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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

وداعا 
خطاب سيد 
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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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املعارص

الكناس .. مونودراما 
فاضحة لبنية املجتمع 

الساكن



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

29 يناير 2018 العدد 544

03متابعات [[

نزيه  وإخراج  تأليف  من  األخري«  »الزومبي  املرسحي  العرض  لتقديم  رتوش  فرقة  تستعد 
املرصي، واملقرر عرضه الجمعة ٩ فرباير القادم.

يقدمون  بدأت مبجموعة شباب  ومستقلة  فرقة حرة  »رتوش«  املرصي:  نزيه  املخرج  قال 
أعاملهم الفنية عىل مرسح الكنيسة، وقدمت أعامال اجتامعية تناسب كل األعامر، مشريا 
إىل أن معظم أعضاء الفريق من الشباب الذي تريب يف املرسح الكنيس. أضاف »املرصي« 
أن بداية الفريق كانت كنسية باسم »ستافروس« ثم تم تغيري اسم الفريق إىل »إميوشن 
بعد ذلك فكرة تكوين فريق حر مستقل يقدم أعامال عن مؤلفات  تيم«، وجاءت  دراما 

عاملية وأخرى مرصية.
عقد  خالل  من  نفسها  تثقيف  عىل  وتعمل   ٢٠١٤ عام  تشكلت  الفرقة  إن  »نزيه«  قال 
البرصية  الثقافة  إلثراء  املختلفة  املرسحية  العروض  ثقافية ومشاهدة  وندوات  اجتامعات 

ألعضاء الفرقة.
نزيه املرصي مخرج ومؤلف وممثل، درس بكلية اآلداب جامعة عني شمس، وتخرج من 
قسم الحضارة األوروبية القدمية، وكان لدراسته الفضل يف اكتشاف شغفه وحبه للمرسح 
والدراما، حيث درس املرسح والدراما اإلغريقية. وجد يف املرسح الكنيس متنفسا له، وقد 
الكنيس ممثال عام ١٩٩٧ ثم كمساعد مخرج وبعد ذلك إخرج أول  انضم لفرق املرسح 
عمل فني له عام ١٩٩٩، ومع تعذر وجود النص املرسحي الجيد واملناسب لفرق الشباب، 
بدأ كتابة أوىل مرسحياته عام ٢٠٠١ وهي مرسحية »الطعنة« ومنذ ذلك الحني صار يقدم 
الجوائز  من  الكثري  عىل  أخرج عرش مرسحيات، وحصل  وإخراجه.  تأليفه  من  املرسحيات 
الخيمة ومهرجان آفاق مرسحية، حيث حصل  املختلفة من مهرجانات مثل مهرجان شربا 
من األخري عىل جائزة أفضل مؤلف عن مرسحية “الغراب”، وحصلت مرسحياته )الحرب 
وحصل  وخارجها،  مرص  داخل  الجوائز  من  الكثري  عىل  وأحالبيس(  والغراب،  دايرة،  لسه 
عىل جائزة التأليف يف مهرجان الشباب بوالية تنييس األمريكية. درس السينام يف الجامعة 
فيلمني  وقدم  الفرنسية،  الجامعة  من  والتلفزيون  السينام  دبلومة  عىل  وحصل  الفرنسية 

روائيني قصريين ككاتب للسيناريو وأخرج فيلمي “خطوات” و”خمس نقط”.

حنان جرجس

الطبول  فرقة  مبشاركة  الله  حسب  فرقه  قدمت 

الله  »حسب  عرض  الشعبية  واآلالت  النوبية 

يف  الحقيبة،  مرسح  مرشوع  عرش« ضمن  السابع 

ممر بهلر بوسط البلد، وذلك يف13 يناير الجاري. 

العرض تأليف: أحمد شحاتة وإخراج انتصار عبد 

الفتاح مؤسس مرشوع مرسح الحقيبة.

الحميد  عبد  عاطف  املهندس  العرض  حرض 

واملمثلني  النقاد  من  ونخبة  القاهرة،  محافظ 

الناقدة  مصطفى،  أكرم  املخرج  منهم  واملخرجني، 

املمثلة  حجاج،  سعيد  ,الكاتب  حبيب  سامية  د. 

املنتج  الواحد،  عبد  محمد  والفنان  سامل،  إميان 

محمد العدل.

العرض  قدم  شحاتة:  أحمد  النص  مؤلف  وقال 

من  تقدميه  وتم  القاهرة،  محافظة  رعاية  تحت 

رعاية  تحت  الغوري  وقبة  املعز،  شارع  يف  قبل 

عدة  يف  تقدميه  املنتظر  ومن  الثقافة،  وزارة 

محافظات مرصية.

الله  حسب  لفرقتي  موسيقية  بفقرة  العرض  بدا 

من  مستلهم  العرض  الشعبية.  واآلالت  والطبول 

الفني  ومشوارها  الله  حسب  فرقة  كفاح  رحلة 

الله  حسب  إرصار  حول  أحداثه  تدور  الشاق، 
تراث  وإحياء  الفرقة  إعادة  عىل  عرش  السابع 
الفرقة  فن  ينترش  بحيث  جديد،  من  أجداده 
ملساتها  للفرقة  ويصبح  أخرى،  مرة  املرصيني  بني 
يف  حدث  مثلام  املرصية،  املناسبات  يف  الخاصة 
زمن التسعينات. قدم العرض مبناسبة افتتاح ممر 
بهلر بعد تطويره. حسب الله السابع عرش بطولة 
أحمد  كتابة  سعيد،  وهناء  ربيع،  النارص  عبد 

شحاتة وإخراج د. انتصار عبد الفتاح.

شيامء سعيد

املرسحى  العرض  لتقديم  غمر  ميت  شباب  مركز  فرقة  تستعد 
محمود  وإخراج  الصبور  عبد  تأليف صالح  من  واملجنون«  »ليىل 
الذي  فنون4  مهرجان  فعاليات  يف  به  للمشاركة  وذلك  الرفاعى، 
الشباب  لوزارة  التابع  املدن  شباب  ملراكز  العام  االتحاد  ينظمه 

والرياضة أخر يناير الحايل عىل مرسح مركز شباب ميت غمر.
السلطة  ضد  الفكري  النضال  فكرة  يناقش  واملجنون«  ليىل   »
الذين  الشباب  الصحفيني  من  مجموعة  خالل  من  املطلقة، 

يعملون يف جريدة.
موضحا  سعادته،  عن  العرض  مخرج  الرفاعي  محمود  أعرب 
والتضحية  الوطن،  حب  حول  يدور  واملجنون”  “ليىل  عرض  أن 
بالنفس من أجل اإلميان بالفكر الثوري، وما يجره من تداعيات. 
ليك  اجتهد  وأنه  املؤلف  فكر  عن  تنفصل  ال  رؤيته  أن  إىل  أشار 
تصل الفكرة بشكل مبسط، خاصة وقد تجسد الحوار الدرامي يف 
قالب شعري ميكن أن ميثل صعوبة يف تلقيه من جانب الجمهور، 
السينوغرايف  التشكيل  املخرج  استخدام  وقد  أيضا.  واملمثل  بل 
لخلق شكل رمزي يعرب عن التكوين النفيس للشخصيات الدرامية 
التي تتشكل من تركيبات درامية معقدة وقام بتفعيل كل عنارص 
يحمله  ما  بكل  واملجنون”  “ليىل  نص  فكرة  عىل  للتأكيد  العرض 
أحمد،  دينا  توفيق،  محمود  بطولة  العرض  دالالت.  من  النص 
الدين، نهاد خالد، يادة  الجوكر، دهم عالء  أرق الشحات، أحمد 
السكري،  محمود  موسيقى  عادل،  أمين  عيىس،  حمد  موىس، 
عفر،  عمرو  إضاءة  قاسم،  إبراهيم  مرسحية  إدارة  عادل،  محمد 

سينوغرافيا وإخراج محمود الرفاعي.
تنظمه  الذي  املرسح  هواة  مهرجان  يف  العرض  شارك  وأن  سبق 
أيضا  وشارك  جوائز،  أربع  عىل  وحصل  والرياضة  الشباب  وزارة 
عنارص  يف  جوائز  عرش  من  أكرث  عىل  وحصل  سمنود  مهرجان  يف 
الرسمية ملهرجان  املسابقة  أيضا شارك عىل هامش  العرض ككل، 

ميت غمر لإلبداع املرسحي يف دورته 25 دورة اليوبيل الفيض.

دينا عتاب

»رتوش«  فرقة 
فرباير  9 األخري«  »الزوميب  تقدم 

عشر« السابع  الله  »حسب  عرض  ينايريحضر  آخر  المدن  شباب  بمراكز 
القاهرة والمجنونمحافظ  ليلى 
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04 ]متابعات

لتقديم  القومية  القليوبية  فرقة  تستعد 
أحمد  إعداد  الصحراء«  »ساحر  مرسحية 
لباولو كويلهو،  السيميايئ  العبايس عن رواية 

إخراج عادل بركات.
رحلة  عن  عبارة  العرض  بأن  املخرج  رصح 
إنسانية عظيمة يتأمل خاللها البطل ما حوله 
تحقيق  عن  بحثا  الكون،  لفهم  عالمات  من 
إىل  العرض  ويذهب  الشخصية،  أسطورته 
يرغب  حني  اإلنسان  إن  مقولة  عىل  التأكيد 
بكل  لتحقيقه  ويسعى  بإخالص،  يشء  يف 
جوارحه فإن الكون بأرسه يتآمر معه لتحقيق 

حلمه.
متثل  املرسحية  الصورة  أن  املخرج  وأكد 
نركز  حيث  العرض،  من  جدا  مهام  جانبا 
واملوسيقي،  والتعبريي  الرمزي  الجانب  عيل 
وتجسيد  البرشية،  النفس  عوامل  يف  للغوص 
وقراراته  الكونية  وتأمالته  اإلنسان  رحلة 
الذاتية،  ألسطورته  وتحقيقه  بحثه  رحلة  يف 
حيث  باملمثل  اهتامم  هناك  كذلك  مضيفا: 

إنه يعد إيقونة الصورة الكلية.
إسامعيل،  يارس  املرصي،  عوين  بطولة  العرض 
السيد،  مشريه  معروف،  خالد  سامل،  طارق 
باهر ممدوح، حسام محمد، أسامء حرفوش، 
مادلني أكرم نرص، ونخبة من شباب فرقة بنها 
القومية والفرقة االستعراضية، أشعار د. باهر 
الدمنهوري،  أحمد  وألحان  موسيقى  ممدوح 
استعراضات محمد إسامعيل، ديكور ومالبس 
محمد  منفذ  مخرج  الحافظ،  عبد  نارص 

الغبايش.

مها بدر

تأليف  التحقيق«  ذمة  »عىل  املرسحي  العرض  بروفات  املرسحية  الفرقة  فرقة  بدأت 

مرسح  عىل  القادم  مارس   9 العرض  يقدم  أن  املنتظر  ومن  مصطفى،  محمد  وإخراج 

إىل  وينتمي  قتل  جرمية  حول  يدور  العرض  مصطفى:  محمد  املخرج  قال  الهوسابري. 

أحمد،  هايدي  ميكياج  نيون،  الله  عبد  وديزانري  موسيقى  واأللغاز،  التشويق  عروض 

مدحت،  حسن  عثامن،  يارس  بطولة  لودا،  خالد  منفذ  مخرج  مدحت،  دينا  ميديا 

كرم،  مصطفي  رزق،  عمر  الله،  عبد  مصطفي،  محمد  مجدي،  إسالم  جامل،  مصطفي 

عصفور،  أحمد  أحمد،  سيف  شربا،  عالء،  سيف  مارينا،  نارميان،  أميي،  هاجر،  ياسمني، 

عبده، محمد سيد، كيتو.

 مروة جمعة

املرسحي  العرض  لتقديم  هذا  فؤاد  بور  ثقافة  بيت  فرقه  تستعد 
واأللحان  الهادي  عبد  وأشعار محمد  األصيل  النص  إعداد  »أنتيجون« 
عمرو  كريوجراف  زرمبه،  عاطف  للدكتور  والديكور  رضوان،  لخالد 
عجمي، إخراج أحمد عجيبة، الذي رصح بأن نسخة أنتيجون قدمت 
بثالث معالجات، كتبها سوفوكليس وجان أنوي وبريخت، واملعالجات 
)كريون(  وجهه  يف  وقفت  التي  الفتيه  املرأة  قوة  عىل  تؤكد  الثالث 
الحاكم الظامل، وكانت صوت النضال ضد كل فساد. أضاف: رأيت أن 

أعالج هذه األسطورة معالجه حديثه تطرح أسئلة.
أن  عليه  كان   2017 يف  ألنتيجون  تصدى  حني  أنه  إىل  عجيبة  وأشار 
والروح  سوفوكليس،  عند  اليونانية  األسطورة  روح  عىل  يحافظ 
اإلنسانية عند جان أنوي واملذهب الربيختي عند بريخت، وأن يخرج 

األلحان  يف  جليا  هذا  يظهر  وأن  املدارس،  هذه  بكل  ممزوجة  برؤية 

املصاحبة للعرض والديكور واملالبس واألداء الحريك، باإلضافة إىل خطة 

عىل  الحفاظ  عىل  الحرص  شديد  كنت  عجيبة:  وتابع  املمثلني.  أداء 

اللغة العربية الفصحى املبسطة لتصل إىل الجمهور العادي من رواد 

مرسح الثقافة الجامهريية، أضاف: أعمل مع ممثلني األغلبية العظمى 

فئة  عىل  واعتمد  قريب،  وقت  من  إال  املرسح  مع  يتعامل  مل  منهم 

منيس،  عادل  الفنانني  مثل  القدامى  الفرقه  فناين  بقية  مع  الشباب 

مجاهد،  خالد  الجمل،  الرحمن  عبد  العفني،  أحمد  الحناوي،  السيد 

سام عادل، أحمد البيطار، دينا سمري.

سامح فتحي

التحقيق ذمة  على 

2018 أنتيجون 

الهوسابري على   

فؤاد بور  ثقافة  ببيت 

القليوبية قريبا بقومية   
الصحراء ساحر 

األفق« خط  خلف  »زبيدة  مخرج 
كورال لمشروع  عمل  ورشة 

كورال«  و»مرشوع  يرسي  سالم  املخرج  قدم 
منتصف  األفق«  خط  خلف  »زبيدة  عرض  لتقديم 
بجزويت  ناصيبان«  »استوديو  مبرسح  الحايل  يناير 

القاهرة. 
كورال«:  ومدير«مرشوع  مؤسس  يرسي  سالم  قال 
كوميدي  غنايئ  األفق«  خط  خلف  »زبيدة  عرض 
ومثلوا  وغنوا  ولحنوا  كتبوا  مؤديا،  ثالثون  قدمه 
 ٢٠١٧ أبريل  يف  بدأت  عمل  ورشة  خالل  وأخرجوا 
مبناسبة االحتفال بالسنة السابعة لتأسيس )مرشوع 
عىل  قائم  عاملي؛  تطّوعي  مرشوع  وهو  كورال( 
الكثري  فيها  يشارك  مفتوحة  منفصلة  عمل  ورش 
من الهواة واملحرتفني يف مجاالت مختلفة من فنون 

األداء.
أضاف سالم يرسي أن »مرشوع كورال« ليس فرقة 
يف  أعضاؤه  ويتغرّي  يتبدل  متحرّك  كيان  وإمنا  ثابتة 
العمل  ورش  نتاج  من  عروضه  ويقدم  ورشة  كل 
املشاركون.  يختار ويحدد موضوعها  التي  الجامعية 
ثم  بالقاهرة؛   ٢٠١٠ عام  كورال(  )مرشوع  تأسس 
قام بعمل ورش عمل يف عواصم ومدن كثرية حول 
مدار  عىل  املرشوع  قام  يرسي:  سالم  تابع  العامل، 
جمعية  كورال  مع  هامة  برشاكات  سنوات  سبع 

ومرشوع  باألقرص  طيبة  وقيثارة  باملنيا  الصعيد 

األدائية  للفنون  روابط  وساحة  بالقاهرة  النيل 

والثقافية  العلمية  النهضة  وجمعية  هاوس  وتاون 

ُدعي  كام  إيقاع،  ورشكة  واإلسكندرية  بالقاهرة 

تنظيم  من  متنوعة  ثقافية  فعاليات  يف  للمشاركة 

مرسح«  »الزم  ومهرجان  بالفيوم  أشطورة  مهرجان 

باإلسكندرية، وغريها.

وأداء  تأليف  األفق«  خط  خلف  »زبيدة  عرض 

وإخراج: أحمد أبو سمرة أحمد صالح، أحمد ماهر 

الرحمن(،  )عبد  بودة  تات،  فوزي  أحمد  توفيق، 

سلمى  يرسي،  سالم  بشارة،  جورج  بكابوظة، 

رشوق  إيهاب،  شذى  الحسيني،  شادي  حجاب، 

فاطمة كشك،  العالييل، صدقي صخر،  تامر، شيامء 

ليىل عبد الهادي، محمد الصيفي، مصطفى مجدي، 

منري،  ندى  حمزة،  ندى  املرصي،  مي  عادل،  منرية 

سليامن،  نهى  الفتاح،  عبد  نرسين  النقيب،  نسمة 

خاطر،  عاطف  يحيى  عيل،  يوسف  جامل،  وسيم 

يوسف عيل، يوسف شعبان.

همت مصطفى
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المصري عامر 

القليوبية تصفيات 

سندريال »وحدي«
سيكريت 

عروض  10

الفشن ثقافة  بيت  مسرح  على   

الختامي  المهرجان  في  للمشاركة 
الشباب مراكز  التحاد 

التميزي ضد  مهرجان  في 
رومانس مسرح  على 

»الثقافة  جوائز  علي  تتنافس 
التميزي« ضد  والمسرح 

05متابعات [[

تستعد فرقة هواة املرسح ببيت ثقافة الفشن لتقديم 
مرسحية »عامر املرصي« تأليف صالح عرتيس وإخراج 
ثقافة  بيت  العرض تحت إرشاف  أبوالعال. يقدم  أحمد 
خشبة  عىل  املرسحى  العمل  عرض  وسيتم  الفشن، 
أبو  أحمد  املخرج  يناير.ويقول  شهر  خالل  الثقافة 
العال: العرض يدور حول اإلرهاب ومحاولة التفرقة بني 
العال  أبو  األبرياء. وأضاف  املسلم واملسيحىى وإرهاب 

وائل  كريم  جامل،  هدى  ببطولتها  يقوم  املرسحية  أن 
ياسني،  محمد  ربيع،  سحر  نجيب  عالء  حسني،  رجب 
محمد شلقامى، آية مرشف، رجب عبد الواحد، أحمد 
شيهانة، أحمد اكس، أشعار أحمد هيكل، غناء وألحان 
وإخرج  عرتيس،  صالح  تأليف  الحسينى،  الدين  عز 

أحمد أبو العال.

صفاء صالح الدين

، إن  املدن  العام ملراكز شباب  الرحمن مسئول مهرجان  الدكتور أحمد عبد  قال 
محافظة القليوبية تشارك هذا العام بأربعة أعامل مرسحية ألكرث من مركز شباب 
عيل مستوى املحافظة وهي مركز شباب املنشية الجديدة بشربا الخيمة مرسحية 
مايو  ربيع، ومركز شباب 15  إخراج خالد  أبو سنه،  تأليف عريب  بالش(  )الفرجه 
درامي  إعداد  والدير،  صفيه  خالتي  رواية  عن  )صفية(  مرسحية  الخيمة  بشربا 
)أصل  مرسحية  قليوب  مدينة  شباب  مركز  عامر،  منال  إخراج  سعد  مصطفي 
كفر  مدينة  ومركز شباب  إخراج محمد عيل طه،  الرميل  لينني  تأليف  وعفريت( 
تصفية  عمل  ويتم  بدر،  مها  إخراج  فرج  ألفريد  تأليف  )الزيارة(  شكر مرسحية 
عيل  التصفيات  تقام  الختامي.  املهرجان  يف  يشارك  واحد  عمل  الختيار  بينهم 
إطار  يف  القادم،  فرباير   22 حتى   16 من  الفرتة  يف  شكر  كفر  ثقافة  قرص  مرسح 

التعاون بني وزاره الشباب والرياضة ووزاره الثقافة.
رواية  عن  التصفيات،  يف  املشارك  )صفية(  عرض  مخرجة  عامر  منال  املخرجه 
بطوله  الله،  ديكور خالد عطا  العرض  قالت  لبهاء طاهر  والدير«  »خالتي صفية 
فاتن كامل، مصطفي سعد، محمد سيد، إسالم عصام، أحمد محسن، دنيا، أحمد 
أرشف  عصام،  محمد  الودود،  عبد  حسني  أحمد  بيبيس،  الله  عبد  سلمي  شيكا، 

سعيد حجاج.
وقالت املخرجة مها بدر التي تشارك يف التصفيات بعرض »الزيارة« ملركز شباب 
مدينه كفر شكر، العرض تأليف ألفريد فرج، ديكور سعيد شاهني، أضاءه جوده 
أضافت:  حمدي،  ومحمد  قريش،  طلعت  بطوله  جمعه،  صباح  صوت  الهادي، 

العمل رسالة من أجل السالم يف املجتمع، وهو نفس شعار املهرجان.

مها بدر

أعرب الفنان محمد عبد الصبور عن سعادته باملشاركة يف العرض 
املرسحي »وحدي« الذي قدمه عىل مرسح قرص ثقافة األنفويش 
الذي  التمييز  ضد  مهرجان  فعاليات  ضمن  الحايل،  يناير   24

تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد نساء مرص.
قال املخرج محمد عبد الصبور: مل يكن االختيار لنص أو موضوع 
مناقشات  خالل  من  معينة  لفكرة  اختيارا  كان  ما  بقدر  محدد 
مواضيع متفرقة تخص املرأة، وتم تأليف النص خصيصا من أجل 
الصبور  عبد  ومتنى  الجميع.  استحسان  ينال  أن  متمنيا  الفكرة، 
الفكرة إىل الجمهور وأن نجد الحلول لبعض املشكالت  أن تصل 
من  الهدف  يتحقق  وأن  مجتمعاتنا،  يف  املرأة  لها  تتعرض  التي 

املهرجان.
به  العرض »وحدي«  أن  نهلة مريس  الديكور  وأوضحت مصممة 
صورة  يف  ترجمته  ميكن  الذي  املكان  اختيار  يف  مختلف  تناول 
من  النوع  لهذا  املناسبة  املرسحية  املناظر  اختيار  وأن  ديكور، 
الدراما يختلف كثريا عن غريه من النصوص املرسحية التي تحدد 
الوقوف  من خاللها  املناظر  التي ميكن ملصمم  املكان  أو  الزمان 
الدراما  ألن  يختلف  )وحدي(  ولكن  محدد،  ديكور  اختيار  عىل 
زمان غري معروف، مام  بال مالمح محددة ويف  تتحقق يف مكان 
واألشكال  واألزياء  الديكور  لخطوط  خاصة  حالة  اختار  جعلني 

وامللمس الذي ال يخص إال )وحدي(.
الصبور، إخراج محمد  تأليف رانيا سعدون ومحمد عبد  العرض 
زغلول،  وسام  حريك  أداء  سعيد،  ياسمني  متثيل  الصبور،  عبد 
تأليف  الفرن،  إبراهيم  إضاءة  مريس،  نهلة  وديكور  مالبس 

موسيقى كريم بيداق.

خلود رضوان

لتقديم  املرسحية  يوتوبيا  فرقة  تستعد 
سيكريت«،  »سندريال  املرسحي  العرض 
خشبة  عىل  املقبل  فرباير   16 يوم  وذلك 

مرسح رومانس.
وعن العرض يقول املخرج محمد حافظ: 
سندريال  املشهورة  القصة  يعرف  جميعنا 
حياة  تحيا  التي  الرقيقة  الجميلة  الفتاة 
وأخواتها  أبيها  زوجة  مع  الصعوبة  غاية 
يف  قابلته  الذي  املنقذ  األمري  يأيت  أن  إىل 
ولكن  القصة،  نهاية  يف  وتتزوجه  الحفل 
سيكريت«  »سندريال  العرض  أحداث 
األمري  عاش  وهل  الزواج  بعد  من  سنبدأ 

وسندريال حياة سعيدة؟
رواية  عن  سيكريت«  »سندريال  مرسحية 
بنفس االسم للكاتبة هبة السواح صياغة 
مرسحية منال املغرىب، ومن إخراج محمد 
حافظ، متثيل فرقة يوتوبيا، تدريب صويت 
ديكور  كامل،  هاجر  أزياء  عمدة،  أحمد 
املعاطى،  أبو  محمد  دعايا  عادل،  وسام 

مخرج مساعد رضوان محمد. 

رنا رأفت

واملرسح ضد  الثقافة  مهرجان  فعاليات  تختتم 
االسكندرية،  القادم مبكتبة  االثنني  يوم  التمييز 
والرياضة  الشباب  وزارة  برعاية  يقام  والذي 
بالتعاون مع االتحاد العام لنساء مرص وبرشاكة 
من  مشرتك  وبتمويل  القاهرة،  جامعة  مع 
االتحاد األورويب ضمن برنامج الثقافة يف البحر 
حيث  للجميع  الثقافة  ومرشوع  املتوسط، 
الكبري  باملرسح  للفائزين  الجوائز  توزيع  يتم 
بدران  د.هدى  وبحضور  كربى،  احتفالية  يف 
من  ولفيف  مرص  لنساء  العام  االتحاد  رئيس 
رئيس  الفقي  ود.مصطفي  العامة  الشخصيات 
عام  منسق  غانم  وسارة  اإلسكندرية  مكتبة 

املرشوع. 
ثالثة  أشهر يف  منذ عدة  للمرشوع  االعداد  بدأ 
واإلسكندرية،  واملنيا  القاهرة  هي  محافظات 
مرسحية  مشاريع  استقبال  عن  االعالن  وتم 
خاصة تتناول قضية »التمييز«، كام تم تشكيل 
لجنة متميزة من القامات املرسحية املتخصصة 
وانجي  الغرباوى  مازن  املخرج  برئاسة 
البستاوى استاذ التمثيل واالخراج والناقد خالد 
رسالن، وتم تأهيل 10 عروض مرسحية ملراحل 

الدعم بعد االنتاج .

أحمد زيدان
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06 ]متابعات

افتتح األسبوع املايض عىل مرسح البالون العرض املرسحي الغنايئ »الثانية يف الغرام« للمخرج سامح العيل 
رئيس  عطوة  هشام  املخرج  القدير  الفنان  بحضور  وذلك  كبري  جامهريي  إقبال  وسط  البالون.  خشبة  عىل 

البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية مع عدد كبري من كبار النقاد والصحفيني والفنانني.
من  أصيلة  مرصية  حدوتة  عن  شعبية،  أوبرا  نقدم  أن  نحاول  التجربة  هذه  يف  العيل:  سامح  املخرج  قال 
الرتاث الشعبي الذي تربينا عليه، وتدور أحداثها أثناء وجود الحملة الفرنسية يف مرص، وهي محاولة منا ألن 
التي تحرتم عقل اإلنسان ووعيه وثقافته وعاداته وتقاليده، وأن نقدم رسالة من  بالعروض املرسحية  نعود 
خالل املرسح الغنايئ الذي افتقدناه كثريا. أضاف العيل أن من يريد أن يقدم مرسحا فعليه أن يقدر قيمة 
الفن وأن يصدر للجمهور ثقافة ووعيا ويبتعد عن اإلسفاف الذي أصبح يف أغلب األعامل الفنية، عىل وجه 

العموم، وليس يف املرسح فقط.
الذين  أبطاله  وكل  العرض  بطل  الحافظ  عبد  محمد  النجم  عىل  العرض  هذا  يف  يراهن  أنه  إىل  أشار  العيل 
يعملون ليل نهار ليقدموا للجمهور أفضل ما لديهم، وأشار إىل أن »الثانية يف الغرام« استمرت بروفاتها ما 

يقارب من العامني، نظرا ألعامل الصيانة باملرسح وغلقه لظروف متعلقة بالتأمني.
الجواد,  عبد  والفنان محمد  املرصي  ياسمني  والفنانة  الحافظ  عبد  الفنان محمد  بطولة  الغرام”  “الثانية يف 
لبنى  والفنانة  والفنان ممدوح درويش  والفنان جامل حجازي  توفيق  والفنان عصام  ربيع  والفنانة سوسن 
عبيد  يوسف  والفنان  حلمي  عواطف  والفنانة  الزنكلوين  يارس  والفنان  الرشقاوي  شمس  والفنانة  الشيخ 
والفنان سيد عبد الرحمن والفنان أحمد الرشيف والفنان عادل مايض والفنانة سحر عبد الله والفنان أحمد 
باإلضافة  الربت,  مريم  والفنانة  غنام  إبراهيم  والفنان  سليامن  وفاء  والفنانة  سعد  هاين  والفنان  النمريس 
ملجموعة كبرية من املمثلني و املطربني و املنشدين، الحان أحمد الحجار, توزيع موسيقي د. صالح مصطفى، 
العال صابر,  أبو  تنفيذ  الله,  الديكور وائل عبد  استعراضات مصطفى محسن والفنان وفيق كامل،  تصميم 
تصميم أزياء هبة عبد الحميد, تنفيذ محمود سليامن إدارة مرسحية مجدي عبيد, عيل الدين سامح, محمد 
خلف, أحمد مصطفى, ناهد سالمة, سعاد الجوكر، مخرج منفذ طارق حسن وأحمد مالك، تأليف وإخراج 
سامح العيل،  إرشاف عام صالح لبيب مدير عام الفرقة الغنائية االستعراضية، يفتح الستار يوميا يف الساعة 

التاسعة مساء

الغرام« في  »الثانية 

وانتصار جديدةعبور  عروض   8

البالون مسرح  افتتاح  في   

مرتوبول إلى  يعود  قريبا  الدولة  مسارح  على 

املرسح  عام  مدير  يوسف  حسن  الفنان  رصح 

وانتصار« سيعود  أن عرض »عبور  للطفل  القومي 

- مرة أخرى - للعرض عىل خشبة املرسح القومي 

للطفل بالعتبة بعد النجاح الجامهريي الكبري الذي 

باإلسكندرية،  التونيس  بريم  مرسح  عىل  حققه 

ويستمر  الحايل،  يناير  أواخر  عرضة  املقرر  ومن 

أن  املتوقع  من  أضاف:  يوما.  عرش  خمسة  ملدة 

الجمهورية،  محافظات  من  عددا  العرض  يجوب 

نظرا ألهميته، حيث يدور العرض حول انتصارات 

أثناء  واجهها  التي  والتحديات  املرصي  الجيش 

حرب أكتوبر املجيدة، وكيف تغلب عليها بتامسك 

الشعب والوقوف خلف الجيش لينترص يف النهاية 

سيف،  نارص  بطولة  وانتصار”  “عبور  العدو.  عىل 

الكومي،  عادل  الدهشان، منري مكرم،  السالم  عبد 

عادل  نوح،  حسن  سامل،  إميان  مونيا،  سمري،  نوال 

الفتاح،  عبد  محمد  عابدين،  محمد  شعبان، 

والطفل  بشاي،  أمين  دياب،  املختار، محمد  سعيد 

استعراضات  خلف،  وليد  ألحان  عصام،  أحمد 

أرشف فؤاد، مخرج منفذ أحمد شحاتة، مخرجون 

إخراج  طارق،  أدهم  عمر،  محمد  مساعدون 

محمد الحويل.

الفني للمرسح  البيت  املخرج إسامعيل مختار رئيس  رصح 
قريبا  ستعرض  الجديدة  العروض  من  كبريا  عددا  هناك  أن 

عىل مسارح الدولة، كالتايل:
ملا  »اضحك  املرسحي  العرض  يقدم  بالعتبة  القومي  املرسح 
متوت« بطولة نبيل الحلفاوي، محمود الجندي، إميان إمام، 
السيد،  عصام  وإخراج  الرميل  لينني  تأليف  عثامن،  سلوى 
يف  »حدث  املرسحي  العرض  الحديث  املرسح  يستقبل  كام 
الغرباوي  مازن  إخراج  يوسف  وليد  تأليف  السعادة«  بالد 
باسم  املخرج  يجري  كام  القادم،  فرباير  عرضه  املقرر  ومن 
أحد عروض  تكليف«  »أمر  املرسحي  بروفات عرضه  قناوي 
مبادرة “اعرف جيشك” الذي أطلقها البيت الفني للمرسح 
املرسح  وعىل  قريبا،  عرضها  املقرر  ومن  املايض  أكتوبر  يف 
»كوميديا  املرسحي  العرض  بروفات  انتهت  الكوميدي 
نظرا  ميامي  مرسح  خشبة  عىل  سيعرض  الذي  البؤساء« 
أول  يف  الكوميدي  باملرسح  الصيانة  أعامل  استكامل  لعدم 
رحاب  بطولة  رضوان  مروة  وإخراج  تأليف  العرض  فرباير، 
الغد  مرسح  أما  الصاعدة.  النجوم  من  ومجموعة  الجمل 
عم  »شقة  املرسحي  العرض  الفتتاح  فيستعد  بالعجوزة 
وعىل  عثامن،  جالل  وإخراج  مهران  سامح  تأليف  نجيب« 
مرسح الشباب تجري حاليا بروفات العرض املرسحي »يوم 
الفرقة  نظمتها  التي  االرتجال  ورشة  نتاج  جدا«  معتدل 
أواخر العام املايض، وقد تم اختيار عدد كبري من املتقدمني 
للمشاركة يف العرض الذي سيقدم قريبا عىل خشبة املرسح. 
كام  بسيوين،  سامح  وإخراج  عثامن  سامح  تأليف  العرض 
الزمن  »رحلة  بعرض  للعرائس  القاهرة  مرسح  يستعد 
نور،  محمد  وإخراج  زكريا،  يحيى  وإشعار  تأليف  الجميل« 
عليا  »نص  املرسحي  العرض  اإلسكندرية  فرقة  ستقدم  كام 
الحايل »شيكو  العرض  االنتهاء من  بعد  ونص عليك« وذلك 
وأمري الغابة« العرض تأليف محمد مصطفى وإخراج أحمد 
العرض  هذا  أن  إىل  الفني  البيت  رئيس  أشار  وقد  السيد. 

