أضفى  سعد  وائل  العازف  به  قام  للرتومبيت  حي  عزف 

واملوج  البحر  لصوت  واقعية  صوتية  ومؤثرات  جيدا،  سمعيا 

لبيان املناخ الخارجي للشاليه عىل شاطئ البحر تأكيدا لطبيعية 

واقعية  أيضا  عزيز  ملدحت  اإلضاءة  كانت  كام  الدرامي,  التناول 

املخرج  اختيار  وكان  املكان.  طبيعة  عن  معربة  إنارة  عن  عبارة 

األداء  كان  وإن  دوره  يف  منهم  لكل  مناسبا  املمثلني  ملجموعة 

للمستشار  الكالسيكية خصوصا  يف  املبالغة  عليه  غلبت  التمثييل 

إحساس  توصيل  منهم  كل  استطاع  لكن  فاضل،  والشيخ  فكري 

الخالق  عبد  سيد  السائق  بدور  فقام  يؤديها،  التي  الشخصية 

وكان أداؤه منضبطا وجيدا مع الشخصية، الضابط )حاتم( محمد 

نديم الذي كان تلقائيا يف أدائه، الشيخ )فاضل( سعيد مصطفى 

متيز بخفة الظل، )حبيبة( هايدي عبد الخالق أجادت يف تجسيد 

غريب  إبراهيم  )حسن(  الفنان  وخربة،  مبوهبة  الشخصية  معامل 

)فكري( رشيف  املستشار  الشعبي،  املطرب  دور  يف  مناسبا  كان 

أبو وهيب كان محاولته النتزاع الضحكات بتقليده ألداء الراحل 

عباس فارس يحسب ضده كممثل، صاحب املنزل )أرشف( أرشف 

رسحان الذي نجح يف أداء دوره ببساطة ويرس يحسبان له.
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اإلنتاج وآليات  النقد  بني 
التجربة  عرض 

التجربة صراعات 
يف الحقيقة ال أبدو مندهشاً من كم الهجوم الذي أثري حول العرض املرسحي التجربة 
يقارب 400  ما  أي  قيمتها 10000 جنيها مرصياً  إنتاجية  بإخراجه مبنحة  والذي قمت 
دوالر أمرييك من مكتبة اإلسكندرية، وقمنا بتقديم لعرض ملدة ليلتان متتاليتان عىل 
مرسح القاعة الكربى باملكتبة، ومن ثم قمنا بالتقدم به للمشاركة يف مهرجان القاهرة 
يف  شاركنا  وأخرياً  والعرشون،  الرابعة  دورته  يف  واملعارص  التجريبي  للمرسح  الدويل 

املسابقة الرسمية بأيام قرطاج املرسحية يف دورتها التاسعة عرش بتونس.
مل أنزعج كثرياً عندما نال العرض ما ناله من هجوم رشس بعدما قدم يف ختام التجريبي 
عىل مرسح الجمهورية بالقاهرة، وذلك ألن العرض قدم يف ظروف ما كان يجب علينا 
حيث  حدث  ما  بسبب  وذلك  العرض  تقديم  عن  نعتذر  وأن  بها،  العرض  نقدم  أن 
جغرافية  طبيعة  إىل  يحتاج  العرض  وألن  له،  متاماً  مناسب  غري  مناخ  يف  العرض  وضع 
املرسحي  املشهد  رؤية  من  الجمهور  َِكْن  يمُ مرسح  يف  يكون  أن  مثاًل  لتقديه،  خاصة 
مل  ما  وهذا  املرسحي  املنظر  مع  تالحم  وضعية  يف  الجمهور  يكون  وأن  رأيس،  بشكل 
بل  مقصود  غري  عن طريق خطاً  ذلك  وللحق حدث  التجريبي،  ختام  يف  إطالقاً  يتوفر 
كان بهدف سامي من إدارة املهرجان، حيث أشادت لجنة اختيار العروض املشاركة يف 
كنا  التجريبي،  املهرجان  يف  باملشاركة  يليق  وأنه  نوعية  تجربة  وأنه  بالعرض  املهرجان 
نظن أننا سوف نقدم العرض عىل إحدى خشبات مسارح القاهرة حيث تتالئم وطبيعة 
يتسنى  حتى  املهرجان  ختام  يف  العرض  يكون  أن  فضلت  املهرجان  إدارة  لكن  العمل، 
فلعب  السفن،  تشتهي  ال  مبا  الرياح  تأيت  ولكن  العرض،  مشاهدة  واملكرمني  للضيوف 
الظرف الزماين واملكاين للعرض دور الخصم وأدى إىل ظهور العرض بشكل غري جيد مام 
هذا  وجود  مستنكرين  املرصية  املرسحية  الحركة  ومخرضمني  النقاد  السادة  أقالم  أثار 

العرض كختام للمهرجان حتى أن البعض وصفه بأنه فضيحة!
اختيار  لجنة  أشادت  وبالفعل  املرسحية  قرطاج  أيام  يف  للمشاركة  بالعرض  تقدمت 
العروض بـ »التجربة« واختارته للمشاركة يف املسابقة الرسمية أليام قرطاج املرسحية، 
ولكن مل يكن هذا عىل هوى السادة املرسحيني متخذي القرار، فكيف إلدارة املهرجان 
البيت  ترشيحها من خالل  تم  التي  تلك  آخر غري  اختيار عرضاً  العروض  اختيار  ولجنة 
الفني للمرسح، وهي عروض من إنتاج الفرق التابعة للبيت الفني للمرسح، وعلمت 
التي  إدارات املهرجانات  التشكيك يف  بأن هناك من كتب تقاريراً وصل فيها األمر إىل 
الحر  املرسح  كمهرجان  واألهمية  الحجم  حيث  من  قرطاج  مهرجان  شاكلة  عىل  هي 
قرطاج  وأيام  للمرسح،  العربية  الهيئة  ومهرجان  عامن،  ليايل  ومهرجان  باألردن، 
املرسحية متهاًم إياها بأنها تختار عروضاً مرصية ال تقوى عىل املنافسة أمام العروض 

األخرى، وهذا االتهام ذاته ال ينم إال عن خلل، 
جهات  عدة  من  تقييمها  يتم  أن  يجب  للسفر  املرشحة  العروض  بأن  أين صدمت  غري 
ألنه  بشدة  أرفضه  ما  وهذا  للثقافة،  األعىل  للمجلس  التابعة  املرسح  لجنة  غري  أخرى 
وببساطة الجهات التي من شأنها مشاهدة العروض ثم كتابة تقرير عن العرض، ليست 
يف  للمشاركة  متقدمة  الجهات  هذه  كانت  لو  فامذا  األخرى،  هي  إنتاجية  جهات  إال 
ذاته؟،  الوقت  يف  والحكم  الخصم  تكون  أن  لها  كيف  قبولها؟،  يتم  ومل  ذاته  املهرجان 
وملاذا يتم تقديم العروض املرشحة للمشاركة يف أحد املهرجانات الدولية لعرضها عىل 
جهات أخرى ومخرجني آخرين وهم يتهنون نفس املهنة التي أمتهنها؟، ومن يشاهد 
عروضهم يف حالة سفرهم؟، وماذا لو كانت نوعية العرض ال تريض ذوق هذا الشخص 
الذي  املهرجان  وطبيعة  لفلسفة  مناسب  إنه  من  بالرغم  العرض  هذا  يشاهد  الذي 
اختاره؟ -باملناسبة كل هذه املالبسات حدثت-وكادت أن تفيض بعدم مشاركة العرض، 
وبالفعل قد سافرنا متأخرين عن افتتاح املهرجان ومام أدى إىل تأخر أحد املمثلني إىل 

ليلة العرض لوال تدخل األستاذ الفاضل أسامة عمران رئيس قطاع مكتب الوزير.
المصري. المسرح  وهزيمة  عرض،  أفضل  جائزة  حجب 

هذا املانشيت الذي كتبه الدكتور حسن عطية الذي حرض املهرجان، والذي كتب مقااًل 
عن أيام قرطاج املرسحية وعن العرض املرصي الغري احرتايف حسب زعمه، هناك عدة 
اسأله أريد أن أوجهها للدكتور حسن، ما هو مفهوم االحرتافية من وجهة نظرك؟، فإذا 
العمل مكون من  فريق  بأن  أبلغ سيادتك  أن  أود  العمل،  فريق  احرتافية  تقصد  كنت 
الدراسات  قسم  أو  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  سواء  ومدرسني  وخريجني  طلبة 
املرسحية بكلية اآلداب بجامعة اإلسكندرية، وأن أحدث من كانوا عىل املرسح لديهم 
الفريق  أن  كام  كذلك  بالفعل  وهم  محرتفني  ليجعلهم  يكفي  ما  املرسحية  الخربة  من 
التقني  ومصممني العرض من مهنديس الديكور واإلضاءة واملؤلف املوسيقى ومصممة  
املالبس وكوريوغراف العرض هم أيضاً يعملون يف مجاالتهم بشكل احرتايف سواء داخل 

مرص أو خارجها، كام لهم رصيد فني كبري ، وهم حاصلني عىل العديد من الجوائز يف 
مجاالتهم، فال غبار عىل أنهم محرتفني، اما إذا كنت تقصد احرتافية جهة اإلنتاج، فإن 
يجعلها  ألن  يكفي  واملشاركات  املرسحية  العروض  من  فني  رصيد  اإلسكندرية  ملكتبة 
جهة احرتافية، ونحن باألساس نعمل بشكل مستقل وقد حصلنا عىل منحة إنتاجية من 
املستقل  املرسح  كان  إذا  ما  عن  تحدثنا  وإذا  العرض،  هذا  إنتاج  يف  للمشاركة  املكتبة 
احرتايف أم ال فإننا لن ننتهي، فلم يتبق سوى العمل الفني الذي تم تقديه عىل املرسح 
فال أعترب أن االحرتافية يكن أن تكون معيار من األساس، ألن جميع نظريات التذوق 
وإذا  بشكل خاص،  املتلقي  إىل  ترجع  فهي  قياس  أو وسائل  معايري  تنفي وجود  الفني 
طبقنا هذه القاعدة عىل العرض ذاته فسنجد أن هذا العرض قد تم اختياره من ِقبل 
وملتقى  قرطاج  وأيام  التجريبي  باملهرجان  للمشاركة  املؤهلة  العروض  اختيار  لجنة 
الرقص عىل الحافة بهولندا وقد تم اختيار العرض للمشاركة يف املهرجانات الثالثة التي 
سبق ذكرها من خالل تلك اللجان والتي من املؤكد أن أعضاء تلك اللجان هم فنانني 
يعملون بالحقل املرسحي سواء يف مرص أو خارجها ولهم قيمتهم الفنية التي تؤهلهم 
ليكونوا أعضاء يف تلك اللجان وهذا ما توافقني الرأي فيه حسب ما جاء باملقال، فلامذا 

تراءى لهم أن العرض جيد غري أن التذوق الفني ال معيار له؟
إنتاج  آليات  املعنى يف  تحمله  ما  بكل  كارثة  أن هناك  دكتور حسن  يا  القول  أصدقك 
القوانني  تلك  فرغم  باهتاً،  املرصي  املرسحي  املشهد  جعل  ما  وهذا  املرصي،  املرسح 
العروض  مئات  من  تفرز  مل  القرن  ستينيات  إىل  بعضها  يرجع  التي  املهرتئة  واآلليات 
اليد  أصابع  عىل  حرصها  يكن  العروض  من  عدداً  إال  سنوياً  تنتج  التي  املرسحية 
قيمة  أنك  وخاصة  الزاوية،  هذه  من  املرسحي  املشهد  برصد  تهتم  مل  فلامذا  الواحدة، 
بأكاديية  للمرسح املرصي وأستاذاً  القومي  للمهرجان  أنك رئيساً  مرسحية كبرية حيث 
األخرية  اآلونة  يف  املرتاجع  املشهد  هذا  حللت  ما  إذا  أنه  أي  مرسحياً،  وناقداً  الفنون 
عن  املسئول  أنك  أقصد  وال  برتها،  أو  عالجها  ومحاولة  املشكلة  رصد  عليك  سيسهل 
الصورة  اعتربتنا جزء من  إذا  الركب مسئولني وهذا  تردي املشهد وحدك فكلنا يف هذا 

املرسحية من األساس.
القامئة  الرصاعات  من  العديد  هناك  أن  بوضوح  أرى  جعلني  حسن  دكتور  يا  مقالك 
كان  لو  فامذا  عام،  بشكل  املرصي  املرسح  يف  يعملون  من  جميع  عىل  تحسب  والتي 
العرض املشارك يف قرطاج كان عرضاً قاهرياً أي من القاهرة، وأنت تعرف القامئني عليه، 
حتى وإن مل يعجبك العرض فهل كانت ستثار تلك الضجة؟، وماذا عن العروض املرصية 
عىل  الحصول  دون  ورجعت  مهرجانات  عدة  من  السابقة  الدورات  يف  شاركت  التي 
الختام –كام حدث معنا-فلامذا مل تكتب عن تلك  جائزة أو حتى ذكر اسمها يف حفل 