يقدم ضمن مرشوع مرسحة املناهج.

قام بتحرير الصفحة : محمود عبد العزيز
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الجمهورية  مستوى  عىل  املدن  شباب  ملراكز  العام  االتحاد  ينظم 
تقام فعالياته تحت رعاية خالد  الذي  الشباب،  الرابع ملراكز  املهرجان 
محافظات  من  محافظة   24 يف  والرياضة،  الشباب  وزير  العزيز  عبد 
أول  األقرص  محافظة  يف  العام  هذا  ختامه  حفل  ويقام  الجمهورية، 

مارس.
ملراكز  العام  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  فضل  أحمد  املستشار  أعلن 
سالم،  رسالة  الفن  شعار  يحمل  العام  هذا  مهرجان  أن  املدن،  شباب 
مراكز  أعضاء  من  املشرتك  الفريق  يكون  أن  املسابقة  رشوط  وأهم 

شباب املدن وأن يكون السن من 18: 35 عاًما.
محافظة  يف  واختتم   2015 يف  أقيم  األول  املهرجان  أن  فضل  وأوضح 
مرىس مطروح، أما املهرجان الثاين فأقيم عام 2016 وكان حفل ختامه 
مبحافظة  واختتم   2017 عام  الثالث  املهرجان  وأقيم  الشيخ  برشم 

األقرص.
املسابقة  أن  التحكيم  لجنة  لبيب عضو  محمد  املرسحي  املخرج  وأكد 
املتميزة  العروض  الختيار  فرباير،   24 يوم  حتى  باملحافظات  مستمرة 
عىل مستوى الجمهورية.. كام أوضح أن أكرث املحافظات مشاركة هذا 
العام من حيث العدد هي محافظة القاهرة التي تقدم منها 19 عرضا 
مرسحيا. أشار لبيب إىل أن مشاهدات عروض محافظة الدقهلية تجري 
املسابقة  يف  عمل  من  أكرث  مبشاركة  سعادته  عن  وأعرب  يناير،   26 يف 
من املحافظة هذا العام، وعرب عن سعادته باملشاركة يف املهرجان عضو 
الشبابية  الطاقات  وأن  املوضوع مجهد جدا،  أن  التحكيم، رغم  بلجنة 

تجعله يف غاية السعادة، كام تجعله يف حرية الختيار املتميزين.
املسابقة  نتيجة  ليلتي« و»إحنا«  ينتظر عرضا »هذه  ذاته  السياق  ويف 
إىل  للتأهل  بطاقات  ثالث  ضمن  واحدة  بطاقة  عىل  أحدهام  ليحصد 
ختامي مدينة األقرص، حيث قدم العرضني ضمن فعاليات املسابقة عن 

محافظة الدقهلية عىل مرسح مركز شباب مدينة ميت غمر.
األحداث  تدور  ليلتي«:  »هذه  عرض  مخرج  نارص  عمرو  املخرج  قال 
املكان  يف  من  ليكتشف  بتفجريه،  ويهدد  مرسحا  يقتحم  عجوز  حول 
بعد ذلك أن القنابل ليست متفجرات وإمنا هي عبارة عن مقتطفات 
يف  العجوز  هذا  بها  مر  نفسية  إنسانية  اجتامعية  حياتيه  ومواقف 

حياته.
شباب  مركز  فرقة  أن  ليلتي«  »هذه  مخرج  نارص  عمرو  وأوضح 
شباب  مركز  إدارة  مجلس  من  الدعم  كل  تلقى  املرسحية  السنبالوين 

ماديا  الفريق  يدعم  الذي  بدوي  إيهاب  قيادة  تحت  السنبالوين 
مبرسح  األوىل  املوجهة  درغام  جيهان  إىل  الشكر  وجه  كام  ومعنويا 
أحمد لطفي السيد عىل توفري املرسح ملدة ثالث لياٍل قبل السفر مليت 

غمر للمشاركة يف املسابقة.
مرسحية »هذه ليلتي« بطولة السيد فتحي – العجوز، أسامة إبراهيم 
- الدكتور، األب، املسئول، محمد فاروق - املدرس، كبري الفقراء، ماجي 
أحمد  الطفلة،   – عمران  ندى  األم،   – الحديدي  والء  األم،   - زيد  أبو 
الفتى   - السعداوي  أحمد  الطفل،   - مدكور  عامد  امليت،   – الليثي 
- أطفال  الحسيني  املدرسة، محمود  - أطفال  البلطجي، أحمد طلعت 
املدرسة، السيد البسيوين، أحمد عبده - مجموعة األموات، عيل هشام 
- فتى القاممة، تصميم وتنفيذ ديكور محمد طلعت، إعداد موسيقي 
أحمد الدسوقي، ومخرج منفذ إسالم إبراهيم، ومدير الخشبة محمود 

العتباين، تأليف مصطفى مراد، إخراج عمرو نارص.
أكد  وقد  »إحنا«،  بعرض  الصحبجية  فرقة  تشارك  نفسها  املسابقة  ويف 
ومجموعة  هو  فكر  أنه  الفرقة  مؤسيس  أحد  البحريي  محمد  الدكتور 
وأمين عيل، وأرشف  الوهاب  عبد  الحميد  وعبد  باسم عديل  املؤسسني 

الفرقة  أن  إىل  مشريا  الفكري،  والتطرف  الرديء  الفن  تحدي  يف  عودة 
تضم املسلم واملسيحي بني مؤسسيها، تأكيدا عىل وحدة نسيج الوطن 
األول  العمل  أنه  البحريي  أكد  فقد  الفني  العمل  عن  أما  الواحد، 
أضاف:  الله.  عبد  ملحة  د.  السعودية  الكاتبة  قصة  عن  وهو  للفرقة، 
نقابة  املنصورة عىل مرسح  فقط ألهايل  واحدة  ليلة  العمل  تم عرض 
األطباء يف 24 يناير قبل العرض يف املسابقة الرسمية عىل مرسح مركز 

شباب ميت غمر.
وعن دوره قال البحريي إنه يقوم بدور رجل بسيط بائع بطاطا، رايض 
يتعرض إلغراء  فيه حياة وعشق وطأمنينة،  يرى  للنيل  عاشق  بحياته، 
ومتنى  الطأمنينة.  هذه  يهدم  الذي  الرصاع  ويحدث  والسلطة،  املال 
األضواء  من  مبزيد  يحظى  وأن  للمهرجان  والتوفيق  النجاح  البحريي 

واإلعالم تتناسب مع حجم املشاركة فيه.
بحريي،  محمد  عديل،  باسم  الفقي،  محمد  بطولة  »إحنا«  مرسحية 
وديكور  عيل  الوهاب  عبد  إهداء  وأشعار  رجال،  الله  عبد  ألحان 

جوزيف وهيب استعراضات ورؤية إخراجية د. أمين عيل.

أحمد الدسوقي

المدن شباب  لمراكز  العام  االتحاد 
الرابع مهرجانه  يطلق 

القاهرة تشارك  لبيب:  محمد 
بأربعة عشر عرضا مسرحيا
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للمرسح  قدم  الذي  ندا،  فيصل  والسيناريست  الكاتب  قال 
هناك  نعم  الكوميدية:  املرسحيات  من  كبريا  عددا  املرصي 
يقدم  وما  الكوميديا،  كتاب  ندرة  إىل  يرجع  وذلك  كبرية،  أزمة 
بيد  العنان  فيها  يرتك  اسكتشات  من  أكرث  ليس  اآلن  أعامل  من 
اآلداب،  عن  خارجة  كانت  لو  حتى  اإلفيهات،  إلطالق  املمثل 
وسيلة  هو  اآلداب  عن  الخروج  أن  يعتقد  الكوميدي  فاملمثل 
النجومية،  إىل  للوصول  طريقه  اإلسفاف  أن  ويتصور  للشهرة 
كتاب  وندرة  الكوميدي،  املرسح  تراجع  إىل  بدوره  أدى  ما  وهو 
الكوميديا. أضاف: أذكر أنه أثناء عرض مرسحية “أهال يا دكتور” 
تابع:  العرض.  بوقف  فقمت  النص،  عن  بالخروج  املمثلون  قام 
مرسح القطاع الخاص كان رافدا هاما للعروض الكوميدية، وألن 
من  هذا  قلل  فقد  مغلقة،  الخاص  القطاع  مسارح  من  الغالبية 
فرتة  الخسائر  من  الكثري  تكبدت  وأنا  الكوميدي،  النص  وجود 
الثورة لوقوع مرسحي يف منطقة وسط البلد، وظللت ملدة ثالثة 
أن  إىل  أشار  املرسح.  الجامهري عىل  إقبال  أعاين من عدم  أعوام 
النجوم وعدم  أسعار  الكوميدية غالء  الكتابة  تراجع  أسباب  من 
وجود وسائل دعاية كافية ومشجعة، مضيفا: القطاع العام يقدم 
عروضا مرسحية طاردة للجمهور، وال تشجع الكاتب عىل تقديم 
عرض كوميدي وهي تنجح فقط عىل صفحات الجرائد ويف آراء 
النقاد. وحتى نشجع الكتابات الكوميدية فعلينا أن نخلق املناخ 
الخاص مرة  القطاع  باستعادة مرسح  نقوم  للمؤلف، وأن  الجيد 
األداء  حق  ومنها  حقوقهم،  الكتاب  إعطاء  إىل  إضافة  أخرى، 
ومنها  املختلفة  النجاح  عوامل  توفري  يجب  املسلوب،  العلني 

الدعاية املناسبة وإعطاء املؤلفني حقوقهم األدبية واملالية. 

المواصفات تغريت 
مستقرة  مرص  كانت  عندما  الطوخي:  محمود  الكاتب  قال  فيام 
ونجوم  كوميدي  مرسح  هناك  كان  وثقافيا،  واقتصاديا  سياسيا 
أمثال نجيب الريحاين وعيل الكسار والسيد بدير، الذي كان أول 
من قام بعمل فرق مرسحية للتلفزيون تخرج منها نجوم كثريون 
الحقبة  هذا  متيزت  وقد  عوض،  ومحمد  املهندس  فؤاد  منهم 
بوجود مجموعة من كتاب املرسح الكوميدي أمثال بهجت قمر 
للمرصيني  مرسحا  نقدم  كنا  اإلبياري،  السعود  وأبو  سامل  وعيل 
الثامنينات  فرتة  إىل  وصوال  املشاهد،  متناول  يف  تذكرة  بسعر 
مشاهدة  وكانت  املرسح،  يغزون  العرب  السائحون  بدأ  عندما 
الكوميديا  مواصفات  فتغريت  السياحة،  من  جزءا  العروض 
الكوميديا  وأصبحت  الكوميدي،  املرسح  جمهور  وتغري  املرصية 
ما  عن  باغرتاب  املواطن  وشعر  العريب،  السائح  إلرضاء  تقدم 
من  أكرث  يف  وبعده«  »بكرة  مرسحية  قدمت  أين  وأذكر  يقدم، 

النص  غياب  آلخر،  حني  من  البعض،  يشكو 
الكوميدي، يقولون “أين هو اآلن؟ وكان 
إن  حىت  وخلص”،  فيه  وكان  وجرب،  زمان 
ضبط   - نفسه  ذات   - الكوميدي  المسرح 
في اآلونة األخرية يقدم نصا تراجيديا ينظر 
ال  يقولون:  مباشرة!..  الموت  عني  في 
يوجد كتاب دمهم خفيف فمن أين يأتون 
الكوميديا  تأتي  أين  من  الفرح،  بالكالم 
يعاني  هل  الكالم؟  هذا  صحة  ما  إذن؟! 
كوميدية؟  نصوص  أزمة  فعال  مسرحنا 

فلماذا؟ بنعم،  اإلجابة  كانت  وإذا 

رنا رأفت

للمؤلف  الجيد  المناخ  نخلق  أن  ندا: علينا 
الخاص القطاع  نستعيد مسرح  وأن 

نادر صالح الدينفيصل ندا

ولماذا؟ حقا..  اختفى  هل  الكوميدي..  النص 

400 موقع وحققت نجاحا ساحقا، وأتساءل: هل نرشت نصوص 

كوميدية يف الفرتة املاضية لكتاب كوميديني؟

فكرة  من  يقرتب  ال  الحقيقي  واملؤلف  أزمة،  هناك  أضاف: 

تعد  الكوميديا  ألن  وذلك  األربعني،  سن  بلوغه  قبل  التأليف 

أصعب أنواع الكتابات، فأنا مل أقرتب من الكتابة الكوميدية حتى 

وأقرتح  طويلة،  خربة  لدي  وأصبح  عاما  خمسون  عمري  أصبح 

الكوميدي،  للتأليف  ورش  إقامة  األزمة  هذه  نتخطى  حتى 

ومسابقات تفرز مؤلفني للنصوص الكوميدية.

التلفزيونية الدراما   
يف  عامة  أزمة  هناك  نعم،  حمدي:  مصطفى  الكاتب  وقال 

يتجهون  املرسحيني  الكتاب  أغلب  ألن  املرسحية  النصوص 

بالكاتب  الدولة  اهتامم  لعدم  التلفزيونية،  الدراما  كتابة  إىل 

فلامذا  الرتاجيديا،  أو  الكوميديا  سواء  الكتاب،  ورعاية  املرسحي 

يوجد  ال  نصوص مرسحية  فبدون  نعلم  وكام  للمرسح؟  يكتبون 

مرسح، إضافة إىل أن الكوميديا أصعب أنواع الدراما، لذا هناك 

يف  اختالف  هناك  تابع:  للكوميديا.  املتميزين  الكتاب  يف  ندرة 
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الثمانينات  الطوخي: في 

الحالية  الكوميديا  النجار:  كرم 

الكوميديا  تغريت مواصفات 

اإلفيهات  تعتمد على 

المصرية إلرضاء السائح العربي 

الخارجة والمبتذلة

الذي يضحك هو  أصبح  الحايل، حيث  الوقت  الكوميديا يف  نوع 
االجتامع  التواصل  مواقع  إىل  يرجع  وذلك  الخارجة،  اإلفيهات 
املوقف  تعد كوميديا  فلم  الكوميديا،  بتغيري مفهوم  قامت  التي 
»تياترو  الجمهور، وقد عملت فرتة يف  القادرة عىل إضحاك  هي 
النظر عن  اإلفيهات بغض  إطالق  يعتمد عىل  األمر  مرص« وكان 
عىل مرسح  املتاحة  األماكن  قلة  هناك  كذلك  أضاف:  املوضوع. 
الدولة وغياب مرسح القطاع الخاص، فال تتوافر مسارح لتقديم 
وقد  الصاوي،  ساقية  مثل  قليل  عدد  سوى  مرسحية  عروض 
انترش االرتجال بشكل كبري واالسكتشات الرسيعة، مام أدى إىل 

انخفاض مستوى الكوميديا.

الكوميدية النصوص  أكرث  ما 
توجد  ال  أنه  رزق  محسن  املؤلف  ذكر  أخرى  نظر  وجهة  ومن 
عند  وفكر  ثقافة  أزمة  هناك  ولكن  كوميدية  نصوص  أزمة 
عىل  تعرض  عندما  الكوميدية  فالنصوص  الكوميديانات، 
عدد  هناك  ألهوائه،  وفقا  بتعديلها  الفنان  يقوم  الكوميديانات 
الثقافة،  أقل  وما  أكرثها  ما  ولكن  الكوميدية  النصوص  من  كبري 
يقدموا  أن  ويودون  مرص  مرسح  تجربة  إىل  ينظرون  الجميع 
أنواع املرسح قائم  تجربة مامثلة. أضاف: مرسح مرص نوع من 
الفكرة  تابع:  فردية،  كوميدية  قدرات  يحوي  االرتجال،  عىل 
النجم  وجود  كوميدية  عروض  من  يقدم  ما  اآلن عىل  املسيطرة 
بأن  اآلية  قلب  يجب  لذا  يقدمه،  الذي  بالنص  االهتامم  وعدم 
النجم،  قبل  أوال  الجيدة  النصوص  باختيار  اإلنتاج  جهات  تقوم 
الرأي  ضد  وأنا  جمهوره،  ويجلب  نفسه  يفرض  الناجح  والعمل 

الذي يقول إن ذوق الجامهري تغري. 

الضحك واختلف  الجماهري  ذوق  اختلف 
ويرى السيناريست واملؤلف نادر صالح الدين أن ذوق الجامهري 
كبرية  نسبة  أن  املشكلة هي  وإن  الضحك،  اختلف  كام  اختلف، 
وأيضا  التغري،  هذا  يواكبوا  ومل  أنفسهم  يطوروا  مل  النجوم  من 
يقدم  كان  ما  نقدم  أن  نستطيع  نعد  فلم  املرسح  سمة  تغريت 
وإذا  فصول،  أربعة  أو  ثالثة  من  عرض  تقديم  من  السابق،  يف 
نعلم  وكام  النجوم،  من  بعدد  ذلك  نطعم  أن  فعلينا  ذلك  أردنا 
هناك  نعم،  أضاف:  بذلك.  تسمح  ال  املرسح  إنتاج  إمكانية  فإن 
يرتكوا  مل  الكتاب  كبار  أن  إىل  إضافة  الكوميديا،  كتاب  يف  ندرة 
تلتهم، وأرى أن هناك رضورة  التي  بينهم واألجيال  حلقة وصل 
ألن يحدث تواصل بني األجيال، مشريا إىل أن هناك كتابا جيدين 
تطوير  ويجب  جيد،  بشكل  تدريبهم  يجب  مؤهلني،  غري  ولكن 
يلم  أن  رضورة  إىل  إضافة  الكاتب،  يفيد  بشكل  الكتابة  ورش 

الجيل الحايل مبا كان يقدم من عروض مرسحية. 

مسيطرة الصورة  كوميديا 
النصوص  يف  أزمة  هناك  نعم،  عالم:  محمد  املخرج  وقال 
االستعراضية،  الكوميديا  كتاب  ندرة  إىل  إضافة  الكوميدية، 
يبذل  للكتابة  عمل  ورش  بعمل  يقومون  املخرجني  يجعل  مام 
عىل  نعتمد  أن  يجب  ال  وأضاف:  كبريا.  مجهودا  املخرج  بها 
علينا  ولكن  كوميدية،  نصوص  تقديم  يف  فقط  الشباب  الكتاب 
أمثال  الكوميديا  يف  املؤلفني  كبار  بكتابات  نستعني  أن  أيضا 
كبار  نصوص  عىل  االعتامد  ونستطيع  الطوخي،  محمود  الكاتب 
كثريا،  تغريت  الكوميديا  تابع:  العرص.  بروح  وتقدميها  الكتاب 
إىل  إضافة  اللفظي،  اإلفيه  وكوميديا  الصورة  كوميديا  سيطرت 
كوميديا  وهو  جديدا  نوعا  أوجدت  ميديا«  »السوشيال  أن 
هناك  أن  إىل  أيضا  أشار  املرسح.  يف  يوظف  الذي  الكوميكس 
إىل  نصوصه  يقدم  وأن  نفسه  عن  مؤلف  كل  يعلن  ألن  رضورة 

مديري املسارح.

الكوميديا مفهوم  تغري 
كوميدية،  نصوص  أزمة  هناك  نعم،  النجار:  كرم  الكاتب  وقال 
مشريا  كتابتها،  ويجيدون  يقدمونها  للغاية  قليل  عدد  فهناك 
ومرسح  مرص  مرسح  دخول  بسبب  الكوميديا  مفهوم  تغري  إىل 
النهار، فأصحب الكوميديا الحالية تعتمد عىل اإلفيهات الخارجة 

نجوما  وليسوا  سوداء،  نجوما  أصبحوا  يقدمونها  من  واملبتذلة، 
ساطعة، وحالت مثل هذه التجارب دون سطوع نجم أي مؤلف 
كتابة  أضاف:  املوجة.  هذه  مواجهة  يستطيع  لن  ألنه  جديد، 
من  وأصعب  بل  الكتابات،  أنواع  أصعب  من  الراقية  الكوميديا 
التلفزيون  يقوم  ألن  بالغة  رضورة  هناك  أن  وأرى  الرتاجيديا، 
وإن  حتى  كوميدية،  مرسحيات  يقدم  أسبوعي  برنامج  بعمل 
النتقاء  متخصصة  لجنة  بعمل  ونقوم  واحد،  فصل  من  كانت 
األعامل الكوميدية الجيدة وعرضها، وتكون هناك متابعة بشكل 
املناسب  املناخ  الكوميدي  للمؤلف  يتوفر  أن  يجب  كام  كبري، 

حتى يستطيع أن يبدع.

نصوص  هناك  أزمة،  بالفعل  هناك  جرب:  محمد  املخرج  وقال 
لذلك  يكفي،  يكاد  ال  للغاية،  قليل  عددها  ولكن  كوميدية 
املمثلني  طاقات  عىل  تعتمد  الكوميدية  العروض  أصبحت 
تتجه  االعرتاضات  أكرث  اليوم  وأضاف:  االرتجال،  أو  الكوميدية 
أن  يجب  مرشوع  وهو  كوميديا،  من  يقدمه  فيام  مرص  ملرسح 
يقدم 15, 16 عرضا يف العام وهو ما يتطلب وجود عدد كبري من 
هادفة  كوميديا  تقديم  نريد  مخرجني  باعتبارنا  ونحن  النصوص، 
لتغطية  كاٍف  كتابتها  يتم  التي  النصوص  وجادة ولكن هل عدد 
العرص،  لغة  الختالف  تغري  الكوميديا  شكل  تابع:  الكم؟  هذا 

وساد اإلفيه اللفظي فتغريت بالتايل لغة الضحك.

وأكد نجم الكوميديا أحمد بدير عىل وجود أزمة نص كوميدي، 
قال:  الكوميديا.  مشكلة  أساس  هي  األزمة  هذه  أن  إىل  مشريا 
كان لدينا قدميا كتاب عظام يف الكوميديا أمثال عيل سامل، لينني 
عىل  النجوم  يعرث  حتى  اآلن  وغريهم،  معاطي  يوسف  الرميل، 
نص جيد فال بد أن يبذلوا جهدا كبريا، واليوم ال يصح أن تعتمد 
امللل  أصابها  الجامهري  ألن  والنكات،  اإلفيهات  عىل  الكوميديا 
من هذه النوعية، الجامهري تريد عرضا مرسحيا له قوام وهدف 
خالل  من  وليس  املوقف  خالل  من  الكوميديا  وتحىك  وقيمة، 
وهناك  الكتاب،  من  كبري  مجهود  إىل  يحتاج  وهذا  السخرية، 
وأن  الشباب  للكتاب  مسابقات  الثقافة  وزارة  تقيم  أن  رضورة 
الراحلني  الكوميديا  نجوم  مواهبهم، وعن  إلبراز  الفرصة  متنحهم 
الكوميديا  تاريخ  الكوميديا صنعوا  نجوم  من  أجيال  هناك  قال: 
عادل  جيل  وتالهم  املهندس  فؤاد  األستاذ  الريحاين  نجيب  مثل 
إمام وسعيد صالح ويونس شلبي ومحمد صبحي وغريهم، مشريا 
إىل أن هناك تواصل أجيال وأن يف الوقت الحايل يوجد جيل من 
الشباب املوهوب يف الكوميديا ولكن ما ينقصه هو وجود النص 

الجيد )املهم الورق(. 

اكتشاف مشروع 
إىل  نظرنا  إذا  الكوميدي:  املرسح  مدير  السيد  أحمد  وقال 
الكوميديا  ولكن  أزمة،  لدينا  فنحن  القديم  بالشكل  الكوميديا 
الكوميديا  مع  ويتعاملون  خاص،  فكر  لهم  لكتاب  الحالية 
عىل  مبنية  وليست  العنارص،  مكتملة  معينة  حالة  أنها  عىل 
أحد  والكوميديا  املرسح  عنارص  عىل  تعتمد  فقط،  الكوميديا 
الحديث،  املنطق  بهذا  أزمة  توجد  ال  أنه  واعتقادي  عنارصها، 
تتالىش  الرسيعة  الوجبات  ومرسحيات  االسكتشات  أضاف: 
ينتج  محدودا،  إنتاجه  أصبح  الخاص  القطاع  مرسح  وتختفي، 
اإلسكندرية ورأس  يقدم يف  وما  ثالثة عروض سنويا،  أو  عرضني 
ال  وهي  أواي،  التيك  مرسحيات  مبثابة  هي  عروض  من  الرب 
ننظر  أن  تحتم  رضورة  هناك  أن  وأعتقد  مرسحية،  عروضا  تعد 
املدارس  ومواكبة  العرص  بروح  الحايل  الوقت  يف  الكوميديا  إىل 
القدمية،  املدارس  عند  نقف  أن  يجب  وال  الحديثة،  املرسحية 
وكتابا  نصوصا  لدينا  أن  فسنجد  الحديث  باملنهج  نظرنا  فإذا 
وجبة مرسحية  أنه  عىل  املرسح  إىل  ينظرون  ومتميزين  جيدين 
ويتفق  املرسحية،  الفرجة  عنارص  جميع  عىل  مبنية  متكاملة، 
انتقاء  يف  تساهم  النصوص حيث  يف  مسابقات  إقامة  مع  السيد 
واملخرجني  الجيدة  النصوص  من  مجموعة  وتضح  جيدة  عنارص 
انتقاء  تستطيع  لجنة  وجود  هو  أهمية  األكرث  ولكن  الجيدين، 
يقيم  قال:  الكوميدي  املرسح  دور  وعن  الجيدة،  العنارص 
الكوميدي،  املرسح  فرقة  ألعضاء  مسابقة  الكوميدي  املرسح 
ستفرز  أنها  وأعتقد  وإخراجها،  نصوص  بتأليف  سيقومون  حيث 

مخرجني ومؤلفني وفنانني يف شتى مجاالت املرسح.

محمود الطوخي

كرم النجار

أحمد بدير
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10 حوار]

لجمع  بدأنا مشروعا ضخما 
كافة  الرتاث من  وتوثيق 

ربوع مصر

إسقاط  وناعسة  أيوب  عزب:  أشرف  المخرج 
المعاصر المصري  الواقع  على  تراثي 

ناجي ورشيف عبد الوهاب ولبنى الشيخ، فلبنى مثال ليست مطربة 
حمدي  وكذلك  مسجال  صوتها  فأخذنا  الاليف،  الغناء  من  متمكنة 
واملنشدين  حي،  فغنائهم  الغناء  محرتيف  وهم  الباقني  لكن  هيكل، 
مع  الوجدانية  الحالة  عىل  يعتمد  ألنه  اليف،  غنائهم  معظم  عامة 

الناس، وهي حالة يصعب تحقيقها مع البالي باك.

التجربة؟ تلك  مع  الجمهور  تجاوب  مدى  ما 
مع  وكذلك  قفشة،  أو  إفيه  كل  مع  ونالحظه  جدا  كبري  التجاوب 
غناء  تجاه  الجمهور  من  إعجاب  صيحات  أحيانا  تصدر  وقد  الغناء، 
الهواري،  فتحي  أو  سليم  ميادة  أو  ناجي  مروة  غناء  مثل  معني، 
فغالبا مانجد هذا اإلعجاب الحي خصوصا أن يف املرسح العالقة مع 
هذا  هنا  أي  واآلن(  )هنا  بخاصية  آخر  فن  أي  عن  تتميز  الجمهور 
يحدث اآلن، فيصنع حالة معايشة مع الجمهور، فالجمهور يف بعض 
األحيان يوقف سري العرض ويطلب إعادة من مروة ناجي يف الغناء، 
باألمس مثال أحد املتفرجني طلب منها أغنية مختلفة متاما ليست يف 
العرض، إذن توجد حالة التجاوب. سيد جرب يقوم بعالقة حرة مبارشة 
حالة  فيصنع  اإلجابات  منهم  ويأخذ  الجمهور  ويسأل  الصالة،  مع 
الصالة  يتداخلون مع  الكورس منهم من  وأيضا  واملعايشة.  التجاوب 

مثل ميتو وباسم وأحيانا يقولون ويردون مع الجمهور.

الحية  الموسيقى  بني  المزج  في  الفكرة  ما 
المسجلة؟ والموسيقى 

وموسيقى  باك،  بالي  موسيقى  للموسيقى:  مستويات  ثالثة  توجد 
هاف بالي باك، وموسيقى حية متاما. فاملوسيقى البالي باك مسجلة 
يف االستوديو بأوركسرتا كامل وهي أصوات الكورس وأصوات املقدمة 
مايسمى  أو  األصيل  اللحن  عىل  التنويعات  أما  والنهاية،  والبداية 
اللحن واإليقاع األيويب فقام بإعادة توزيعه امللحن أحمد الحجار وقام 
التغيري فيام بينها،  التيمة يف مثانية مقطوعات، حاول  باستغالل هذه 
الخاص مبروة  باك وهو  بالي  ماهو هاف  فهذه موسيقى حية ومنها 

يقدم  البالون  مسرح  على  جاهني  صالح  بقاعة 
العرض  واالستعراضية  الشعبية  الفنون  قطاع 
الشعيب  الرتاث  من  وناعسة(  )أيوب  المسرحي 
الخدمات  إدارة  يتولى  الذي  عزب  أشرف  للمخرج 
دبلومة  عزب  يحمل  بالقطاع.  الرتاث  وجمع  الفنية 
المعهد  من  والدراما  النقد  في  العليا  الدراسات 
أخرج  الفنون،  بأكاديمية  المسرحية  للفنون  العالي 
والهواة  الدولة  لمسارح  المسرحيات  من  الكثري 
لمسرح  منها  والجامعات،  الجماهريية  والثقافة 
للمسرح  والقمر(  غراب  )والواد  )المسخ(،  الشباب 
)أيوب  وأخريا  للطليعة،  و)القدر(  للحديث، 
الشعبية.  للموسيقى  القومية  للفرقة  وناعسة( 
التجرييب  المهرجان  في  مرات  عدة  شارك 
جهات  عدة  من  التكريم  أشكال  من  الكثري  ونال 
له  اإلخراج.  في  الجوائز  من  الكثري  وحصد  فنية، 
لعمق  ونظرا  الفنية.  بالصحافة  نقدية  ممارسات 
نتحاور  أن  بد  ال  كان  الرتاثية  لألعمال  الفين  تناوله 
حول  الهامة  النقاط  من  الكثري  لتوضيح  معه 
إدارة  تقدمه  ما  وكذلك  وناعسة(،  )أيوب  عرض 
إدارتها. يتولى  اليت  الرتاث  جمع 
حوار: أحمد محمد الرشيف

اآلن؟ وناعسة  أيوب  لماذا 
املرصي  الواقع  مع  تشابها  بها  وجدت  تراثية  حكاية  وناعسة  أيوب 
أصابت  التي  واملرض  العجز  حالة  أن  مبعنى  يناير،   25 ثورة  بعد 
بها  وجدت  عام  بشكل  والشعب  ورجاال  شبابا  املرصي  املجتمع 
الوقت  نفس  ويف  الرتاثية،  الحكاية  يف  أيوب  شخصية  مع  تشابها 
متاما يف  مثل مرص  أيوب  الكثري ملرض  وتحملت  التي صربت  ناعسة 
التشابه بني هذه  لهذا وجدت هذا  بها،  التي متر  تحملها والصعاب 
شخصية  التشابه  هذا  أكد  وما  املرصي،  والواقع  الرتاثية  الحدوتة 
الغزاوية، هذه الشخصية هي التي تحاول اإليقاع بناعسة، والغزاوية 

شخصية رمزية.

مع  للرتاث  استلهام  هو  هنا  تقدمه  ما  إذن 
الواقع. على  إسقاطه 

إن استلهام الرتاث له ثالث نظريات أو مدارس أساسية لتناوله: منها 
النظرة التقديسية للرتاث أي تقديم الرتاث كام هو، والنظرة التغريبية 
نسميه  ما  وثالثا  الواقع،  عن  غريب  بشكل  الرتاث  تقديم  أي  للرتاث 
األصالة واملعارصة، أي نأخذ من الرتاث ونسقطه عىل الواقع املوجود 

سواء أكان إسقاطا سياسيا أو إسقاطا فكريا.

الرتاثية؟ المادة  لتلك  تحديثيا  شكال  قدمت  كيف 
امللحمي  املنهج  فانتهجت  بسيط  بشكل  للجمهور  الوصول  حاولت 
كرس  أو  الرابع  الحائط  بكرس  يسمى  فيام  الربيخيتي  املنهج  أو 
أو ما يسمى  الشعبية  الفرجة  قالب  للناس، فاخرتت  للوصول  اإليهام 
بريخت،  عند  الخارج  من  الشخصية  بأداء  األشبه  وهو  بالتحبيظ 
فلجأت إىل مجموعة من الكورس والكورال، الشباب والبنات يقومون 
بدور الكورس اإلغريقي وهو هنا كام عند بريخت، يقدم التعليم أو 

التحريض.
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مصادره  من  الرتاث  هذا  وجمع  الستكشاف 
األصلية؟

وهو  عليه  املوافقة  ومتت  لإلدارة  به  تقدمت  مرشوع  يوجد  نعم 

بعثة  بعثات، كل  الشعبي وهو عبارة عن مثاين  الرتاث  مرشوع جمع 

مثل  الشعبي  الرتاث  خرباء  أحد  بهم  فردا،  عرش  خمسة  من  مكونة 

الدكتور أحمد مريس والدكتور سميح شعالن والدكتور عطارد شكري 

به مصور فيديو  بعثة ومعه فريق كامل  فيكون كل منهم عىل رأس 

املواد  وجامعو  بيانات  ومحللو  بيانات  ومسجلو  فوتوغرافيا  ومصور 

فلنفرض  والنجوع.  والكفور  للقرى  يذهبون  ميدانيون  باحثون  وهم 

يسمى  ما  إىل  فألجأ  انتهت  رقصات  به  وجدت  ملكان  ذهبت  أنني 

لجمع  استبيان  استامرات  وتوجد  النتقائهم  سبل  وتوجد  باإلخباريني 

يكون  البعثة  وهذه  كاملة،  بيانات  لدي  يصبح  وبالتايل  املعلومات، 

أشعار  القومية وكاتب  الفرقة  بها مصمم من فرقة رضا ومصمم من 

يستمعون ويحرضون احتفاالت أعياد امليالد والزواج وكل االحتفاالت 

التي تقام بهذه األماكن. توجد بعثة سرتحل إىل الواحات وكذلك إىل 

النوبة وجنوب سيناء والبحر األحمر والقناة ووسط الدلتا، يستقبلهم 

وسائل  لهم  توفر  التي  املحافظة  باسرتاحات  ويقيمون  املحافظون 

االنتقال واملعيشة. هذا املرشوع لو تكفلت به الدولة سيتكلف مبلغا 

خرافيا، أما هذا املرشوع الذي قدمته فميزانيته تبلغ 480 ألف جنيه 

فقط.

البعثات؟ تلك  انطالق  يبدأ  ومىت 
الواحات ومرىس مطروح،  تتجه إىل  بعثة  التجهيز ألول  بالفعل  بدأنا 

فلدي تخوف من تغيري دميوجرافيا املكان، فمرىس مطروح والواحات 

الجديدة  والطرق  والوحدات  فدان  املليون  استزراع  مسألة  بدء  بعد 

البيئة  من  سيغري  ذلك  أن  الطبيعي  من  هناك،  إنشاؤها  بدأ  التي 

بالعمل  اللحاق  فأحاول  والتقاليد،  العادات  وبالتايل  هناك  الجغرافية 

والتحرض  العمران  بدخول  تتلوث  أن  قبل  البكر  البيئة  بهذه  هناك 

وحدوث التغري االجتامعي.

ذلك؟ غري  القادمة  الفرتة  في  اإلدارة  مشاريع  ما 
جمع  وأيضا  الشعبية،  السرية  عروض  مرشوع  حول  ذكرناه  ما  لدينا 

الرتاث الشعبي، كذلك تم عمل أرشيف للبيت الفني منذ بدء تاريخه 

وحتى اآلن، قمت بعمل تأسيس لتاريخ الفرق يف كتيب شامل تاريخ 

للمرسح عىل  القومي  املركز  مع  االتفاق  وتم  اآلن،  حتى  كلها  الفرق 

طباعته، سيتم اإلعالن عنه يف مؤمتر صحفي.

هي  ما  اإلدارة  عن  بعيدا  مخرجا  بصفتك  أنت 
القادمة؟ مشاريعك 

سعيد  تأليف  املتاريس  أطفال  أو  البؤساء  مرسحية  بإخراج  أقوم 

مسار  عىل  اإلرشاف  مسئولية  أتوىل  كام  الثقافة،  قصور  لهيئة  حجاج 

مهرجان مرسحي  وهو  الوطنية،  للهوية  )باديب(  مسابقة  املرسح يف 

مركز  يقيمها  مسابقة  وهذه  العربية،  الدول  كل  فيه  تشارك  دويل 

اململكة  اإلعالمية يف  والدراسات  باديب لالستشارات  املستشار أحمد 

منها  فروع  خمسة  يف  متنح  هذه  باديب  وجائزة  السعودية،  العربية 

املرسح والقصة القصرية والشعر والفن التشكييل والتأليف املوسيقي، 

وقد بدأ تلقي األعامل من املشرتكني من سن 18 إىل 40 سنة لتشجيع 

التواصل  لتأكيد  الفصحى،  باللغة  العمل  يكون  أن  برشط  الشباب، 

أن  العام  هذا  واشرتطنا  املشاركني.  بني  املوحدة  العربية  والهوية 

من  عروض  خمسة  انتقاء  تم  وقد  الوطنية.  الهوية  املوضوع  يتناول 

الخمسة  العروض  العربية،  الدول  كل  من  عرضا  وعرشين  واحد  بني 

املختارة من السعودية والعراق والكويت واإلمارات وعرض من مرص 

تحت  فرباير   26 إىل  فرباير   22 من  الفرتة  يف  العيسوي،  خالد  إخراج 

باديب.  ومركز  العربية  للدول  وجامعة  املرصية  الثقافة  وزارة  رعاية 

أما لجان التحكيم فهي لجان أكادميية يشارك فيها د. رضا غالب، د. 

يوسف منصور، د. عصام الدين أبو العال. د. أمين الشيوي، د. مدحت 

الكاشف. وسيقام املهرجان إما مبركز الهناجر للفنون أو بقاعة صالح 

جاهني بالبالون.

عمال  أنتج  فعندما  الفرق،  طبيعة  ومع  معه  وتتامىش  واالستعراضية 
الربابة  توجد  الشعبية  للموسيقى  القومية  الفرقة  خالل  من  فنيا 
واملزمار والطبل البلدي واألرغول والناي، كل هذا يتم توظيفه داخل 
الجامهريية  ويحقق  الشعبية  األعامل  يف  يتحقق  ما  وهو  األعامل 

املطلوبة.

الشعبية  للفنون  الفين  البيت  مهمة  أن  تعين 
اليت  الرتاث  وجمع  الفنية  الخدمات  إدارة  ومهمة 
أو  المادة  جمع  مجرد  ليست  إدارتها  على  تقوم 
أيضا  وتقديمها  وإنتاجها  بل  فقط،  توثيقها 

للمتلقي؟
فهو  به،  الناس  نذكر  ويك  للناس،  نقدمه  يك  الرتاث؟  نجمع  ملاذا 
تفقد  بدأت  والتي  والقيم  والتقاليد  العادات  من  مخزون  عن  عبارة 
وال  الجار  تحرتم  وال  الكبري  تحرتم  ال  الناس  نرى  فبدأنا  املجتمع،  يف 
وعندما  باملجتمع،  تهدمت  قيم  كلها  فهذه  اآلخر،  حرمة  تحرتم 
تراثية  لها مردود يف أعامل  القيم  أن كل هذه  الرتاث نجد  نبحث يف 
أو معروف  اإلذاعي عوف األصيل  املسمع  موجودة، فنجدها مثال يف 
ونحن  قيم  به  ترايث  ماهو  كل  قدميا،  نسمعه  كنا  الذي  اإلسكايف 
من  املخزون  هذا  استحرض  وعندما  ثانية.  مرة  لرنسخها  عنها  نبحث 
يوجد  ألنه  استلهام  فهذا  الرتاثية  واألغاين  والتقاليد  والعادات  القيم 
والتطوير  التجديد  عن  وتبحث  هذا  عن  تبحث  الفني  بالبيت  فرق 
موسيقية  قطعة  عن  له  أكشف  فعندما  أعامل.  من  تقدمه  فيام 
منتج  والستلهام  للخيال  بابا  له  تفتح  أن  ميكن  قبل  من  يسمعها  مل 
جديد، فمثال عندما أجمع تراث النوبة، النوبة بها ثالثة لغات بثالث 
أماكن جغرافية بينام مايقدم يف فرقة رضا هو نوع واحد، ومايقدم يف 
الفرقة القومية هو نوع واحد، فأين باقي األنواع؟ وعندما أفتح هذا 
فبدال  اآلخرين،  النوعني  يف  املبدع  مخيلة  يثري  فإنه  للمبدعني  الباب 
من تقديم رقصة واحدة ستقدم ثالثة رقصات، وكذلك البيئة البدوية 
فلدينا شامل وجنوب سيناء والبحر األحمر مرىس مطروح والواحات، 
مايقدم يف مرص هو فقط من مرىس مطروح والواحات. فأين الباقي؟ 
يف  موضوعات  بطرح  أبدأ  وعندما  مجموع.  وغري  موجود  غري  فهو 
بوابات  لك  أفتح  فأنا  إذن  الشعبي  الرتاث  وجمع  السرية  مرشوع 

جديدة وأفق جديد للعمل. تلك هي فلسفتي يف إدارة هذا املكان.

باحثني  فريق  يتضمن  مشروع  يوجد  هل 

في  الحديث  الحركي  التعبري  استخدام  تم  أنه  يالحظ 
الرتاثي. والشكل  الموضوع  هذا 

عرصية  مالبس  مالبسهم  جديد،  بشكل  الكورس  تقديم  حاولت 
األول  املستوى  مستويني  فلدينا  الشخصيات،  باقي  عن  ومختلفني 
الخمس  به  يقوم  والذي  الحدوتة  داخل  التمثيل  والثاين  الحيك 
وهناك  والغزاوية،  وهامم  وعامر  وناعسة  أيوب  وهم  شخصيات 
مستوى الحيك أو الرسد وهو ما تقوم به الشخصيات الخارجية وهم 
الحريك صممنا  التعبري  تقديم  تم  عندما  وبالتايل  املعارصين،  الشباب 
مالبسهم  لكن  العصا  رقصة  يرقصون  فمثال  معهم،  يتناسب  ماهو 
األصالة  بني  املزج  حالة  نصنع  فهنا  وأسود،  ذهبي  باللونني  عرصية 

واملعارصة أي تكوين حالة تناول الرتاث بني تأصيله ومعارصته.

حكاية  في  الدراما  وتراجيدية  األحداث  قتامة  رغم 
ألوانا  تضمنت  السينوغرافيا  فإن  وناعسة  أيوب 

وإيجابية. متفائلة  نظرة  تحمل 
نقدم  أن  السعدين  وحيد  د.  الديكور  مصمم  مع  باالشرتاك  حاولت 
الحدوتة بها يشء من التفاؤل والبهجة وليست شديدة الكآبة، خاصة 
فنزعنا مسألة  ثانية،  ويعود  أيوب  يشفى  نهايتها سعيدة، حيث  وأن 
من  ويشء  بهجة  أكرث  بشكل  للموضوع  ونظرنا  السوداوية  النظرة 
املرح. فأخذنا الجو البدوي القديم ومزجناه بجو الخيامية العريب يك 
الشعبية، ويف نفس  الرتاثية  العروبة بشكل عام والحالة  يعطينا حالة 
الوقت ال تستطيع أن تقول أيوب من أي بيئة؟ ألن القالب املوضوع 
اللغة  ناطقي  كل  وإىل  جميعا  إلينا  ينتمي  أيوب  به  صار  هنا  فيه 

العربية يف أي مكان.

إليك  بالنسبة  جديد  الرتاثية  الموضوعات  تناول  هل 
مخرجا؟ بوصفك 

هشام  الفنان  إىل  حسن  طارق  والزميل  أنا  به  تقدمنا  مرشوع  هذا 
تقديم  مرشوع  وهو  الشعبية،  للفنون  الفني  البيت  رئيس  عطوة 
بأيوب  تبدأ  مرسحي  عرض   25 تقديم  ويتضمن  الشعبية  السرية 
عنرتة  يزن،  بن  سيف  اليتيم،  وسعد  الرشقاوي،  أدهم  ثم  وناعسة 
وبهية،  وياسني  ونعيمة،  حسن  الهاليل،  زيد  أبو  الزئبق،  عيل  الهاليل، 
وعرض كيد النسا، وحمزة البلهوان، واألمرية ذات الهمة فاطمة بنت 
مظلوم، موضوعات تراثية كثرية والسرية الهاللية تتضمن أجزاء كثرية. 
فاتفقنا عىل تقديم عروض تخص هوية البيت الفني للفنون الشعبية 

11حوار] [

العربية موضوع مهرجان مسرحي عربي في فرباير الهوية 

نعمل على تقديم عروض تخص هوية 
الشعبية للفنون  الفين  البيت 
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اإلنتاج في مصر 
لذلك  أوال  الربح  يستهدف 

الجيدة الكتابات  تغيب 

للمسابقة التقدم  أنتوي  أكن  لم  جمال:  عيسى 
المسرحي النص  في  ساويرس  بجائزة  الفائز 

12حوار [

فالقامئون عىل إنتاج العروض سواء يف املرسح أو يف السينام والفيديو لهم معايري 
مبتطلبات  مرتبطة  املعايري  تلك  يقدمونها،  التي  واألعامل  النصوص  يف  معينة 

السوق الذي يعود عىل املنتج بالربح يف النهاية.
أن محمود جامل  رغم  القومي  باملهرجان  التأليف  جائزة  ملاذا حجبت  أعلم  وال 
بعض  به  الغناء«  قتلوا  أن  »يوم  كان  وإن  حتى  رائعني  بنصني  مشاركا  كان 
من  أكرث  نص   »30 »سينام  فإن  النقدية،  اآلراء  بعض  الدرامية حسب  املشكالت 

رائع وكان يستحق جائزة من وجهة نظري.
أو  والمخرجني  الكتاب  بني  التواصل  أزمة  في  الحل  ما   -  
أزمة  األزمة  وهل  المصري  المسرح  في  اإلنتاج  جهات 

نشر؟ أزمة  أم  جماهريية  معايري 
باإلضافة إىل عدم وجود خطة تسويق جيدة يف  بالسببني  تتعلق  األزمة  بالتأكيد 
التسويق  تستطيع  إدارات  وجود  وعدم  الدولة،  ومسارح  للمرسح  الفني  البيت 
الفني  البيت  إنتاج  من  تقدم  جدا  رائعة  عروضا  فنجد  جيد،  بشكل  للمنتج 
يف  كنت  الجيد،  التسويق  عدم  بسبب  شيئا،  عنها  يعلم  أحد  ال  ولكن  للمرسح، 
2014 أعمل مخرجا مساعدا يف العرض املرسحي )اليل بنى مرص( بطولة محمود 
الجندي ومحمد ثروت ومجموعة كبرية من النجوم، من قام بالتسويق والدعايا 
الجندي، فهو  الفنان محمود  للمرسح، ولكن  الفني  البيت  إدارة  للعرض مل يكن 
الذي ذهب وتواصل بنفسه مع بنك مرص وأبلغهم أن العرض عن حياة طلعت 
حرب، فحجز البنك 2000 تذكرة للعرض، هل هذا دور املمثل أم هو دور إدارة 

التسويق والدعايا واإلعالم بالبيت الفني؟
الرقص  على  واالعتماد  االستعراضي  المسرح  عودة  مع   -  
على  تأثريا  لذلك  ترى  هل  الشامل،  الممثل  فكرة  وظهور 

للعمل؟ الدرامي  البناء 
»ليايل  املرسح، يف  الكلمة، حتى خارج  تعشق  العربية شعوب حكاءة،  الشعوب 
حصاد  أثناء  الجميع  يجلس  كان  املرصي،  الفلكلور  من  وهي  مثال  الحصاد« 
يف  وليس  لآلخرين،  وقصص  حكايات  منهم  كل  ويحيك  يتسامرون  املحصول 
الكلمة، وكانوا قدميا  العربية تجدهم يقدسون  الجزيرة  مرص وحدها، ففي شبه 
كان  ما  إذا  يضيف  أن  ميكن  الرقص  أن  أرى  وأنا  الشعرية،  املبارزات  يقيمون 
الدرامي  النوع  هذا  تفوقوا يف  من  أبرز  ولعل  جيد،  بشكل  العمل  داخل  موظفا 

الهنود، فثقافتهم قامئة عىل التعبري بالجسد حتى يف الشعائر الدينية.
الموهوب  المؤلف  بني  الفرق  ما  نظرك  وجهة  من 

األكاديمي؟ والمؤلف  الحرفي  والمؤلف 
الكتابة،  املوهبة يشء أسايس يف كل األحوال، إن مل تكن موجودة فلن تستطيع 
من  وهناك  آلخر،  شخص  من  تتفاوت  النسب  ولكن  املوهبة  لديه  والجميع 
آخر  شخص  عن  شخص  مييز  ما  يستطيع،  ال  وآخر  موهبته  اكتشاف  يستطيع 
النقدي  الجانب  عىل  ركزت  ولو  ومهاراته،  موهبته  وتنمية  تطوير  أسلوب  هو 
للفنون  العايل  باملعهد  الدراما  أستاذ  إمام  سيد  د.  كاتبا،  تكون  أن  تستطع  مل 
اقرأه  ثم  مؤلفا،  باعتبارك  اكتبه  نصا  تكتب  حينام  يقول  دامئا  كان  املرسحية 
الخطأ أن تكتب وأنت تقيم لكل فعل درامي  ناقدا، ولكن من  باعتبارك  وعدله 
وزنا نقديا ورمزيا، وتحسب كل فعل باملازورة - كام يقال - وهذه هي إشكالية 
الكاتب األكادميي، فهو أحيانا يقع يف هذه اإلشكالية، مام يتسبب يف خروج عمل 
الدرامي ولكنه ال يصلح سوى للقرءاة فقط، وعىل  البناء  درامي جيد من ناحية 
املؤلف أن يتعامل مع نصوصه حني يعيد قراءتها وال يأخذه بها شفقة، فيحذف 
مجهود،  من  فيها  بذل  قد  كان  مهام  مجانية  يراها  شخصية  حتى  أو  جملة  أي 
أنه حني  جيدا  ويعلم  الذاتية  قدراته  يف  يثق  الذي  املوهوب،  املؤلف  هو  وهذا 
عىل  املقدرة  ميتلك  ال  فهو  الحريف  املؤلف  أما  منها،  أفضل  سيخلق  فكرة  يفقد 

صناعة حبكة جيدة وليس لديه القدرة عىل قراءة أعامله ونقدها.
تطويرها؟ آليات  هي  وما  المؤلف  أدوات  هي  ما 

يكون عىل متاس دائم مع مجتمعه، يستطيع قراءته قراءة جيدة وفهم متطلباته، 
يعلم  واملعرفة،  الثقافة  من  جدا  كبري  قدر  عىل  املؤلف  يكون  أن  يجب  وكذلك 
من  شخصية  إىل  كلامت  بعض  مجرد  من  ويحولها  شخصياته  يرسم  كيف  جيدا 
ما يحدث  لكل  مراقبا جيدا  يكون  أن  يتطلب  التفاصيل، وذلك  كاملة  لحم ودم 
يف  ويخزنها  اليومية  أحداثه  خالل  يراها  التي  الشخصيات  كل  ويخزن  حوله، 
ككتاب  الوقت  طوال  نحتاج  إليها..  الحاجة  عند  باستدعائها  يقوم  ثم  ذاكرته، 
عرب أن نناقش قضايا مجتمعنا وتكون ذات أولوية عىل مائدة الدراما املرسحية، 
بقضايا  يهتم  البعض منهم ال  الجيدين يف مرص ولكن  الكتاب  الكثري من  وهناك 

املجتمع أو يناقشها بشكل سطحي.
القادمة؟ والمشاريع  األعمال  عن  ماذا 

أقوم حاليا بكتابة مسلسل درامي اسمه »حالة فردية«، مسلسل متصل منفصل 
مكون من خمس عرشة قصة، متصلة ببعضها من خالل شخص فاقد للذاكرة وهو 
من يجمع كل الخطوط الدرامية، باإلضافة إىل كتاب ساخر مل ينته بعد، ومسلسل 

إذاعي.

التمثال داخل منزله حتى ال يراه الناس، وعاش يف وحدته مع متثاله، الذي يذكره 
دوما مبا حدث يف ذلك اليوم، يوم هريوشيام.

للمسابقة؟ تقدمت  وكيف  ساويرس  بجائزة  عرفت  كيف 
كتب  األول  الجزء  النص من جزأين،  إطالقا، ألن  للمسابقة  التقدم  أنوي  أكن  مل 
يف  الثاين  الجزء  ألنهي  سنوات  الخمس  قرابة  وتركته  توقفت  ثم   ،2009 عام  يف 
السيناريو بفيلم  أغسطس 2014، وكنت قد تقدمت من قبل للمسابقة يف فرع 
)الغابة  مبرسحية  تقدمت   2015 ويف  يوفق،  مل  ولكن   ،2013 آخر  يف  )اإلمام( 
ضغط  لوال  العام  هذا  التقدم  أنوي  أكن  ومل  أيضا،  توفق  ومل  أسد(  انتظار  يف 
أرى أن  املريغني، والكاتب واملخرج أرشف حسني. كنت  الناقد محسن  صديقي 
غري  زمنية  وفرتة  آخر  مبجتمع  خاصة  قضية  ويناقش  مجتمعنا،  عن  بعيد  النص 
الجائزة إال أنهم قالوا إن  التحكيم بعد حصويل عىل  زماننا، وهذا ما قلته للجنة 
والدرامية ووضوح  الفنية  الناحية  من  العمل  ولكن جودة  املحتوى  ليس  املعيار 

الشخصيات وانضباط الحبكة الدرامية هي املعيار األسايس للتقييم.
بنصف  الحفل  الجوائز وقبل  توزيع  يوم  إال  بالجائزة  أعلم  أنني مل  الطريف  من 
ساعة، عن طريق مكاملة من أحد األصدقاء، وكانت إدارة املهرجان قد أبلغتني يف 
اليوم السابق إال أن شبكة املحمول مل تكن جيدة فلم أسمع الخرب، حتى تلقيت 
باألسانسري،  مالبيس  ارتداء  أكملت  أنني  لدرجة  أجري،  فرحت  صديقي  مكاملة 
وظللت طوال الطريق معتقدا أنه مقلب من أصدقايئ حتى زوجتي ظنت ذلك، 

ومل أصدق إال حني استلمت الجائزة بنفيس.
أزمة  أنها  أم  مصر  في  كتاب  أزمة  هناك  حقا  هل 

مفتعلة؟
إنتاجية،  املشكلة  ولكن  جدا  جيد  ورق  هناك  مرص،  يف  كتاب  أزمة  يوجد  ال 

في  المدرسي  المسرح  من  الفين  مشواره  بدأ 
مشرف  على  كتاباته  عرض  الثانوية،  المرحلة 
بالرفض،  فقوبلت  المدرسي  بالمسرح  النشاط 
فقط  نحتاج  لكتاب  نحتاج  »ال  المشرف  له  وقال 
المدرسة.  مسرح  في  ممثال  فبدأ  لممثلني«، 
كل  يسجل  وظل  وموهبته،  حلمه  يرتك  لم 
اآلخرون  رآه  لو  حىت  مؤثرا  ويراه  به  يمر  موقف 
درامية  قوالب  في  أفكاره  يضع  كان  عابرا،  موقفا 
دراسته  وأثناء  شخصيات،  لها  ويجسد  )مسرحية( 
من  تأليفه  من  عروضا  قدم  العمالية  بالجامعة 
)الغابة  فقدم  التعليمية،  المطرية  إدارة  إنتاج 
حيا(. يعود  هاملت   – مالمح   - األسد  انتظار  في 
عام  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  التحق 
مشوار  في  رحلته  بدأت  هنا  ومن   ،2005
مسرح  خالل  من  فقدم  آخر،  مسارا  تتخذ  الكتابة 
منها  كثرية  مسرحيات  شمس  عني  جامعة 
هريماجدول(. )التاجر، 
الكتابة،  احرتاف  رحلة  ليبدأ   2009 عام  تخرج 
كما  المسرحية،  النصوص  من  مجموعة  وقدم 
وكان  مصر(،  )مسرح  كتابة  ورشة  في  شارك 
األخرية  )الساعة  مسرحية  المسرحية  نصوصه  آخر 
ساويرس  بجائزة  فازت  اليت  الكولونيل(  حياة  في 
لعام  األدباء  كبار  فرع  مسرحي  نص  ألفضل 
الحوار.. هذا  أجرينا  الجائزة  وحول   ،2017
حوار: محمد حلمى

حياة  في  األخرية  )الساعة  مسرحية  عن  حدثنا  بداية،   -  
العام؟ لهذا  ساويرس  جائزة  على  الحاصلة  الكولونيل( 

ألقى  الذي  الطيار  إن  يقول  تصدق«  ال  أو  »صدق  يف  خربا  قرأت   2007 عام 
القنبلة الذرية عىل هريوشيام يف السادس من أغسطس، من مواليد نفس اليوم، 
الجحيم يف ذكرى  أن يصنع  يوم مولده، وهي مفارقة غريبة جدا،  ألقاها يف  أي 
البدء يف  ميالده، فقررت أن أكتب عنها مونودراما وعرضتها عىل صديقي، وبعد 
مرجع  إىل  استنادا  كتابتها  أعيد  أن  قررت  فرتة  وبعد  توقفنا،  للمرشوع  التجهيز 
الثانية،  العاملية  الحرب  وعن  الحادث  وعن  الزمنية  الفرتة  تلك  عن  تاريخي 
وجمع  البحث  رحلة  أثناء  معا،  دمجتهام  تم  خيايل،  من  أحداث  إىل  باإلضافة 
من  مهام  جزءا  وكانت  أمامها  توقفت  التي  األحداث  بني  من  كان  املعلومات 
البناء الدرامي أنه كانت هناك طفلة تدعى )ساين( كفيفة، تسكن يف قرية تبعد 
القنبلة،  وميض  رأت  الطفلة  تلك  إن  قيل  الكيلومرتات،  بعرشات  هريوشيام  عن 
فأخذت ذلك الحدث وقمت بتطويره من خييإيل أن ذلك الطيار بعد إلقاء القنبلة 
شعر بالندم فظل يبحث حول املدينة عن حياة إال أنه مل يجد سوى هذه الطفلة 
لها منذ  أبيها كان يحيك  أنه مالك ألن  الحياة، فذهب ليحدثها وظنت  عىل قيد 
لها يوما من السامء وستستطيع أن ترى حني قدومه  مولدها عن مالك سيهبط 
وميضا شديدا، وسيشفي ذلك املالك عينيها، فظنت ساين أن هذا هو املالك الذي 
حدثها أبوها عنه، يف الوقت الذي كان يرى نفسه فيه شيطانا، أودى بحياة ستة 

وستني ألفا من البرش يف أقل من ثالث دقائق.
أحداث املرسحية تبدأ والطيار يحتفل بعيد ميالده الثامنني وحيدا، وال يوجد معه 
الحرب  انتهاء  عقب  له  صنع  قد  التمثال  هذا  كان  منزله،  داخل  له  متثال  سوى 
املنظامت  تدخل  مع  القنبلة،  إلقاء  لذكرى  وتخليدا  لبطولته،  وتقدير  كتكريم 
نقل  تم  بطولة  وليست  جرمية  اليابان  يف  حدث  ما  إن  قالت  التي  الحقوقية 
هذا  صاحب  أن  علموا  حني  الجريان،  مع  حرجا  له  فسبب  منزله،  أمام  التمثال 
يضع  أن  فاضطر  دقائق،  بضع  يف  األرواح  آالف  حصد  الذي  نفسه  هو  التمثال 
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يعالج مشكلة  العرض 
إطار مختلف  المرأة في 

وجديد

ملك أوبرا  مسرح  على  المرأة  قضايا  يناقش 
شخصية«  »أحوال 

قوية،  شخصية  جعلها  ما  هو  محامية  كونها  ورمبا  حقيقي،  غري  بشكل 
دامئا.  مسموع  رأي  وذو  جريئة  األخريات..  الفتيات  بني  طويل  لسانها 
الجيد  ومن  “أحوال شخصية”،  بالعمل يف مرسحية  أنا سعيدة  أضافت: 
أن أجد مرسحية تتحدث عن املرأة وقضاياها، فعىل الرغم من أن املرأة 
يبدو أنها أخذت كثريا من حقوقها، فإن هذا من الناحية الشكلية، أما يف 

حقيقة األمر فهناك الكثري والكثري الذي سيتحدث عنه العرض.
العايل  باملعهد  أنا طالبة  العرض فقالت:  أما ندى عفيفي إحدى بطالت 
صعيدية  فتاة  بدور  أقوم  واإلخراج،  التمثيل  قسم  املرسحية  للفنون 
ال  قدمية  وتقاليد  عادات  من  هربا  القاهرة  إىل  وجاءت  الصعيد  تركت 
الصعيد  يف  باملرأة  املتعلقة  والتقاليد  فالعادات  اآلن،  حتى  متارس  تزال 
وهي  املرياث  مبسائل  يتعلق  ما  يف  خاصة  كثريا  الرجل  من  أقل  تجعلها 
قضية هامة يطرحها العرض بقوة، وما مييز األمر بالنسبة يل أنني أقوم 
بدور صعيدية عىل الرغم من أنني لست سمراء البرشة مثال، وهو األمر 
صعيدية.  أو  صعيدي  لدور  ممثلة  أو  ممثل  اختيار  يتم  عندما  املعتاد 
فالقضايا  مسمي،  عىل  اسم  شخصية«  »أحوال  فتقول:  جعفر  ملياء  أما 
محل النقاش قضايا شخصية جدا ولكنها يف نفس الوقت موجودة بقوة 
ويجعله  األمر  مييز  العرض  يف  املستخدم  الحيك  وطبيعة  املجتمع،  يف 
صعبا عىل املمثل امُلطالب بأن ميثل معظم دوره وهو جالس يف مواجهة 
بامللل،  الجمهور  يشعر  أن  دون  ما  حكاية  لهم  يحيك  وكأنه  الجمهور، 
حسني  أرشف  املتميز  املخرج  مع  حاليا  عليه  التدريب  نحاول  ما  وهو 

للوصول إىل أفضل صورة ممكنة للعرض بشكل عام.
أما راماج فتقول: أقوم بدور فتاة صغرية يف العرشين، هربت من أهلها 
ترى  الهرب، حيث  الفتاة  وتحاول  ترتكب جرمية،  ألن  اضطرت  أن  بعد 
أيامها ومل تحصل عىل حقها يف  لفرصة أخرى وأنها مل تعش  أنها تحتاج 
كوين  من  الرغم  عىل  أضافت:  حياتها.  يف  الرجال  بعض  بسبب  الحياة 
من  يقرب  فيام  بالتمثيل  قمت  فإنني  العربية  املوسيقى  مبعهد  طالبة 
والغناء يف  بالتمثيل  أقوم  أنني  واملميز هنا  قبل،  20 عرضا مرسحيا من 

العرض.

شيامء منصور

العرض،  العزف فليس لهم مكان محدد ثابت طوال  املشاهد من خالل 
لهم،  بالنسة  متعة  أكرث  األمر  يجعل  ما  وهو  تحريكهم،  سيتم  ولكن 
قمت  وقد  العرض،  حاالت  باختالف  ومختلفة  متباينة  األلحان  أضاف: 
باختيار آلة الجيتار والكامن والناي والطبلة، باإلضافة إىل وجود مطربة 

محرتفة وهي التي ستقوم بالغناء أثناء العرض.
نحاول  ولكن  بسيط  الديكور  أسلامن:  أحمد  الديكور  مهندس  ويقول 
لطبيعة  مناسبة  ألوان  اختيار  سيتم  كام  مبهرا،  يكون  أن  اإلمكان  قدر 
العرض  تحريك  إلمكانية  بسيطة  خامات  استخدام  مع  النسايئ،  العرض 
فيه  الذي سيتم  أوبرا ملك  أن مساحة مرسح  عناء، كام  بسهولة ودون 
مفردات  يف  أكرث  متحكام  يجعلني  الذي  األمر  صغرية،  العرض  تقديم 
يف  مبا  كامل  بشكل  العرض  قاعة  استغالل  سيتم  كام  املختلفة  الديكور 
ذلك مكان جلوس الجمهور لنضع املتفرج داخل الحدث وكأنه جزء منه، 
نظرا  متنوعة  فهي  العرض  أيضا ستضيف ملسة جاملية هامة يف  األزياء 
الختالف الشخصيات من حيث البيئة االجتامعية والحياتية ونظرا لوجود 

الشخصيات جميعا يف محل مالبس حرميي.
دور  وهو  املحامية  بدور  أقوم  العرض:  بطلت  الطوخي  عبري  وتقول 
جديد مل أقدمه من قبل، وهي سيدة تبدو رشيرة وعصبية للغاية، طوال 
الوقت تصيح يف وجه الجميع وتقوم بدور »الريسة« عليهن جميعا، قبل 
أن نعرف أنها هي األخرى مقهورة ومظلومة، وقد تحولت هكذا بعدما 
ولكن  املرة  هذه  القاهرة  بدور  لتقوم  بالخارج،  والظلم  للقهر  تعرضت 

عىل  شخصية«  »أحوال  عرض  لتقديم  حسني  أرشف  املخرج  يستعد 
مرسح أوبرا ملك، ومقرر افتتاحه بداية فرباير القادم عىل نفس املرسح.