الهزائم؟ وملاذا مل يتكلم من تكلم عن تلك العروض بهذا الشكل عن عرض التجربة؟
من  حصلت  قد  أنني  تعلم  أن  يشء  يف  يهمك  ال  قد  أنه  أعرف  عطية  حسن  دكتور 
الدويل  الكويت  مهرجان  من  أحدهم  املرسحي  اإلخراج  يف  دوليتني  جائزتني  عىل  قبل 
للمرسح األكاديي واألخرى يف مهرجان مرسح الشباب بروسيا، فضاًل عن عدة جوائز 
كام  بتهنئتي  األقالم  أصحاب  ينتفض  مل  فلامذا  مرص،  داخل  تقديرية  وشهادات  أخرى 
جهد  منا  جنت  حقيقية  تجربة  سوى  تكن  مل  حسن  دكتور  يا  التجربة  اآلن؟،  يحدث 
وتدريبات وتفكري عىل مدى ستة أشهر مل تقيض منها سيادتكم سوى ساعة جالساً عىل 
العرض  تقم مبناقشتي حول  فلامذا مل  االنطباع،  بهذا  لتخرج  األوىل  الصفوف  كريس يف 
رغم وجودك يف املهرجان حتى نهايته، وملاذا يتم إغفال هذا املجهود والتعب؟، بهذه 
الجمهور  له  يصفق  تقليدياً  مرسحياً  عرضاً  تقديم  بإمكاين  أنه  تعلم  أن  أود  املناسبة 

أأيت  أن  أسهل  فام  ضخمة،  مالية  وبإنتاجات  الدولة  مسارح  عىل  تقدم  كالتي  بحرارة 
بنص عاملي مرتجم أو حتى ملؤلف مرصي وأقوم برسم خطوط حركية، ولكن ألن هذا 
الشكل  والحفاظ عىل  والتقليد  الفشل  عىل  ثبات  أنه  يعني سوى  ال  يل  بالنسبة  األمر 
مدروسة  جديدة  مغايرة  أشكال  تقديم  عن  أبحث  الوقت  فطوال  املستهلك  القديم 
بعناية وبدقة ومع ذلك وألين برشي فأخضع لقوانني النجاح واإلخفاق ولكن أرجو أن 
تكون متأكداً من أن كل هذا ورائه تعب وبحث وتفكري وتدريبات حتى يخرج عرضاً 
غري احرتايف من وجهة نظرك، فال استحق عىل األقل حواراً أو توجيهاً أو إرشاداً أو شكراً 
عىل الجهد املبذول فور انتهاء العرض؟ باملناسبة هذا ما حدث مع العروض املرسحية 
األخرى التي شاركت يف األيام بل وصل األمر إىل تشجيعات من أعضاء لجان التحكيم 
أنتظر ذلك عىل اإلطالق منكم  أكن  القادمة منها، مل  الدول  لنفس  تنتمي  التي  للفرق 

وهذا ما حدث فال عتب بيننا يف هذه النقطة.
متصاًل  ليس  إليه  تنتمي  الذي  الجيل  أن  أقصد  ال  وهنا  األجيال؟  بني  رصاع  هو  هل 
هذا  أن  عىل  حكمكم رسيع  جاء  ملاذا  ولكن  إليها،  أنا  أنتمي  التي  الجديدة  باألجيال 
أن  أعتقد  مثاًل؟  باملصادفة  جاء  عرضاً  أو  احرتايف  غري  أو  هاوي  عرض  هو  العرض 
له  تجد  مل  أو  الفني،  ذوقك  تستهوي  التي  العروض  نوعية  من  ليس  ألنه  هنا  اإلجابة 
سيدي  يا  نعم  فنياً،  تقييمه  يف  فتبدأ  فيه  لتضعه  الواسعة  معرفتك  دائرة  داخل  إطار 
يف  فجوة  وبالتايل  الفني،  التناول  يف  فجوة  وبالتايل  األجيال،  بني  كبرية  فجوة  هناك 
األشكال املرسحية، فنحن بال أدىن شك نعرف كل أنواع املدارس املرسحية القدية منها 
واملعارصة سواء من دراستنا للمرسح أو من املشاهدة واالطالع، ولذا نحاول جاهدين 
يكفينا  ولكن  فيه،  بارعني  أننا  أو  جديد  أنه  ندعي  ال  مغاير،  بشكل مرسحي  الخروج 
نفعل  أن  أسهل  ما  أن  سابقاً  لك  ذكرت  كام  ألننا  املألوف  عن  للخروج  املحاولة  رشفاً 
عرضاً مرسحياً مألوفاً يعجب الجمهور والنقاد ليكتبوا عنه األشعار ويحصد الجوائز يف 
أعتى مهرجانات هذا البلد املتأخر والذي يحتاج مننا جميعاً جهوداً مضاعفة للنهوض 
الراية  الكثري من يحمل هذه  بالثقافة بشكل عام واملرسح بشكل خاص، ولكن هناك 
وكالعادة  أننا  أولهم  ذلك،  خاص يف  ولإلسكندرية وضعاً  عليها من طرفنا،  مزاحمة  فال 
والثاين  البلد،  قوانني ونظم  القامئة يف  املركزية  للعنة  العاصمة وهذا  قبل  مهمشني من 
التواصل  وبالتايل جسور  املتوسط  األبيض  البحر  املطلة عىل  للمدن  تنتمي  ألننا مدينة 
مع أوروبا متينة بشكل كبري والفضل يرجع للقامئني عىل املرسح يف اإلسكندرية وهم 
قامات كبرية، وبالتايل نعمل مع فرق أوروبية، نتبادل الثقافات بشكل حقيقي، نتبادل 
سوى  ليس  اآلخر  ويف  ونخفق  وننجح  ونجرب  ونفكر  نبحث  موضوعي،  بشكل  الفن 
محاوالت نأمل أن نخرج يف نهايتها بشكل جديد كنا نأمل أن ننسبه يوماً إىل املرسح 
االكتفاء  من  رغم  عىل  مربر  الغري  الالذع  الهجوم  سوى  منكم  نجد  مل  ولكن  املرصي 
مسارح  عىل  يومياً  تقدم  جداً  تقليدية  وأخرى  عدة  فاشلة  محاوالت  أمام  بالصمت 

العاصمة، فهل تسمحون لنا باالنفصال عن العاصمة؟
النهاية رمبا أكتفي من تقديم التجربة ورمبا ال، عىل كٍل أريدك فقط أن تعرف أن  يف 
هذا العرض مل يأت مبحض الصدفة، ومل يأت من مجموعة هاوية كام ذكرت، ومل يأت 
من مجموعة تجهل مفردات املرسح، فلكم مرسحكم ولنا مرسحنا، لكم مطلق الحرية 
ما  انحداره  سيطول  املرصي  املرسح  أن  رؤية  يف  الحرية  ولنا  الشكل،  بهذا  تناوله  يف 
دامت  ما  نفس شاكلتها،  اإلنتاج عىل  آليات  دامت  ما  التفكري،  دامت هذه هي طرق 

املؤسسات املعنية بنهوض املرسح مهتمة بأشياء أخرى غريه.
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العراقي الشعب  فنان 
العاني يوسف 

ميالد وهوية  بطاقة  األوىل  اللحظات  منذ  النور ونحتكر  لنشهد  نولد  نحن 
ووجود وانتامء تشهد عىل خروجنا من األرحام أطفاال فنحملها معنا دلياًل 
لتأكيد انتامئنا لهذا الوطن أو ذاك، وإن مل نحصل عىل هذه الهوية نكون 
منبوذين خارج حدود الوطن، ولكن أحيانا مع الهوية وبطاقة امليالد نكون 
يف وطننا غرباء وأحيانا عظامء وعاملقة. وبوسعي هنا أن أذكر واحًدا منهم 
هو يوسف العاين وليس غريًبا عىل العراق العظيم أن يتباهى به وميجده. 
ويوسف  العراقي،  واألدب  اإلبداع  يف  العاملقة  الكوكبة  هؤالء  من  فهو 
العراقي بشكل  الذين أسسوا وعًيا ثقافًيا وجاملًيا للمجتمع  العاين هو من 
الذوقي  واإلبداع  واألديب  والفكري  املعريف  التطور  أن  املعروف  فمن  عام. 
والجاميل والنقدي يساعد عىل التغري والتطوير املجتمعي وخصوصا املرسح، 
من  الكبار  املرسح  وعاملقة  الرواد  لحياة  امتداد  هو  العراقي  فاملرسح 
الدور  الصادقة  لجهودهم  وكان  املرسحية  للخارطة  املؤسس  األول  الرعيل 
يف  ليس  اآلن،  املعارص  بالشكل  للمرسح  الرصني  األساس  إرساء  يف  الرئييس 
يوسف  العمالق  عزاء  ويف  العريب.  الوطن  امتداد  عىل  بل  فحسب  العراق 
العاين قال د. ماهر الكتيباين: “بعد 70 عاًما العاين شعلة ال تنطفئ.. بعد 
من  عاًما   70 بعد  املرسح..  تاريخ  يف  المعة  نغمة  العاين  يوسف  عاًما   70
مع  حب  سنة  وسبعون  العشق  من  عاًما  املرسح،70  مع  الدافئة  الصحبة 
سحر املرسح إنها السبعون إذا وقفت أم مل تقف فأنت شامخ أيها العمالق 
بك ازدان املرسح العراقي ألًقا وبك شمخت خشبته التي المست عنفوانك 
قبل سبعني عاًما وبك وبنصوصك وشخصياتك تكتظ الذاكرة العراقية عنواًنا 
البرصة  ألهبت جمهور  قد  يا شاكر(  أمك  )آين  وقامة فكانت رصخة زينب 
يف قاعة نادي الطلبة عام 1958 آن ذاك تألقت يا عمالق املرسح يف هذا 
املتلقي  وجدان  فجر  حتى  والرسدية  البرصية  بشعريته  فاض  الذي  العمل 

وحفز وعيهم ومنح الفنانني مكانة مرموقة”.
أما بطاقة يوسف العاين اإلبداعية فهي:

مرسحية  يف   1944 يف  املرسح  عىل  مرة  ألول  ممثاًل  العاين  يوسف  وقف 
الثانوية  من فصل واحد وكانت من تأليفه وإخراجه يف بغداد عىل مرسح 
يوم  هو  اليوم  هذا  وكان  العلوم،  جمعية  نشاط  ضمن  بغداد  يف  املركزية 
موالبد  من  العاين  إسامعيل  ويوسف  للعمالق.  فني  إبداع  وهوية  ميالد 

الفلوجة وهناك مصادر أخرى ذكرت يف بغداد )يف األول من 1927(.
قويا وسياسيا صادًحا جهريًا ومشًعا ضد  تعبريًا  املرسحية  وقد عرب يف هذه 
وبني  واالجتامعية  والفنية  املعيارية  القيمة  عن  فيه  واالضطهاد عرب  الظلم 
جامل املرأة بالصرب والنضال وتحملها األذى والتضحية وغياب االبن والزوج 
العاين  وتعلمه  اعتنقه  الذي  اليسار  نضال  كان  هكذا  املعتقالت،  وأذى 
يف  العملية  برامجهم  ضمن  وطبقها  النضالية  الحياة  دروس  منه  وتعلم 
العمالق  انعكس يف كل أعامل ونصوص  الذاتية، وهذا ما  لثقافتهم  الحياة 
إىل  باإلضافة  مبوضوعية  والسينام  والتلفزيون  املرسح  يف  العاين  يوسف 
الحضور والشخصية وعالقاته بالشخصيات واألدوار التي كان يؤديها ليفجر 
ثوريته الكامنة التي تنمي بيادر الخري والتمرد الخالق فيه وتصفي وجدانه 
األصيل فمرسح العمالق يوسف العاين ولد يف خضم ذلك الصخب الثوري 
إىل  ويقاربها  ويقتبس  يبتدع  فكان  والتحديث  واالستنارة  التجديد  وحركة 
متواضعة  وبإمكانيات  الظروف  أحلك  ويف  الناس  بحياة  إلحساسه  الواقع 
رفقته  مع  لنفسه  املناسب  املناخ  وخلق  اإلنتاج  يف  الصفر  درجة  تقارب 
وأراد  حركتهم  حدد  الذي  االعتقال  يف  وهو  املعسكر  ذلك  داخل  حتى 
وإمنا  باملرسح  يكتفوا  فلم  الوطنية  وحركتهم  شعبهم  أبناء  عن  عزلتهم 
التقدمية  الكتب  بأفضل  عامرة  مكتبته  وكانت  ساندة،  ثقافية  بنية  أسسوا 
املمنوع تداولها، وقد تعاون معه كوكبة مضيئة من الرفاق أمثال )الدكتور 
ورفاقه  الدرة  صباح  واملهندس  النواب  مظفر  والشاعر  السامرايئ  فايق 
من  وجميعهم  الخدمة  من  املفصولون  الجامعات  وأساتذة  املعسكر  يف 
إبراهيم  والدكتور  السامر  فيصل  الدكتور  منهم هؤالء  الدميقراطي،  اليسار 
املمثل  املؤلف  املخرج  العمالق  هو  الشيباين( هكذا  والدكتور طلعت  كبة 
املناضل يوسف العاين الذي كان متألًقا ووهاًجا ألنه يعترب املرسح تنويريا 
للشعب يشتغل عىل الجامعة ويوصل الخطاب والرسالة يف مواجهة مبارشة 