النهائية  الربوفات  الربوفات بدأت منذ ما يقرب من شهر وجاري حاليا 
الذي  الشباب  مرسح  يتبع  العرض  لالفتتاح.  استعدادا  العمل  ملجموعة 
العرض،  بروفات  سري  يتابع  والذي  حسان  عادل  املخرج  إدارته  توىل 
باإلضافة إىل بروفات الورشة اإلبداعية للشباب التي من املقرر أن تقدم 

ستة عروض مرسحية فيام بعد بالتوازي مع خطة املرسح األساسية.
عىل  أكرث  للتعرف  شخصية«  »أحوال  عمل  مبجموعة  “مرسحنا”  التقت 
مبرسح  بتجربتي  سعيد  حسني:  أرشف  املخرج  يقول  العمل.  تفاصيل 
مجهوداته  عىل  حسان  عادل  املخرج  املرسح  مدير  وأشكر  الشباب، 
طويلة،  فرتة  توقفه  بعد  جديد  من  الشباب  مرسح  إحياء  يف  الجبارة 
بأن مرسح  وسعيد  الفرصة،  الشباب  املخرجني  من  وغريي  أنا  وإلعطايئ 
الشباب يعاد افتتاحه مبرسحية أحوال شخصية التي تناقش قضايا املرأة 
يف  جميعا  نفكر  بأن  جديرة  وأنها  املجتمع  يف  املرأة  أهمية  عىل  لنؤكد 
املجلس  رئيسة  دور  إىل  أشري  أن  هنا  أود  أضاف:  ومعاناتها،  قضاياها 
للمرأة د. مايا مريس يف االتفاق مع مدير املرسح عىل تحريك  القومي 

العرض باملحافظات ليك تصل الرسالة ألماكن أكرث.
عن  منهن  كل  تتحدث  فتيات  أربع  بطولة  العرض  حسني:  وأوضح 
قضيتها من خالل الحيك املرسحي مع وجود فواصل درامية وغنائية بني 

الحكايات تحمل بعض الكوميديا املحببة لرشيحة كبرية من الجمهور.
الدين: »أحوال شخصية« حالة  العرض ميرسة صالح  يقول مؤلف  بينام 
خاصة، يعالج مشكلة املرأة يف إطار مختلف بعيدا عن األطر التقليدية 
السابقة من حيث القضايا محل النقاش ومن حيث التنوع الذي سعيت 
إليه أثناء كتابتي للنص الذي استغرق فرتة من البحث والدراسة املتأنية، 
كان  لذلك  للرجال  بالنسبة  صعبة  تكون  قد  وقضاياها  املرأة  فطبيعة 
بشكل  ومعاناتها  قضاياها  يف  وأفكر  املرأة  موضع  نفيس  أضع  أن  بد  ال 
املرأة  تخص  وقضايا  مفردات  استخدام  إىل  النهاية  يف  أصل  ليك  قريب 

بشكل دقيق.
تلحيني ألغاين وموسيقى  اعتمدت يف  فقال:  الكفراوي  امللحن حازم  أما 
وجعلت  الجمهور  أعجبت  طاملا  التي  الحية  املوسيقى  عىل  العرض 
تحمل  فإنها  الحية  املوسيقى  صعوبة  من  الرغم  وعىل  أقرب،  املوضوع 
العرض  عىل  جيدة  روحا  يضفي  الذي  األمر  تلحينها،  يف  خاصة  متعة 
املرة جميعا من  العازفني هذه  النهاية، واملميز يف األمر أن  املرسحي يف 
واملميز  هذا،  عىل  املخرج  مع  االتفاق  وكان  نسايئ،  فالعرض  النساء، 
ببعض  للقيام  املرسحي  العرض  داخل  توظيفهم  العازفني سيتم  أن  أيضا 

13بروفة [[

لمناقشة  العرض  الحي مدخل  الحكي والغناء 
المرأة مشكالت 
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الكناس

الساكن المجتمع  لبنية  فاضحة  مونودراما 

الكثرية  للعروض  نظرا  قلق  وأنا  املونودراما  عروض  إىل  أدخل  ما  عادة 
عىل  والوهم  الصناعة  قيمة  فيها  تتغلب  والتي  شاهدتها،  التي  الكاذبة 
القضايا املقدمة، فتخرج منها وكأن ال يشء حدث، فقط قدمت لك  أهمية 
ببعض  تتوسل  كانت  والجدوى  الوعي  من  الخالية  الدرامية  األلعاب  بعض 
تأثري كونها تفتقد  الشيقة مرت أمامك دون أي  الغبية غري  الكاذبة  األوهام 
ألوليات الجد والجامل، أو تبدو وكأنها احتفال غري معلن مبمثل ما بعد أن 
الفنية بعرض يستطيع  قيض عمر طويل عىل املرسح ويود أن يختم حياته 
بنعومة  والشخصيات  املواقف  بني  يتقلب  قدير  يبدو كالعب  أن  من خالله 
يحسد عليها، فعادة ما يقابلك عرض مونودراما تشاهد فيه تحوالت املمثل 
البطل بني عدة أدوار وعدة شخصيات مؤثرة وهامشية ليخرج عليك املعنى 
املتضمن الذي ال يزيد عن اإلشارة لكون ذلك املمثل جيدا ويستطيع التقلب 
وحركة  الصوت  تلوين  عىل  بها  باس  ال  وقدرة  فائقة  بنعومة  األدوار  بني 
الجسد، بينام يأيت يف مرتبة متأخرة أهمية املعنى الداخيل أو الفلسفة التي 
وأعتربها  العروض  تلك  من  أهرب  ثم  ومن  املرسحي،  العرض  بعامل  تحيط 
الذي  باملنطق  املونودراما  تلعب  أن  ولكن  تفيد يف يشء،  لن  مريضة  كاذبة 
الرسيعة  املشاهد  من  مجموعة  عرب  املعلنة  غري  املجتمع  طبيعة  يكشف 
طبيعة  ويدعم  الداخلية  الشخصيات  بتفاصيل  يهتم  كاريكاتريي  بإطار 
املوضوع البسيط فهذا يعني أنك أمام عمل شيق ميكن أن يقدم لك الجديد.

أبو  جامل  املوهوب  الفنان  قدمه  الذي  )الكناس(  الليبي  العرض  أن  رغم 
إنتاج”  بال  “مرسح  مهرجان  فعاليات  عدوان ضمن  ممدوح  نص  عن  ميس 
يف دورته األخرية، يدور يف نفس الفلك الذي أرشت إليه )عرض يقدم ملمثل 
يقوم بأداء عدة أدوار(، فإن املوهبة املعتنى بها والقدرة الفائقة عىل الوعي 
الشكيل  االنتقال  برسعة  الكبري  واالهتامم  لعبها  التي  الشخصيات  بطبيعة 
مشوقا  العرض  وبدا  األخرية،  اللحظة  حتى  باملشاهدين  أمسكوا  والصويت، 
خفيفة  الكوميديا  بوابة  عرب  للناس  ومير  والرؤى  األفكار  من  لكثري  يطرح 
الظل، كام أنه يكشف وببساطة أن كل إنسان ميكن الكشف عنه وعن كثري 
بالحياة  النابض  والفقري  الغني  )القاممة(  خالل  من  شخصيته  تفاصيل  من 
والشقية  النقي  والكاره  املحب  واملستهرت  الدنيا  عىل  املمسك  والكسول 
وزوجته،  الربجوازي  والصحفي  الفران  والحرامي  الرشطي  واملريض  العاهرة 
ويحاول  بينها  فيام  االنتقال  رسيع  وكان  الشخصيات،  من  كثريا  الرجل  قدم 
التوسل ببعض اإلكسسوارات واملالبس واملاكياج حتى يقنع املتلقي ويعطيه 
معاين ومفاتيح الشخصية يف عجالة دون أن يشعرك ولو للحظة بالضجر أو 
ميرر إليك شعور ما باالفتعال، كام أن تلك الطريقة كانت تزيد من اإلحساس 

للمواقف  مساعدته  ميكنها  التي  العنارص  كل  يطوع  الذي  املمثل  بكوميديا 

معتني  كاريكاتريي  بشكل  املواقف  بعض  قسوة  رغم  ويعرضها  املختلفة 

بتفاصيله الداخلية.

عاد  الذي  الكناس  ذلك  عند  وتنتهي  تبدأ  والتلميحات  األفكار  تلك  كل 

للمنطقة التي كان يعمل بها بعد غياب ملدة ثالثة أشهر، عاد الرجل بحنني 

ابنه  أن  الخاصة وكيف  مأساة حياته  لنا  ليكشف  الذي يحب  لعمله  جارف 

اتهمته  التي  الحرباية  زوجته  رغبة  عىل  بناء  منزله  من  طرده  قد  الوحيد 

التعامل  بكيفيات  لجهله  نظرا  الوحيد  ابنهام  قتل  يف  السبب  كان  بأنه  زورا 

الصحيح مع مرض الطفل الصغري، رضخ االبن لرغبة الزوجة دون أن يراجع 

تاريخه مع األب الذي ضحى بكل يشء يف سبيل توفري معيشة كرمية لالبن 

الوحيد.

الشارع  متأل  التي  القاممة  علب  يستعرض  والكناس  الدرامي  الحدث  يبدأ 
ويعرفها واحدة واحدة من خالل معرفته املسبقة بكل أهل الحي ثم يتحول 
الحدث مع  أو ملهاة كل منهم، وينتهي  شيئا فشيئا إىل متثيل دور ومأساة 
اللعبة من جديد مع جيل  ببدء  إيذانا  العمل  والدة طفل جديد يف منطقة 

آخر قد يجدد الحاالت االجتامعية التي تم عرضها.
العلب  من  بكثري  املرسح  تكدس  فقد  العرض،  الذي صاحب  املنظر  أما عن 
الكناس  وعربة  املنازل  بعض  ألبواب  أطر  وهناك  القاممة  وأكياس  الكرتون 
العمل  ومخرج  معد  تصور  طريقة  وهي  املزدحم،  املكان  يف  بها  يلف  التي 
مع  ولكن  املقدمة،  للدراما  كإطار  متاما  مفيدة  إنها  الخضريي،  العزيز  عبد 
من  كثري  يف  املمثل  ُتفد  ومل  الوقت  معظم  يف  عائق  ككيان  يل  بدا  األسف 
بأي  وكانت  وال  أحداثه  تساعد  ومل  العمل  عىل  كعبء  بدت  فقد  األحيان، 
حال من األحوال مفيدة لعني املتلقي ومؤثرة يف فكرته عن املنظر املناسب، 
فليس معنى تقديم إطار واقعي يناسب الحدث املقدم تكديس الفضاء بكل 
تلك املهمالت التي كان ميكن اختزالها يك تفسح مجاال للمؤدي يك يأخذ حقه 

يف التلوين الصويت والحريك.
وعىل جانب آخر، لعبت األزياء دورا مهام يف تكملة الصورة املرجوة وبدت 
واملتباينة،  املختلفة  وتكويناتها  املقدمة  الشخصيات  وطبيعة  تليق  يف صورة 
مدعوم  العمل  بأن  وإحساسه  املتلقي  لدى  طيبا  انطباعا  أعطى  أمر  وهو 

إنتاجيا يك يخرج بصورة طيبة.
العرض، فإن اجتهاد جامل بو ميس  ارتباك اإلضاءة يف بعض تفاصيل  ورغم 
مع  التعاطف  إحساس  أعطت  الفارق،  ووعيه  املناسبة  األدائية  وقدراته 
العمل خاصة، وبعد معرفتنا أن املمثل جاء للمهرجان وحده يك يقدم العمل 
بالطبع  والكبرية،  الصغرية  التفاصيل  بكل  مهتام  وكان  اإلسكندرية،  لجمهور 
خالل  من  العمل  فيها  قدم  التي  الليلة  يف  املهرجان  مساعدة  عىل  حصل 
يأيت  أن  ولكن  للممثل،  املناسبة  املساعدة  قدمت  التي  التقنية  العمل  فرق 
مع العرض املمثل فقط دون أي فرد من الفريق املصاحب، فهذا أمر صعب 

للغاية ويعرض العمل للفشل الذريع.
ممثل  أفضل  جائزة  عىل  ميس  أبو  جامل  يحصل  أن  أنتظر  كنت  حقيقة، 
باملهرجان، ولكن لجنة التحكيم أعطت الجائزة ملجتهد آخر من فريق العرض 
الطيب  أدائه  خاصة عىل  جائزة  ميس  بو  لجامل  وأعطت  )مقطع(  التونيس 

الذي يبقى يف الذاكرة كعالمة عىل املثابرة واالجتهاد.

أحمد خميس

بطاقة العرض

اسم العرض: 

الكناس

جهة اإلنتاج: 

ليبيا

عام اإلنتاج: 

2017

تألبف: 

ممدوح 

عدوان

إخراج: 

جامل أبو 

ميس
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عبثيا االنتظار  يكون  الُمخلص  يأتي  ال  حني 
الوداع..	 أغنية 

هناك أسطورة شهرية تقول إن البجعة تغرد تغريدتها األجمل قبل موتها 
وتعترب هذه األسطورة هي السبب الرئييس وراء تسمية مرسحية أنطوان 
البجعة،  بأغنية  الرويس،  القصيص  واملؤلف  املرسحي  الكاتب  تشيخوف 
انتهاء  بعد  ممثل  عن  تحيك  واحد  فصل  من  مرسحية  البجعة  أغنية 
العرض وجد نفسه وحيًدا مع امللقن املرسحي وال يجد أمامه شيئا سوى 

أن يتذكر ما مر به من نجاح وفشل يف حياته ورحلته الفنية.
بعد أن مر الكثري من العقود عىل كتابة هذا النص جاء مصطفى سعيد 
العرض  قدم  حيث  األصيل  للنص  اليشء  بعض  ُمغاير  درامي  بإعداد 
ومتثيل  إخراج  العرض  أوزوريس  باستوديو  الوداع”  “أغنية  املونودرامي 
رميون خليل كام أنه قد سبق أن حاز عىل جائزة أفضل عرض يف مهرجان 

الساقية للمونودراما.
النوم  الخمر وعيه فقد غاض يف  أفقده  العرض حول ممثل عجوز  يدور 
الخمر  زجاجة  زالت  وما  املمثل  يستيقظ  املرسحي  العرض  انتهاء  بعد 
والديكورات  املالبس  ببعض  مبعرثة  غرفة  يف  وحيًدا  نفسه  ليجد  يده  يف 
الجميع  انرصف  أن  بعد  أبوابه  املرسح  أغلق  املرسحية،  واألكسسورات 
وما من أحد يف الغرفة بل واملرسح ككل سوى هذا العجوز الذي حاول 
مراًرا أن يخرج من تلك الغرفة املوحشة ولكن دون فائدة، فقد باءت كل 
املحاوالت بالفشل فال سبيل للخروج من هذه الغرفة إال بوصول نيكيتا 
- امللقن املرسحي - ليفتح له الباب، يستسلم املمثل العجوز لهذا األمر 
بني  التمثيل  يف  وإنجازاته  حياته  من  مىض  ما  اسرتجاع  يف  ويبدأ  الواقع 
باب  ليفتح  )املخلص(  نيكيتا  ويأيت  الليلة  هذه  متر  أن  إىل  وفشل  نجاح 
أسطورة  ستتحقق  أم  نيكيتا  سيأيت  فهل  العجوز،  املمثل  لهذا  الخالص 

البجعة وتصبح هذه هي أغنية الوداع األخرية يف حياة هذا العجوز.
فهذا املمثل الذي قام بأداء أعظم األدوار عىل خشبة املرسح بدأ يستعيد 
مجده ليقوم مرة أخرى باسرتجاع األدوار التي قدمها عىل خشبة املرسح، 
دامًئا يصفق  الذي كان  الجامهري  إعجاب  ُقدمت حازت عىل  والتي طاملا 
له بحرارة، وكأن القدر وضعه يف هذه الغرفة ليساعده عىل تذكره املاىض 
مستعيًنا  املبعرثة  واملالبس  القطع  هذه  استخدام  يف  املمثل  يبدأ  حيث 
تارة  قصري  ويوليوس  تارة  هاملت  فهو  الغرفة  يف  املوجودة  باإلضاءة 
له عىل  مثيل  ال  نجاًحا  التي القت  العظيمة  األعامل  من  وغريها  أخرى، 
خشبة املرسح، وألن حياة هذا العجوز الشخصية مل تكن بالقدر الناجح 

نفسه الذي حققه بالتمثيل كانت نهاية قصة الحب الوحيدة التي عاشها 
تقبل  كثريًا مل  أحبها  التي  الفتاة  أن  العجوز  الفشل حيث يرسد  يف صباه 
بعمله كممثل وكان عليه االختيار بني أكرث شيئني يحبهام، ويظل املمثل 
بتحقق  العرض  ينتهي  أن  إىل  به يف حياته بني نجاح وفشل  ما مر  يرسد 
انتظر فالدميري  األسطورة حيث يسقط املمثل قبل أن يأيت نيكيتا فمثلام 
للكاتب  جودو  انتظار  يف  العبثية  املرسحية  يف  عبًثا  جودو  واسرتاجون 
مات  فقط  عبث  لنيكيتا  العجوز  املمثل  انتظار  كان  بيكت  صمويل 

العجوز قبل أن يأيت.

يحمل  حيث  واحد  شخص  عىل  تعتمد  كونها  املونودراما  صعوبة  تكمن 
هذا املمثل وحده عبء العرض، فمشاهدة مرسحية ال يظهر فيها سوى 
ممثل واحد يؤدي دوًرا أو عدة أدوار بني عدة حوارات درامية مختلفة 
تسبب  أن  إما  البانتومايم،  عروض  مثل  فقط  بحركات جسدية  حتى  أو 
العرض،  الستكامل  مشاعره  وتحرك  املتلقي  تجذب  أو  للمتلقي  امللل 
أن  بالذكر  التمثيل. والجدير  املمثل وإمكانيته عىل  ويأيت هذا من قدرة 
رميون خليل استطاع أن يقدم دوره برباعة شديدة فلم يتسبب يف ملل 
التمثيل  عبء  يحمل  خليل  رميون  يكن  مل  األمر،  حقيقة  وىف  املتلقي. 
بل  فحسب،  مونودراما  ممثل  أي  يحمله  الذي  فقط  الدرامي  والحوار 
وينتقل  العجوز  دور  رميون  مُيثل  فبينام  باإلضاءة،  يهتم  أن  عليه  كان 
تغري  كفاءته يف  يثبت  أن  استطاع  والعاشق  قيرص  ويوليوس  بني هاملت 
اإلضاءة تبًعا للحالة التي مُيثلها، فلم يكن هناك مصمم إضاءة، ورمبا كان 
العرض  قدم  فقد  العرض،  مبكان  املحيطة  الظروف  هو  هذا  يف  السبب 
يف غرفة باستوديو أوزوريس كام ذكرنا من قبل؛ حيث انقسمت الغرفة 
إىل نصفني؛ أحدهام للجمهور واآلخر للتمثيل، وهو ما مل نره عىل خشبة 
املرسح من قبل أن يتحكم املمثل يف اإلضاءة أثناء العرض، وميكننا القول 
كان  لو  كام  املمثل  ظهر  فقد  كبري،  بشكل  العرض  فكرة  خدم  هذا  إن 
يأيت مخلصه  أن  إىل  الوقت  ليمر  املايض  يتذكر  الغرفة وحده  يف  بالفعل 
الحائط  خالل  من  الرجل  هذا  قصة  يشاهد  فهو  املتلقي  أما  )نيكيتا(، 

الرابع.
خليل  رميون  املخرج  قدم  حيث  تقليدية  غري  مونودراما  أمام  فنحن 
يتحكم  أن  فكرة  إىل  فاإلضافة  حديث،  بشكل  الوداع  أغنية  مونودراما 
من  فبداًل  ككل،  لألحداث  فقط  عىل رسده  يعتمد  مل  اإلضاءة  يف  املمثل 
التقليدية  املونودرامات  يف  اعتدنا  كام  حبيبته  قالته  ما  املمثل  يرسد  أن 
استخدم صوت الفتاة يف الخلفية - صوت مسجل - كام آىت املمثل بفتاة 
من الجمهور لريقص معها، فهذه حبيبته التي فقدها منذ زمن بعيد قد 

عادت من جديد.

رانا أبو العال
بطاقة العرض

اسم العرض: 

أغنية البجعة

جهة اإلنتاج: 

ستديو 

أوزوريس

عام اإلنتاج: 

2017

تألبف: 

أنطوان 

تشيكوف

إخراج: 

رميون خليل
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شمس  عني  لجامعة  الذاتي  األكتفاء  مهرجان 

الفجر بموت  المنادين  أصوات 

البؤساء  عرض   فالجان يف  جافيري شخصية  فيها  يقتل  التي  اللحظة  تلك  أن 
تاريخ  يف  كثرياً  متكررة  غري  لحظة  تكون  رمبا  شمس  عني  تجارة  لكلية 
لكلود  )أو املرسحي  الروايئ  للنص  العاملي(  معالجات املرسح املرصي )ورمبا 
ميشيل شونبريج واآلن بوبليل ( ففي العادة ما تتبع العروض املرصية  حبكة 
يحظي  بينام  السني  نهر  يف  باألنتحار  حياته  جافيري  فيها  ينهي  التي  الرواية 
ماريوس  الشاب  البارون  أحضان  بني  وسعيدة  هادئة  بنهاية  فالجان  جان 
العربية  الرتجمة  صدرت  أن  فمنذ  بالتبني  أبنته  كوزيت  من  يتزوج  الذي 
التسعينيات  بداية  يف  هوجو(  )لفيكتور  البؤساء  لرواية  املرسحية  للمعالجة 
وهي تحظى بشعبية كبرية بني املخرجني يف كافة الرشائح واألمناط اإلنتاجية 
بعملية متصري  املعالجة  تلك  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  يف  قدمت  حيث 
)والثقافة  للمرسح  الفني  البيت  قدم  كام   ، ياسمني”  “أحالم  أسم  تحت 
األعتامد  بني  متنوعة  مختلفة  معالجات  والجامعة(  واملستقلني  الجامهريية 
عىل املعالجة املرسحية املرتجمة لكل من )شونبريج وبوبليل( أو عىل اإلعداد 
املرسحية..  للمعالجة  واضح  بتأثري  األصلية  الرواية  أو حتى عىل  لها  املرصي 
الخ . ولعل توقف العديد من املرسحيني أمام ذلك النص )للحد الذي جعل 
منه أحد النصوص التي يكاد أن اليخلو منها موسم مرسحي( ميكن أن يكون 
املرسحيني  بني  للبؤساء  الكبرية  الجاذبية  تلك  أسباب  حول  للتسأول  دافعاً 
يف  يسريوا  أن  عىل  أتفقوا  )غالبيتهم(  أن  خاصة  عقود  عدة  عرب  املرصيني 
ظالل الرؤية األساسية التي طرحها هوجو والتي تدفع بالرصاع بني الربجوازي 
حيث  الصدارة  إيل  )جافيري(  املخلص  القانون  ورجل  فالجان(  )جان  الصاعد 
تنترص تلك الرؤية لجان فالجان يف النهاية مع أنتحار جافيري الذي يتمزق بني 
عدم قدرته عىل السقوط األخالقي أمام املجرم املدان جان فالجان من ناحية 

، وخيانة للقانون الذي كرس حياته لتطبيقه  من ناحية أخرى.
املرصية  اإلخراجية  باملعالجات  وجافيري  فالجان  جان  من  كل  فإن  باملجمل 
بشكل  مرص  يف  املرسح  وتتلقي  تنتج  التي  الوسطي  للطبقة  وجهني  هام 
البطل  وأنتصار  املايض  لعودة  امليلودرامي  بالحس  تستمتع  والتي  أسايس 
بأخالقيته عىل ماضيه الذي يطارده يف صورة جافيري كام تشعر بالتوقري لرجل 

القانون الذي ينتحر حامية للنظام وصيانة له.
والقاسية  العمياء  السلطة  موقع  يف  جافيري  تضع  كانت  رمبا  الرؤية  تلك  أن 
التي ترغب يف تنظيم العامل وأخضاعه لقانون واحد ونظام صارم سواء أكانت 
للرغبة  تتعامل مع رسقة صغرية أو مع ثورة ،أنها تجعل من جافيري تحقيقاً 
الرؤية  تلك  يف  فالجان  فإن  املقابل  ويف    ، لإلستقرار  ودفعه  العامل  يف ضبط 
ميثل للطبقة الوسطى التي يعربعنها وميثلها )بالضبط مثل جافيري( أنه ينجح 
يف تخطي النظام واالنتصار والصعود املرة تلو املرة متحدياً كل قانون ونظام 
وينترص  بل  التكلفة  كانت  أياً  انسانيته  وتحقيق  حريته  سبيل  يف  وساعياً 
أخالقياً عىل السلطة يف النهاية ويدفع القانون إيل التنحي يف سبيل تحقيقه 

لحريته. 
أن  ذلك الرصاع  ونهايته السعيدة واملنترصة للحرية واملساوة والثورة كانت 
الوسطي  الطبقة  رؤى  يحمل  الذي  املرصي  املرسح  يف  كبرية  جاذبية  لها 
والسيايس  االجتامعي  لتحقيق مرشوعها  أندفاعها  بني  وازدواجيتها  وأحالمها 
الذي تعوقه السلطات السياسية وتعرقله منذ بدايات القرن العرشين وبني 
سندها  واألمنية  السياسية  السلطات  تلك  من  يجعل  الذي  املحافظ  طابعها 

الحقيقي يف تحقيق مرشوعها واملحافظة عىل منجزها.
ما الذي حدث إذن يف املجتمع املرصي ويف رؤية أبناء تلك الطبقة لعاملهم 
النهاية  تلك  تحقيق  من  بداًل  فالجان  ويقتل  سالحه  جافيري  يجرد  حتى 
السعيدة والتوافقية التي تريح عقل الطبقة املتوسطة وتوفر لها نوماً سعيداً 
للحرية ورعبها من  أزدواجيتها بني سعيها  فيه  تعيش  تقليدي  يوم  نهاية  يف 

الفوىض؟
رمبا تكون اإلجابة عىل ذلك السؤال ال يقدمها عرض )البؤساء( لكلية التجارة 
أخر  ثالثة عرش عرضا  بل يسهم يف تشكيلها مع  عني شمس وحده فحسب 
لطلبة جامعة عني شمس ضمن فعاليات مهرجان األكتفاء الذايت الذي أقيم 
لهذه  املتابعة  العني  تخطئ  أن  املستحيل  فمن    ، السابقة  األسابيع  خالل 
ال  غضب  لكنه   ، واملجتمع  الواقع  ضد  املتصاعدة  الغضب  حالة  العروض 
يهدف إيل تخطي الواقع أو تغريه أو محاسبته بل هو غضب ممتزج مبرارة 

يأس وشعور بأنعدام جدوى أي فعل أو حركة تجاه تغيري العامل  .. أننا أمام 
ذواتهم  يف  ويقينهم  بل  وطموحاتهم  وآمالهم  عاملهم  سلب  غاضب  شباب 
يناير  الخامس والعرشين من  العامل يف ظالل  تفتح وعيه عىل  .. جيل كامل 

2011 وتحطم عىل صخور الهزمية واليأس كل ما أمن به وأندفع لتحقيقه .
املخلص املهزوم

/الضحية المخلص 
من  أسايس  جزء  إليه  والسعي  املخلص  أنتظار  كان  الستينيات  منتصف  يف 
وعي الطبقة الوسطي التي كانت تضع  الرئيس جامل عبد النارص يف صورة 
كانت  يوليو  لنظام  املعارضة  القوى  وحتى  الراعي ملرشوعها  واألب  املخلص 
الستينيات  مرسح  ليسود  أنتقل  ما  ذلك  ولعل   . بدورها  مخلصها  تنتظر 
بأرسه وأمتد إيل مرسح السبعينيات بشكل أو بأخر يف صورة البطل املهزوم 
كان  التسعينيات  مرسح  فإن  املنتظر  للمخلص  الحضور  ذلك  مقابل  ويف   ..
ميثل اإلرتداد والنفور من كل حضور للمخلص ، لقد كانت التسعينيات هي 
زمن الكفر باملخلص .. فلم يكن هناك سوى يقني واحد وثابت لدى مجمتع 
ال  الحياة  رشوط  تحسني  هي  الحلول  أفضل  أن  وهو  التسعينيات  ومرسح 
حالة  سادت  الفعلية  الثورة  سنوات  وحتى  األلفية  بداية  منذ  ولكن  تغريها 
من تصاعد حالة الرفض والغضب داخل املجتمع املرصي من تردي األوضاع 

الجمعي  الحضور  لصالح  تقريباً  املخلص  فكرة  فتالشت  والخارجية  الداخلية 
للقوى الفاعلة أجتامعياً.

ولكن يف مرحلة )تبدد الثورة( )بحسب تعبري الناقد عبد النارص حنفي ( فإن 
املرسح املرصي أنطلق نحو تحول حقيقي يف بناء التصورات الخيالية للعامل 
التي  بالجموع  يقني  هناك  يعد  مل  حيث  وتشكله  تجمعه  التي  وللثنائيات 
تتحرك صوب بناء العامل يف تناغم وتكامل برغم تنوعها الداخيل ، ويف املقابل 
املجتمع  طلبات  تقديم  بهدف  ليس  من جديد  أستدعائه  يتم  املخلص  فإن 
أو لرفضه أو السخرية منه .. أنه مخلص مهزوم ومنسحب وفاشل .. مخلص 
مخلص  أنه  بل   .. أمل  بال  يختفي  أو  يقتل  أو  ويرحل  مهمته  عن  يتخىل 
أنسحاب  فيصبح  األحيان  بعض  يف  العروض  بعض  منتجي  ذات  يتامهي 

وهزمية مخلصهم هو أنسحابهم وهزميتهم الشخصية. 
مدكور  واملخرج سعيد  الهندسة  كلية  لفرقة  السواقي   جرارين  ولعل عرض 
عدل(  )محمد  للمؤلف  العرض  نص  أن  ذلك  مثايل  منوذج  يكون  أن  ميكن 
يقوم  محفوظ  لنجيب  الحرافيش  ملحمة  عىل  أسايس  بشكل  يعتمد  والذي 
حرافيش  يف  مختلفة  حكايات  مع  تتقاطع  التي   الشخصية  حكايته  بتخليق 
يطرح  الذي  املتفرد  عاملها  و  الخاص  نصها  تقيم  ذلك  رغم  لكنها  محفوظ 
الناجي  عاشور  يختار  حني  ففي   ، محفوظ  عامل  عىل  جديد  جيل  خيارات 

محمد مسعد
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17 [ رؤى

الجد  مسرية  يستكمل  أن  محفوظ  عند  والنبوت  التوت  حكاية  يف  األخري 
الحارة وقد  من  هارباً  فإننا نجده مهزوماً  التكيه األبدية اإلنشاد  الغائب يف 
)عاشور  أن   .. )الناس/الحرافيش/املجتمع(  من  يرتجي  خالص  ال  أن  أيقن 
)زين/ أخاه  مقابل  يف  ومنسحب  مهزوم  مخلص  الله(  عبد  محمد  الناجي/ 

نهاية  يف  الفتوة  يقتل  وهو  حتى  املخلص  دور  يحتقر  الذي  ساملان(  سعيد 
العرض ، أو أبيهم )شمس الناجي/ أحمد جامل( املنسحب .. 

أن العرض ال يؤمن بإمكانية الخالص من ذلك العامل املغلق والقدرى الطابع 
العدالة برغم ضعفه  الباحث عن تحقيق  الحامل  حتى وهو ينجذب لعاشور 
إعادة  العرض يف  إليها  إندفع  التي  النهاية  تلك  . ولعل ذلك ما يربر  وفشله 
إنتاج الحارة لإلستبداد حتى برغم صعود أحد الحرافيش )أبو الكتعة/ أحمد 

ماهر(.
نصوص  مع  )ويتقاطع  محفوظ  نجيب  خطوات  عىل  يسري  وهو  العرض  أن 
الذي يغلف  اليقني األبدي  العرض( ال ميتلك ذلك  بامفليت  أخرى كام يشري 
يوجد  للتكية  األبدي  النشيد  أبواب  خلف  هناك  أن  يف  الحرافيش  ملحمة 
.قالتكية ذاتها ليس لها وجود يف عرض )جرارين السواقي(  خالص ما للعامل 
الذي يكتسب أسمه من أستعارة تدمج بني الباحثني عن الخالص من القمع 
عجالت  تدير  وهي  أبدية  رحلة  يف  تدور  التي  الحيوانات  وبني  واإلستبداد 

السواقي وهي مغطاه العيون .
)للكاتب محمود  طائر  لنص  معالجات  ثالث  نجد  أن  التوجه ميكن  ذات  يف 
تبني  نحو  تتجه  الطب(  اآلداب،  لكليات)الزراعة،  معالجات  ثالث  جامل( 
منوذج واحد يصبح فيه املخلص مقطوع اللسان ، مستوحد ، حامل ، منقطع 
الصلة بعامل البرش .. الخ وبالتايل يتحول إيل ضحية لنظام العامل الذي يتشارك 
النهاية  يف  الناجي  عاشور  يجد  ال  فكام   .. والحاكمني  املحكومني  صنعه  يف 
سوي نظام فاشل واحد يضم الحاكم واملحكوم فإن طائر يسقط ضحية عبثه 
 ، الجميع  للعامل والذي يتشارك يف صنعه  الحاكم  النظام  )دون وعي( بذلك 
الزراعة  الثورة يف عرض كلية  ومن هنا كان من املمكن أن يصبح طائر هو 
أو هو الثوري الذي يتعرض للتعذيب يف عرض كلية اآلداب .. أو حتى ينتهي 
نهاية بطل رواية العطر ومتزقه الحاقدة والكارهة لفشله يف تحقيق أحالمهم.