للجمهور دون حواجز كونكريتية وأسالك شائكة مكهربة متنع الشعب من 
كمؤسسة  املرسح  ووطنية  ومصداقية  تكمن حيوية  هنا  للحقائق  الوصول 
واالعتداء  والقتل  واالضطهاد  الظلم  مواجهة  يف  الشعب  لتوعية  ثقافية 
املرسح  سيظل  لذلك  والواجبات  الحقوق  عىل  واملحافظة  الوطن  وحامية 
أيضا  التأثري  يف  وخطورته  األخرى  الفنون  بني  من  الحيوية  الفنون  من  فن 
العاين  يوسف  العمالق  الثقايف..الفنان  ووعيه  املتلقي  عىل  يعتمد  وهذا 
قد فهم مهمة املرسح يف الحياة لذا احرتف املرسح بداًل من املحاماة فهو 
من  مدى  وأوسع  تبليًغا  أرسع  هي  املرسح  خشبة  عىل  رسالته  بأن  يؤمن 
حقوقهم  انتهكت  الذين  العامل  عن  يدافع  كان  لو  حتى  املحكمة  قاعة 
بريخت  مرسح  يف  العاين  فانخرط  أملانيا  إىل  العاين  سافر  وعندما  النقابية 
بأملانيا ألغراض التطبيق واالفادة الجوهرية املبارشة كام لو كان يشارك يف 
عنده عىل  األداء  قدرة  فيه  يرثي  الربيختيه يك  تتابعية ملدرسة  ذات  ورشة 
أهمية االنارة واالثارة والتأثري والتغيري والتعرف عىل ذلك النور الساطع يف 
التطبيقية  العاين يف تلك الفرتة  املرسح امللتزم بقضايا اإلنسان وقد استفاد 
خصوصا أنه ذهب محماًل بخربة مرسحية وحياتية ثرية وهو يدرك بأن من 
خواص املرسح العراقي متيزه بديناميكيته يف تناول القضايا االجتامعية هذا 
السفرات  وأيام  واملعتقالت  السجون  يف  العاىن  يقدمه  كان  الذي  املرسح 
الرسية  السياسية  والسفرات  الرسي  النضال  أيام  بغداد  خارج  البساتني  يف 
التي كان ينظمها الحزب الشيوعي ومنظامته الدميقراطية هكذا هو العراق 
بجوائز  املرسحيون  مثارها  ليقطف  ونضوجها  املهارات  لضخ  ثرية  حاضنة 
االطوار  نغامت  من  نغمة  العاين  والعاملية...يوسف  الدولية  املهرجانات  يف 
وحلقة  العراقي  الفن  سامء  يف  الزاهرة  االلوان  من  ولون  االصيلة  العراقية 
يف  العاملني  لالوائل  الذهبية  القامئة  تزين  التي  األسامء  سلسلة  يف  هامة 
ثورًيا وحًسا وطنًيا وعربة  ثقافًيا ونورا  ثقافة املرسح بوصفه سلوًكا  ترسيخ 
ميكن أن توجه سهام النقد لقويض أي وضع خاطئ يجثم عىل صدر الوطن 
أوجاع  كل  ينىس  واملرض  االوجاع  رسير  عىل  يرقد  كان  الذي  فالعمالق 
وسامع  املرسح  خشبة  مبعشوقته  لقائه  يوم  فرًحا  راقًصا  ويحلق  املرض 

تصفيق الجمهور الذي هز القاعة كان ذلك يف تكريم هذا الفنان العمالق 
السينام  دائرة  أقامته  الذي   2013 للمرسح  الدويل  بغداد  مهرجان  يف 
مبنجزاته  فرحني  الجميع  احتشد  حيث  الرواد  من  نخبة  لتكريم  واملرسح 
من  وما جسده  وسينام  ومرسح  ونقد  ومتثيل  تأليف  مابني  تراوحت  التي 
شخصيات درامية يف التلفزيون ومشاركته يف بطولة األفالم السينامئية فضاًل 
خاصة  عالمة  يعترب  الذي  األدايئ  أسلوبه  يف  الفارقة  والعالمات  لعبقريته 
االمياءة  تفعيل  عىل  يعتمد  كان  ما  وكثريًا  غريه  فيها  إليجاريه  بحيث  به 
وامتالكه االسرتخاء العايل وتحكمه باملشاعرالتي تتدفق يف إنتاج الشخصية 
وانفعاالتها واملزاجيات والنفسية والعالقات الرابطة بينها وبني الشخصيات 

األخرى.
األول  يف  بغداد  يف  ولد  العاين  يوسف  امللقب ب  إسامعيل  يوسف  الفنان 
يلقب  بغداد وكان  الشعبية وسط  العام 1927 يف محلة سوق حامدة  من 
التي  العام 1952  الحديث  الفن  فرقة  الشعب( وهو من مؤسيس  بـ)فنان 
مدرًسا  عمل  والعاين  املرسحيات  بعرشات  العراقي  املرسحي  الفن  رفدت 
معيًدا يف كلية اإلدارة واالقتصادبعد تخرجه من جامعة بغداد عامي 1950 
يف  كثريه  اسهامات  وله  الكلية  يف  الفني  النشاط  عىل  لالرشاف   1951  -
واألخبار( كتب  والشعب  )األهايل  منها  الفني يف عدة صحف  النقد  مجال 
أو  طويلة  مرسحية   50 من  بأكرث  وشارك  العراقية  باللهجة  وأعد  واقتبس 
الناس  يداوي  طبيب   – الحشاشة  مع  )القمرجية  وأبرزها  واحد  فصل  من 
 1949 زهكان  محامي   – الحقوق  كلية  يف  طالًبا  زال  ما  وهو  كتبها   1948
الشليلة  الخواطر 1950 – راس  نايلون – جرب  – مكتب محامي – محامي 
بظلمة  لو  برساجني  لو   -  1952 جحا  مسامر   –  1952 بيك  تؤمر   -  1950
1954 –حرمل وحبة سودة 1954 – فلوس الدوه 1955 - مو خوش عيشه 
1957 – عىل حساب من - جحا والحاممة قدمت عىل مرسح ستانيالفسيك 
الوفد  فعالية  موسكو  العاملي يف  الشبيبة  املهرجان  فعاليات  موسكو يف  يف 
العراقي - ترتاهن 1957 - عمر جديد 1959 - صور جديدة – ليطة - نجمة 
وزعفران – شلون ولويش واملن – يقرع الناقوس 1968 – النخلة والجريان 
1968 – والية بعري 1971 - بنات هلوكت 1972 – الرشيعة – ست دراهم 
بتمثيل  وقام   - نفوس   - املفتاح   - الربيسم  خيط   – الخرابة   - الرهن   –
الجد والهزل 1975  البيك والسائق 1974 – بغداد األزل بني  األدوار يف..  
البغدادية مع املال عبود  – القربان 1975 – مجالس الرتاث 1980 –الليلة 

الكرخي 1983 – اإلنسان الطيب 1985(.
العاين وأبرز املسلسالت العراقية

يوميات محلة – األيام العصيبة – حكايات املدن الثالث - أحفاد نعامن – 
االنحراف – الكتاب األزرق – الحضارة اإلسالمية – الجراح.

مؤلفات العاين
أصدر مؤلفات كثرية حول املرسح والسينام منها:

1 – املرسح بني الحديث والحدث 1990. 
2 – بني املرسح والسينام 1967. 

3 – مرسحيايت 1960. 
4 – التجربة املرسحية معايشة وحكايات 1976. 

5 – عرش مرسحيات 1981. 
6 – سيناريو مل اكتبه بعد 1987. 

7 – شخوص يف ذاكريت 2002. 
إسهامات العاين يف السينام العراقية من أبرزها )فيلم سعيد أفندي 1958 
وشارك   –  1983 الكربى  املسألة   –  1975 املنعطف   –  1967 لبنان  وداعا 
هذا  كل  بعد    -)1987 حبيبتي  بابل   –  1986 السادس  اليوم  الفيلم..  يف 
يغادر  والوطنية  واملبادئ  لألرض  بالحب  الرثي  املتألق  اإلبداعي  التاريخ 
العاين أرض الوطن بعد الغزو األمرييك للعراق عام 2003 ويقيم يف اململكة 
األردنية الهاشمية يف عامن ويف يوم االثنني املصادف 10/ 10/ 2016 يطفئ 
األمل  صارع  أن  بعد  العمر  من   89 الشمعة  العاين  يوسف  الفنان  العمالق 
وأوجاع املعاناة الطويلة ورحل العمالق املرسحي تاركا إرثه الفني العظيم 
القامات  اسأل  التاريخ  هذا  كل  وبعد  للوطن.  وحبه  ذكراه  يخلد  الذي 

العظام والعباقرة العراقني.
أفنوا شبابهم وهم واثبون  الذين  التاريخ  العظام وكواكب  أال يحق لهوالء 
والتقدم والحضارة ليك  املعرفة  لتوهج بضياء  اإلبداع  بثبات حاملني شعلة 
املثقفون  يحذو  ال  ملاذا  املبدعني  برجالنا  االفتخار  لنا  يحق  أال  تنطفئ..  ال 
الواعون وإن مل يكن الكل أفرادا وشعبا وحكومة أن تكرس الجهود وتكرم 
اإلبداعية  بقاماتهم  يليق  الذي  االستحقاق  ومتنحهم  العاملقة  هؤالء 
مهرجان  أو  بأسامئهم  يسمى  شارع  أو  بهم  تليق  تسمية  فليكن  ومتيزهم 
أو مؤسسة أو معهد يف الفنون الجميلة أو متحف... نتمنى أن يتحقق هذا 
يوسف  الفنان  للوطن  املستنري  والتاريخ  املبدع  العظيم  العمالق  لتمجيد 

العاين.
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المسرحي األداء  في 
الخيال  دور   

وكأنه الشيء  رؤية 
إىل  املنتمبة  التمثيل  نظرية  أسميه  ملا  تفصيال  الصياغات  أكرث  لعل 
يعلنها  التي  النظرية  )فيتجنشتاين( هي  إىل  املنسوبة  الجديدة  الفلسفة 
باعتبارها  )املحاكاة  كتابه  يف   )Kindall Walton والتون  )كيندال 
نظرية  عن  فيها  يبتعد  والتي   )Mimesis as Make believe تظاهرا 
حاسمة  نقطة  عىل  التأكيد  يف  فولهايم(  )ريتشارد  ويتبع  )جومربيتش( 
التمثييل  اللوحة واملحتوى  ننتبه إىل  أننا عندما نرى صورة يف لوحة  هي 
متييزهام  ميكن  صورتني  بل  منفصلتني،  تجربتني  ليستا  وهام  للمضمون، 
أننا  حقيقة  من  تنشأ  الثنائية  هذه  أن  )والتون(  ويرى  الصورة.  لنفس 
نستخدم الصورة باعتبارها دعامة يف لعبة برصية: يتخيل أحدهم صورة 

لطاحونة، ويفعل آخر نفس اليشء ألنه يالحظ مالمحها يف اللوحة.
بها  التي يستخدم  الطريقة  يؤكد عىل  )والتون( حني  أن  األهم من ذلك 
من  كل  نظرية  ويتبع  )فولهايم(  نظرية  يرتك  الفني  العمل  املشاهدون 
نستنتج  أن  )والتون(  نظرية  لنا  وتسمح  و)جومربيتش(.  )فيتجنشتاين( 
رسم  ومشاهدة  »هاملت«  أنه  باعتبار  ممثل  مشاهدة  بني  العالقة 
باعتباره بطة، بواسطة تصنيف أمثلة “رؤية اليشء وكأنه” املنسوبة إىل 
)فيتجنشتاين( داخل ظاهرة “تخيل اليشء وكأنه” األوسع. وحجر الزاوية 
يف هذه النظرية هو افرتاض أن األعامل الفنية توظف وكأنها »دعامات« 
يف ألعاب التظاهر. إذ يعرّف )والتون( الخيالية fictionality بأنها تتكون 
)الوصف  التمثيل  صيغ  مختلف  بني  الفرق  ويحدد  التخيل،  دعاوى  من 
األعامل  فيها  تستخدم  أن  ميكن  التي  األلعاب  طبيعة  يف  إلخ(  والرسد... 
الفنية مبختلف أنواعها واألدوار التي تؤديها. فمثال، صورة الوجه ال تشري 
إىل الوجه بل تدعونا إىل تخيل أننا نرى وجها، حتى ميكننا أن نجعل كل 
جزء يف الصورة مالمئا داخل هذا اإلطار، وأن أسأل نفيس بعضا من نفس 
نوع األسئلة عن الصورة التي رمبا أسأل نفيس إن كنت أمام وجه حقيقي 
وصفه  يف  )فيتجنشتاين(  نظرية  إشارة  )والتون(  يجسد  عدمه.  من 
تفسري  يف  )والتون(  محاولة  تذكرنا  عام،  وبشكل  اللعب.  أثناء  لألطفال 
األعامل الفنية بالشغف باأللعاب التي نلعبها مع هذه األعامل من خالل 

محاولته تفسري الكلامت والجمل واالحتكام إىل دورها يف ألعاب اللغة.
 - الدعامة  استعارة  وهي   – )والتون(  استعارة  تعد  أن  املنطقي  ومن 
الكثري  باملقارنة  )والتون(  لدى  يكن  مل  ذلك  ومع  مرسحية.  استعارة 
من  آخر  نوع  له  بالنسبة  فاملمثلون  فني.  كشكل  املرسح  عن  ليقوله 
أدوات األلعاب التي يلعبها املشاهدون، وال سيام أنه يسميهم »األدوات 
االنعكاسية« مثل صندوق )فيتجنشتاين( وحصان )جومربيتش(: ال يحثنا 
املمثل عىل تخيل أن ما نراه هو الشخصية، بل يحثنا أن نتخيل أنه هو 

نفسه الشخصية، فهو يرى:
 “يتخيل املتلقون أن )لورانس أولفييه( عندما يلعب دور )هاملت( أنه 

أمري الدمنارك، وأن أمامهم شخص حقيقي
 يتخيلون أنه يف مهمة لالنتقام ملقتل أبيه، وأنه يرتدد يف تنفيذها، بذلك 

تصبح التخيالت أكرث حيوية يف حضور
 املمثلني. واقرتاحي هو أن حضورهم مهم ألنهم موضوع هذا التخيل”.

يعد تحليل )والتون( مفيدا ما دام مالمئا، وال سيام لقدرته عىل االعرتاف 
التمثيلية  الفنية  واألشكال  املرسحي  التمثيل  فن  بني  الوثيقة  بالصلة 
فمثال،  بالفروق.  يتعلق  ما  يف  منصفة  تكون  لن  النظرية  ولكن  األخرى، 
 »seeing in اليشء  يف  »أرى  لتعبري  )فولهايم(  استبدال  )والتون(  يؤيد 
بتعبري »أرى اليشء كأنه seeing as« ليك يصف ما نفعله عندما نشاهد 
باعتباره  الحصان  صورة  نرى  ال  أننا  )والتون(  ويالحظ  التمثيلية.  الصور 

لحصان.  صورة  يف  حصانا  نرى  إننا  نقول  أن  الطبيعي  فمن  حصانا، 
لذلك،  السياق.  هذا  يف  الرسم  عن  يختلف  التمثيل  أن  نالحظ  ولكننا 
لشخصية  هانت(  )هيلني  أداء  مشاهدة  تجربة  نصف  أن  الطبيعي  من 
تعبري  يوحي  بينام  فيوال”،  وكأنها  هانت(  )هيلني  “رأيت  بقولنا  »فيوال« 
ذلك  مثال  متاما،  )هيلني هانت(” بيشء مختلف  فيوال يف صورة  “رأيت 
الشخصية  و”فيوال”  املمثلة  هانت(  )هيلني  بني  التشابه  الحظت  أنني 
مع  مالئم  بشكل  تتطابق  اليشء«  يف  »أرى  أن  يبدو  عموما،  الخيالية. 
أشكال الفن غري االنعكاسية مثل الرسم والتصوير الزيتي، وتنطبق »أرى 

اليشء كأنه« عىل أشكال الفن االنعكاسية مثل األداء الدرامي.
األخرى  الفن  أشكال  عن  املرسح  متييز  يف  كبري  بشكل  )والتون(  ويفشل 
النحت،  وبعكس  النحت.  مثل  االنعكاسية  األدوات  تستخدم  التي 
فهم  آخرين،  أناس  عند  التظاهر  لعبة  يف  أدوات  مجرد  ليسوا  املمثلون 
تفاعل  عن  يقوله  أن  )والتون(  اضطر  ما  أغلب  إن  لذلك،  اللعبة.  العبو 
انغامس  عىل  مبارشة  ينطبق  التمثيلية  الفنية  األعامل  مع  املشاهدين 
يف  كبري  حد  إىل  يستوعب  فاملمثل  املرسحي.  الحدث  يف  التخييل  املمثل 

الدور الذي يحدده )والتون( ملشاهدي األعامل الفنية.
مختلف  أن  من  الرغم  عىل  املرسح؟.  مشاهد  دور  إذن  هو  فام 
ما  فإن  الطرق،  مبختلف  املشاركة  إىل  املشاهد  تدعو  املرسح  أشكال 
وفقا  فني،  كشكل  مميزا   - التمثييل  املرسح  سيام  وال   – املرسح  يجعل 
لعبة  كأداة يف  املشاهد  الذي يستخدمه  اليشء  أن  )والتون(  ملصطلحات 
التظاهر هو ذاته لعبة تظاهر. فاملشاهد ليك يلعب دوره بكفاءة ال بد 
أن يفهم قواعد اللعبة التي يلعبها املمثلون. وليك يفهم اللعبة يجب أن 
اللعبة، مبعنى أن يفهم ما يسميه  الذي تتجىل فيه  الخيايل  يفهم اإلطار 
فمثلام  املمثل.  تظاهر  عامل  لتصديق  املعطاة  الظروف  )ستانسالفسيك( 
إدراكنا لرسم »البطة/  التي ترتب  الخطوط  البطة واألرنب  يقدم مفهوم 
إدراك  ترتب  التي  الخطوط  للمرسحية  الخيايل  الرسد  يقدم  األرنب«، 

املشاهدين للعبة التي يلعبها املمثلون.
تخيل مثال مشهدا مرسحيا تحتاج فيه شخصية وليكن اسمها »جني« أن 
تعرب النهر، ويجب عليها أن تتملق رجال يف قارب وليكن اسمه »جاك«. 
)أعني  املرسح  خشبة  من  اآلخر  الجانب  إىل  تعرب  أن  »جني«  وترغب 
بأن رغبتها أن متيش عىل  النهر(، ومع فشلها، تسليام  الجانب اآلخر من 

السياق  نفهم  مل  إن  لنا  بالنسبة  غامضة  تكون  تصل سوف  ليك  القامش 
الخيايل الذي يؤسس قواعد اللعبة. وميكن أن نحصل عىل نفس النتيجة 
الذي  التظاهر  لعبة  يفهم  ال  الذي  الشخص  الطبيعية:  املرسحيات  يف 
التي تحدث عىل  يؤديها املمثلون رمبا ال يفهم معنى األلعاب العاطفية 
خشبة املرسح، مثل رفض املمثل الذي يلعب دور “والرت يانجر” أن يوقع 

عىل ورقة يف نهاية مرسحية “زبيبة يف وجه الشمس”.
خارجه ومن  الخيال  داخل  من    

باعتباره  »الكومبيوتر  كتابها  Brenda Laurel( يف  لوريل  )بريندا  تقرتح 
مرسحا computers as theater« توازيا مستنريا بني فن التمثيل وأجهزة 
أماكن  يخلقان  واملرسحيات  الكومبيوتر  من  كل  أن  وتربهن  الكومبيوتر. 
السطح  تصميم  يف  املشكلة  »إن  تقول  فهي  الناس.  فيها  ميثل  افرتاضية 
يف  كوسطاء  الناس  يشارك  أن  ميكن  كيف  هو  الكومبيوتر  يف  املشرتك 
السياق التمثييل. ويعرف املمثلون الكثري يف هذا الشأن، وكذلك األطفال 
الذين يلعبون لعبة التظاهر. فغرائز اللعب الكامنة يف داخلنا هي أعمق 
وأقرب مصادر املعرفة يف ما يتعلق بالتمثيالت التفاعلية. واليشء املشرتك 
االفرتايض  والواقع  الكومبيوتر  يف  املشرتك  والسطح  الدرامي  األداء  بني 
هو أنهم يقومون بإعادة بناء مجازي للواقع. فمثال، الطريقة التي يبني 
واملاكنتوش  الويندوز  برامج  يف  املشرتك  السطح  املكتب  مجاز سطح  بها 
املاكنتوش  برنامج  يف  املهمة  األشياء  نتعلم  أن  مبجرد  إذ  الكومبيوتر.  يف 
وسحبها  بعينها  أيقونة  إىل  اإلشارة  مبعنى   – متحركا  ملفا  باعتباره 
إزالتها، نضعها يف  امللفات املطلوب  الفارة )املاوس( – ونحدد  باستخدام 
عن  قصة  لنا  يحيك  ال  الكومبيوتر  مع  تفاعلنا  أن  الحظ  املهمالت.  سلة 
سطح مكتب خيايل بعيد عن جهاز الكبيوتر، بل إن مجاز سطح املكتب 
ما  إن  نستخدمه.  الذي  الكومبيوتر  مع  الحقيقية  تفاعالتنا  يف  معنى  له 
أقرتحه هنا بالضبط هو أن الوظيفة التي يؤديها الرسد الخيايل يف التحكم 
يفهموا  أن  للمشاهدين  تسمح  املرسح  خشبة  عىل  املمثلني  حركات  يف 

تلك الحركات.
هذا  يف  املتضمن  املجاز  مفهوم   )Paul Ricoeur ريكور  )بول  يصف 
التحليل بأنه نظرية تفاعل املجاز يف مقابل نظرية االستبدال. فطبقا لرأي 
)ريكور( تعمل املجازات بطريقة مناظرة للصيغ العلمية: األشياء نفسها 
للصيغة.  الوصفية  الصفة  مع  يتطابق  وهذا  وكأنها«،  »ترى  التي  هي 

 تأليف:  ديفيد سولتز
 ترجمة:  أحمد عبد الفتاح
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املجازي  املعنى  بني  فاصال  خطا  يضع  املجاز  تفاعل  منوذج  أن  ولنالحظ 
واملعنى الحريف. ولنتأمل مرة ثانية مثال السطح املشرتك يف الكومبيوتر. 
فمثال، يفرتض مصطلح »ملف File« أو »حافظة أوراق Folder« معاين 
جديدة ترتبط باملعاين القدمية عند استخدامهام باإلشارة إىل الكومبيوتر. 
القدمية  املعاين  عىل  بكثافة  نعتمد  رمبا  الكومبيوتر  نستخدم  عندما  إذ 
ليك نفهم املعاين الجديدة، ألن الكلامت لها خاصية مجازية قوية. ولكن 
تضميناتها  الكلامت  هذه  تفقد  الكومبيوتر  استخدام  إجادتنا  مبجرد 
مسار  يف  وباملثل،  الجديدة.  املعاين  إىل  وحرفيا  مبارشة  وتشري  القدمية 
األداء املرسحي يتبنى »هاملت« معنى جديدا، فيصبح العالمة املالصقة 
للممثل التي هي مجازيا أمري الدمنارك، وحرفيا أمري يف لعبة تجري عىل 

خشبة املرسح.
الخيال  »يف  األداء  تبني  التي  الخيالية  الخطوط  نسمي  ودعونا 
القصيص  أو  الرسدي  املضمون  عن  منيزه  أن  ميكن  الذي   »infiction
الخيال  خارج  “من  أسميه  والذي  األداء،  حدث  من  نستنبطه  الذي 
نتخيلها  التي  الفروض  مجموعة  هو  الخيال  داخل  فمن   .”outfiction
والتي تنشئ النزعة الخيالية وفقا لرأي )والتون(. وبالنسبة للممثلني )كام 
املرسح  املشاهدين يف  وعند  األطفال  عند  التظاهر  ألعاب  الحال يف  هو 
املشارك(، فإن فعل التخيل ليس مجرد تدريب ذهني، بل إنه يتخذ شكال 
الحقيقي.  العامل  يف  البدنية  املمثل  حركات  يف  الخيال  يتحكم  ملموسا: 
يرتكز  خياال،  باعتبارها  )القصة(  الرسد  املتلقون  يستخدم  ما  وبقدر 
الثالث  الطرف  باعتباره  يوظف  ال  فالخيال  نفسه.  األداء  عىل  انتباههم 
يتالزم  مثلام  نفسه،  األداء  مع  يتالزم  الخيال  األداء،  خارج  يوجد  الذي 
املجازي  والوصف  )فيتجنشتاين(.  ذكره  الذي  الرسم  مع  الوجه  تعبري 
لهذه الحركات هو ما أسميه “من خارج الخيال”. ووصف )فيتجنشتاين( 
نفس  وينطبق  الخيال”،  خارج  “من  هو  آنفا  به  استشهدنا  الذي  للوجه 
اليشء عىل قصة »هاملت« كام فهمتها من أداء عرض “هاملت” – هي 