يف  املقابل  الجانب  عىل  نجد  للمخلص  القوي  التجسيد  ذلك  مقابل  ويف 

منوذج  عادل  شادي  واملخرج  الرتبية  كلية  لفريق  املرايه(  )حدوته  عرض 
الخالص عرب رؤية  العال(  أبو  )أحمد  املؤلف  يقدم نص  للمخلص حيث  أخر 
تحيا يف مخزن مهجور  التي  والتامثيل  األلعاب  ، فمجموعة  الذات  أنعكاس 
وعندما  مرآه  يف  صورتها  أنعكاس  رؤية  عرب  وسعادتها  ذاتها  إيجاد  تحاول 
تحطمها لعبة نقار الخشب فإنهم يحاولون عرب إلتقاط صورة جامعية لهم .. 

لينتهي األمر يف النهاية بتمزيق نقار الخشب للصورة.
 .. هدف  لتحقيق  ويتعاون  يسعي  مجموع  عرب  يتشكل  هنا  الخالص  أن 
لتحقيق  املجموعة  تعاون  عرب  يتشكل  الذي  الجمعي  املخلص  ذلك  لكن 
أهدافهم يسقط املرة تلو املرة أمام نقار الخشب .. أن العرض بهذه الصورة 
 .. أخرى  تنويعه  يقدم  هنا  لكنه  املهزوم  املخلص  عن منوذج  كثرياً  يبتعد  ال 
الفرد الذي  أقل مأساوية ومتحوراً حول الذات الجريحة واملهزومة للمخلص 
يذوب فيه صناع العرض ويتحد به خطابهم .. أنه هنا مل يزل ميتلك قدر من 
مرحلة  منوذج  إيل  يردنا  أن  ميكن  ما  وهو  املشرتك  العمل  بإمكانية  القناعة 
املخلص  ذلك  لكن  األساس(  هو  الجامعي  الخالص  فيها  يصري  )التي  الثورة 
الجمعي ال يتعرض للهزمية مثل جرارين السواقي أو للخيانة و النكران كام 
يحمل  الذي  الخشب   نقار  قوة  أمام  البساطة  مبنتهي  يهزم  أنه   .. طائر  يف 
..( فنقار الخشب الذي  اليأس/ الفردية/ التدمري  تجليات مختلفة )السلطة/ 
يحتل مستوي مرتفع يف معظم وقت العرض ال يتخىل عن يأسه وفرديته و 
جامل  وجود  أدراك  مثل  بسيطاً  كان  لو  حتى  التغيري  أمكانية  من  عدميته 
عدوانيته  يف  ينعكس  بالخالص  كفره  فإن  وبالتايل   .. روحه  أو  ملالمحه 
املستمره تجاه الجميع .. وبالتايل فان املخلص هنا يهزم من قبل قوة عدمية 

ال تؤمن بإمكانية أي تغيري .
ورمبا ال يبقي يف النهاية سوى مخلص وحيد ينجح يف تحقيق مرشوعه وهو 
األسنان واملخرج  لكلية طب  اللعبة  تيويل/ محمود هشام( يف عرض  )هارى 
أنه   .. التعبري  جاز  إذا  الحقيقي  باملخلص  ليس  لكنه   ، الجواد  عبد  محمد 
للبقية  مخلص  فأنه  وبالتايل  غريه  يريد  وال  يريده  الذي  للموت  يستسلم 
يتقدم  ال  مخلص  أنه   ، املوت  من  للهرب  بينهم  ما  يف  يتصارعون  الذين 
لتخليص العامل من خطاياه أو تحملها ... الخ  فموته ال يغري العامل وال ينقذه 
من  لليأس  األعمق  القاع  هو  ذلك  يكون  رمبا   .. أخر  موت  مجرد  هو  بل 

املخلص املهزوم الذي ال يؤدي موته إيل أي يشء .

وضحايا السلطة 
يف أزمنة أخرى سابقة عىل زمن ذلك الجيل من اليائسني الجدد كانت العالقة 

مع السلطة واضحة رصيحة .. فالسلطة تقف يف جانب الرش حتى تعود إيل 

الكاملة وتستبدل  الهزمية  إيل  أن تذهب  أو  به  القيام  املفرتض عليها  دورها 

الظاملة  السلطة  تلك  كانت  عندما  وحتى   ، املجتمع  مرشوع  تحقق  بسلطة 

والغاشمة والفاسدة تنترص فإنها كانت تنترص بشكل مؤقت يف أنتظار جولة 

. أما املجتمع فإن حضوره يف تلك دراما السلطة فإنه أما  أخرى من الرصاع 

مغلوب عىل أمره يف أنتظار املخلص أو منتفض وقوي .

لكن ذلك الجيل الجديد من املرسحيني املرصيني )يف وجه األكرث شباباً ممثاًل 

يف طلبة جامعة عني شمس بوصفهم منوذجنا( ال ميلكون تلك الرؤية فهم يف 

كل األحوال يائسون من املجتمع والسلطة والعامل بل وحتى الخالص الفردي 

خارج  نراهم  ان  ميكن  ال  ورمبا  بحق  مهزومني  أنهم  لهم..  مناسباً  يعد  مل 

للمرسح  الفني  البيت  )مثل  السائد  املرصي  املرسح  أن  إذ   .. عاملهم  حدود 

الرديكالية  الرؤية  تلك  أمتلك  عىل  قادر  غري  يزل  مل  الجامهريية(  والثقافة 

التي  الدعاية  ألعاب  خلف  ومغيباً  محارصاً  يزل  مل  يأس  أنه   .. الواقع  تجاه 

متارسها املسارح السائدة والتي تحاول التالعب بذلك اليأس واإللتفاف عليه 

تنتمي  معني  أنتاج  ونظم  لنصوص  أستعادة  أو  غنائية  أحتفالية  بعروض 

ألزمنة سابقة.

)القرد  التوقف أمامه يف ذلك املجال هو عرض  رمبا يكون أول عرض ميكننا 

أكرم(  محمد  و)املخرج  واملعلومات  الحاسبات  كلية  لفريق  الشعر(  كثيف 

حالة  قرود حسية  فقط   .. وآليني  قرود  بني  العامل  ينقسم  العرض  ففي هذا 

تحيا يف قاع السفينة وتظن أنها هي من يحرك العامل وآليني يحكمون العامل 

وال يدروكون حقيقة وضعهم وأفتقادهم لإلنسانية.

أن ذلك الخيار يف تقسيم العامل يختلف عن رؤية الكاتب األمرييك )يوجني 

الذي  )يانك(  حول  يتمحور  لديه  فالعامل  األصيل(  النص  صاحب  أونيل 

نهائية  تحديد خيارات  إيل  يندفع  العرض  بينام  فيه  العامل وموقعه  يكتشف 

عامل  )أونيل(  عامل  خيارات  من  أنغالقاً  وأكرث  أضيق  خيارات   ، العامل  لذلك 

 .. حلول  من  املعضلة  لتلك  وليس  للبرش  وجود  ال  حيث  واآلليني  القردة 

فالجميع جزء من نظام واحد وممتد غري قابل للتطوير أو التجزئة .

أحد  هو  الله  عبد  محمد  واملخرج  التجارة  لكلية  البؤساء  عرض  يكون  رمبا 

فيها  شارك  التي  الدرامية  املعالجة  مستوي  عىل  سواء  نضجاً  العروض  أكرث 

)محمد عبد الله ومحمود جامل( أو عىل مستوي التصور اإلخراجي للعامل .. 

وتهبه حيويته ومعناه طوال  وتخلقه  العامل  املقموعة  الجموع  حيث تشكل 

إليه  وتعود  الجموع  تكوين  من  تخرج  الدرامية  الشخصيات  وكل   , الوقت 

يف النهاية . عامل محكوم بإعادة أنتاج ذاته املرة تلو املرة بال نهاية وال ميتلك 

خالصه سوى من تلك الرحالت الفاشلة التي يقوم بها صوب الخالص ..

عرشات  يف  املرصي  املرسح  أنتجه  الذي  جافيري  يعود  ال  هنا  جافيري  أن 

حدوته  يف  الخشب  نقار  أو  اللعبة  يف  للموت  مامثل  يصري  ..أنه  العروض 

... الخ سلطة مطلقة غري أخالقية وال أمل يف الخالص منها أو الثورة  املراية 

عليها أو أستعادة ما هو قبلها أو الحلم مبا ميكن أن يوجد بعدها .. 

ومرارة  وغضبه  يأسه  حاماًل  يخطو  املرصيني  املرسحيني  من  جديد  جيل  أن 

ً منهم رومانسية الحلم  هزمية مبكرة .. رمبا يكون هناك لدي البعض قليال 

يقدمون  وهم  حتى  لكنهم   .. النظام  لصالح  املغتصب  اإلنتصار  بإستعادة 

أحالمهم يدركون يف أعامقهم أنها مل متتلك التحول ملا هو أكرث من حلم.
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سيد  الدكتور  األستاذ  المصري  المسرح  فقد 
بعدما  سريًعا  عالمنا  عن  رحل  حيث  خطاب، 
المسرحي  المشهد  تشكيل  في  لسنوات  أسهم 
في  والمتنوع  الكبري  عطائه  خالل  من  والثقافي 
العمل  وإدارة  واإلخراج  والتدريس  النقد  مجاالت 

الثقافي.
قلوب  في  والفقيد  الحزن  مخلفا  خطاب  رحل 
قاعات  في  يديه  على  تتلمذوا  الذين  محبيه 
متابعة  في  شاركوه  من  أو  باألكاديمية  الدرس 
معه  وخاضوا  األقاليم  في  المصري  المسرح 

 .. المسرح  ذلك  على  الحفاظ  معارك 
الكتابات  من  كبريا  رصيدا  لنا  تاركا  خطاب  رحل 
المسرحيني  مع  تشاركها  اليت  واألحالم  واألفكار 

لتحقيقها بيد  يدًا  معهم  وسعي  المصريني 
اليوم ونحن نودع الدكتور سيد خطاب فإن مسرحنا 
بنشر  وأحيائها  ذكراه  على  الحفاظ  في  تسهم 
والمسرحي  النقدي  مشروعه  عن  يعربان  مقالني 
 .. جريدتنا  صفحات  على  نشرهما  تم  أن  سبق 
في  الحديثة  التقنيات  استخدام  يتناول  األول 
تلك  المسرح  نوادي  فيه  يتناول  والثاني  المسرح 
متابعتها  في  وساهم  بها  آمن  اليت  التجربة 

وتطويرها. عليها  والحفاظ 
معنا  ستظل  بل   .. خطاب  سيد  وداعا  نقول  ال 

وحماسك وافكارك  بروحك  دائما 

مرسحنا

.. وداعا 

خطاب سيد 
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ربيع: قيمة كبرية وأحد قيادات  د. حاتم 
الثقافة وعمل طيلة مشواره  وزارة 

بعطاء كبري المهين والعملي 

المصرية الثقافة  فرسان  كأحد  األخري  مثواه  إلى  وتودعه 
خطاب تنعي  الثقافة  قيادات 

الحديثة  املدنية  الدولة  تأسيس  يف  الجامهريية  الثقافة  دور   .6
)مؤمتر ثقافة مرص يف املواجهة 2013م(

ا ومحكاماً )مهرجان   - شارك يف الكثري من املهرجانات الدولية ناقداً
 – املرسحي  الشارقة  مهرجان   – باألردن  املرسحية  الفوانيس 
للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان   – املرسحي  بغداد  مهرجان 
مهرجان   – الدويل  السناميئ  القاهرة  مهرجان   – التجريبي 

اإلسكندرية السيناميئ لدول حوض البحر األبيض املتوسط(.
أما عن أبرز أعامله املرسحية مخرجا أو ممثال، فمنها:

 - هنقول كامن - مرسح املعهد – متثيل – إخراج صربي فواز
 - تنويعات عىل حكاية شعبية – مرسح املعهد – متثيل - إخراج 

سعيد سليامن
عبد  انتصار  إخراج   - متثيل   – الغد  مرسح   - لري  سيمفونية   -  

الفتاح
سامح  إخراج   – متثيل   – الغد  مرسح   - املظلمة  الغرفة  ملك   -  

مجاهد
 - دوديتللو - مرسح الهناجر – متثيل – إخراج سامح مهران
 - فيلوكتيتوس - مرسح الغد – متثيل – إخراج عاصم رأفت

 - تياترو للبيع - مرسح البالون – إخراج
 - الوحوش ال تغني – بيت ثقافة سنورس الفيوم – إخراج

 - إيزيس – كلية الرتبية الرياضية جامعة املنيا - إخراج
 - غنوة الكروان - بيت ثقافة طاميه – إخراج

 - تحت التهديد - نوادي املرسح – إخراج
 - الظاهر بيربس - قرص ثقافة رفح شامل سيناء – إخراج

 - اغتصاب - قرص ثقافة الجيزة – إخراج
 - آلو يا مرص - قرص ثقافة ببا، بني سويف – إخراج.

أحمد زيدان

للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية منذ 2008 إىل 2009م.
ا لإلدارة املركزية للرقابة   - شغل منصب وكيل وزارة الثقافة رئيساً

عيل املصنفات الفنية منذ عام 2009 إىل 2012م.
 - عضو مجلس إدارة نقابة املهن التمثيلية امُلنتخب باسم النقابة 

حاليا من 2011م - .
باإلضافة إىل رئاسته للهيئة العامة لقصور الثقافة.

العملية،  حياته  طوال  للمرسح  حافال  عطاء  خطاب  سيد  قدم 
من  الكثري  يف  وممثال  مخرجا  املرسحية،  األعامل  من  الكثري  وله 
من  الكثري  قدم  كام  الجامهريية،  الثقافة  ومرسح  الدولة  مسارح 
الكثري  يف  الرقمي  واملرسح  التطبيقي  النقد  يف  النقدية  الدراسات 

من الدوريات املتخصصة منها:
1. الرقابة يف عرص العوملة )املؤمتر الدويل للمرسح 2009(

ملرسحية  )مقدمة  الرقمي  العرص  يف  الشعبية  الفرجة  أشكال   .2
لقصور  العامة  الهيئة   - الصمد  عبد  أمني  محمد  تأليف  الزنايت 

الثقافة 2010م(
3. نوادي املرسح وآفاق املستقبل )جريدة مرسحنا 2011م(

4. صورة البطل يف مرسح السبعينات )مجلة فن وإبداع 2011م(
فن  )مجلة  السبعينات  يف  املرصية  الدراما  يف  التحوالت  بنية   .5

وإبداع 2012م(

من  عددا  تقلد  مرصية  وثقافية  مرسحية  لقامة  مفاجئ  رحيل 
ملن  عميق  حزن  يف  تبدت  كبرية  محبة  أهمها  الثقافية  املناصب 
وفور  وقيادات،  مبدعني  من  ومريديه  محبيه  قبل  معه  اختلفوا 
إعالن خرب وفاة د. سيد خطاب بادرت قيادات وزارة الثقافة وعىل 
الثقافة  قصور  هيئة  وقامت  بنعيه  الدايم،  عبد  إيناس  د.  رأسها 
برئاسة د. أحمد عواض، بحضور مراسم مواراته ملثواه األخري كأحد 

فرسان الثقافة املرصية يف مشهد مهيب.
الذي  الثقافة، د. سيد خطاب،  الدايم، وزير  إيناس عبد  نعت د. 

وافته املنية، فجر اليوم الثالثاء، إثر إصابته بجلطة قلبية.
أن  مؤكدة  لوفاته،  واآلىس  الحزن  بالغ  عن  الثقافة  وزير  أعربت 
للحياة  الدائم  والعطاء  البناءة  اإليجابية  باملواقف  حافل  مشواره 

الثقافية. فهو صاحب بصامت واضحه يف الحياة الثقافية.
الوزارة  قيادات  أحد  كان  خطاب  سيد  الدايم،  عبد  وأضافت 
الثقافية تفقد رائدا  البارزة وكان يتمتع بخلق عظيم، أن الساحة 
من روادها، وقدمت وزير الثقافة العزاء إىل أرسة الراحل ومحبيه، 

داعية الله أن يغفر له ويلهم أرسته الصرب والسلوان.
ونعى د. أحمد عواض - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور 
بادر  وقد  املرصية  الثقافة  بفقيد  إياه  ا  واصفاً خطاب   – الثقافة 
مبثواه  لتوديعه  خطاب  ومحبو  الهيئة  وقيادات  بالذهاب  عواض 

األخري بالفيوم.
ونعى د. حاتم ربيع – األمني العام للمجلس األعىل للثقافة – د. 
وزارة  قيادات  وأحد  كبرية  قيمة  الراحل  إن  بقوله:  خطاب  سيد 

الثقافة، وعمل طيلة مشواره املهني والعميل بعطاء كبري.
ونعى املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية برئاسة 
واصفا  سيد خطاب  الدكتور  األستاذ  الخويل  محمد  القدير  الفنان 

إياه بفقيد الثقافة املرصية.
السينامئية برئاسة املخرج مسعد فودة رئيس  ونعت نقابة املهن 
النقد  قسم  رئيس  خطاب  سيد  الدكتور  العرب  الفنانني  اتحاد 
عىل  الرقابة  ورئيس  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  والدراما 
يف  فوده  وقال  األسبق،  الثقافة  قصور  وهيئة  الفنية  املصنفات 
الفن والثقافة يف  الفقيد تعد خسارة كبرية لحركة  نعيه إن رحيل 
مرص والعامل العريب ويذكر له الكثري من املواقف املرشفة عىل كل 
األصعدة.. كام أننا ال ننكر دوره البارز كعضو سابق مبجلس نقابة 
ومحبيه  الراحل  أرسة  يلهم  أن  املوىل  من  آملني  التمثيلية  املهن 

الصرب والسلوان داعني الله أن يغفر له.
 15 يف  الفيوم  مبحافظة  خطاب«،  محمد  عيل  »سيد  الدكتور  ولد 
للفنون  العايل  املعهد  بكالوريوس  عىل  حصل  1966م،  مارس 
بتقدير  1994م،  عام  املرسحي  والنقد  الدراما  قسم   - املرسحية 

ا مع مرتبة الرشف )أول الدفعة(. جيد جداً
 - حصل عىل دبلوم الدراسات العليا مبعهد الفنون املرسحية عام 

1996 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الرشف.
روما  جامعة  من  الفنون  فلسفة  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل   -  
»السابينثا« بإيطاليا عام 2007 تحت عنوان »أثر التقنية الرقمية عىل 
العلوم  كلية  أقسام  أحد  نادر يف  تخصص  للمرسح« وهو  الكتابة  فن 
اإلنسانية بجامعة روما، وهو التخصص الذي يدعم دخول املرسح إىل 

عامل التقنيات الرقمية واالستفادة من ثورة االتصاالت واملعلومات.
عملية  حياة  طوال  املواقع  من  الكثري  سيد خطاب  الدكتور  شغل 

حافلة.. يف النقاط التالية نعرض سريته الوظيفية:
 - مخرج وناقد مرسحي.

1995م،  إىل  1985م  والتعليم  الرتبية  بوزارة  مرسح  إخصايئ 
وأخرج الكثري من مرسحيات األطفال باملرسح املدريس.

 - ممثل بفرقة مرسح الغد 1995م إىل 1996م.
إىل   2007 أعوام  للثقافة  األعىل  باملجلس  املرسح  لجنة  عضو   -  

2009م و2013.
العايل للفنون املرسحية –  الدراما والنقد باملعهد   - أستاذ بقسم 

أكادميية الفنون - .
 - شغل منصب مدير عام إدارة البحوث الثقافية باملركز القومي 

الحياة  الدايم: صاحب بصمة واضحة في  إيناس عبد  الثقافة  وزير 
الدائم اإليجابية والعطاء  بالمواقف  الثقافية ومشواره حافل 
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خطاب.. سيد 
رجال  العطاء  يكون  حينما 

التي  الذكريات  تلك  هي  كثرية  واالجتامعي،  واملهنى  الشخىص 
يتذكرها اآلن تجرى أمام عينه، وهو ال يصدق أنه لن يراه مرة 
ولكن  وحده  له  ليس  ومفاجئا  صادما  فراقه  جاء  فقد  أخرى، 
لكثري من محبيه وتالميذه وأصدقائه، مضيفا أن الفقيد مل يكن 
للجميع،  أخا وصديقا  أيضا  كان  بل  أكادمييا متميز فقط  أستاذا 
الثقافة  مرسح  وخصوصا  املرصي  املرسح  هموم  بداخله  يحمل 
أجل  ومن  األمل  هم  الشباب  بأن  دامئا  مؤمنا  الجامهريية، 
بالشباب،  الخاصة  الفنية  املشاريع  من  لكثري  داعام  كان  ذلك 
بداخله  يحمل  الوجه،  بشوش  املعرش،  الخلق، طيب  كان دمث 
طاقات فنان شاب متجدد دامئا، ناقد متميز يصعب أن يعوض، 

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

قامة  الفقيد  أن  العال  عبد  خالد  السينوغراف  أكد  جانبه  من 
ناقد  متفرد،  أكادمييا  أستاذا  املرصي،  املرسح  فقدها  كبرية 
الهواية،  بروح  ومارسه  املرسح  عشق  فريد،  طراز  من  ومخرج 
ربوع  كل  يف  املسارح  تضاء  أن  أجل  من  جاهدا  يسعى  كان 

سيد  د.  الفقيد  الله  رحم  فقال  الخطيب  سمري  محمد  د.  أما 
أستاذا  كان  فلقد  العزيز،  واألخ  واإلنسان  الصديق  خطاب 
ومعلام أكادمييا من الصعب تعويضه، وبرحيله فقدنا أحد أهم 
الله ال  كان رحمه  فلقد  الحايل،  والدراما يف وقتنا  النقد  أساتذة 
حياته  عاش  الدعم،  أو  املساعدة  أو  باملشورة  أحد  عىل  يبخل 
مؤمنا مبرسح الثقافة الجامهريية، بذل الكثري من الجهد والعرق 
من أجل شباب املرسح بوجه العام وشباب الثقافة الجامهريية 
ونرش  ودعم  اإلنسان  بناء  الشاغل  شغله  كان  خاص،  بوجه 
ابتسامة هادئة  القلب ذا  الثقافة يف كل ربوع مرص، كان طيب 
ال تفارقه يداعب الكبري والصغري، مل يكن يوما متكربا أو متعاليا 
الله  الصغري، رحمه  قبل  الكبري  الجميع  بل كان بسيطا، فعشقه 
يف  الصرب  جميعا  وألهمنا  جناته،  فسيح  وأسكنه  واسعة  رحمة 

هذه الفاجعة. 

أحد  هو  الفقيد  إن  فقال  حسني  حمدي  املرسحي  املخرج  أما 
املستوى  طويلة، عىل  وتجمعهم عرشة سنني  املقربني،  أصدقائه 

من  تنل  لم  نفسه  في  ثقته  إن  عنه  قالوا 
تكراره،  يصعب  نموذجا  كان  انضباطه  تواضعه، 
شرا  منهم  تلقى  ال  الذين  أولئك  من  فالراحل 
وحسن  النية  حسن  منه  تجد  ما  عادة  ضررا،  أو 
يستمتع  الخلق،  دمث  المعشر،  لطيف  المعاملة، 
يبهر  التشويش،  عن  بعيدا  المنضبط  باألداء  دائما 
الصخب  عن  البعيد  اإلنجاز  على  بقدرته  الجميع 
واألضواء.
مع  تعامله  في  دقيقا  عطائه،  في  كبريا  كان 
إليه،  المسيئني  مع  كريما  متسامحا  اآلخرين، 
مسايرا  الكبري،  قبل  الصغري  على  حنونا  عطوفا 
بحب،  حبا  وبادلهم  فأحبوه  الجميع،  مع  مالطفا 
سواء  بمسئولياته  القيام  عن  يوما  يتوان  لم 
والدراما  النقد  لقسم  ورئيس  أكاديمي  كأستاذ 
كرئيس  أو  المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد 
وصوال  الفنية،  المصنفات  على  الرقابة  لجهاز 
لم  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة  األخرية  برئاسته 
صديق. صداقة  في  يوما  يفرط 
منا  كل  عاشها  اليت  المواقف  تلك  كثرية 
أن  على  يدل  فإنه  دل  إن  وهذا  الراحل،  مع 
نرضي  بها  نتحلى  حني  نبيلة،  راقية  سمة  اإلنسانية 
اآلخرين. نفوس  ونبهج  ضمائرنا 
خطاب،  سيد  د.  الراحل  كنموذج  نموذج  إن 
نفتقر  اآلن،  جميعا  إليه  نفتقر  نموذج  هو 
بهدوء،  وتنتج  بجد  تعمل  اليت  الطاقات  إلى 
خلف  من  العمل  يعشقون  جنود  إلى  نفتقد 
الذين  هؤالء  مثل  إلى  بحاجة  نحن  وكم  الستار، 
يفعلون. وما  يملكون  بما  يتواضعون 

أعده للنرش: محمد جامل الدين

محمد سمري الخطيب
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من جانبه قال محمد فتحى مدير مركز الجيزة الثقاىف، أن سيد 
للفنون  العاىل  باملعهد  أكادمييا  أستاذا  ليس  له  بالنسبة  خطاب 
املرسحية بل هو األخ والصديق والسند والداعم له يف كثريا من 
كان  الراحل  أن  مضيفا  لها،  يتعرض  كان  التي  الصعبة  املواقف 
يناديه وهو ما زال طالبا بقسم الديكور ويقول يا باشمهندس، 
فام  يرد،  كيف  يعرف  وال  جدا  يستغرب  تجعله  كانت  لدرجة 
سيد  الدكتور  هو  ينادى  من  بينام  الديكور  بقسم  طالبا  زلت 
أحد  كان  الراحل  انه  مؤكدا  الكبرية،  املرسحية  القامة  خطاب 
الداعمني له واملشجعني له حينام جاءته منحة الدراسة بأكادميية 
الفنون بإيطاليا وكان أحد املدركني ألهمية الدراسات التي قمت 
الذي  الكبري  األخ  له  بالنسبة  كان  الراحل  أن  مضيفا  هناك،  بها 
معاه  عمل  قد  أنه  كام  املواقف،  من  كثري  يف  إليه  عاد  ما  كثريا 
كان  حينام  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  احتفاالت  من  كثري  يف 
الراحل رئيس للهيئة ومنحنى فرصة تصميم ديكورات احتفاالت 
ليلة  به  االتصال  حاول  أنه  موضحا  كثرية،  مناسبات  يف  الهيئة 
مغلقا،  جهازه  وجد  ولكنه  معني  موضوع  يف  رأيه  ألخذ  وفاته 
أنه سوف يسرتيح  يدرك  لعله يسرتيح ومل يكن  نفسه  فقال يف 

لألبد.

الصديق  سيد خطاب..  وداعا   : متويل  حازم  السيناريست  وقال 
موقفا  متويل  وحىك  نحونا..  تشويه  كل  أنف  رغم  الرشيف 
الفنية  املصنفات  عىل  الرقابة  هيئة  رئاسة  توليه  إبان  لخطاب 
املصنفات..  الرقابه عىل  لجهاز  رئيس  د. سيد خطاب  كان  ملا   “
موقفني  معايا  ليه  كان  بس  بيننا..  معرفه  سابق  يف  مكانش 
الشخصيه  رغبتي  تأسست عىل  أصدقاء يف عالقه  بعديهم  بقينا 
بخصوص  كان  األول  املوقف  صديقي..  يبقى  ده  زي  راجل  ان 
عرضت  وملا  ونص..  سنه  ترفضه  فضلت  الرقابه  سيناريو 
بالرقباء  اجتمع  بعدها  بنفسه..  يقرى  قرر  عليه..  املشكله 
الكباريهات  ع  باوافق  وأنا  ده  فيلم زي  امنع  )مقدرش  وقالهم 
التقرير  يف  الرفض  أسباب  كل  اكتبوا  السينام..  يف  بتتعرض  اليل 
العرض(..  قبل  الفيلم  هرنقب  كده  وكده  مالحظات..  انها  عىل 
املوقف التاين كان يف فيلمي »بعد الطوفان«.. كان عندي مشهد 
العرض.. وبعدين عمل  اشيله من نسخة  كانوا مصممني  الرقباء 
فقالهم  قلقانني..  كانوا  اقتناعهم  ورغم  اقنعهم..  عشان  اجتامع 
ال  اصال  واملفروض  بيه..  مقتنعني  اليل مش  نشيل  )احنا شغلتنا 
نشيل وال نحط.. فامدام اقتنعتوا.. لو سمحتوا خلصوا اإلجراءات 
ع  باوقع  اليل  انا  اآلخر  يف  الفيلم..  يعرض  عايز  الراجل  عشان 
الرحمة  كل  لك  صديقي..  يا  رحيلك  خرب  فجعني  النسخ(، 

واملغفرة باذن الله.. ولنا كل األمل لفراق االستثنائيني من أمثالك

كاتب  كنت   “ لخطاب  موقفا  فؤاد  سيد  السيناريست  ويحيك 
عزه  إخراج   ٢٠٠٩ سنة  مستعمله  شعوب  اسمه.  مرسحي  نص 
العرض  يومني  وفاضل  رفضوه  الرقابه  موظفي  كل  الحسيني 
وكان هو رئيس الرقابه اجاز النص عيل مسؤوليته وعرض نفسه 
لخطر كبري ان ذاك ومواقف محرتمه كتري الجميل الراقي. د سيد 

خطاب. ربنا يرحمك وعزايئ للعائله وكل االحباب واألصدقاء “
بقوله  خطاب  ناعيا  السامك  صربي  الفنان  االنتاج  مدير  وكتب 
يا  كدة  بتناديني  داميا  كنت  )انت  عزويت  يا  ابن عمي  يا  وداعا 
سيد( ولروحك السالم، ويحيك السامك موقفا لخطاب إبان توليه 

عن تلبية طلب إىل إنسان، مهموما دامئا بأحوال املرسح، حلمه 
أنه  متذكرا  مرص،  ربوع  كل  يف  منترش  املرصي  املرسح  يرى  أن 
املصنفات  عىل  الرقابة  لجهاز  رئيس  الله  رحمه  كان  حينام 
كانت  التي  املشكالت  يبخل لحظة واحدة يف حل كل  الفنية مل 
الكثري من املرسحيني، وعندما كان يشغل منصب رئيس  تعرتض 
الهيئة العامة لقصور الثقافة فتح باب مكتبه أمام الجميع، كان 
يحمل قلبا طيبا، بشوشا، متواضعا، معلام وأستاذا وصديقا وفيا، 

متحمس دامئا للشباب وداعام لهم.
عزيز جدا  الراحل صديق  إن  فقال  السينوغراف حازم شبل  أما 
عىل قلبه، تزامل معه كثريا يف الكثري من أنشطة املرسح يف لجان 
الفقيد  تحكيم ومؤمترات ومهرجانات عربية ودولية، مضيفا أن 
متجدد  الجامهريية،  الثقافة  مبرسح  املهمومني  هؤالء  من  كان 
املسارح  يرى  أن  يحلم  للشباب،  ومتحمس  بقوة  داعام  دامئا، 
تضاء يف كل ربوع مرص، كان له مواقف مرشفة كثرية، تحمل من 
أجل مواقفه الكثري من املتاعب، كان أحد املعارضني للعشوائية 
التي تسود يف أحيان كثرية وزارة الثقافة وتعطل العمل العام، مل 
يكن أستاذا أكادمييا فحسب، بل كان فنان وناقد من طراز فريد، 
للحراك  الفاعلة  املرسحية  القامات  أهم  أحد  فقدنا  وبرحيله 

املرسحى املرصي.

األكرب  االخ  مبثابة  الراحل  أن  فقال،  فتحى  رشيف  املخرج  أما 
وذكريات  طويلة،  سنني  عرشة  معه  تجمعه  والسند،  واألستاذ 
يقوله  ما  يجد  ال  أنه  عينه، مضيفا  أمام  اآلن  تجرى  كثرية جدا، 
يصدق  وال  لديه،  الخيال  تفوق  فالصدمة  اللحظات،  تلك  يف 
حتال اآلن أنه لن يرى الراحل مرة أخرى، فالعالقة بينهم مل تكن 
عالقة صداقة فقط، بل تتخطى ذلك إىل عالقة متينة جدا عىل 
املستوى األرسى يف املقام األول، وعىل كل املستويات واألصعدة 
بان  حديثه  مختتام  والنقدى،  واملرسحى  والفنى  املهنى  األخرى 
الهامة يف  الفنية والنقدية واملرسحية  القامات  الراحل أحد أهم 
املرسح املرصي وأحد املهمني مبرسح الثقافة الجامهريية، وأحد 

الداعمني للشباب، وأحد اهم القامات النقدية املتجددة.