أيضا من خارج الخيال.
يحول فعل تفسري التلقي أو التفسري النقدي الذي يقدم “خارج الخيال” 
بأنها »عالقة  الداللة  )بريس( يصف  أن  ولنتذكر  إىل عالمة.  الفني  العمل 
عنارص  ثالثة  بني  لالختزال  القابلة  غري  العالقة  باعتبارها  أعني  ثالثية«، 
العالمة شخصا ما،  العالمة وباعثها ومفرسها. ويقول )بريس( توجه  هي 
عالمة  رمبا  أو  مساوية،  عالمة  الشخص  ذلك  ذهن  يف  تخلق  أنها  مبعنى 
وما  األوىل.  العالمة  مفرس  أسميها  تخلق  التي  فالعالمة  تطورا.  أكرث 
للمفرس.  )بريس(  يرسمه  الذي  الدور  يحقق  الخيال«  »خارج  بأنه  أعرّفه 
فبقدر ما يستخدم املتلقون القصة باعتبارها خياال يكون تركيز انتباههم 
الذي  الثالث  الطرف  باعتباره  يوظف  ال  فالخيال  األداء.  هو  األسايس 
املرسوم  الوجه  تعبري  يتالزم  مثلام  لألداء،  فهو مالزم  األداء،  يوجد خارج 
الظاهرة ما يصفه )بريس(  الرسم. متثل هذه  يف مثال )فيتجنشتاين( مع 
معني  ونوع  املتلقي  طرفني:  بني  بالعالقة  يرتبط  وهو  الطرف«.  »الثنايئ 
تندمج  حيث  اللعبة”،  “نهاية  أو  “أنتيجون”  عريض  مثل  األداء،  من 
 Nelson جودمان  )نيلسون  يسميه  ما  لتكوين  معا  واألداء  القصة 
Goodman( التضمني الداليل يف مكان واحد. فعندما يستخلص املتلقون 
بني  ثالثية  عالقة  لدينا  تكون  أال  املرسحي،  األداء  من  الرسدي  املضمون 
املتلقي واألداء والعامل الخيايل. وعندئذ ال يعايش املتلقي أداء لشخصية 

»أنتيجون« بل يعايش أداء ملرسحية »أنتيجون«.
العالقة بني الرسد )القصة( واألداء تسري يف طريقني: من الرسد  وأرى أن 

املرسحي،  التمثيل  نظريات  ومتيل  الرسد.  إىل  األداء  ومن  األداء،  إىل 
أحد  يف  نظرتها  تحويل  إىل  عموما  الفن  يف  التمثيل  نظريات  وبالطبع 
الذي نستنبطه من األعامل  هذين االتجاهني، ويلزمون أنفسهم باملعنى 
السيميوطيقا. فمثال، تؤكد )جوليا  الفنية. ويتضح هذا امليل يف نظريات 
كريستيفا Julia Kristiva( عىل الباعث السيميوطيقي الختزال األعامل 
النص  إال  ليس  الزيتي  التصوير  أن  تؤكد  عندما  الناتج  إىل خيالها  الفنية 
مثل  أحادي  منظر  يقع  أن  املنطقي  من  ذلك،  ورغم  يحلله.  الذي 
)والتون( يف رشك السيميوطيقا. فبينام يعرتف بوجود معنى غري متثييل يف 
الفن، تفرتض نظريته أن الهدف النهايئ لأللعاب التي منارسها مع األعامل 

الفنية هي ألعاب لتوليد مجموعة افرتاضات خيالية.
أحيانا  وبالسامح  والرسد،  األداء  بني  العالقة  أسلويب  طبيعة  إدراك  ومع 
الحتامل أن يستخدم الخيال أهم وظائفه يف الدخول فضال عن الخروج 
يسميه  ما  يعرف  فـ)والتون(  النظري.  املأزق  صعوبة  نتجنب  أن  ميكننا 
كل  يجلس  ملاذا  مثال،  ومنها  الفنية،  األعامل  حول  السخيفة  األسئلة 
“العشاء  )دافنيش(  لوحة  يف  املائدة  من  واحدة  ناحية  عىل  الحواريني 
املرسح،  من  ألمثلة  املشكلة  هذه  أغلب  )والتون(  ويكرس  األخري”؟ 
من  أخرى  مواضع  يف  املرسحية  األمثلة  من  يقرتب  ما  نادرا  أنه  رغم 
كيف  مثل:  السخيفة  األسئلة  نفس  أيضا  يطرح  أنه  سيام  وال  كتابه، 
أن  بالعقالنية،  يتسم  يكاد  ال  الذي  املغريب،  القائد  ذلك  »عطيل«  نجح 
تقوله  ما  كل  يكون  أن  ميكن  وكيف  فورا؟  الرائعة  األشعار  هذه  ينظم 
 Belle أمهريست  »فاتنة  قصيدة  يف  وتفعله   )Dickinson )ديكنسون 
أن  من  الرغم  وعىل  انعزالية؟  ألنها  ذلك،  رغم  خياليا   »of Amherst
واضح. ألن  أي حل  نظريته  تقدم  فلم  ومثرية،  دقيقة  )والتون(  مناقشة 
كل ما يقدمه ليس إال سلسلة من الحلول املتعلقة بتلك األسئلة: يف بعض 
أسئلة  عىل  يؤكد  ال  ورمبا  بعينها،  أسئلة  الفني  العمل  يرفض  الحاالت 
الحقائق  ويؤكد  األسئلة  بعض  يقبل  أن  األفضل  من  يكون  وقد  أخرى، 
البعض من أجل تخفيف حدة الرصاع  التي تتصارع مع بعضها  الخيالية 
التي  املعايري  تحدد  لن  فالنظرية  معا.  اندماجها  خيالية  إنكار  من خالل 
أي  تجاه  يتبنوه  أن  يجب  الذي  املنطلق  لتحديد  املتلقون  يستخدمها 

سؤال بعينه.
للحظة  املعنى  الخيال وحده كاٍف ملنح  الدخول يف  أن  أن ندرك  ومبجرد 
لألسئلة  مضادة  دفاعات  إلثارة  الحاجة  تتالىش  املرسح،  يف  بعينها 
السخيفة. فمثال، تخيل عرضا مرسحيا يرتدي فيه املمثلون أقنعة ساخرة 
صورة  النظارة  وتعكس  ونظارة ضخمتني  أنفا  ممثلة  وتضع  فيها،  مبالغا 
بهذا  يعرتفون  ال  املمثلني  جميع  أن  وافرتض  وجهها.  جانبي  من  قدمني 
باعتبارها  توظف  فيها  املبالغ  العنارص  أن  يبدو  إذ  فيه.  املبالغ  املظهر 
تعليقات عىل صفة الشخصية أو طرازها االجتامعي، وال توظف باعتبارها 
عن  اآلن  حتى  قلته  ما  وكل  الخيال.  عامل  يف  للشخصية  حرفيا  توضيحا 
التحليل  باستخدام  تفسريه  عملية  من  ييرس  االفرتايض  املرسحي  العرض 
السيميوطيقي. ولكن تخيل اآلن أن املمثلة يف لحظة معينة من املرسحية 
الباب،  من  أضخم  كانت  النظارة  ولكن  الباب،  من  تخرج  أن  حاولت 
الباب  من  األكرب  أنفها  ولكن  مائل،  بشكل  الباب  من  تخرج  أن  فتحاول 
األنف  ثني  خالل  من  بالقوة  جسمها  تدفع  النهاية،  ويف  أيضا.  مينعها 
بيدها بجهد كبري حتى تخرج. ومبجرد أن متر من الباب تعيد األنف إىل 
وضعه السابق مع صوت فرقعة مسموعة. فامذا يجب أن يصنع املشاهد 
مع هذا الحدث؟ وما الذي ميكن أن يحدث للعامل الخيايل؟ تصبح حركات 

املمثلة بال معنى إن مل يتخيل املشاهد أن الشخصية لديها فعال مشكلة 
الباب، وقد تشري هي أو أي شخصية أخرى إىل مظهرها  الخروج من  يف 
املضحك. وقد يكون التفسري البديل هو أن نفهم أن املرسحية تقدم عاملا 
عن  لإلنسان  البدين  الترشيح  فيه  يختلف  علميا  خياليا  عاملا  أو  فنتازيا 

عاملنا. ولكن تبدو هذه القراءة حرفية.
 My fair الجميلة  »سيديت  املوسيقية  املرسحية  من  آخر  مثاال  ولنتأمل 
و»كولونيل  دوليتل«  و»إليزا  هيجنز«  »هرني  يحتفل  حيث   »lady
برقصة  الفصحى  اإلنجليزية  اللغة  تعلم نطق  »إليزا« يف  بنجاح  بريكينج« 
لعامل  يحدث  أن  يفرتض  الذي  فام  إسبانيا«.  يف  »املطر  أغنية  أنغام  عىل 
املوسيقية  املرسحيات  تقاليد  تلزم  بالطبع،  املشهد؟  هذا  أثناء  الخيال 
عواطفهم.  لتمثيل  أدوارهم  أداء  أثناء  ويرقصون  املؤدون  يغني  أن 
بأن  توحي  الليل«  طوال  أغني  أن  “ميكنني  التالية  دوليتل  أغنية  ولكن 
الشخصيات يرقصون فعال يف عامل الخيال. لذلك يصبح السؤال هو: هل 
رقصوا نفس الرقصة التي رقصها املؤدون؟ يبدو من املستحيل أن ننسب 
مهارة وضع األلحان الراقصة والرقص إىل تلك الشخصيات. ولذلك ال بد 
الرقص؟  هذا  استغرق  الوقت  من  وكم  بالضبط؟  رقصوا  كيف  نسأل  أن 
يف  املوسيقية  املصاحبة  مكانة  الرقص  غموض  يضع  ذلك،  عىل  عالوة 
املوسيقية  املصاحبة  أن  فيه  نفهم  الذي  الوقت  ففي  السؤال.  موضع 
ليست عنرصا رسديا يف العامل الخيايل – ال تصور املرسحية واقعية سحرية 
اليشء  املتناغمة هي  التانجو  أسلوب رقصة  فإن  بوسائل خفية –  زاخرة 
ويعقد  موسيقية.  مصاحبة  بدون  تخيلناها  إذا  للتصديق  القابل  غري 
ميكن  الذي  املمثلني  لغناء  تفسرينا  واملوسيقى  بالرقص  املحيط  الغموض 
فهل  املنطوق.  للحوار  أسلويب  تفسري  بأنه  األخرى  الناحية  من  تفسريه 
يفرتض أن تغني الشخصية األغنية التي نسمعها، أو حتى صياغة مبسطة 

لها؟ ال مفر من تحديد اإلجابة عىل هذه األسئلة.
بينام تبدو هذه األسئلة منطقية إىل حد بعيد من منظور السيميوطيقا، 
أن  وأرى  املوسيقية.  املرسحية  يشاهدون  الذين  تزعج  ال  فإنها 
النموذج  ليست  فإنها  نقدية،  كأداة  قيمتها  كانت  مهام  السيميوطيقا 
فاملتلقون  املرسح.  املشاهدون  بها  يعايش  التي  الطريقة  لوصف  املالئم 
تفاصيل  منه  يستنبطون  نصا  باعتباره  املرسحي  األداء  مع  يتعاملون  ال 
وقوة  مغزى  وعىل  نفسه،  األداء  عىل  انتباههم  يرتكز  بل  الخيايل،  العامل 
خشبة  عىل  املؤدون  هؤالء  يخلقه  الذي  العامل  داخل  املؤدين  حركات 
املرسح. ويتناظر سؤال ما ميثله القناع أو ما متثله املوسيقى مع سؤال أي 
نوع من أعمدة األيقونات التي ميكن نقلها من سطح املكتب االفرتاضية 
املكتب  سطح  عىل  املوجودة  تلك  مع  يتطابق  الكومبيوتر  شاشة  عىل 
الفعلية. تخلق تقاليد األداء املرسحي وتقاليد العمل الرسدي الخيايل معا 
بنية يختار من خاللها املخرج واملمثلون حركاتهم التي يؤدونها. ويكمن 
»سيديت  مرسحية  ومشهد  االفرتايض  القناع  مشهد  من  بكل  االهتامم 
الجميلة« يف الطريقة اإلبداعية والحيوية التي يلعب بها املؤدون لعبتهم 
املرسحية. مبعنى آخر، يوظف الرسد باعتباره داخل الخيال وليس خارجا 

منه.
منه  الخارج  حساب  عىل  الخيال  داخل  متيز  التي  األداءات  نتهم  ورمبا 
املوسيقية  الكوميديا  ومثال  مضحكة.  شكلية  يف  باالنغامس  يتسم  الذي 
مختلف  بشكل  يحدث  قد  ذلك  ألن  التهمة،  لهذه  بالنسبة  هش  مثال 
ويلسون(  )روبرت  مثل  املرسحية،  الطليعة  مخرجي  أعامل  بعض  يف 
و)ريتشارد فورمان(. ورغم ذلك، لفهم وظيفة داخل الخيال، فإنه يسمح 
مخترب  باعتباره  األداء  يف  الكامنة  القوة  أكرب  بشكل  نقيم  أن  أيضا  لنا 
عند   Forum theater املنتدى  ورشة مرسح  فمثال،  االجتامعي.  التغيري 
أعضاء  تقوي  محرتفني  ممثلني  بدون   )Augusto Boal بوال  )أوجستو 
املنفصلني  والزوجات  واألزواج  املزارع  عامل  مثل   – املقهورة  الجامعات 
أدوار  لتبني  املشاركني  لهؤالء  والبنية  واملكان  الزمن  تقديم  خالل  من   -
هذه  أن  النفس  علامء  ويرى  لحياتهم.  جديدة  واسرتاتيجيات  جديدة 
هنا  أؤيده  الذي  املرسح  ومفهوم  األطفال.  ألعاب  يف  تستخدم  الوظيفة 
 Jill باعتباره تجسيدا لبنية واقع بديل – يتضمن مفهوم )جيل دوالن –
أساسا  ويقدم   ،»Utopian Performative املثايل  »األدايئ   )Dolan
فلسفيا للتأكيد املثايل بأن األداء – وليس الدراما فقط – هو أحد األماكن 

القليلة الذي تكون فيه التجربة املثالية ممكنة.

بجامعة  واملرسح  السينام  دراسات  لقسم  رئيسا  يعمل  سولتز  ديفيد   
“مرسحنا”  جريدة  له  قدمت  أن  سبق  وقد   .2009 عام  منذ  جورجيا 
العدد  يف  النص”  تفسري  وخطأ  املرسحي  “األداء  بعنوان  مرتجمة  دراسة 
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عبد  الفين  )واسمه  العربي  علي  محمد  البديع  عبد  القدير  الفنان 
 10 يوم  ولد  األول،  الرعيل  من  مصري  ممثل  العربي(  البديع 
بمركز  »الزعفران«  بقرية  متوسطة  ريفية  ألسرة   1913 عام  أكتوبر 
الكريم  القرآن  حفظ  أتم  وقد  الشيخ(،  كفر  )محافظة  »الحامول« 
األقباط  بمدرسة  للدراسة  ينتقل  أن  قبل  وذلك  القرية  بكتاب 

الكربى«. »المحلة  بمدينة  االبتدائية 

العربي البديع  عبد 
والفنون الثقافة  عاشق 

إىل  باإلضافة  وذلك  وهبي،  يوسف  الشعب  فنان  مع  »رمسيس«  بفرقة 
مشاركاته ببعض عروض فرق الدولة.

ويحسب يف الرصيد الفني للفنان عبد البديع العريب - بخالف ما سبق - 
التي  العسكري«،  »املرسح  فرقة  من  كل  تأسيس  يف  اإليجابية  مساهمته 
»مرسح  وفرقة  »العروبة«  فرقة  بينها  من  مسميات  عدة  عليها  أطلق 
حققوا  الذين  املوهوبني  بعض  ضمت  التي  الفرقة  وهي  التحرير«، 
رشدي  الشامي،  إبراهيم  الفنانون:  مقدمتهم  )ويف  ذلك  بعد  نجوميتهم 
يف  استضافت  كام  أنور(،  كامل  عابدين،  حسن  حسني،  حسن  املهدي، 
سناء  نعيمة وصفي،  علوية جميل،  بينهن:  )من  النجامت  بعض  عروضها 
يف  أيضا  الفضل  إليه  يعود  كذلك  زايد(،  آمال  القلعاوي،  إحسان  جميل، 

تأسيس فرقة »املرسح الحر« بالجامهريية الليبية عام 1969.
من  عدد  يف  هامة  مشاركات  بعدة  يحفل  الفني  رصيده  إن  والحقيقية، 
»بنات  االعرتاف«،  »كريس  »راسبوتني«،  بينها:  ومن  املهمة  املرسحيات 
الريف«، »بيومي أفندي«، »حسن ونعيمة«، كام يحفل ببعض املشاركات 
مسلسالت:  أشهرها  التلفزيونية،  املسلسالت  من  عدد  بطولة  يف  املتميزة 
مسلسل  وكذلك  الله،  رسول  محمد  الله،  فرسان  اإلسالمية،  الفتوحات 
»غوايش« من بطولة نبيل الحلفاوي وصفاء أبو السعود، هذا ويعد فيلم 
»العار« من أبرز أعامله السينامئية حيث لعب خالله دور تاجر املخدرات 
إلهام  العزيز،  عبد  محمود  فهمي،  حسني  الرشيف،  نور  النجوم:  )والد 
شاهني(، وكذلك الفيلم العاملي الرسالة من إخراج مصطفى العقاد، الذي 
املتميزة  موهبته  يؤكد  ومام  املبارز«،  »عتبة  شخصية  خالله  من  جسد 
منها  كل شخصية  األنظار يف  إليه  يلفت  أن  استطاع  أنه  األدائية  وخرباته 

وسط عدد كبري من النجوم وعىل الرغم من املساحة املحدودة.
بل  فقط،  »مرص«  عىل  الكبري  الفنان  لهذا  الفنية  اإلسهامات  تقترص  مل 
فقد  ليس  وذلك  أيضا،  »مرص«  لخارج  الفنية  وإسهاماته  جهوده  امتدت 
وأيضا من خالل  بل  فرقة »رمسيس«  الفنية مع  الجوالت  تلك  من خالل 
العربية  اللغة  ملاديت  أستاذا  خاللها  عمل  سنوات،  لعدة  ليبيا  يف  إقامته 
وهناك  واملرسح«،  للموسيقى  امليالدي  الدين  »جامل  معهد  يف  واإللقاء 
كون من مجموعة متميزة من تالميذه فرقة »املرسح الحر«، التي ضمت 
الفنانني: خدوجة صربي، يوسف خشيم، إبراهيم اليعقويب، مختار األسود.. 
الليبي  املرسح  نجوم  من  وأصبحوا  ذلك  بعد  تألقوا  وآخرين(، وجميعهم 
مرة  انتدابه  تم  سبتمرب«  من  »الفاتح  ثورة  قيام  وبعد  طويلة.  لسنوات 

عندما  وذلك  الثانوية،  باملرحلة  دراسته  خالل  من  للتمثيل  هوايته  بدأت 
التمثيل  فريق  )مدرب  البارودي  حسن  الكبري  املمثل  موهبته  اكتشف 
مساره  ليتحول  القدم«  »كرة  فريق  من  اجتذابه  استطاع  وبالفعل  آنذاك(، 
بجانب  واإلخراج  بالتلقني  شارك  الثانوية  دراسته  فرتة  وخالل  التمثيل،  إىل 
املرحلة  تلك  خالل  بطولتها  يف  شارك  التي  املرسحيات  ومن  التمثيل، 
»الهاوية« ملحمد تيمور، و»الذبائح« ألنطون يزبك، و”نهر الجنون” لتوفيق 

الحكيم.
 ،1938 عام  إسامعيل(  )الخديوي  مدرسة  من  البكالوريا  شهادة  عىل  حصل 
عمل  كام  جنيهات(،  سبعة  راتب  )مقابل  الرشعي  الطب  مصلحة  يف  وعمل 
الفرتة  خالل  املعارف(  )بوزارة  املدريس  باملرسح  ومخرجا  للتمثيل  مدربا 
الرائد زيك  املهمة  لهذه  اختاره  عام 1956، وذلك عندما  إىل  عام 1939  من 
الذي كان يعمل وقتذاك مفتشا للنشاط املرسحي بوزارة املعارف،  طليامت 
استطاع كشف وصقل موهبة عدد كبري  املدريس  باملرسح  ومن خالل عمله 
من املوهوبني الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك ومن بينهم عىل سبيل املثال: 

محمد الطوخي، توفيق الدقن، صالح قابيل، حسن يوسف.
رقيبا  الفنون  مبصلحة  للعمل  انتدابه  أيضا  الوظيفية  مسريته  وتضمنت  هذا 
عىل سيناريو األفالم واملرسح خالل الفرتة 1954 - 1959، وقد انتهت هذه 
السباعي،  يوسف  الكاتب  بنفوذ  اصطدم  بعدما  انتدابه  إلغاء  وتم  الفرتة 
الحب«  »شارع  فيلم  سيناريو  إجازة  البديع  عبد  الفنان  رفض  حينام  وذلك 
الذي كتبه »السباعي«، وأرص عىل رضورة حذف بعض الجمل الحوارية مع 

إجراء بعض التعديالت وإعادة الصياغة لبعض املشاهد.
لصقل  بالنسبة  العريب  البديع  عبد  الفنان  يحالف  مل  الحظ  إن  والحقيقة، 
موهبته الفنية بالدراسة األكادميية، حيث مل يتح له فرصة االلتحاق باملعهد 
سامعه  فبمجرد   ،1943 عام  وإنشاؤه  تأسيسه  تم  الذي  للتمثيل«  »العايل 
بفتح باب القبول للدفعة األوىل قرر عىل الفور التقدم له، ولكن لألسف كان 
هناك عدد محدد للدارسني وقد اكتمل )وهي الدفعة التي ضمت مجموعة 
شوقي،  فريد  منصور،  الزرقاين، صالح  الرحيم  عبد  بينهم:  من  أصدقائه  من 
بقسم  االلتحاق  آنذاك  عليه  وعرض  إبراهيم(،  املنعم  عبد  رسحان،  شكري 
وهوايته  عشقه  يشبع  لن  ألنه  االقرتاح  ذلك  رفض  ولكنه  والبحوث،  النقد 

للتمثيل.
املهم أن عدم التحاقه باملعهد مل يضعف من عزميته وإرصاره، ومل يغري قراره 
برضورة احرتافه للفن، خاصة بعدما تأكد من صدق موهبته وتعاظم خرباته 
من خالل مشاركته ببطولة عرض »االستعباد«، وهو العرض الذي قررت نقابة 
»شياخة الحارات« تقدميه تخليدا لذكرى األمري عبد الكريم الخطايب وكفاحه 
ضد االستعامر، والنص من تأليف يوسف وهبي وقد سبق منع تقدميه بفرقة 
»رمسيس«. وقد تم تكوين فريق العمل من مجموعة من الهواة واملحرتفني 
مغمورا،  ممثال  زال  ما  كان  العريب  البديع  عبد  الفنان  أن  من  الرغم  وعىل 
وشاركه  »كورادو«،  شخصية  وهي  رئيسية  شخصية  لتجسيد  أختري  قد  فإنه 
بالبطولة كل من الفنانني القديرين فاخر فاخر ورساج منري، فأشادت األقالم 

النقدية بتميزه بجانبهام واعتربتهم جميعا عىل قدر من املساواة.
عام  اإلذاعة  ميكروفون  خالل  من  االحرتاف  مجال  يف  األوىل  خطواته  بدأت 
البيطري«  »الطب  مبصلحة  عمله  فرتة  أثناء  عالقته  توثقت  حيث   ،1936
نبيل ملكة  الكبرية زوزو  الفنانة  بكل من زميليه أحمد سامي عاشور )زوج 
كبار  بعض  عىل  تعرف  خاللهام  من  واللذان  علوان،  ومحمد  امليكروفون(، 
بعض  بأداء  فشاركهم  منصور،  وصالح  نبيل  زوزو  مقدمتهم:  ويف  الفنانني 
األدوار الرئيسية، خاصة وقد ساعده يف ذلك صوته الرخيم املتميز وإجادته 

للتمثيل باللغة العربية الفصحى.
املرسحية  الفرق  ببعض  العمل  هي  االحرتاف  يف  التالية  الخطوة  كانت 
وبالتحديد كانت البداية بفرقة »أوبرا ملك«، ثم فرقة »فاطمة رشدي«، ثم 
أخريا  املقام  به  وليستقر   ،1952 ثورة  قيام  بعد  العسكري«  »املرسح  فرقة 
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بالجملة،  عشاق  سهام،  درية،  الشيطان،  بيت  الخامس،  الطابور  واململوك، 

عمرو بن العاص، فاوست، كليوباترة، كيد النسا.