أما عىل  املرصي،  املجتمع  أفراد  كل  إىل  الثقافة  تصل  وأن  مرص 
وتجمعهم  جدا  املقربني  أصدقائه  أحد  فهو  الشخىص  املستوى 
طيب  الله  رحمه  كان  فقد  ينساه،  أن  ميكن  ال  كثرية  ذكريات 
حد،  أقىص  إىل  متواضع  الجميع،  وسط  بالوجود  يسعد  القلب، 
مناسبة  يرتك  الكبري، ال  قبل  للصغري  داعام  كبري،  بشكل  متعاون 

إال وتجده أول الحضور، رحمه الله رحمة واسعة.
يشبه  خطاب  سيد  أن  اظن  ال  فقال  زين  عزت  املخرج  أما 
والفنان  للمثقف  منوذجي  مثال  هو  يشبهه،  أحد  ان  وال  أحد 
ليعرب   1983 عام  املرسح  من  اخرج  وأنا  استوقفني  العصامي، 
عن اعجابه بالعرض ورغبته يف ان ينضم الينا - كان ال يزال طالبا 
اعتامدي  تجربة  يف  مره  الول  معي  ومثل  وزاملنا  الينا  انضم   -
زاملني  ثم  أعاملنا معا  وتوالت  وبهية »1984،  »ياسني  كمخرج 
عيل  للحصول  اضطره  مام  باملعهد  والتحق  املرسحية  الرتبية  يف 
ويقيم  بالقاهرة  ويدرس  يعمل  كان  سنوات  أربع  وملدة  اجازة 
مبفرده ويتويل كافة شؤونه بشجاعة وطيبة الريفي الذي يصمد 
يتفوق  ان  بيهمو  قرية  ابن  استطاع  سيثمر،  الزرع  ان  واثقا 
يف  الدائم  بطموحه  محمال  ويعود  إيطاليا  إىل  بعثته  ويسافر 
تغيري واقعنا الثقايف، اصاب واخطأ، وانتقده الجميع رمبا أكرث من 
املرسحيون  كان  أو شلة،  بال عزوة  لكونه  رمبا  آخر،  اي مسؤول 
بجواره  ووقفوا  الهيئة  لرئاسة  به  نادوا  لذا  عزوته،  كل مرص  يف 
عندما ظلم، وعاتبوه عيل اخطاء اعرتف بكثري منها، تحمل قلب 
لرحلته  فميض  الرحلة،  وانهكته  طاقته  فوق  املكافح  الريفي 

األخرية يف مشهد ال تخطئه عني.

أن سيد خطاب  الدين  املرسحى رشيف صالح  املؤلف  أكد  كام 
قيمة كبرية وعظيمة وبرحيله فقدنا أحد أهم القامات املرسحية 
خالل  كانت  الراحل  عىل  تعارفه  بداية  أن  مضيفا  الهامة، 
يستطيع  دامئا  متجدد  متميز  ناقدا  الله  رحمه  كان  التسعينات، 
هو  تذهله  كانت  متفردة  بطريقة  املرسحية  العروض  يقرأ  ان 
صداقة  صارت  وقد  أحد،  أقىص  إىل  متعاونا  كان  كام  شخصيا، 
بينه وبني الراحل، استفاد فيها من خالله عىل املستوى اإلنساىن 
يتأخر  يكن  مل  الراحل  أن  مؤكدا  واملرسحى،  والنقدى  واملعنى 

21ملف خاص] [

حمدي حسني

رشيف صالح الدين

خالد عبد العال

حازم شبل

عزت زين
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الرقابة عىل املصنفات الفنية “ ملا صديقي الدكتور سيد خطاب 
كان  الفنية  للمصنفات  عىل  للرقابة  العامة  الهيئة  إلدارة  انتدب 
للعرض  السبنامئية  األفالم  أحد  عويصة يف  رقابية  عندي مشكله 
العام فاستدعاين سيد خطاب ملكتبه واحرض الرقباء وقال يل اقنع 
الناس دي فنياًا وأنا هقنعهم إداريا وطبعا أقنعت ابوهم فانترص 
للفن وللمنطق وليس الروتني واملنع والقهر وعىل ما اذكر انه َلم 
يحدث يف عهدة ان ذهب نص أو عمل فني لألزهر أو الداخلية 
كانت  العام مهام  العرض  اَي عمل من  منع  أو حتى  الجيش  أو 

العواصف والظروف. “

وقال الناقد الكبري عبد الرازق حسني ناعيا خطاب بقوله “ البقاء 
للدراما  أستاذا  مخرجا،  ممثال،  رسيعه،  حياته  كانت  كام  لله، 
قصور  لهيئة  رئيسا  الفنية،  املصنفات  للرقابة عىل  رئيسا  والنقد، 
الدكتور  وصادمة،  ومفاجئة  رسيعه  أيضا  نهايته  كانت  الثقافة، 
سيد خطاب، تابعت مشوار حياته منذ بدايته، مل أشاهده يوما 
للمثقف  منوذجا  الله  رحمه  كان  متواضعا،  مبتسام  بشوشا  إال 
قاعات  تجاوز  عىل  الحريص  أكادميى،  كأستاذ  بدوره  املهموم 
الفيوم، ظل  ثقافة  للفن يف قرص  هاويا  حياته  بدأ  وكام  الدرس، 
يكتب  ناقدا  الهواية،  بروح  العام  دوره  مواصلة  عىل  حريصا 
مرسحيات  تحكيم  لجان  يف  عضوا  العلمية،  واملتابعات  املقاالت 
مجلس  للثقافة، عضوا يف  األعىل  باملجلس  املرسح  ولجنة  الهواة 
الفنان  خطاب،  سيد  الدكتور  الله  رحم  التمثيلية،  املهن  نقابة 

واإلنسان واألستاذ األكادميى واألدارى الناجح “

 “ القومي ملرسح  للمركز  األسبق  الرئيس  د. عامد سعيد  وقال   
مع السالمه ياصديقي الحبيب واملحرتم.. الف رحمه ونور عليك 
ضمن  املعهد  من  تخرجه  عليه..منذ  تعرفت  العمر..  ياصديق 
الفني  بالبيت  العلمي  املخترب  خالل  لهم  بتدريس  قمت  دفعه 
للفنون الشعبيه )فرقه الغد( ومنذ هذا تاريخ تولدت بيننا عالقه 
بعض من خالل  مرافقتنا مع  بلد..ومع  فنيه وحياتيه..ابن  طيبه 
خالل  من  الرفيق  نعمه  كان  التحكيم..دامئا  ولجان  املؤمترات 
تزداد  كان  ولكن  ثابته  إحساستنا  كان  النتقابل  الطريق..ونحن 
بلهفه اللقاء.. انني اعرطف ان املوت حق..لكني ال اصدق عندما 
معلومه  إيجاد  يف  رغبه  أكرث  تفحصت  ولكني  ماكتب  طالعني 
السالمه  الحقيقه....مع  هي  ولكن  معارفه..  أحد  الوفاة  ان 

ياابوالسيد وعيل لقاء....والبقاء لله “

وقال د. أيبمن صبحي “ كنت إذا رأيته تقول سبحان الله، ليس 
التمثيل  نجوم  كاريزما  له  بل  الشأن،  كبري  كناقد  فقط  موهوبا 
بطلته وإشعاع الطيبة من وجهه.. سيد خطاب هو الذي شهد له 
أساتذته كالعالمة د. كامل الدين عيد، كام تسمع ممن تتلمذوا 
من  سنوات  بعد  حتى  له،  واالحرتام  به  االعتزاز  يديه،  عىل 
التخرج.. هو مثال اإلدارة الفنية كرئيس لإلدارة املركزية للرقابة، 
بأسلوب السهل املمتنع الذي يليق برجل مبعنى الكلمة يف الفن 

والحياة “
وصديق  وتلميذ  كزميل  خطاب  مودعا  اإلمام  سيد  د.  ويقول  
اتخيل  كنت  ما   “ املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  النقد  بقسم 
باألسئلة  لحوحا  أتذكره طالبا  قبلها عيل موعد..  وكنا  أودعه  أين 
من  شاء  هكذا  ولكن  به..  اعتز  ورفيقا  زميال  صار  حتى  أمامي، 

خلقني وخلقه، فال راد لقضائه. وداعا يا ابن خطاب.. وداعا. “

22 ملف خاص]

رشيف فتحى

سيد فؤاد

محمد فتحى

أمين صبحي

سيد اإلمام
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مدخل    
مرسح  تطوير  ىف  للمساهمة  تسعى  التى  األقالم  هى  كثرية 
وهذه  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  أو  الجامهريية  الثقافة 
السطور - عىل تواضعها - جزء من هذه اإلسهامات التى يتمنى 
كاتبها أن تشارك الرؤى األخرى ىف دفع هذا املرسح ليؤكد دوره 
ىف مستقبل مرشوعات التنمية البرشية من ناحية، ودوره الثقاىف 
مواهبهم  وتنمية  املبدعني  الكتشاف  فنى  مناخ  خلق  ىف  والفنى 

وإتاحة الفرص للتعبري عن إبداعاتهم املختلفة من ناحية أخرى.

إن هذه السطور ال تأىت بحلول ميتافيزيقية للقائم من مشكالت، 
ولكنها  فراغ،  تنطلق من  ا ال  أيضاً ذلك، وهى  يدعى صاحبها  وال 
بداياته  منذ  النوادى  مرشوع  صاحبت  عملية  بتجربة  مدفوعة 
 ، ومحكاماً ا  وناقداً ا  ومخرجاً ممثالاً  دمياط،  ىف  األول  مهرجانه  ىف 
املرسح  ونوادى  املرسح  إدارة  للقامئني عىل  كان  أدوار  وجميعها 

الفضل ىف تنميتها وتوجيهها، فهذه بضاعتهم ترد إليهم.

وهذه الورقة تنطلق من مبدأ أساىس أن املتغريات التى حدثت 
مع  تتوازى  كانت  األخريين  العقدين  خالل  والعامل  مرص  ىف 
الذى  املستوى  إىل  ووصولها  وتكوينها  املرسح  نوادى  بدايات 
وصلت إليه - إيجاباًا وسلباًا - وإن انطالقة جديدة لنوادى املرسح 
ال تنفصل بحال من األحوال عن تصور شامل لدور قرص الثقافة 
أصبحت  ولقد  شاملة..  تكاملية  بنية  فهى  بيئته،  ىف  عام  بشكل 
الثقافة  جسد  ىف  فقرياًا  ا  عموداً اآلن  متثل  املرسح”  “نوادى 
الجامهريية  الثقافة  وجه  تطوير  عاتقه  عىل  حمل  الجامهريية، 
املنطلق  هذا  ومن  والعرشين،  الحادى  القرن  إىل  بها  والدخول 
كام  بالتغيري  ال  بالتطوير  مفهوم  من  تنطلق  السطور  هذه  فإن 

ينادى البعض.

هذه الورقة ليست خطة شاملة، لكنها مقرتح للدراسة والبحث، 
يتمنى صاحبها أن تشكل لبنة ىف بناء الثقافة الجامهريية الكبري.

شعبية جامعة 
ليس من باب املصادفة أن تكون البدايات األوىل ملرشوع الثقافة 
شعبية”،  “جامعة  كونها  أساس  تصور  عىل  قامئة  الجامهريية 
تسمع ىف مقارها الدامئة واملنترشة ىف عواصم أقاليم مرص وبعض 
والنشاطات  والحرف  والفنون  لآلداب  بأنشطة  الصغرية  مدنها 
الثقافية النسوية والفنون التطبيقية، وأن كل محاوالت التطوير 
ىف  صياغتها  بعد  حتى  التصور  هذا  عىل  أسسها  ىف  ترتكز  كانت 
شكل “املرسح الشعبى” جامعة الثقافة “ الثقافة الجامهريية – 
ا عن العناوين واملسميات،  الهيئة العامة لقصور الثقافة”، وبعيداً
الثقافة  ىف  املرسح  رعاية  عاتقها  عىل  أخذت  التى  والوزارات 
الطويل، فإنه مدخل أساىس كان  الجامهريية عىل مدى تاريخها 
كونها  وهو  األقاليم،  ىف  املرسح  ودور  فلسفة  صياغة  ىف  حاكاماً 
النصف  ىف  التنوير  تنويرى صاحب حركة  توجه  وهو  “جامعة”، 
األول من القرن العرشين، وساهم ىف غرس مفاهيم الثورة بعد 
 - الجامهريية  الثقافة  إنشاء  تاريخ   -  1966 عام  ومنذ   ،1952
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  إىل  تحويلها  تاريخ   1989 عام  إىل 
تحدث  التى  التحوالت  مع  يتفاعل  الجامهريية  الثقافة  ومرسح 
القريب  تاريخه  ىف  الكربى  واألحداث  املرصى  املجتمع  مع 
نوادى  إنشاء  هو  األبرز  البناء  كان   1989 عام  ومنذ  والبعيد، 
بشباب  تعنى  بالهيئة  املرسح  إدارة  شعب  من  كشعبة  املرسح 
الفرق  من  عدد  الحتضان  وتسعى  الفنية،  بدايتهم  ىف  املبدعني 
تقدم  كانت  والتى  املحافظات  بعض  ىف  تكونت  التى  الصغرية 
الجامهريية،  الثقافة  ىف  املستقرة  الفرق  تقدمه  ملا  مغايراًا  ا  إبداعاً
فرق  وإما  املرصى،  املرسح  نادى  بقايا  كانت  أنها  إما  وهى 
ا عن اإلطار  الشباب التى كانت تسعى ألشكال متويل ذاتية بعيداً

سيد خطاب

خطاب سيد  كتابات  من  مختارات 

المستقبل المسرح وآفاق  نوادى   

الحكومى.

التى  املرسح”  “نوادى  شكلت  األخريين  العقدين  مدى  وعىل 

التجريبى  للمرسح  الدوىل  القاهرة  مهرجان  مع  إنشاؤها  تزامن 

جديدة  برؤى  فأغنته  الجامهريية،  الثقافة  ملرسح  الحداىث  املد 

مرسح  ىف  ليس  للسائد،  بديالاً  ا  مرسحاً وقدمت  تقليدية،  غري 

الثقافة الجامهريية وحسب، بل ىف املرسح املرصى كله.. وأثبتت 

االهتامم،  إىل  الدءوب  السعى  ىف  عليها  القامئني  جدية  التجربة 

 - ممثل  الذى هو  البرشى  باملنتج  بل  الفنى،  باملنتج  فقط  ليس 

مخرج- سينوجرافيا – ناقد.. فأرشكت الكثري من خريجى املعاهد 

جيل  رؤى  وتطوير  اكتشاف  ىف  وساهمت  والجامعات،  الفنية 

كامل من املبدعني هم اآلن كبار مخرجى الثقافة الجامهريية .

الالئقة،  مكانته  عىل  الجامهريية  الثقافة  مرسح  حصل  ومعهم 

منهم  العديد  وحصل  املحلية،  أو  الدولية  املهرجانات  ىف  سواء 

عىل جوائز ىف هذه املهرجانات.

نامية  لدولة  األساسية  العقبة  مع  املرسح”  “نوادى  تعاملت 

وهى التمويل؛ مبنتهى الجدية ىف املوقف اإلجامىل، فاإلبداع ليس 

االحتفاالت  ىف  بدأ  الذى  واملرسح  املال،  ميلكون  من  عىل  حكراًا 

خيال  وعرب  املختلفة،  الفضاءات  عرب  قادر  والشعبية،  الدينية 

يسعون  الذين  مببدعيه   - فنياًا   - غنياًا  يكون  أن  املبدع  الفنان 

الذى ساهم  األمر  البديلة، وهو  الفنية  الحلول  جاهدين إليجاد 

ىف بناء مخيلة إبداعية ال تتساهل مع ما يرد ىف ذهنها من أفكار 

تنفيذية للعمل الفنى دفعت “نوادى املرسح” عرب األفكار التى 

املبدعني،  شباب  من  جديد  بجيل  ورعاتها  مؤسسوها  بها  آمن 

الفقري  املرسح  أفكار  عىل  باألساس  يرتكز  فنى  لطابع  وأسست 

التى  والحداثة  التجريب  ورؤى  اآلونة،  هذه  ىف  راجت  التى 

واكبت املهرجان التجريبى وثورة االتصاالت واملعلومات .

عليه  وأرص  حافظ  الذى  التعبري  حرية  من  املتاح  األفق  إن 

الستمرار  األساىس  الدافع  كان  التجربة  هذه  عىل  القامئون 

التجربة واتساعها من عرشة نواٍد ىف املهرجان األول إىل أكرث من 

ا إىل أكرث من مائتى عرض..  مائة ناٍد اآلن، ومن مثانية عرش عرضاً

بفريق  التقيد  عدم  األسلوبية،  الحرية  النص،  اختيار  ىف  الحرية 

وهى  بعينه.  مرسحى  بفضاء  االلتزام  عدم  ثابتة،  فرقة  أو  عمل 

الثقافة  إمكانات ال تتيحها أمناط اإلنتاج املرسحى األخرى، ال ىف 

الجامعى  الدولة، وال املرسح  الجامهريية األخرى، وال ىف مرسح 

ومرسح الشباب والرياضة، وال املرسح املدرىس.

وحجم  املرسح  نوادى  به  قامت  ما  فإن  نهائية،  محصلة  وىف 

املتعاملني معها ونوعيتهم وتعليمهم، يعيدنا إىل املربع األول ىف 

مفهوم الجامعة الشعبية.

مصر  خريطة 
كانوا  الثقاىف  البناء  هذا  ىف  يفكرون  وهم  األوائل  روادنا  إن 

باتجاه  املركز  من  الحركة  أساسيني:  أمرين  بني  يتأرجحون 
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األطراف، أم حركة األطراف إىل املركز.. وتنوعت مذاهبهم وطرق 
إىل  الحركة  فمنهم من جعل من  الخيارين،  تعبريهم عن هذين 
ا أساسياًا بإنشاء فرقة مرسح تجوب األقاليم تقدم  األطراف هدفاً
ىف  يسهم  قد  ا  متباعداً تراكميًّا  أثراًا  تاركة  الجامهري  عىل  عروضها 
الفرق  هذه  وساهمت  وتطويرها،  املرسحية  الذائقة  تنمية 
من  الدولة  تتمكن  أن  قبل  والنجوع  القرى  إنارة  ىف  والقوافل 

إنارتها بالكهرباء.
ا من املركز لألطراف عرب االستعانة  ومنهم من جعل الحركة أيضاً
العاىل  املعهد  ىف  وأساتذتنا  مخرجينا  كبار  من  املركز  بنجوم 
الخارجية، فساهم ىف  البعثات  والعائدين من  املرسحية،  للفنون 
هذه التجربة كل من آمن بدور املرسح ىف التنمية، وكل من آمن 

وا ىف سبيلها بالكثري، وهم ُكرث. بدور املرسح كرسالة، وضحُّ
مبدعيها  عن  ا  وكشفاً األقاليم  ىف  استقراراًا  أرادوها  وآخرون 
وتنمية  ناحية  من  التنمية  خطط  تنفيذ  ىف  بهم  واالستعانة 
مواهبهم بغرض االكتفاء عن طلب الدعم من املركز مع الحفاظ 
عىل صيغة املهرجانات كمرآة تعكس ما يقدمه هؤالء املبدعون 
وبعد  العاصمة..  أبناء  من  والنجوم  واملبدعني  النقاد  كبار  أمام 
أحد  مع  التعامل  ميكننا  ال   2010 أبواب  عىل  ونحن  الزمن  هذا 
املركز  بني  الجدلية  فالعالقة  اآلخر،  دون  االتجاهني  هذين 
لعالقة  التقليدية  النظرة  دون  للتطوير  رضورة  هى  واألطراف 
وسائل  أتاحت  الحديثة  التكنولوجية  فالثورة  باألطراف،  املركز 
املعرفة ويرست سبل الحصول عليها ورسعة االتصال بني أطرافها. 
إن شبكة اإلنرتنت ىف عرص الكمبيوتر أتاحت العديد من الوسائل 
ليس فقط للتواصل واملعرفة وإمنا لنقل الخربة وتطوير التقنيات 
الفنية ويتساوى ىف ذلك املركز واألطراف وتجاهل هذه الحقيقة 
ىف  وللتخبط  العشوائية  للحركة  فقط  ليس  املجال  يتيح  املؤكدة 
نتحرك  التى  الجغرافيا  بشكل  الوعى  ىف  ا  أيضاً وإمنا  القرارات، 
أصبحت  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  عمل  خارطة  إن  فيها.. 
قراها،  بعض  بل  الكربى،  ومدنها  مرص  محافظات  كل  تغطى 
وحجم التأثري ليس فقط ىف حجم مبدعيها، بل ىف عدد روادها، 
أقاليم،  خمسة  إىل  تقسيمها  تم  اتساعها  عىل  الخريطة  وهذه 
تفتيت  ما ىف  املحافظات ساهم بشكل  ا من  يضم كل منها عدداً
هذه  إعطاء  إىل  يسعى  الذى  العام  والتوجه  باملركز  العالقة 
ىف  دورها  وللمحليات  واإلدارية  املالية  الصالحيات  كل  األقاليم 
عملية التنمية ال يخلو من مجازفة غياب التخطيط العام، ووضع 
االسرتاتيجيات املناسبة لعمل الثقافة الجامهريية، ورغم الحفاظ 
عىل إدارة عامة للمرسح مقرها املركز تضع الخطط وترشف عىل 
مبدعني  من  الرواد  عىل  املعتمد  حركتها  عامد  أن  إال  تنفيذها، 
الخطط  هذه  وضع  ىف  يشاركون  وتشكيليني  ومثقفني  وأدباء 
ىف  اإلدارة  هذه  وضع  الذى  األمر  وهو  تنفيذها،  ىف  ويسهمون 
مجال سهام النقد من الداخل والخارج، ىف حني حافظ هذا األداء 
عىل تجددها وتفاعلها مع الشأن املرسحى ىف كل ربوع مرص، وال 
ميكن بحال من األحوال فصل األهداف االسرتاتيجية التى تسعى 

الشعبية  الحركة  الثقافة الجامهريية بحال من األحوال عن  إليها 
إلدارة املرسح وسط هذا الكم من املبدعني واملسارح الجغرافية 
التى تتحرك فيها.. فالحفاظ عىل مركزية التخطيط ومد األقاليم 

بالصالحيات هو أمر رضورى لتحقيق أهداف التنمية البرشية .

إن خصوصية إدارة املرسح هى الرشاكة التى أقامتها مع مبدعى 
ىف  واملساواة  التعبري  ىف  الحرية  عىل  قامئة  وهى رشاكة  األقاليم، 
إىل  التاريخ  حركة  بحكم  الدائم  والسعى  والواجبات  الحقوق 
أحداث  بعد  الهيئة  به  قامت  الذى  التطور  ظل  وىف  التطوير، 
حريق بنى سويف املؤسف 2005 للمباىن بعد أن ظلت سنوات 
توزيع  ىف  النظر  إعادة  إىل  يدفعنا  الزمن  سباق  خارج  طويلة 
خريطة عمل الثقافة الجامهريية مبا يتناسب مع التطور العمراىن 
الجديد ىف مرص كلها، وخاصة املدن الجديدة التى هى ىف حاجة 
القامئة  القصور  آليات عمله عن  ثقاىف يختلف ىف  كبرية إىل دور 
الطابع  مع  الثقافة  أبنية  تتناسب  أن  نتمنى  لذلك  والتقليدية، 
يحتل  بحيث  واملحافظات،  املدن  من  كثري  ىف  املتطور  املعامرى 
موقع قرص الثقافة وبناؤه مكانةاً بارزةاً وفاعلة ىف محيطه، وحتى 
تكون املنشأة الثقافية مواكبة للدور املنوط بها ىف وقتنا الراهن، 
لتكون قادرة عىل استقبال الطاقات البرشية الشابة من مبدعني 

ورواد ومتلقني يعتربون املباىن القامئة طاردة لإلبداع واملبدعني.

 وإعادة رسم هذه الخارطة يتطلب تحديد الدور املنوط بها - 
والذى يراه كاتب هذه السطور - ىف كونها مراكز ثقافية تسعى 
إىل تقديم خدمات إمنائية للمجتمع تتناسب والتطور املذهل ىف 

وسائل املعرفة.

اللغات  ىف  دورات  الفنى  النشاط  جانب  إىل  تقدم  أن  ويقرتح 
الكبري  االنتشار  ظل  ىف  اختصاصيون  عليها  يقوم  املختلفة 

للجامعات اإلقليمية.

ومعرفًيا  فكرًيا  ودعمها  البيئية  بأنشطتها  تهتم  للمرأة  برامج   •
ملامرسة الدور املنوط بها سياسياًا ىف املرحلة املقبلة.

من  وغريها  مختلفة  أنشطة  من  تقدمه  وما  األطفال  نوادى   •
األنشطة التى تقوم بها فعالاً بعض قصور الثقافة، والتى تتجاوب 
واألهداف  ناحية  من  واحتياجاته  املحىل  املجتمع  متطلبات  مع 

االسرتاتيجية التى تحددها الهيئة من ناحية أخرى.

بالكمبيوتر  خاصة  حديثة  أنشطة  عىل  الثقافة  قصور  فتح  إن 
وإنشاء موقع إلكرتوىن إلدارة املرسح لكل قرص ثقافة يتيح حالة 
من تبادل الخربات واملعلومات وقدراًا من الشفافية ىف املامرسة 
بني  واألطراف  املركز  بني  املفتعلة  الفجوة  يقلل  كذلك  الفنية، 
من  بحال   - تنفصل  ال  املرسح  ونوادى  التنفيذ،  وآليات  الخطط 
إطار  ىف  الثقافية  باملراكز  ُيسمى  ملا  التصور  هذا  عن   - األحوال 

إعادة إحياء فلسفة الجامعة الشعبية.

المسرح  نوادى 
لقصور  العامة  للهيئة  الوضوح  شديد  الحقيقى  النتاج  باعتبارها 
ومبدعني  قيادات  من  الكثريون  حوله  التف  والذى  الثقافة، 
األشمل  التصور  عن  األحوال  من  بحال  تنفصل  ال  فإنها  ونقاد، 
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القصور  الثقافة الجامهريية وفلسفتها، ودور كل قرص من  لدور 
وطبيعة عمله.

فإن  القول،  شئت  وإن  واإلبداع،  املعرفة  نوافذ  إحدى  وكونها 
الثقافة  فرق  لبنية  موازية  بنيةاً  متثل  أصبحت  املرسح  نوادى 
املرونة والتجدد  إمكانات  البنية من  تتيحه هذه  الجامهريية مبا 
لكل  الفنية  والخصوصية  والتقليدى  النمطى  عن  والبعد  الدائم 
التطور،  إمكانات  بداخلها  تحمل  أنها  إىل  إضافة  عمل،  فريق 
فرق  كل  بداخلها  تحوى  التى  البديلة  البنية  هى  تصبح  بحيث 
الثقافة الجامهريية، فنادى املرسح – كمفهوم - مؤهل ألن يضم 
حدود  هناك  فليست  املوقع،  ىف  املرسح  هواة  كل  عضويته  ىف 
عامد  النهاية  ىف  هم  النوادى  شباب  إن  بل  فكرية،  أو  عمرية 
الثقافة  مخرجى  أغلبية  أصبحوا  ومخرجوها  املرسحية،  الفرق 
للبيوت  األخري  املهرجان  ىف  املشاركني  املخرجني  تاريخ  )راجع 
الفنية  العنارص  استيعاب  عىل  قادر  النادى  فإن  ولذا  والقصور( 
عىل  التدريبية  الربامج  كل  فإن  ولذا  عضويته؛  ىف  للفرق  كافة 
أو  للنادى  الفنى  املكتب  تحديدها  يشارك ىف  والتى  العام  مدار 
مجلس إدارته مع إدارة املرسح التى تتوافق مع ما يقدمه هذا 
النادى من أعامل فنية أو مرشوعات تسعى إىل التحقيق، بحيث 
ا لكل الرواد الغاية الفنية  تقدم هذه الدورات املعلن عنها مسبقاً
كانت  سواء  املختلفة،  فرقه  عرب  تقدميها  إىل  النادى  يطمح  التى 
ا كربى جامهريية، وبالتاىل تنتفى آليات  تجارب خاصة أو عروضاً

الرشيحة ومشاكل إنتاجها. 

التدريبية  الدورات  عرب  النوادى  لهذه  تقدميه  ميكن  الدعم  إن 
عىل  الحرص  مع  ألنشطته  الدامئة  واملتابعة  املرسحية  والورش 
إنتاج  زمن  ىف  نفسه  يحصن  أن  دون  العام  طوال  استمراريته 
للنادى  األساىس  الكيان  فإن  وبالتاىل  واملهرجانات،  العروض 
الثقافة  فرق  يصلح إلعادة هيكلة  إدارته  الخاص ومجلس  مبقره 
البيوت  فرق  بني  املفتعل  التمييز  من  متخلصني  الجامهريية، 
أن  شأنه  من  الذى  األمر  وهو  القومية،  والفرق  القصور  وفرق 
يزيد التفاعل بني أعضاء النادى من هواة املرسح ىف أقاليم مرص.

يتقدم  الذى  وطبيعته  املرشوع  بحجم  فيتحدد  املاىل  الدعم  أما 
يحتاجها  التى  الربامج  فيه طبيعة  ا  كامل، محدداً لعام  النادى  به 
املخرج  احتياجات  إىل  إضافة  وتخصصاتهم،  املحارضين  ونوعية 
نجاح  ىف  تسهم  برامج  من  املرسح  إدارة  عليه  ترشف  الذى 
تصور  ضمن  عرضه  مبرشوع  املخرج  يتقدم  الفنى..  مرشوعه 
عام للمرشوع الثقاىف للموقع، وما يصاحب ذلك من مرشوعات 
العام  املرشوع  عن  تنفصل  وال  الشباب  املخرجون  بها  يتقدم 
التدريب  العامة لكل موقع دون ميزانية  امليزانية  وتتحدد معها 
اإلدارة  اختصاصات  من  تعد  التى  واملحارضين  الفنية  والورش 
العامة للمرسح، حيث تتحدد من خاللها برامجها التدريبية التى 

تنوى تنفيذها ىف املواقع املختلفة.

أن يعود أفق تعدد الفضاءات التى يقدم فيها املرسح ىف األقاليم 
إحياء  وإعادة  مرشوع  وكل  موقع  كل  وطبيعة  لظروف  ا  تبعاً
والقصور  والبيوت  السياحية  األماكن  وخاصة  العارضة،  األماكن 

التاريخية واألثرية ىف شتى ربوع مرص، وذلك للخروج بالظاهرة 
الذى  الجمهور  من  جديدة  أرضية  لخلق  الناس  إىل  املرسحية 

انفض عن الوسيط املرسحى.

دعوة الشباب إىل االستفادة من التطور التقنى وثورة املعلومات 
الذى  الوسيط  بناء  وإعادة  املرسحى  املشهد  قراءة  إعادة  ىف 
وذلك  له،  الحديثة  والوسائط  التقنيات  منافسة  من  يعاىن 
إن  لنفسه..  الوسيط  بناء  إعادة  ىف  املرسح  هواة  من  ا  إسهاماً
التعامل معه  منه، وميكن  إىل مزيد  يحتاج  الكيفية  بهذه  تصوراًا 
الثقافة  تستعيد  بحيث  مبدئياًا  املواقع  إطار محدود ىف بعض  ىف 
الجامهريية دورها وفلسفتها، ويتمكن النادى بفلسفته املتطورة 
ا ال تعتمد  وبآليات عمل مغايرة ال تعتمد عىل كم اإلنتاج، وأيضاً
ا عىل إنتاج عروض وإقامة مهرجانات عنها، بل عىل نشاط  أساساً
واملركزية  اإلقليمية  املهرجانات  له  تنظم  متكامل  وثقاىف  فنى 
 – ورش  نتاج  عروض   – قصرية  )عروض  الفنى  املنتج  حسب 
عروض كربى(، وليس حسب نوعية الفرقة )نواد - بيوت- قصور 
من  الكثري  عىل  القضاء  ىف  التصور  هذا  يسهم  كام  قوميات(،   -
مشكالت اإلنتاج، حيث ميكن للنادى أن يحصل عىل دعم عينى 

وليس مالياًا )مدرب – خامة(.

من  الدونية  النظرة  عىل  القضاء  ىف  التصور  هذا  يسهم  وكذلك 
ومفتعلة  مربرة  غري  نظرة  وهى  النوادى،  ألعضاء  الفرق  أعضاء 

تعتمد عىل منط اإلنتاج.

املتعددة  بالوسائط  االهتامم  إىل  التصور  هذا  يسعى  كذلك 
سمعية  مشاهدة  قاعات  لها  تخصص  رقمية  وحدات  وإنشاء 
اإلنرتنت،  بشبكة  وربطها  املواقع  تطوير  خطة  إطار  ىف  وبرصية 
الجامعة املرسحية  تنتظم  أن  التصور يسعى إىل  كذلك فإن هذا 
آليات  وضع  ميكن  دميقراطى  طابع  ذات  ذاتياًا  تدار  كيانات  ىف 
ىف  ومحلية  ذاتية  مشاركات  يدعم  الذى  األمر  وهو  لتكوينها، 
تستفيد  وهى  الجامهريية،  الثقافة  ويعيد  الثقاىف  النشاط  دعم 
الحركة  ثقالاً مينعها من  التاريخى دون أن ميثل عليها  من اإلرث 
الفن  بني  العالقة  وجدلية  التاريخ  صريورة  إنها  والتطور.. 

واملجتمع، تلك التى تفرض علينا التطور.