بينهم  من  املرسحيني  كبار  من  نخبة  املرسحيات  تلك  بطولة  يف  شاركه  وقد 

عباس  حمودة،  إبراهيم  الجزايريل،  إحسان  صدقي،  حسني  ملك،  األساتذة: 

السيد بدير، محسن رسحان، محمد الطوخي، صالح  البليدي، منىس فهمي، 

نظمي، محمد توفيق، يحيى شاهني، محمد علوان، صالح منصور.

عرايب،  أحمد   :)1957  -  1954 الفرتة  )خالل  العسكري«  »املرسح  فرقة   -  3

الخريف،  شمس  رشيد،  عروسة  والصليب،  الهالل  خلود،  املشلول،  نهضة 

مفيش تفاهم.

أفندي،  بيومي   :)1966 إىل   1959 من  الفرتة  )خالل  »رمسيس«  بفرقة   -  2

الريف،  بنات  جوهرة،  الطاعة،  بيت  األخرس،  راسبوتني،  االعرتاف،  كريس 

أعظم  متلحقونيش،  يا  تلحقوين  يا  العظيم،  االستعراض  زمان،  أيام  عنرتة، 

امرأة، الحلق اللويل، املائدة الخرضاء، شجرة الظلم، سبعني سنة.

بينهم  من  املرسحيني  كبار  من  نخبة  املرسحيات  تلك  بطولة  يف  شارك  وقد 

األساتذة: يوسف وهبي، أمينة رزق، علوية جميل، عبد الوارث عرس، رساج 

شعراوي، صالح  نظيم  كامل،  عايدة  خطاب،  العليم  عبد  فاخر،  فاخر  منري، 

أنور  كاسب،  عديل  مايض،  زوزو  رسحان،  محسن  املهدي،  رشدي  نظمي، 

إسامعيل، فيفي يوسف، قسمت شريين.

أدهم   ،)1962 - الحديث  )املرسح  قرية  ثورة  الدولة«:  بفرق »مسارح   -  4

)مرسح  ونعيمة  حسن   ،)1964  - الحديث  )املرسح  حدود  ال  الرشقاوي، 

الجيب - 1965(، أوكازيون )املرسح الكوميدي - 1977(.

كبار  من  نخبة  مع  السابقة  املرسحيات  مجموعة  خالل  من  تعاون  وقد 

نشاطي،  فتوح  وهبي،  يوسف  طليامت،  زيك  األساتذة:  بينهم  من  املخرجني 

إسامعيل،  حسن  حلمي،  حسن  بدير،  السيد  الجزايريل،  فؤاد  فهمي،  منيس 

درويش،  فوزي  يوسف،  كامل  كامل،  حسني  مطاوع،  كرم  الدمرداش،  نور 

صالح املرصي، ليىل أبو سيف.

السينمائية مشاركاته  ثالثا: 
تزيد  السينام - وهي رحلة طويلة نسبيا )1949 - 1982(  خالل رحلته مع 

ثالثني  يف  والثانوية  الرئيسية  األدوار  بعض  أداء  يف  شارك   - عاما  ثالثني  عىل 

فيلام فقط، ولألسف رغم موهبته الكبرية ومتيزه وخرباته الكبرية فإنه مل تتح 

له فرصة القيام باألدوار األوىل أو األدوار املؤثرة دراميا، التي كان من املمكن 

املنتجون واملخرجون بحبسه يف إطار  توظيف خرباته من خاللها، حيث قام 

الرشطة  ضابط  شخصيات:  بينها  ومن  النمطية  والشخصيات  األمناط  بعض 

التالية:  األفالم  السينامئية  النيابة والطبيب، هذا وتضم قامئة أعامله  ووكيل 

االنتقام،  أمري  لقلبك،  ساعة   ،)1948( ينام  ال  رجل   ،)1947( العمر  حبيب 

ياسمني )1950(، ورد الغرام، يف الهوا سوا، حبيب الروح، ليلة غرام )1951(، 

قلبني،  بني  الحبايب،  ظلموين   ،)1952( الخري  قدم  جحا،  مسامر  أب،  غلطة 

ودموع  حب   ،)1954( موت  أو  حياة   ،)1953( الزمان  حكم  الخبز،  بائعة 

شاطئ  السعيدة،  أيامي  أجازة،  يف  مجرم   ،)1956( حيايت  وهبتك   ،)1955(

 ،)1961( الخافت  الضوء  رجل،  بيتنا  يف   ،)1958( الوليد  بن  خالد  األرسار، 

للنهاية  بطل   ،)1962( والكالب  اللص  وشباب،  الحأمويل، حرية  وعبده  أملظ 

وبنت  ولد   ،)1970( اإلسالم  عظامء  من   ،)1967( البلطي  السيد   ،)1963(

وشيطان )1971(، الغضب )1972(، الرسالة )1976(، كفاين يا قلب )1977(، 

العار )1982(.

التلفزيونية الدراما  رابعا: 
شارك الفنان عبد البديع العريب بأداء بعض األدوار الرئيسية والثانوية بعدد 

من املسلسالت والتمثيليات والسهرات الدرامية املهمة، وتضم قامئة أعامله 

املسلسالت التالية: ثم ترشق الشمس، القضية 512، فديتك يا ليىل، عيد يا 

الليل  النديم،  عم عيد، املعدية، الخامسني، هروب، رداء لرجل آخر، أديب، 

والقمر، جراح املايض، غوايش، اسم العائلة، وحش الرباري، من الليل رشوق، 

بخالف  وذلك  )ج4(،  الله  رسول  محمد  الله،  فرسان  اإلسالمية،  الفتوحات 

نصف  الخرضاء،  األيام  بينها:  ومن  التلفزيونية  والسهرات  التمثيليات  بعض 

شقة، رسالة إىل أيب.

واألوسمة: الجوائز 
التكريم  مظاهر  ببعض  العطرة  املسرية  تلك  تتوج  أن  املنطقي  من  كان 

وتقدير  حب  بخالف   - بينها  ومن  واألوسمة،  الجوائز  بعض  عىل  وحصوله 

االحتفاالت  تنظيم  لجنة  بعضوية  اختياره   - األجيال  مختلف  من  الجمهور 

تقدير من مصلحة االستعالمات، وأيضا  الثورة، وحصوله عىل شهادة  بأعياد 

درع التميز من وزارة اإلعالم، ودرع محافظة الغربية )التي نشأ فيها وعاش 

وذلك  لها،  بانتامئهم  املحافظة  تفخر  الذين  األعالم  كأحد  صباه(  فرتة  بها 

احتفاالت  يف  الليبية«  »الجامهريية  من  ودرع  تكريم  شهادة  إىل  باإلضافة 

سبتمرب 1995.

هيئة  عن  الصادرة  القومية  باملوسوعة  سجل  قد  اسمه  أن  بالذكر  وجدير 

التي  البارزة  املرصية  الشخصيات  أسامء  ضمن   )1992 )عام  االستعالمات 

أخلصت العطاء ملرص.

املدينة،  باسم  كبري  عمل مرسحي  لتقديم  »مرصاتة«  مبدينة  للعمل  ثانية 
سبتمرب  يف  الليبية  الجامهريية  كرمته  الليبي  باملرسح  الكبري  ولعطائه 

.1995
الصادق  باإلحساس  العريب  البديع  عبد  الفنان  أداء  يتميز  عامة  بصفة 
الرصني،  املرسحي  األداء  من  خفيفة  ملسة  مع  األداء  وبساطة  وبتلقائية 
وكذلك مبهاراته يف التلوين الصويت بصوته الرخيم ومتثيله السليم واملتميز 

باللغة العربية الفصحى نطقا )مخارج الحروف( وتشكيال )إعرابا(.
تحمله  من  الرغم  عىل  مستقرة  كانت  العائلية  حياته  أن  بالذكر  وجدير 
مسئولية رعاية والديه وشقيقاته، وقد تزوج وأنجب خمس بنات وابنني، 
واحرتف  والفنون،  للثقافة  عشقه  عامة  بصفة  أبناؤه  عنه  ورث  وقد 
بعضهم التمثيل واإلعالم، فهو والد الفنانني محمد العريب ووجدي العريب، 
واإلعالميتني ألفت العريب وكاميليا العريب، وقد تويف يف يوم 15 يناير عام 

.1996
الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  الفنية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن 

)اإلذاعة، املرسح، السينام، التلفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني كام ييل:
اإلذاعية األعمال  أوال: 

شارك الفنان عبد البديع العريب يف بطولة وأداء بعض األدوار األوىل بعدد 
بينها عىل  اإلذاعية ومن  والسهرات  الغنائية  والصور  املسلسالت  كبري من 
ال  نحن  بلدنا،  رجالة  زمان،  أيام  نفوسة،  ننىس،  لن  فقط:  املثال  سبيل 
ثقوب  الهبل،  رزق  الدالل،  بنت  أمي،  تذهب  أين  اآلخرين،  بعيون  نرى 
عيل  مايسة،  حورية،  قرياط  الليل،  رحلة  مدارس،  بنت  األسود،  الثوب  يف 
بابا واألربعني حرامي، معروف اإلسكايف، الدندورما، القيثارة الحزينة، هذا 
لجميع  اآلن  حتى  لألسف  نفتقد  أننا  إىل  الصدد  هذا  يف  التنويه  ويجب 
يصعب حرص  وبالتايل  اإلذاعية،  لألعامل  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال 
جميع املشاركات اإلذاعية لهذا الفنان القدير، الذي ساهم يف إثراء اإلذاعة 
عىل  يزيد  ما  مدار  عىل  الدرامية  واألعامل  الربامج  من  بكثري  املرصية 

أربعني عاما.
المسرحية أعماله  ثانيا: 

العريب  البديع  عبد  للفنان  أتاح  الذي  الرحب  العامل  هو  املرسح  كان 
عمله  له  أتاح  كام  الرئيسية،  األدوار  بعض  وتجسيد  بالبطولة  املشاركة 
بفرقة »رمسيس« فرصة التجوال بجميع أقاليم »مرص«، وأيضا بعدد كبري 
املثال دول  بينها عىل سبيل  الشقيقة، ومن  العربية  واملدن  العواصم  من 
ولبنان  )سوريا  الشام  ودول  واملغرب(  والجزائر  )تونس  العريب  املغرب 

وفلسطني واألردن( والسودان.
وميكن تصنيف مجموعة أعامله املرسحية طبقا الختالف الفرق وللتسلسل 

الزمني كام ييل:
1 - بفرقة »أوبرا ملك« )خالل الفرتة من 1940 - 1946(: الطابور األول، 
العقد  برميو،  برتفالي، سعدي، طباخة  مايسة،  بغداد،  بنت  النيل،  عروس 
الفيض، جواهر، سفينة الغجر، أول حب، بنت السلطان، روميو وجوليت، 
شريين، نرصه، بنت الحطاب، فتاة من بورسعيد، نور العيون، زينة، األمرية 

 فواصل

إبراهيم الحسينى

ELHoosiny @ Hotmail com

واللجنة الفنان  دراما 
 هناك أسئلة كثرية يلقيها عليك بعض من فناين ومخرجي مسارح 
األقاليم من نوعية: كيف ميكن يل أن أقدم عرضا مرسحيا تجريبيا 
والسؤال  السائل  قابلت  التحكيم..؟  لجنة  إعجاب  يحوز  جديدا 
األسئلة  تلك  أمام  األمر تقف عاجزا  املايض، ويف حقيقة  األسبوع 
الجديد  ومفهوم  والدهشة  التجريب  عن  الصارخة  ومفرداتها 
والحدايث، ...، وإذا ما قلت له إن قناعتي يف الفن هي كذا، وكذا، 
فإن  ذلك  من  الرغم  وعىل  عليه  تقول  ما  فعل  بأنه  سيفاجئك 