خامتة

الدراسة  من  مزيد  إىل  تحتاج  بل  متكاملة،  خطة  ليست  هذه 
هذه  داخل  العمل  تنظم  جديدة  الئحة  خالل  من  والتفصيل 
ا للمبدع واإلبداع، وتسعى  ا ومحدداً النوادى دون أن تكون عائقاً
مغايرة  برؤية  آفاق جديدة  إىل  ودفعه  الفنى  العمل  تحفيز  إىل 

للسائد.

رأيه  تبيان  إىل  كاتبها  يسعى  اجتهاد،  محض  الورقة  هذه  إن 
اإلدارة  عام  مدير  السيد  عصام  األستاذ  بتكليف  ترشفت  عندما 

بكتابتها.

ولكم جميعا خالص اعتذارى عن أى خطأ وقعت فيه.

نوادى املرسح ىف عرشين عاما
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القرن  من  األخرية  العرش  السنوات  أن  يف  شك  من  هناك  ليس 
مرحلة مفصلية  والعرشين متثل  الحادي  القرن  وبدايات  العرشين 
إعادة  فيها  تتم  حيث  اإلنسانية،  الحضارة  تطور  مراحل  من 
انهيار  كان  وما  واقتصاديا..  وفكريا  سياسياًا  العامل  خارطة  تشكيل 
التي  والنزاعات  والحروب  برلني  سور  وسقوط  السوفيتي  االتحاد 
تغطي مساحات كبرية من الرقعة األرضية إضافة إىل ما يدور من 
والبدايات  املادية  املظاهر  إال  الفضاء  باطن األرض ويف  حروب يف 

التمهيدية لعملية إعادة رسم الخارطة اإلنسانية بشكل فعيل.
ا أن املرسح؛ وهو الوسيط التعبريي األكرث قرباًا  ومن املسلم به أيضاً
واسترشاف  الواقع،  قراءة  عىل  قدرة  واألكرث  اإلنسان،  هموم  من 
املستقبل قد تأثر بشكل كبري مبرحلة الهدم وإعادة البناء التي مير 
بنيته  تشكيل  يعيد  حيث  إيجابياًا  تفاعالاً  معها  فتفاعل  العامل  بها 
مبعطيات عرصه  واقعه  يف  الفعل  عىل  القدرة  له  يتيح  مبا  وشكله 
واالتصاالت  املعلومات  ثورة  هو عرص  العرص  هذا  وألن   وآلياته، 
يف  املتطورة  التكنولوجيا  بهذه  يستعني  أن  املرسح  آثر  البعدية 

إعادة بناء الوعي الجاميل لإلنسان )املبدع / املتلقي(. 
وألن جوهر التطور التقني لهذا العرص هو الكمبيوتر فإنه بتزاوجه 
البنية  ميثل  أصبح  والالسلكية  السلكية  االتصال  وسائل  تطور  مع 
عدة،  لوسائط  تكاملية  قدرات  من  لديه  مبا  العامل  لتطور  العقلية 
لديه  بل  التوجه  أحادي  ليس  فهو  بجمهوره،  عالقته  يف  وتبادلية 
البناء؛  تفاعيل  فهو  وتفعيله؛  العكيس  األثر  استيعاب  عىل  القدرة 
لغته  يجد  أن   – الكمبيوتر  أي    - نفسه  الوقت  يف  استطاع  وقد 
الخاصة الرقمية التي مكنته من تحقيق قدرة عالية عىل التكثيف 
تتوافر يف  التي  املعلومات  الهائل من  الكم  تتناسب مع  واالختزال 
الكمبيوتر،  وبني  بينه  التزاوج  يف  ضالته  املرسح  وجد  ثانية،  كل 
التعبريية  للغة  ا  رشيكاً لتحل  الرقمية  باللغة  ذلك  عىل  مستعيناًا 
أي   – وكالهام  الطويل،  عمره  مدى  عىل  املرسح  مارسها  التي 
الكمبيوتر واملرسح ـ يعد تعددي الوسائط، والتقنية الرقمية تعد 
ثورة من معان؛ حيث هي  كلمة  تحمله  ما  بكل  تكنولوجية  ثورة 
انقالب عىل السائد واملمكن والسابق لها يف وسائل جمع وتخزين 
واملرئية(  واملسموعة،  )النصية،  أشكالها  بكل  وتبادلها  املعلومات 
األول  النصف  به مبدعو املرسح يف  تنبأ  التقني عام  التعبري  وهي 
عن  األسايس  التعبري  هو  الرقم  يصبح  حيث  العرشين  القرن  من 

اغرتاب اإلنسان يف العامل اآليل.
يف  سمعنا  والكمبيوتر  املرسح  بني  الجدلية  العالقة  خالل  ومن 
الرقمي”،  “املرسح  مثل  مصطلحات  من  يرتدد  ما  األخرية  اآلونة 
التصوري”،  “الفضاء  الكمبيوتر”،  “املمثل  اإلنرتنت”،  “مرسح 
تدفع  التي  املصطلحات  من  وغريها  االفرتايض”..إلخ،  “الواقع 
التطبيقية  جوانبها  يف  والبحث  معانيها  عن  التساؤل  إىل  اإلنسان 
العملية  األبحاث  مراكز  يف  البحث  قيد  جميعها  زالت  ما  والتي 
أن  ميكن  التي  اإلمكانات  استكشاف  بهدف  أوربا  جامعات  يف 
الذي يعاين  الوسيط املرسحي  إثراء  الرقمية يف  التقنية  بها  تساهم 
للتطور  وذلك  غريها،  ويف  مرص  يف  عنه  الجمهور  انفضاض  من 
من  كبرية  لرشيحة  وصولها  وسهولة  األخرى  الوسائط  يف  املذهل 
ملبدعي  األكرب  الهم  هو  واجتذابه  الجمهور  وألن  املشاهدين، 
لها  وتقنيات  أدوات  مع  التعامل  رضورياًا  كان  وباحثيه  املرسح 
إن  حيث  والتبادلية؛  االتصالية  من  قدر  أكرب  تحقيق  عىل  القدرة 
القامئني  بني  للعالقات  متميزاًا  ا  منطاً تطرح  الفنية  العنارص  تكاملية 
ال  متكامل  ككل  الفني  العمل  ليصبح  واملتلقي  الفني  العمل  عىل 
تتحقق صورته النهائية إال بعد املشاركة اإلبداعية للمتلقي، ليصبح 
للمتلقي،  الكامنة  للطاقات  اإلبداعي  املحفز  مبثابة  الفني  العمل 
إجابات   – واحدة  إجابة  ال   – متعددة  إجابات  بانتظار  سؤال  إنه 
اإلبداعي  العمل  مسار  من  يغري  الذي  والتنوع  االختالف  تقبل 

سيد خطاب

السؤال  طارحو  أو  األساسيون  املبدعون  يتصوره  كان  كام  نفسه 

بداخله  يضم  كوسيط  املرسح  وألن  املرسحي،  للعرض  األسايس 

الوسائط  التحاور مع  القدرة عىل  له  أشكاال تعبريية متعددة كان 

العصور،  من  كل عرص  املتطورة يف  التكنولوجية  والتقنيات  الفنية 

مرحلة  كل  ويف  والتأثر،  التأثري  عىل  قائم  إيجايب  تحاور  وهو 

قراءة  إعادة  عىل  القدرة  للمرسح  كانت  جديد  وسيط  فيها  يولد 

الوسيط  التعامل مع  له  يتيح  لدوره ووظيفته وتقنياته مبا  نقدية 

واملرسح  الواقع،  نتاج  أنها  بحكم  الجديدة  التقنية  أو  الجديد 

الذي  الفلسفي  العمق  والكشف عن  الواقع  بتلمس جوهر  معنى 

أعطى  الذي  األمر  حضارياًا،  إنجازاًا  باعتبارها  التقنية  هذه  تحمله 

منه  أكرث  وسائط  مع  منافسة  يف  االستمرار  عىل  القدرة  للمرسح 

قدرة تقنية، وأسهل يف الوصول إىل عدد كبري من املشاهدين مثل 

السينام والصحافة والتليفزيون، وبفضل احتفاظ املرسح دون غريه 

طابع  من  معامره  أحاط  ما  رغم   – شعبية  بصيغة  الوسائط  من 

الفنية  التقنيات  ابتكار  من  متكن   – مراحله  من  كثري  يف  سلطوي 

عالقته  يف  التبادلية  من  قدر  أكرب  له  يتيح  مبا  والعرض  الكتابة  يف 

باملتلقي؛ حيث اعتنى مبدعو املرسح برد الفعل الناتج عن عملية 

الدور  حسب  مختلفة  مبساحات  واملبارشة  واآلنية  الحية  التواصل 

دفع  الذي  األمر  تاريخية؛  مرحلة  كل  ويف  واقعه  يف  يلعبه  الذي 

الجامعات املرسحية ومراكز البحث العلمية يف الجامعات واملعاهد 

التقنيات القدمية والبحث عن  الفنية يف العامل إىل إعادة النظر يف 

يصبح  وليك  الواقع  مع  التحاور  من  املرسح  متكن  جديدة  صيغة 

فاعالاً فيه وليس مجرد مشاهد له أو واصفة إياه، ومن إحدى أهم 

وهذه  الرقمية  التقنيات  مع  التفاعل  املعارصة  املحاوالت  هذه 

املرسح  مبدعى  تعامل  طريقة  يف  جوهرية  نقلة  تعد  املحاولة 

أصوات  بسامع  يكتفوا  مل  إنهم  حيث  الحديثة؛  التكنولوجيا  مع 

أصوات  أو  املستقبليون  قبلهم  من  فعل  كام  الطائرات  محركات 

“بريشت،  فعل  كام  والدمار  الخراب  وصور  الرشاشة  املدافع 

فعل  كام  للمعنى  وفقدانه  العامل  نهاية  إعالن  أو  وبسكاتور” 

التي يستخدمها  نفسها  التكنولوجيا  إىل  العبثيون، ولكنهم توجهوا 

تعبرييا  العامل  بناء  ليعيدوا  األسلحة  تطوير  يف  العامل  يدمرون  من 

يعد  مل  الذين  املشاهدين  من  كبرية  قطاعات  مع  تواصال  وفنيا 

دورهم كمشاهدين سلبيني كافيا، بل رضورة دفعهم إىل املشاركة 

يف  أساسيني  فاعلني  بكونهم  واالستمتاع  اإلبداعية  العملية  يف 

صياغة الحدث الدرامي ويف أدائه ويف التعليق عليه. هذه املشاركة 

املهم  الثوري  الطابع  ذاتها  للمتلقي هي يف حد  الكاملة  اإلبداعية 

يف  يضعهم  والذي  املرسح  من  النوع  هذا  مبدعو  يصنعه  الذي 

يف  وفاعلة  ناهضة  مرسحية  بحركة  واملبرشين  الطليعيني  مصاف 

من  يقدم  ما  حول  اآلراء  اختالف  من  الرغم  عىل  املقبلة  املرحلة 

يعدو  ال  عدمه  من  ا  مرسحاً كونه  حول  اإلنرتنت  شبكات  خالل 

الذي  الرقمي  اإلبداعي  للمرشوع  األولية  القراءة  اختالف  كونه 

والتبادلية،  املكربة،  “النصية  مثل  وخصائص  بسامت  نفسه  يحدد 

والتكاملية” وجميعها سامت وخصائص مرسحية.

26 ملف خاص]

خطاب سيد  كتابات  من  مختارات 

المسرحية الكتابة  وفن  الرقمية  التقنية   
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األرض نصوص 
في الوجودية  والرؤية  الجمالي  التشكيل  تضافر 

يف  املهيمن  العنرص  عن  الحديث  يكون  قد 
أدبيا يتشكل يف األساس  املرسحية بوصفها جنسا 
مناسبا  مدخال  بالحوار  املحمول  الرصاع  عىل 
خطوات  سأعرض  وهنا  العمل،  هذا  لقراءة 
“التمثل  كتابه  يف  سليامن  سامي  فصلها  منهجية 
األديب،  النوع  خصوصية  عن  حديثه  يف  الثقايف” 
فالرصاع والحوار يف األعامل املرسحية يعدان هام 
نتلقاه  مام  يجعالن  اللذان  املهيمنان  العنرصان 
عمال مرسحيا دراميا، ثم بتضافرهام مع العنارص 
واألحداث  املرسحي  كاملكان  األخرى  الجاملية 
موسيقى  من  يصحبها  وما  الزمنية،  وتتابعاتها 
مصاحبات  من  الحوار  به  يصطبغ  وما  ضوء،  أو 
لغوية كالتنغيم والنرب، بهذا التضافر بني العنارص 
أو  وبتوزعها  املرسحية  األعامل  تتشكل  الجاملية 
بنظمها الخاص، إذا جاز لنا أن نستخدم مصطلح 
الخصوصية  تتضح  هنا  الجرجاين،  القاهر  عبد 
أال  لكننا علينا  التي متيز مبدعا عن غريه،  الفنية 
لنا  يقدم  املبدع  هذا  أن  نفسه  الوقت  يف  نغفل 

من خالل تشكيله الفني رؤيته الوجودية.
اللتني  الدراسة  محل  املرسحيتني  تأملنا  إذا 
)نصوص  رساج  عليها  أطلق  مجموعة  تشكالن 
األرض(؛ فإننا ال ميكننا أن نبدأ يف تحليل العملني 
الخاصني  العنوانني  ثم  العام  العنوان  عن  بعيدا 

بكل مرسحية عىل حدة.
الكاتب من خالل عنوانه  )نصوص األرض( يعلن 
العام عن رؤيته، أو عن مكنون مجموعته، فنحن 
مكتوبة  هي  أو  األرض،  عن  هي  نصوص  أمام 
هي  أو  األرض،  من  مجموعة  هي  أو  لألرض، 
األوىل جاءت تحت  فاملرسحية  األرض،  دفاع عن 
عنوان “بطل الغروب”، وهو بطل باملعنى الفني 
واملعنى األسطوري للكلمة ألنه البطل الفرد الذي 
يعاين من أفعال الوغد، أو من نوع من االفتقار، 
يف  برانس  جريالد  عرفه  هكذا  حظ،  سوء  من  أو 
هو  بطلنا  وهنا  الرسدي”،  املصطلح  “معجم 
الزنايت خليفة بطل الغروب، والغروب هنا غروب 
عن  يذود  ظل  الذي  املغرب  بطل  ألنه  مكاين 
هؤالء  ضد  مبفرده  عاما  عرش  أربعة  بالده  طمي 

يظل  لكنه  أرضه،  الذين جاءوا طامعني يف  البدو 
يقاتل وحيدا رغم الخسة والغدر والخيانة، وهو 
تتحقق  كانت  الحقة  بطولته  ألن  زماين  غروب 
لرعاية  يعود  كان  حيث  اليومي  امليقات  هذا  يف 
الجوع  غوائل  من  وحاميتهم  واملساكني  الفقراء 
األعداء  مبنعه  األمن  لهم  يضمن  كام  والفقر، 
مصدري  غروب  وهو  بالده،  أسوار  اقتحام  من 
يتساوى يف داللته واملوت، فبطولته الحقة تجلت 
لطمي  ومعتذرا  مودعا  الدنيا  عن  غروبه  لحظة 
وخسة  قريب،  بغدر  دونه  مات  الذي  تونس 

عدو.
ألن  للبصرية،  مفتقد  فهو  األعمى  السيف  أما 
واألرض  األرض،  عن  للدفاع  السيف  أن  األصل 
وسامي  هاين  سيفا  كان  هنا  سواء،  والعرض 
يف  الطامع  العدو  جند  قائد  قتال  عندما  بصريين 
عن  دافعا  عندما  بصريين  كذلك  وكانا  األرض، 
)هند( أمهام، حني أراد امللك الغاصب أن يحملها 
املايض  يف  اغتصبها  أن  بعد  له  الخضوع  عىل 
زوجته،  وتزوج  سيده،  من  امللك  اغتصب  كام 
األرض  الدفاع عن  يتساوى  هنا  ابنه،  لقتل  ودبر 
يختار  وحني  عرض،  فكالهام  األم،  عن  والدفاع 
إىل  الدم، وال  إىل  يرتكن  بالحكم، ال  األوىل  رساج 
يكن  مل  لذا  بالوراثة،  ليس  فالحكم  السيف،  قوة 
ليس  والحكم  بالحكم،  األوىل  هو  امللك  ابن 
يستمر  أن  الجائز  من  يكن  مل  لذا  البطش  بقوة 
للسيف  الحكم  ولكن  الحكم،  يف  املغتصب 
الحكمة  سيف  هو  البصري  والسيف  البصري، 

والعلم، الذي يرعى الشعب ويختاره الشعب:
)يستدير  بعد..  األمر  ننه  مل  أمي..  أيب..  »هاين: 

الرجل(
هو  هذا  فيه..  دوٌر  لنا  ليس  تبقى  ما  الرجل: 
السيف  فأين  الشعب..  هو  وهذا  العرش.. 

املبرص؟«
فلن  العملني  يف  الرصاع  محور  إىل  انتقلنا  إذا  أما 
“بطل  ففي  املجموعة،  عنوان  عن  بعيدا  نجده 
الغروب” نجد رصاعا محتدما بني منظومتني من 
وميثلها  والشجاعة  والنبل  الوفاء  منظومة  القيم، 
والخسة  الغدر  منظومة  يقابلها  خليفة(  )الزنايت 
والجنب وميثلها الهاللية )السلطان حسن، الجازية، 
غدروا  ألنهم  الغدر  بدير(،  القايض  زيد،  أبو 
وتعمدوا  ونارصهم  ضيَّفهم  َمن  الخفاجي  بعامر 
تالعبوا  حني  الزنايت  للقاء  امليدان  إىل  دفعه 
وحده،  باسمه  كلها  األوراق  فجعلوا  بالقرعة 
جعل  ولكنه  حية  تلدغه  مل  زيد  أبا  ألن  والجنب 
الحرب  عن  نكوسه  به  يربر  مربرا  الحية  لدغة 

العسري  من  يكن  فلم  لدغته  قد  حية  كانت  ولو 

عليه أن يداوي نفسه كام داوى عدوه الزنايت من 

طعنة عامر، والخسة ألنه عالج عدوه الزنايت ليك 

يضمن له أن يواجه عامر الذي خرج يقاتل نيابة 

عنهم، ثم سمم عدوه وهو يزعم أنه يداويه بعد 

أن بني لدياب مواطن ضعف خصمه.

وهو  عامر(،  )الخفاجي  الفريقني  بني  نجد  لكننا 

أنه رجل مروءة  ذاته،  فريقا يف  يعد  الحقيقة  يف 

وشهامة لكنه جاء مندفعا وراء حق ليس للفريق 

قسمنا  إذا  لذا  البداية،  من  إليه  انحاز  الذي 

الرصاع يف هذه املرسحية إىل قسمني: فيمكننا أن 

نعترب الرصاع الواقع بني الزنايت من جهة والهاللية 

عاناه  الذي  الرصاع  أما  قبليا،  رصاعا  جهة  من 

ما  بني  النفيس  الرصاع  قبيل  من  فهو  الخفاجي 

يؤمن به من القيم، وما فرضه عليه املوقف الذي 

دفع إليه.

هذه  من  عامر  الخفاجي  موقع  تأملنا  إذا 

إليه  مرسل  إنه  نقول  أن  فيمكننا  املرسحية، 

عىل  القدرة  أو  الكفاءة  عوامل  لديه  تحققت 

اإلنجاز، ولكنه مل يكن لديه الدافع الحقيقي عىل 

إنجاز ما أرسل إليه، لقد كان هو والزنايت خصمني 

تتيح  التي  والكفاءة  القدرة  صفات  يف  متعادلني 

لكل منهام إنجاز ما خرجا إليه وتحقيق موضوع 

رغبتهام، لكن الزنايت لعب دور املعني لعامر عىل 
تصحيح الرؤية، لقد هزمه الزنايت مبحاججته قبل 
من  أدرك  الخفاجي  مبراوغته،  ماديا  يرصعه  أن 
خالل اللقاء أنه خرج يقاتل مع الطرف الخاطئ، 
أخرى  مرة  هزمه  ثم  بعضه،  يقاتل  ال  فالطني 
أال  الفرسان  بنبل  له  تعهد  وأوقعه يف رصاع حني 
عىل  عامر  أرص  إذا  إال  قتله  عىل  حريصا  يكون 

ذلك.
اللحظة  لهذه  رساج  اختيار  يعد  الحقيقة،  ويف 
للزنايت  وانحيازه  الهاللية،  السرية  من  الحاسمة 
موضعا  اإليجابية،  للقيم  ممثال  وجعله  خليفة، 
من مواضع التميز من ناحية، والصدمة للمتلقي 
السرية  عن  نتكلم  عندما  إننا  أخرى،  ناحية  من 
أو  السرية  نسمع  أننا  املعتاد  فمن  الهاللية 
السرية بأسامئهم  نقرؤها من منظور من سميت 
السرية  نشاهد  ورمبا  نقرأ  هنا  ولكننا  )الهاللية(، 
وعرضه،  أرضه  عن  املدافع  الزنايت  منظور  من 
أرض  عىل  لالعتداء  يخرج  مل  إنه  عليه،  املعتدى 
الغري، إنه مل يربح سور مدينته، أما الهاللية فهم 
طامعون ال رغبة لهم يف تعمري أرض بالدهم، وال 
الطمي  أرايض  من  عليه  مروا  مبا  لديهم  قناعة 
االستعامري  الطموح  ولكنه  ومرص،  بالعراق 
يرسقون  ضباعا  جاءوا  الغري،  أرض  يف  الطامع 

الغنيمة باردة.
نيص  تفاعل  مع  نتعامل  أننا  لنا  يتبني  قد  هنا 
املكتوب  النص  بني  التفاعل  إنه  خاص،  نوع  من 
السرية  استلهم  الذي  الغروب(  )بطل  أمامنا 
خاص  استلهام  لكنه  لدينا،  املعروفة  الهاللية 
استدعته لحظة تاريخية تفرض علينا قراءة النص 
ينحاز  نحو  عىل  أيضا،  خاص  نحو  عىل  والسرية 
ألصحاب األرض، عىل نحو يفرض علينا أن نراجع 
أرض  يف  والتوسع  للسلب  تربير  من  اعتدناه  ما 
حتى  بها  نؤمن  زمنا  ظللنا  شعارات  تحت  الغري 
اكتوينا بنارها، أقول إن التناص هنا مل يكن تناصا 
رؤية  إىل  املألوف  يحيل  تناص  ولكنه  تقليديا، 
تنزع تلك األلفة بغرض فهم موقعنا وموقفنا من 

املايض وما نعانيه يف واقعنا امللموس.
نجد  فإننا  زمنيا،  األوىل  املرسحية  بناء  تأملنا  إذا 
يلخص  كابوسا  يرى  األول  املشهد  يف  الزنايت 
له  يجلس عىل عرشه ال حول  إنه  الرصاع،  محور 
أن  الجازية  الهاللية، وتطالبه  به  تحيط  قوة،  وال 
تزود  وابنته  حسن،  للسلطان  عرشه،  عن  يتنازل 
عنه، وهو ال يستطيع أن يدفع عن نفسه وال أن 
يدفع عنها، بعد أن خانه من خذلوه ثم بدأوا يف 

توجيه اللوم عليه.

27 [ نوافذ

محمود عبد الباري

لدى  المسرحي  النص  يتشكل  وملموس،  معيشي  هو  ما  أو  الواقع  في  بتحققاته  وانتهاء  الكابوس،  أو  الحلم  من  انطالقا 
تراثي  هو  ما  وبني  جهة،  من  إنساني  هو  وما  مكاني  هو  ما  بني  فريدة  جدلية  عن  كاشف  نحو  على  سراج،  أحمد  مبدعه 
تتماهى  ال  اليت  النصية  التفاعالت  من  خاصا  نوعا  تجسدان  مسرحيتني  األرض  نصوص  فتعد  أخرى؛  جهة  من  إبداعي  هو  وما 
وما  األدبي  الجنس  لمقتضيات  وفقا  تشكيله  تعيد  ثم  واإلبداعي،  المعيشي  مع  تجدله  أو  تضفره  ما  بقدر  الموروث  في 
العناصر  من  غريهما  مع  الصراع  من  يحمله  وما  الحوار  فيهما  يتضافر  مسرحيتني  أمام  تجعلنا  جمالية  عناصر  من  عليه  يهيمن 
أخرى. ناحية  من  للعالم  الوجودية  رؤيته  وعن  ناحية،  من  الفنية  خصوصيته  عن  يكشف  نحو  على  سراج  شكلها  اليت  الجمالية 
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28نوافذ [
.. فى  قراءات 

فهمي فوزي  مسرح 

يواصل  مل  ملاذا  بسنوات  األخرية  مرسحيته  بعد  سألته  أينيّ  أذكر 
من  واحد  مرشوع  بناء  “إن  يقني  يف  فأجابني  للمرسح؟  الكتابة 
عام  منذ  يرأسها  التي  الفنون  أكادميية  بناء  استكامل  مشاريع 
نفسه  وألزم  مرسحية!”،  أي  كتابة  من  لديه  أفضل   –  1989

بأكادميية الفنون.
وللحق، فإن الرجل كان منغمسا يف شؤون الثيّقافة وهمومها، فقد 
للثيّقافة،  األعىل  املجلس  أنشطة  يف  مشاركا  املهام..  تلك  شغلته 
وتوىليّ مسئولية رئاسة مهرجان القاهرة الدويل للمرسح التجريبي 
دوراته  مدى  عىل  أي   –  2010 عام  حتى  تقريبا  بدايته  منذ 
الليّجان  من  كثري  يف  عضويته  إىل  باإلضافة   – والعرشين  الثالث 
مثل عضوية مجلس اتحاد اإلذاعة والتلفزيون وغريها من اللجان 
يايس كأمني لليّجنة الثيّقافة  املختلفة، وباإلضافة أيضا إىل منصبه السيّ

ة وخطرية. يف الحزب الوطني الحاكم، وهي مسئولية هاميّ
األداء  يف  واملشاركة  والعامرة  البناء  حديث  يجرفنا  ال  وليك 
له كتابه األول »املفهوم  لنفسه، نذكر  اختاره  الذي  العام  الثيّقايف 
رسالته  موضوع  وهو   –  1967 الحديثة«  والدراما  الرتاجيدي 
العلمية لدرجة املاجستري - وانهامكه يف تدريس علم املرسح منذ 
العلمية  السوفيايت ورسالته  االتحاد  العلمية يف  بعثته  عودته من 
وعالقتها  املرسحية  عبية  الشيّ )األشكال  بعنوان  ينرشها،  مل  التي 
ل أن يظل طول الوقت أن يقوم  ق(. وفضيّ بالدراما يف بلدان الرشيّ

بعد  م  قديّ ثميّ   – املعهد  لهذا  عميدا  أصبح  حتى  فيه  بالتدريس 
وقضايا  »الثيّقافة  كتابيه  عاما(  ثالثني  )نحو  طويلة  بسنوات  ذلك 
التي  املجتمع  قضايا  يف  رؤاه  فيه  ويطرح   -  1996  - املجتمع« 
د«  والتجديّ و»الثقافة  العرشين،  القرن  تسعينات  يف  عاشتها مرص 
املرصي،  املجتمع  تواجه  التي  يات  التحديّ فيه  ويطرح   -  1997  -
أي   – وهام  والثيّقايف،  االحتامعي  للواقع  نقديا  منظورا  وطرح 
ومشكالتها  بالثقافة  االهتامم  يف  منهجه  مع  يتواءمان   - الكتابني 
بعنوان  كتابا  الخصوص يقدم  بوجه عام، ففي املرسح عىل وجه 
»الدراما الروسية« - 2000، وال يعني كل هذا عن أنه قد انرصف 
بدأ  فقد  نوات،  السيّ تلك  طوال  والدراما  املرسح  فن  تدريس  عن 
أستاذا لعلم املرسح، وظليّ مشغوال بتدريس هذا العلم لتالميذه 

يعديّ  إذ  األخرى؛  والجامعات  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد 
)خوجة(  عبي  الشيّ وبالتعبري  املرسح  علوم  مجال  أستاذا يف  نفسه 
ل أن يكون أستاذا أكادمييا. وآمن  يف مجاله ومهنته، وأنه كان يفضيّ
ُكتابا ونقادا للمرسح يف مجال مهنته  بأنه قد يستطيع أن يقدم 
مرسحي  كاتب  ى  ضحيّ كيف  أخرى:  مريّة  التساؤل  إىل  وأعود   -
جاد باالستمرار يف الكتابة للمرسح من أجل تلك اإلنجازات التي 
كان يحلم بإنجازها؟ وهل تحويّل إىل رجل دولة يؤمن مبا يلمسه 
أنيّه مل  أنيّه وجد  أم  أخيلة؟  يراوده من  به وما  يحلم  أمامه ال مبا 
يعد لديه ما يقوله يف القضايا التي تشغله وتلحيّ عليه من خالل 
ل أن يعربيّ عن نفسه  الكتابة املرسحية التي يدرسها لتالميذه ففضيّ
لديه  يعد  مل  الذي  للمرسح  الكتابة  غري  مجاالت  يف  آخر  بشكل 

عبد الغني داود

الثالث  المسرحيات  يتناول  الناقد عندما  يحتار  قد 
بقامة د. فوزي فهمي  اليت كتبها واحد 
الطويلة  الّسنوات  تلك  )1938( على مدى 
الثقافية، وندرك  اليت شارك فيها في حياتنا 
لم  المسرحية  بالكتابة  اهتمامه  أن سنوات 
أولى  تزد عن تسعة عشر عاما عندما كتب 
لم  اليت  الغائب«  مسرحياته عام 1968 »عودة 
القومي  المسرح  أن تقدم على خشبة  لها  يتح 
تلتها مسرحيته   - بعد سنوات، عام 1977  إال 
الثانية »الفارس واألسرية« عام 1987، وظّل 
أن قّدم  إلى  المسرحية  بالكتابة  مهموما 
السلطان« عام  الثالثة واألخرية »لعبة  مسرحيته 
ثمان سنوات، وبعدها  بعد  1986 – أي 
للمسرح!! الكتابة  تماما عن  صمت 
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ليقوله عرب وسائل  الكثري  لديه  كان  لكن  يقوله من خالله؟  يشء 
هي  فام  إذن  املعرفية..  األكادميية  واألبحاث  راسات  كالديّ أخرى 
يك  وطاردته  راودته  التي  األخيلة  أو  شغلته؟  التي  القضايا  تلك 
اإلبداع  وفكره عرب  مكنون وجدانه  فيها عن  بها، ويكشف  يبوح 

املرسحي؟
عام  كتابتها  بدأ  التي  الغائب«  »عودة  مرسحياته  بأوىل  ونبدأ 
لها  يتح  مل  ولكن  واملذليّة،  املهينة  يونيو  هزمية  بعد   1968
وعرص  آخر،  عهد  يف   1977 عام  إال  املرسح  خشبة  عىل  الظهور 
آخر، وحرب أخرى )هي حرب 1973( – وكان قد استلهمها عن 
جديدة  معالجة  يف  ملكا«  »أوديب  )سوفوكليس(  اإلغريقي  نصيّ 
قد  وكأنيّه  األساسية..  الفكرة  نفس  عىل  جديدة  تنويعات  أو 
ه  نصيّ ربط  عن  بحثا  اليونانية،  الرتاجيديا  ميالد  إىل  يعود  أن  أراد 
نصه  فبدأ  العامل.  يف  املعروفة  الرتاجيديات  أبرز  من  بواحدة 
زواجهام،  رسيّ  يكتام  أن  االبن(  و)أوديب  األم(  )جوكاستا  باتفاق 
يف  لهام  ذنب  ال  بأنيّهام  اقتنعا  فقد  معا،  حياتهام  يواصال  وأن 
أحداث  يبدأ  وهو  الرش،  هذا  ارتكاب  من  وبريئان  الزيّواج،  هذا 
أجل  من  أوديب  عىل  و)تريسياس(  )كريون(  بتآمر  مرسحيته 
اإلطاحة به بعد تربيّعه عىل العرش عندما حليّ اللغز، ويرى كريون 
العجوز  امللك  مقتل  بعد  به،  أوىل  هو  الذي  عرشه  سارق  “أنه 
)اليوس( عىل يد عصبة.. لكن ال يزال مقتل اليوس لغزا، ويرى أن 

أوديب قد أصبح أسطورة لدى الجامهري التي يلتقي بها دامئا”.
تراجيديا  بطال  - مل يصبح  الحقيقة  - يف  أوديب  إن  ويف تصوري، 
الزىن  هذا  إخفاء  عىل  )جوكاستا(  ه  أميّ مع  املشني  اتفاقه  بعد 
وما  عليه،  الهوان  يسهل  يهن  )ومن  نفسه،  عىل  وهان  الشائن، 
لجرح مبيت إيالم(. ونالحظ هنا أن الكاتب قد بدأ يف كتابة هذا 
النيّص عام 1967 – عام الهزمية املذليّة - وكأنه يشري إىل أن الحاكم 
ما  دامئا  كان  ذلك  ورغم  له،  غفران  ال  دنس  عرش  فوق  يجلس 
وتحصد،  وتزرع  تبني  التي  الجوقة  يف  ممثيّال  الشعب  إىل  يعود 
باحثة عن مستقبل آمن، وتفشل محاولة )كريون وتريسياس( يف 
قتل أوديب: عىل يد شخصية )الريّجل( الذي يشهد بنزاهة أوديب 
ورشفه، ويف نفس الوقت ُتقنع )جوكاستا( )أوريجينيا( بأن تتزوج 
بدور  القيام  عن  عاجزة  أصبحت  أن  بعد  به  ُتعنى  يك  أوديب 
يقبل  ال  لكنيّه  الزواج،  بهذا  يقبل  بأن  أوديب  ويقتنع  الزوجة، 
مملكته  يف  القوى  مراكز  يواجه  أن  أوديب  ويستطيع  معارشتها! 
يف شكل الجوقة، فهو يريد الخري للبالد، وهم يرفضون مشاريعه 

بأوديب،  أوريجينيا  عالقة  كريون  ويكشف  الريّفض،  ملجرد 
ويكشفها لجوكاستا، فتبوح جوكاستا برسيّ أمومتها ألوديب.