عرضه مل يلَق إعجاب اللجنة.
أية لجنة تلك التي تسيطر عىل عقول البعض لهذه الدرجة، تلك 
وال  تنتهي  ال  دراما  اللجنة،  وعضو  الفنان  طرفاها  درامية  مأساة 
ميكن حسمها، وعدم اكتامل وعي أو ثقافة بعض الفنانني الصغار 
يجعلهم يقدمون ما يتخيلون أنه قد يعجب اللجنة، وليس ما قد 
يعجبهم أو يتامس مع قناعاتهم، ما أعرفه أننا إما نقدم فنا أو ال 
كانت  سواء  املرسحي  العرض  مفردات  من  مفردة  كل  إن  نقدم، 
مسموعة أو مرئية تحتمل أشكااًل كثرية ومتنوعة من التجريب يف 
استخدامها وتوظيفها داخل العرض املرسحي، فمثاًل عىل املستوى 
ينبني  أن  املمكن  من  أنه  سنجد  املوسيقى  أخذنا  إذا  املسموع 
العرض كله عىل املوسيقى سواى كانت حية أو مسجلة، باآلالت 
أو بأشباه اآلالت، أو بواسطة املمثلني أنفسهم عن طريق توظيف 
مهارات الجسد )األرجل، األيادي، الشفاة...( كام أنه من املمكن 
إخراجًيا  املفرس  املرسحي  النص  نفس  آخر  مخرج  يتناول  أن 
باملوسيقى ويفرسه غنائيًّا أو حركيًّا أو سينوجرافيًّا أو... أو... طاملا 

كان النص املرسحي يقبل ذلك دون إخالل مبقوالته وأهدافه.
واختيار  النص  اختيار  االختيار/  حرية  للمخرج  تتاح  ذلك  وعىل   
تخييالت  من  النص  له  يتيحه  ما  بجانب  فأمامه  تنفيذه،  طريقة 
وخاماته  مفرداته  بكل  املعاش  الواقع  من  مثيالتها  ورؤى 
العامل بكل رحابته وضيقه  أمامه  و...  و...  وإحباطاته وطموحاته 
أو  املجتمع(  العرض  )النص  عوامل  بني  حاد  بوعي  يفرّق  أن  وله 
يف  باملتفرج  باملخرج  الكاتب  فيتداخل  جميًعا  بينها  اهي  ميمُ أن 
وتسترشف  وتفاصيله  الواقع  غور  تسرب  استرشافية  تنبؤية  جملة 
تحديات وأعباء اللحظة القادمة، كل ذلك يجب أن يكون مرتوًكا 
عرب  املرسحي  للعرض  ما  خصوصية  يحقق  أن:  رشيطة  للمخرج 
خصوصية النص املرسحي املكتوب سلًفا، وأن يحقق العرض نوًعا 
من الدهشة... أي أن يكون العرض املرسحي ومن اللحظة األوىل 
عىل  أيًضا  وقادًرا  متفرجيه،  وجوه  عىل  الدهشة  رسم  عىل  قادًرا 
ومعنى  العرض،  لحظات  آخر  حتى  الدهشة  هذه  حدة  تصعيد 
ذلك أن يصبح العرض املرسحي ومضة شاعرية تأخذ املتفرج من 
نفسه فال يتاح له لحظيًّا فرصة التفكري يف مقوالتها وجاملياتها إال 
الواقع  بعد أن يركن إىل نفسه بعد متام فعل املشاهدة... إنه يف 
النسق  لكن  لديه،  مألوفة  كلها  أو  بعضها  كان  رمبا  أشياء  شاهد 
جعلها  ما  هو  العرض  هارمونية  عربه  وتكونت  به  غزلت  الذي 

خارجة عن سياق املألوف ومحققة لفعل الدهشة.
ثالًثا أن تكون للعرض قدرة ما عىل تحقيق املعادلة؛ مبعنى قدرة 
الوصول  عىل  للمعادلة  األول  الشق  هو  وهذا  املرسحي،  العرض 
الالثقافة  أن  االعتبار  الوضع يف  مع  الثقافات  الجميع/ جميع  إىل 
ثقافة  من  نزيحها  أن  املرسحي  العرض  عرب  نحاول  ثقافة  هي 
)احرتام  االحرتام  فهو  الثاين  الشق  أما  تحرض،  ثقافة  إىل  تخلف 
نصبو  ما  و...( وذلك من خالل  و..  املتفرج وقيمه ووقته  عقلية 
واملشاعر  باألحاسيس  يرتقي  مرسحي  فن  تقديم  فكرة  من  إليه 
القول  نستطيع  وبذلك  والرخص،  االبتذال  عن  بعيًدا  واألفكار 
الواعي  بالفكر  تتميز  النحو  هذا  عىل  تقدم  التي  العروض  إن 
مام  والشعبية؛  املرصية  وبالخصوصية  العريضة  وبالجامهريية 
مالمح  بذلك  مبلوًرا  ومتفرًدا  جديًدا  مرسحيًّا  اتجاًها  لها  يحفر 
داخل  يخرسنا ويسقطنا  أن  كاد  رصخة مترد وسط صمت رهيب 

هوته.



    

العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  د.  استقبل 
املرسح  مخرجي  من  وفدا  الثقافة،  لقصور 
املشكالت  لبحث  وذلك  الدقهلية،  مبحافظة 
قيد  زال  ما  الذي  كلثوم  أم  مبرسح  املتعلقة 
ثالث  تعطيل  يف  تسبب  الذي  األمر  التطوير، 
املايض،  املوسم  منذ  العمل  عن  مرسحية  فرق 
حتى  عالجه  يف  الدلتا  رشق  إقليم  ينجح  ومل 
هذا  املرسحي  العمل  بإيقاف  يهدد  ما  اآلن، 
العروض  تقديم  أو  أيضا،  بالدقهلية  املوسم 
املحافظة  وجمهور  بتاريخ  الئق  غري  بشكل 

بحسب أقوال املخرجني.
العامة  الهيئة  رئيس  املنصورة  فنانو  ناشد 
لحل  التدخل  عواض  أحمد  د.  الثقافة  لقصور 
ما  حسب  الفيسبوك،  صفحات  عرب  املشكلة، 
فاستجاب عواض  الدسوقي،  أحمد  املخرج  قال 
من  وفد  بتشكيل  الدسوقي  وكلف  الفور،  عىل 
والتباحث يف  األمر  لعرض  بالدقهلية  املرسحيني 
التقى  عواض  د.  أن  الدسوقي  وأوضح  شأنه. 
وقد  الحايل،  يناير   11 الخميس  املنصورة  بوفد 
تشكل الوفد من املخرجني خالد حسونة وخالد 
كريم  والفنان  الدسوقي  وأحمد  السالم  عبد 

رسور.
رئيس  الشافعي  أحمد  الفنان  اللقاء  حرض 
ومحمد  الفنية،  للشؤون  املركزية  اإلدارة 

أكد  الثقايف.  الدلتا  رشق  إقليم  رئيس  مرعي 
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  أن  عىل  عواض 
للموظفني  ملكا  وليست  واملبدعني  للرواد  ملك 
العرقلة،  وليس  التيسري  هو  األساىس  ودورها 
مرسح  استالم  تأخري  سبب  أن  عواض  وأوضح 
املدنية  الحامية  اشرتاطات  هو  املنصورة 
مارس  نهاية  تنفيذها  من  االنتهاء  سيتم  التي 

فنية  لجنة  بإرسال  الهيئة  رئيس  ووعد  القادم، 
املدنية  الحامية  لجنة  مع  للوقوف  وهندسية 
التجهيزات  واستكامل  الرتميامت  تنفيذ  عىل 
فنيا  الستالمه  متهيدا  وجه  أكمل  عىل  املطلوبة 
وإداريا، كام وجه عواض برصف مبلغ 50 ألف 
قرص  لحديقة  الفنية  التجهيزات  لزوم  جنيه 
فرق  عروض  باستقبال  الئقة  لتكون  الطفل، 

والفالحني،  والهواة  القومية  الثالث:  املنصورة 
ملدة شهرين متتاليني، كام طالب عواض الفنان 
للشؤون  املركزية  اإلدارة  رئيس  الشافعي  أحمد 
لالنتهاء من  املرسح  إدارة  مع  بالتواصل  الفنية 
ومبارشة  الثالث،  بالفرق  الخاصة  املقايسات 
والتأكد من جاهزيته  الطفل  العمل يف حديقة 
توجيهاته  عواض  وأصدر  العروض،  الستقبال 
بتوفري  الدلتا  رشق  إقليم  رئيس  مرعي  ملحمد 
الشيخ  كفر  فرعي  من  الالزمة  التجهيزات 
من  الدقهلية  فرق  تتمكن  حتى  والرشقية، 

تقديم عروضها.
املنصورة  فرق  عروض  أن  إىل  عواض  وأشار 
أم  مرسح  خشبة  عىل  أيضا  ستقدم  الثالث 
رضورة  عىل  مؤكدا  استالمه،  بعد  كلثوم 
الجيد عىل  الديكورات واإلرشاف  املحافظة عىل 

تنفيذ العروض عىل خشبة املرسح.
ويف سياق آخر وجه عواض نحو دراسة آليات 
الدقهلية  محافظة  احتفاالت  مرشوع  تنفيذ 
بالتنسيق  املرسحيون،  اقرتحه  الذي  بعيدها، 
الدقهلية،  ثقافة  فرع  مدير  عمرية  عاطف  مع 
عليه،  للموافقة  اإلقليم  لرئيس  األمر  ورفع 
باملحافظة  يليق  فني  بعمل  للخروج  وذلك 

ومبدعيها.
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إنشاء  يف  بوعدنا  نفي  نحن  ها  املرسحيني:  أصدقاءنا 

موقع إلكرتوين لجريدة “مرسحنا”، تحقيقا لرغبة الكثري 

من املهمومني بعوامل املرسح يف مرص واألقطار العربية، 

بل والكثري من املغرتبني يف بلدان العامل. ها نحن وبعد 

الذي  “مرسحنا”  تحرير  عن  مسئوليتنا  من  ونيف  عام 

ودافعا  الوطن،  مرسحيي  للقاء  واحة  تكون  أن  أرصرنا 

من  لنستفيد  األرض”  حرث  “إعادة  شعار  لتفعيل 

بداية النطالق  نظنها  اإلجابات عن تساؤالت  محاوالت 

نافضني  العريب،  ثم  ومن  املرصي  للمرسح  مختلف 

أسئلتنا  تأيت  أن  عىل  مرصين  اليقني،  غبار  عقولنا  عن 

اإلجابات  رافضني  عمقها،  مؤرقة يف  بديهية يف ظاهرها 

املعلبة عنها فلم نتحرج من أن نطرح: “ملاذا املرسح؟” 

من  الزخم  هذا  تأثري  مدى  و”ما  الدرماتورج؟”  و”ما 

املهرجانات عىل واقعنا املرسحي؟” و”ما عالقة املرسح 

باملقاومة؟ وكيف؟” و.. و.. والكثري الكثري من األسئلة. 

هذا  خالل  “مرسحنا”  حققت  وتوفيقه  الله  وبحمد 

يف  وشارك  حولها،  وعربيا  مرصيا  مرسحيا  تجمعا  العام 

صناع  من  والكثري  الكثري  أسئلتها  عن  اإلجابة  محاولة 

املرسح يف مرص والوطن العريب. بل وملسنا مدى احتياج 

من  أرحب  مساحة  أجل  من  أوسع  النتشار  “مرسحنا” 

الحرث، ففكرنا وعكفنا عىل تنفيذ موقع إلكرتوين رأينا 

حميمية.  وأكرث  أكرب  للقاء  مالءمة  األكرث  الوسيلة  أنه 

قدر  عىل  البداية  تكون  أن  متمنني  ننطلق،  نحن  وها 

الحب  عىل  تتأسس  التي  البدايات  أن  واعني  الحلم، 

املعامل،  واضح  طريق  ريب  وال  مآلها  واإلرادة  واملثابرة 

ستزداد خرضته كلام ازدادت مشاركة األحبة. لذا؛ فنحن 

تشاركونا  بأن  العريب،  الوطن  مرسحيي  إليكم،  نتوجه 

وتأملون  نأمل  كام  املوقع  يكون  أن  يف  والفعل  الرغبة 

املرسح  لتطوير  وطريقا  للمعرفة  ونافذة  للقاء  واحة 

العريب. 

ويف هذا اإلطار نبرشكم بأن اإلصدار الورقي لن يتوقف، 

تكون  أن  نأمل  شهرية  مطبوعة  ليكون  سيتطور  بل 

التي  الحرث  مثرات  تجتمع  فيه  الحصاد(  )جرن  مبثابة 

هي - كام نرجو - مزيج من أسئلة ومحاوالت لإلجابة. 

عن  معربة  الشهرية  الورقية  املطبوعة  تأيت  أن  ونعدكم 

وطموحاتنا.  لطموحاتكم  ومحققة  وأحالمنا  أحالمكم 

باألفكار  شاركونا  أن  أيادينا  إليكم  مند  نحن  وها 

لها أن  وباألسئلة وبالحب لتصبح “مرسحنا” كام نحلم 

تكون بوابة الدخول إىل مرسح عريب جديد.

محمد الروىب

مسرح المنصورة:  لفناني  الثقافة  قصور  هيئة  رئيس 
للعروض جنيه  ألف  و50  قريبا  بمبدعيه  يضاء  كلثوم  أم   

جديدة انطالقة   .. »مسرحنا« 

أحمد زيدان