ويبدأه  )الطاعون(  وعنوانه  املرسحية،  من  الثالث  الفصل  ويف 
والفصل  )التعرف(،  وعنوانه  األول  الفصل  يف  كام  )بالجوقة( 
الجوقة ما حدث لطيبة من خراب  )القرار(، تبيك  الثاين وعنوانه 
ودمار وموات، ويلتقي أوديب بجوقة الشعب، ويحاول أن يبث 
البالد  انترش يف  الذي  اعون  الطيّ ملواجهة  مود  والصيّ الشجاعة  فيهم 
من  أوديب  زواج  برسيّ  تريسياس  كريون  يخرب  وعندما  )طيبة(، 
أباه  قتل  الذي  أوديب  عىل  القضاء  ة  خطيّ تريسياس  يدبيّر  ه،  أميّ
نفسه  عن  فاع  الديّ أوديب  ويحاول  الفراش،  خطيئة  ه  أميّ وشارك 
وهو  األحقاد(  عامل  يف  اآلمال  ضيعة  )يا  ويصيح:  عب،  الشيّ أمام 
الدفاع  )أوريجينيا(  وتحاول  املشني!  رسيّه  يخفي  أن  ريض  الذي 
الفجور،  تهمة  لها  هان  فيوجيّ تريسياس وكريون،  أمام  أوديب  عن 
الجوقة  تصديق  أمام  أوديب  وينهزم  )جوكاستا(،  تنتحر  أن  إىل 
ترتد  لكنيّها   – كلامته  وتكرر  تريسياس  بكلامت   - الشعب  أي   –
)أوديب(  إىل  أيضا  وترتد  بالكذب،  تريسياس  وتتهم  أخرى  مرة 
 ، بأنيّه مل يثق بهم، وأنيّه كتم )جرحه( وهم شعبه املحبيّ وتتيّهمه 
وينادي أوديب بأنيّه ال يجب أن تنحني الدميقراطية أمام السلطة، 
ويرفض أن يفقأ عينيه - كام تحيك قصته ألنه يحلم بالخصب ال 
مرقده  طيبة  تراب  يف  يكون  أن  ومتمنيا  الجميع  عا  موديّ بالعقم، 

األخري.
قوط الذي وقع فيه أوديب ليس سقوطا تراجيديا كبطل  هذا السيّ
تراجيدي، لكن سقوطة هنا ألنه مل يواجه شعبه بالحقيقة، وكأن 
املحاولة  هذه  وتعكس  ومسئوليته...  سقطته  هو  اإلخفاء  هذا 
يهدف  كان  ما  مدى  أوديب  فهمي( ألسطورة  فوزي  )د.  لتفسري 
إدانة  وهو  أوديب،  وكأنه  )نارص(،  زعامة  عىل  إسقاطه  إىل 
زعامته عىل زيف  أقام  لكنيّه   – نياتها  الزيّعامة، رغم حسن  لهذه 
وهزمية  بهزميته  لتنتهي  شعبه  عن  الحقيقة  وإخفاء  وأكذوبة 
نجح  أن  بعد  الوطن  تراب  يف  ميوت  أن  فقط  متمنيّيا  بلده.. 
)كريون وتريسياس( يف أن يقنعا النيّاس بأن )ذلك األمر كله خداع 
لتلك  وإدانته  كشفه  الكاتب يف  تخفى  فقد  لذا   - ذئاب(  وأحالم 
الهزمية املريرة من خالل تلك  التي أودت مبرص إىل تلك  الزعامة 
الطويلة،  باالستطرادات  واملثقلة  لحواره،  اختارها  التي  )اللغة( 
ي عىل أفكاره التي  ه وتغطيّ واململة أحيانا، التي ال تكشف بل متويّ
طويل  بخطاب  ه  نصيّ الكاتب  وينهي  رصاحة،  بها  يبوح  أن  أراد 

ألقاه  الذي  ي(  )التنحيّ بخطاب  رنا  تذكيّ فضفاضة  وبلغة  أسيان، 
تشبه  التي  الهزمية  وقعت  عندما   ،1967 يونيو   6 يف  )الزيّعيم( 

طاعون طيبة.
»الفارس  مرسحية  كاتبنا  م  يقديّ الغائب«  »عودة  مرسحية  وبعد 
تقدميها  وتم   ،1978  -  1977 عامي  بني  ما  كتبها  التي  واألسرية« 
من  عامني  بعد  أي   –  1979 عام  القومي  املرسح  خشبة  عىل 

تقدميه مرسحيته األوىل.
)أندروماك(  مرسحية  من  مستوحاة  واألسرية«  و»الفارس 
)راسني(،  الفرنيس  أيضا  كتبها  التي  اإلغريقي،  ليوريبيدس 
القسم  ويبدأ  قسمني،  إىل  قسمها  التي  مرسحيته  كاتبنا  ويبدأ 
الفتى  الفتاة  تحبيّ  حيث  و)فتاة(،   ،)2 و)فتى   ،)1 )بفتى  األول 
 )1( الفتى  فيكون  الفتاة  فتبكيه  الحرب،  يف  ميوت  الذي   )2(
من  أبقى  )فالحي  بحبيّه  الفتاة  فريعى   ،)2( الفتى  لصديقه  وفييّا 
أو  كانت جوقة حديثة  )الجوقة( سواء  الكاتب  ف  امليت(، ويوظيّ
وقد  منفاها،  )أندروماك( يف  يصاحنب  الاليت  الطرواديات(  )جوقة 
طروادة،  حرب  يف  مات  الذي  )هيكتور(  زوجها  طيف  استغرقها 
يف  ومعها  طفلها،  تظنيّه  من  مع  أسرية  )بريوس(  القائد  وأخذها 
الفتى  أيضا شقيق هيكتور )هلينوس(، ويقاطع هذا حوار  األرس 
طروادة،  حرب  انتهت  أن  بعد  العدل  عن  ثان  يتحديّ والفتاة   )1(
الم بعد  وينتقل النيّص إىل )بريوس( الذي كره الحرب وينادي بالسيّ
)بريوس(  )أخيل( يف حرب طروادة، وتلحق  البطل  أبوه  أن مات 
بسببها  الحرب  قامت  التي  )هيلني(  ابنة   - )هرميون(  زوجته 
فيدينها،  البالد  يف  تتجدد  التي  العنف  بأخبار  )املريب(  ويخربه   -
املدينة  إىل  )أورست(  مجيء  بنبأ  يأتيان  والفتاة  الفتى  ويظهر 
لكيال  لقتله،  اد  للقويّ أندروماك  طفل  بتسليم  )بريوس(  يطالب 
الثأر،  فكرة  ينكر  الذي  بريوس  “فريفض  أبيه،  بثأر  ويأخذ  يكرب 
هو  والثأر  )الِغل(  بأن  أورست  يرصيّ  بينام  األمان”  عن  ويبحث 
القتال  به أورست حول  ينادي  الفتى والفتاة ما  الحل، ويستنكر 
)بريوس(،  من  أكرث  يحبها  بأنه  هرميون  أورست  ويغوي  والثأر، 
لسان  وعىل   - ه  صفيّ إىل  القواد  ويكسب  بوصوله،  بريوس  ويعلم 
طفل  هو  أندروماك  تربيه  الذي  فل  الطيّ أن  نكتشف   – املريبيّ 
بريوس – أي ابن هرميون - ويقرر بريوس أن تعود أندروماك إىل 
فل وإدانة  وطنها، بينام يتآمر رجال الحرب مع أورست لقتل الطيّ
بريوس الداعية للسالم، ويهرب أورست وهرميون من بريوس، من 
منطلق غرية هرميون من طفل أندروماك )الذي هو يف الحقيقة 

طفلها(!
جاء  أورست  بأن  أندروماك  تصدم  النيّص  من  الثاين  القسم  ويف 
ليقتل الطفل الذي تحتضنه، لكن بريوس يطمئنها بأنيّها يف أمان، 
طيف  وتخاطب  فل،  الطيّ رسيّ  عنها  أخفى  أن  بعد  ترحل  ولن 
زوجها هكتور، الذي يؤكد لها موته، ويظهر )الفتى( )1( ليحتفل 
هيد لريتبط الفتى والفتاة  بذكرى قتىل الحرب، وتريث )الفتاة( الشيّ
ومعارض  واألم،  والزوجة،  العجوز  الريّجل  يظهر  وكذا  ببعضهام، 
بريوس  معارضو  ويفشل  والحرب،  الثأر  يطلبون   4  -  3  -  2  -  1
الحرب، والغريب أن هرميون عندما تعرف أن ولدها  يف إشعال 
وتربيّيه  تكفله  الذي  االبن  نفس  هو  الحرب  أثناء  فقدته  الذي 
أورست  مع  تهرب  ذلك  ورغم  ولدها،  أنه  أساس  أندروماك عىل 
الذي  الهروب  باريس، وهو  مع  قبل  أمها هيلني من  كام هربت 
وهرميون،  أورست  يختفي  وعندما  طروادة،  حروب  يف  تسبب 
والزوجة  والزوج،   ،3  -  2  -  1 والشباب  والفتى  الفتاة  تظهر 
يعلقون جميعا عىل هذا الهروب، ويظهر شبح هكتور ألندروماك 
يطلب منها أن ترحل إىل طروادة، ومعها الطفل، ويدبر معارضو 
اغتصب  بريوس  بأن  يردد  أن هكتور  يشيعوا  بأن  مؤامرة  بريوس 
ويخرب  أحالمها،  من  أندروماك  هكتور  شقيق  ويوقظ  أندروماك، 
النيّاس تطلب األمان، ويطالب القادة بريوس  )املريب( بريوس بأن 
بأن هروب هرميون مع أورست معناه أن يعلن الحرب. فريفض 
أندروماك، ويعرتف  للطروادية  أية إشاعات حول عشقه  ويرفض 
هيكتور  ابن  طفلها  قتل  الذي  هو  بأنه  ألندروماك  )بريوس( 
فتهاجمه.  )أخيل(..  أبيه  مقتل  بعد  ثورة غضب  يف  الحرب  أثناء 
ويف النهاية، تندم هرميون عىل هروبها بينام يقف بريوس وسط 
وحده  الحاكم  )حرية  ويردد:  املتآمرين،  لحرب  يستعد  قادته 
الخوف،  تقتل  النيّاس  ية  حريّ لكن  املوت،  إىل  مار،  الديّ إىل  تؤدي 
بريوس،  يرددان مقولة  والفتاة  الفتى  العدل(، ويظهر  إىل  تسوق 

وينهي بريوس هذا النيّص مدافعا بأن: )يبدو العامل أكرث بهجة(.
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30 ]نوافذ

الذين  العشرين  القرن  خالل  التمثيل  عمالقة  أحد  البارودي  حسن  القدير  الفنان 
شباب  بعض  أن  ذلك  على  دليل  أكرب  ولعل  الذاكرة،  من  سقوطهم  يصعب 
صدق  إلى  ينجذبون  ما  سرعان  اسمه  يعرفون  ال  قد  الذين  الجديدة  األجيال 
ويبحثون  به  ويتعلقون  بمهاراته  فيعجبون  اإللقاء،  في  الممزي  وأسلوبه  أدائه 
وبأدائه  المعرب  األجش  وصوته  النحيل  بجسده  تمزي  وقد  أعماله.  بقية  عن 
بعباءته  الدين  رجل  بأدوار  أو  البسيط  بجلبابه  المصري  الفالح  ألدوار  المتقن 
يستخدم  الذي  الصغري  الموظف  أو  البخيل  الرجل  بأدوار  أيضا  وكذلك  الشهرية 

رؤسائه، ثقة  لكسب  دهاءه 

البارودي حسن 
قوى وحضور  متمزي  أداء 

إحدى شعب »املرسح الشعبي«، وذلك مع الفنانني: أمينة رزق، وعبد الرحيم 
الزرقاين، وزوز نبيل.

خالل مسريته الفنية شارك بعدد كبري من املرسحيات التي استطاع من خاللها 
صبغة  إضفاء  يف  دامئا  ينجح  فهو  صغريا،  دوره  كان  مهام  كبرية  بصمة  وضع 
بتجسيدها  يقوم  التي  الشخصية  تعمق  بديعة  فنية  وظالال  خاصة  وسامت 
وتؤكد أبعادها الدرامية، ومن أهم املرسحيات التي شارك بها: غادة الكاميليا، 
مشاركته  إىل  باإلضافة  وذلك  البؤساء،  الحديد،  ملك  الفقراء،  أوالد  الذبائح، 
السبنسة،  (املحروسة،  وهبة  الدين  سعد  للكاتب  األوىل  املرسحيات  بجميع 
السيناميئ  رصيده  يضم  كذلك  السلم(،  بري  السالمة،  سكة  الناموس،  كوبري 
الطريق،  املدق،  زقاق  الحديد،  باب  أبرزها:  من  املتميزة  األفالم  عرشات 

الزوجة الثانية، الشيامء.
) الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  الفنية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن 

اإلذاعة، املرسح، السينام، التلفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني كام ييل:
السينمائية أعماله  أوال: 

يف  املؤثرة  الثانوية  األدوار  بعض  بأداء  البارودي  حسن  القدير  الفنان  شارك 
وتضم  فيلم،  املائة  عددها  يقارب  قد  التي  السينامئية  األفالم  من  كبري  عدد 
وداد   ،)1934( الشعب  ابن   ،)1929( النيل  بنت  التالية:  األفالم  أعامله  قامئة 
)1936(، سالمة يف خري )1937(، يشء من ال يشء، الشني )1938(، ليىل بنت 
الريف، عاصفة عىل الريف )1941(، عيل بابا واألربعني حرامي، أوالد الفقراء، 
اللطافة،  كازينو   ،)1944( برلنتي   ،)1943( العامل   ،)1942( ذوات  بنت 
الجنس اللطيف، قتلت ولدي )1945(، ضحايا املدينة، عودة القافلة، النائب 
من  هارب  ميوت،  ال  )1947(، حب  املترشدة  الوادي،  شادية   ،)1946( العام 
السجن، عدل السامء )1948(، أمينة، كريس االعرتاف، ولدي )1949(، أنا بنت 
مني، املظلومة، األفوكاتو مديحة )1950(، أوالد الشوارع، الخارج عن القانون، 
 ،)1952( اإلسالم  انتصار  الكبري،  املهرج  القاتلة،  األم   ،)1951( الحالل  ابن 
مليون جنيه، بيت الطاعة، ثالث قصص مرصية، أقوى من الحب، بالل مؤذن 
ومرقص  حسن  مجرما،  جعلوين  بغداد،  حالق  األيام،  أسعد   ،)1953( الرسول 
وكوهني )1954(، درب املهابيل، نحن برش، جرمية حب، عصافري الجنة، لحن 
 ،)1957( الفتوة  املتهم،   ،)1956( البوليس  يف  يس  إسامعيل   ،)1955( الوفاء 
روميل ينادي القاهرة، باب الحديد، مجرم يف أجازة )1958(، حسن ونعيمة، 
العاشقة،  سامحني،  وحبي،  وطني  الطريق،  نهاية   ،)1959( النيل  يف  رصاع 
وداعا يا حب )1960(، دماء عىل النيل، أعز الحبايب، طريق الدموع، رسالة 
أمري  الطريق،   ،)1963( املدق  زقاق   ،)1962( االستعباد   ،)1961( الله  إىل 

 ويكفي أن نذكر بعض عباراته الشهرية لنتذكره عىل الفور، ومن بينها عىل سبيل 
أو  الحديد،  باب  بفيلم  هنومة«  بني هاجوزك  يا  قناوي  يا  »تعاىل  فقط:  املثال 
»متام..  وأيضا  الثانية،  الزوجة  بفيلم  منكم«  األمر  وأويل  ورسوله  الله  »أطيعوا 

متام يا فندم« مبرسحية سكة السالمة.
وهو من مواليد محافظة »القاهرة« يف 19 نوفمرب عام 1898، واسمه بالكامل: 
حسن محمود حسانني البارودي. تعلم يف مدرسة األمريكان ثم املدرسة األهلية 
بعروض  مشاركته  خالل  من  التمثيل  هواية  وعشق  األجنبية،  اللغات  وأجاد 
املرسح املدريس، ثم من خالل انضاممه إىل »نادي املعارف األدبية«، الذي كان 
يعد من أهم تجمعات هواة التمثيل يف وائل القرن العرشين، وكان يرشف عىل 
قد  زغلول  سعد  الوطني  الزعيم  أن  ويذكر  عيد،  عزيز  الرائد  أحيانا  تدريباته 
أعجب بصوته وطريقة إلقائه يف إحدى املرسحيات التي قدمها »نادي املعارف« 

ووصفه آنذاك بأنه مؤثر وقوي ومقنع ونصحه بأن يعمل باملحاماة.
قرر  ما  بالعمل مرتجام برشكة »توماس كوك«. ولكن رسعان  العملية  بدأ حياته 
»حافظ  بفرقة  بااللتحاق  الفنية  حياته  فبدأ  املحببة،  هوايته  التمثيل  مامرسة 
العرشين،  القرن  من  األول  النصف  خالل  املتجولة  الفرق  إحدى  وهي  نجيب« 
عام  عيد  عزيز  الرائد  فرقة  إىل  انضم  ثم  وممثال،  ملقنا  بالفرقة  عمل  وقد 
الكربى قد تحققت  انطالقته  الشام، ولكن  بالد  إىل  1921 وسافر معها يف رحلة 
 ،1923 عام  وهبي  يوسف  الشعب  فنان  أسسها  التي  »رمسيس«  فرقة  بافتتاح 
إليها  انضم  الفنانني املرسحيني آنذاك، وقد  إليها كبار  والتي نجحت يف أن تضم 
الفنان حسن البارودي أوال للعمل كملقن ولكن رسعان ما أثبت وجوده خاصة 
استيفان روستي ولعب دوره مبرسحية »غادة  الفنان  أنقذ موقف غياب  بعدما 
الكاميليا«، ومنذ ذلك الوقت شارك بالتمثيل وتجسيد بعض األدوار املهمة، كام 
إىل  انضاممه  )من خالل  املهمة  األجنبية  النصوص  من  عدد  برتجمة  أيضا  شارك 
بينها:  ومن  املرسحيات  من  عدد  واقتباس  بإعداد  فقام  بالفرقة(،  الرتجمة  لجنة 
شارل،  عمة  الرشك،  الجناية،  املاليني،  صاحبة  الحياة،  إكسري  األزرق،  القناع 

املظلوم، التفاهم باإلشارة، بيومي أفندي، عريس يف علبة، بنت ذوات.
استمر عمله بانتظام بفرقة رمسيس إىل ما يزيد عىل عرشين عاما، شارك خاللها 
املثال  بينهم عىل سبيل  املرسحيات، ومن  النجوم يف عرشات  كبار  مع  بالتمثيل 
استيفان  أبيض،  دولت  أبيض،  جورج  اليوسف،  فاطمة  وهبي،  يوسف  فقط: 
رزق،  أمينة  صدقي،  زينب  رشدي،  فاطمة  رياض،  حسني  عالم،  أحمد  روستي، 
علوية  وصفي،  عمر  مزراحي،  نظلة  فهمي،  منيس  توميا،  أدمون  حسني،  مختار 

جميل.
الفنان  رحالت  وأثناء  »رمسيس«  بفرقة  الشتوي  املوسم  عروض  انتهاء  مبجرد 
بتشكيل  البارودي  حسن  الفنان  قام  أوروبا،  إىل  الصيفية  وهبي  يوسف  الكبري 
فرقة مرسحية مع الفنانة.”نجمة إبراهيم، وضم إليها مثانية عرش فنانا من بينهم 
العزيز  عبد  املجيد شكري،  عبد  املليجي،  محمود  إبراهيم،  فارس، رسينا  عباس 
أحمد، أحمد عبد الله، املونولوجيست سيد سليامن، واملطرب سيد فوزي، ونجح 
يف تنظيم عدة جوالت فنية لعروض الفرقة ببعض املحافظات، كام قام بتنظيم 
رحلة إىل. السودان يف أبريل1935  لتقديم عدة مرسحيات من بينها: عاصفة يف 
بيت، الحالق الفليسوف، غادة الكاميليا. وقد حققت الفرقة نجاحا كبريا خاصة 
وهي  الشعبي،  والرقص  املوسيقى  فقرات  بعض  الفرقة  برنامج  ضمن  قد  وأنه 
عنارص مهمة ولها دور مؤثر يف اجتذاب الجمهور السوداين. وكانت الفرقة تحل 
أثناء املواسم الشتوية ثم يعاد تشكيلها مرة أخرى إلحياء بعض املواسم القصرية.

كبري  عدد  مع  إليها  انضم  عام1934   املمثلني«  »اتحاد  فرقة  تأسيس  تم  عندما 
رشدي(،  فاطمة  وهبي،  يوسف  أبيض،  )جورج  الثالث  الكربى  الفرق  نجوم  من 
وشارك يف بطولة بعض املرسحيات التي قام بإخراجها الفنان زيك طليامت، ولكن 
عام  إليها  انضم  القومية«  »الفرقة  بتأسيس  الدولة  وتدخل  التجربة  فشل  بعد 
للتمثيل  املرصية  القومية  (الفرقة  القومي  املرسح  مع  لسنوات  وعمل   ،1937
  1951 عام  يونيو  يف  سوى  رسميا  يعني  مل  ولكنه  الحديثة(،  املرصية  واملوسيقى 
وأحيل للتقاعد يف عام 1965، وقد كان لقرار إحالته للتقاعد أثر يسء جدا عىل 

حالته النفسية.
ويذكر أنه خالل الفرتة من1950  وحتى عام1954  تم انتدابه للعمل مرشفا عىل 

عمرو دوارة
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31 نوافذ] [[
الجناية، املرأة الكاذبة، النائب املحرتم، أنا أحبك، بهوات الريف، خفايا القاهرة 

(خفايا املدينة(، نار ورماد، نفاق املجتمع )1930(، الدفاع، أوالد الفقراء، بنات 

الهوى، بيومي أفندي، صندوق الدنيا )1931(، الطمع، بنات اليوم، هوانم اسبور 

 ،)1933( قمبيز  املرسح،  فاجعة عىل  بال حب،  زواج  العقاب،  الخطر،   ،)1932(

اللبخة، النبع املوبوء، مجنون ليىل، هكذا الدنيا )1934(، ثالث عرسان وعريس، 

حب عظيم )1935(، صفارة اإلنذار )1949(.

عاصفة   ،)1932( الحلمية  مأساة  الكاميليا،  غادة  البارودي«:  »حسن  فرقة   -  3

يف بيت، الحالق الفليسوف )1933(، املوت املدين، عبد الستار أفندي )1934(، 

دخول الحامم مش زي خروجه )1935(.

4 - فرقة »فاطمة رشدي«: املتمردة )1937(.

املسرتجلة،  الفتاة  الخطاب،   ،)1937( اليتيمة  القومي«:  »املرسح  فرقة   -  

قيس   ،)1942( شهرزاد   ،)1939( كليوباترة  مرصع   ،)1938( الفاتح  إسامعيل 

 ،)1944( البهلوان  شارع  فيهم،  مني  ابن  وذرينج،  مرتفعات   ،)1943( ولبنى 

العباسة، تاج املرأة، دموع املهرج، كريس االعرتاف، من القاتل )1945(، الولدان 

العائد  الصهيوين،  النساء،  بختي )1946(، مدرسة  أول  القاتلة،  القبلة  الرشيدان، 

أمريكاين  زوج   ،)1950( الصحراء   ،)1949( خمر  اليوم   ،)1948( فلسطني  من 

الوطنية  نبي  األندلس،  غروب  مجانني،  عيلة  جريحة،  البؤساء، صدور   ،)1951(

)1952(، رس شهرزاد، مضحك امللك )1953(، أوالد الفقراء، رنني الذهب، األيدي 

املومس   ،)1956( إيزيس   ،)1955( شهريار  الصعيد،  يف  دماء   ،)1954( الناعمة 

الفاضلة، سلطان الظالم )1958(، بداية ونهاية، صنف الحريم )1959(، اللحظة 

إله رغم  السبنسة،  املحروسة )1961(،  القضية،  الحرجة، شقة لإليجار )1960(، 

أنفه )1962(، الخال فانيا، كوبري الناموس )1963(، رحلة خارج السور )1964(، 

سكة السالمة )1965(، بري السلم )1966(.

حارة   ،)1964( الجيب”  “مرسح  وبهية  :ياسني  الدولة  مبسارح  أخرى  فرق   -  

“املرسح  العجوز  السيدة  زيارة  آرتا،  جرس   ،)1966( الحديث”  “املرسح  السقا 

العاملي” )1966( سلطان زمانه “مرسح الحكيم” )1970(.

“تحية  الزفة  كدابني   ،)1971( البلد”  “ابن  البولوبيف  خاص:  قطاع  فرق   -  

كاريوكا” 1972((.

الذين  املخرجني  كبار  من  نخبة  مع  السابقة  املرسحيات  خالل  من  تعاون  وقد 

جورج  طليامت،  زيك  عيد،  عزيز  األساتذة:  مقدمتهم  ويف  جيل  من  أكرث  ميثلون 

غيث،  حمدي  منري،  رساج  جميعي،  عمر  نشاطي،  فتوح  وهبي،  يوسف  أبيض، 

الزرقاين، نبيل األلفي، كامل يس، نور الدمرداش، سعد أردش، كرم  الرحيم  عبد 

مطاوع، فايز حالوة، محمد عبد العزيز، سمري العصفوري، أنور رستم، واملخرج 

الرويس لسيل بالتون.

اإلذاعية أعماله  ثالثا: 
لألعامل  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لألسف 

القدير،  الفنان  لهذا  اإلذاعية  املشاركات  جميع  حرص  يصعب  وبالتايل  اإلذاعية، 

والذي ساهم يف إثراء اإلذاعة املرصية ببعض برامج املنوعات واألعامل الدرامية 

التالية:  والتمثيليات  املسلسالت  بينها  ومن  قرن  نصف  عن  مايزيد  مدار  عىل 

حسن ونعيمة، قرص الشوق، األرض، حظك هذا األسبوع، فرط الرمان وحكاوي 

حارتنا،  بنات  املرحوم،  مذكرات  الغريب،  الحرية،  سبيل  يف  سبعة،  عنرب  زمان، 

نادية، مسألة ضمري، اليحة حمزة أفندي، الرجل الكسول، سارة السحارة.

التلفزيونية أعماله  رابعا: 
من  عدد  يف  الرئيسية  األدوار  بعض  بأداء  البارودي  حسن  القدير  الفنان  شارك 

حرصها،  يصعب  لألسف  ولكن  التلفزيونية،  والسهرات  التمثيليات  املسلسالت 

وتضم قامئة أعامله املسلسالت التالية عىل سبيل املثال فقط: الفالح، بنك القلق، 

والسهرات  التمثيليات  ببعض  أيضا  مشاركاته  بخالف  وذلك  املسحورة،  البنورة 

التلفزيونية ومن بينها: املعذبون يف األرض، املعدية.

ومتتعه  قلبه  بطيبة  واشتهر  عرف  البارودي  حسن  الفنان  أن  بالذكر  جدير 

والرقي،  والهدوء  بالتواضع  معامالته  جميع  واتسام  الحميدة  السامية  باألخالق 

محمود  رستم،  زيك  رياض،  حسني  الفنانني  قلبه  إىل  األصدقاء  أقرب  من  وكان 

املليجي. وقد تزوج مرتني األوىل من الفنانة رفيعة الشال، والثانية من ربة منزل 

أصيب  السياحي(. وقد  الخبري  (د. أرشف  بنتني وولد  أنجبا  أبنائه حيث  ووالدة 

نتائجه  بداء يف عينيه وعجز األطباء عىل عالجه فكانت من  الستينات  نهاية  يف 

الدولة  رفضت  وعندما  بالخارج،  عالجه  تطلب  برصه  يف  شديد  بضعف  إصابته 

تحمل تكاليف عالجه تدخلت الفنانة الكبرية كوكب الرشق أم كلثوم لدى كبار 

املسؤولني وبالفعل نجحت يف إقناعهم برضورة عالجه بالخارج، وكانت أم كلثوم 

يف  بإعجابها  تحظى  التي  املعربة  األصوات  وأجمل  كأفضل  صوته  اختارت  قد 

التمثيل. ويف أواخر أيامه كان يتمنى املوت عىل خشبة املرسح وبالفعل بدأ مع 

نعيمة  الفنانة  لفرقة  بروفات مرسحية »ولد وجنية«  إجراء  نهايات عام 1973  

أصيب  حيث  الربوفات  باستكامل  له  تسمح  مل  املرضية  ظروفه  ولكن  وصفي، 

يعيش  التي  العوامة  يف  اإلعالم  ووسائل  األنظار  عن  بعيدا  فانزوى  نصفي  بشل 

فيها مع أفراد أرسته، حتى وافته املنية يف17  سبتمرب عام 1974.

وكان من املنطقي أن يتم تتويج تلك املسرية العطرة لهذا الفنان القدير بحصوله 

عام  الفنون«  »وسام  عىل  أهمها حصوله  من  ولعل  التكريم  مظاهر  بعض  عىل 

عام  األوىل  الطبقة  من  والفنون  العلوم  يف  التشجيعية  الدولة  جائزة   ،1959

األوسمة  وأهم  أكرب  هو  وتقديره ألعامله  الجمهور  يظل حب  كان  وإن   ،1962

التي متنح للفنان الحقيقي ويسعد بالحصول عليه.

الدهاء، هجرة الرسول )1964(، الحرام، فجر يوم جديد )1965(، ثورة اليمن، 
الثانية )1967(، السريك )1968(، الشيامء  الزوجة  الدخيل،  خرطوم )1966(، 
أنه  بالذكر  وجدير   .)1974( العصفور   ،)1973( الخلفي  السلم   ،)1972(
اإلنجليزي:  الفيلم  أفالم: هي  بالتمثيل يف بعض األفالم األجنبية (ثالثة  شارك 

الخرطوم، واألملاين: روميل يغزو الصحراء، باإلضافة إىل فيلم أمرييك(.
المسرحية أعماله  ثانيا: 

البارودي  حسن  للفنان  املحبب  املجال  هو  طويلة  لسنوات  املرسح  ظل 
بوصفه ممثال محرتفا  به  العمل  الذي قىض يف  األسايس، وهو  إبداعه  ومجال 
أكرث من نصف قرن، ولذا كانت صدمته كبرية عندما أحيل عىل املعاش وأرص 
تصنيف  وميكن  هذا  الخاصة.  الفرق  ببعض  املرسحية  مسريته  استكامل  عىل 
وأيضا  الفرق  الختالف  طبقا  بطولتها  يف  شارك  التي  املرسحيات  مجموعة 

للتتابع الزمني كام ييل:
1 - فرقة »حافظ نجيب«: قوة الحيلة )1919(، الجاسوس املرصي، يف سبيل 

الحرية، محور السياسة )1920(، بلياتشو )1921(.
2 - فرقة »رمسيس«: األب ليبونار، الحالق الفليسوف، الذهب (ديفيد كوبر 
)الربيء(،  هالري  النائب  املرحوم،  مرايت،  جوزيت  املدموزيل  الشعلة،  فيلد(، 
األمل  رصخة  بالنشت(،  (مدموزيل  بالنشت  الوهم(،  (قتيل  املهراجا  انتقام 
(لزقة  اللزقة  األزرق،  القناع  الجبار،  املزيف،  الجاه  االستعباد،   ،)1923(
الحب،  إكسري  برييوال،  املركيز دي  املقنعة،  املرأة  املزيف،  املحامي  إنجليزي(، 
(زوجاتنا(،  نتزوج؟  متى  (فيدرا(،  فيدورا  (التاج(،  التاج  سبيل  يف  راسبوتني، 
الرئيسة،  الذبائح،  املغناطييس،  الحب  البرئ،   ،)1924( العرس  نشيد  مومنارتر، 
أحدب  بيكوبك،  املسرت  املبادئ،  الفريسة،  الطاغية،  الصحراء،  السارق، 
نوتردام، أستاذ اللطافة، أنطونيو وكليوباترة، تحرير العبيد (كوخ العم توم(، 
) املاليني  صاحب  املدين)،  (املوت  املقامر  حياة  مكسيم،  حانة  امللذات،  تيار 

مستشفى  ملك،  كنت  لو  االعرتاف،  كريس  جنيه،  ألف  عرشين  املليونري(، 
الرعاع،  الذئاب،  الحقد،  التهديد،  البؤساء،  اإلغراء،   ،)1925( املجاذيب 
تحت  الوحوش،  النزوات،  كريستو،  مونت  دي  الكونت  الكوكايني،  الفضيحة، 
الستار(،  وراء  (من  الستار  وراء  هرناين،  بورجيا،  دي  سيزار  توسكا،  العلم، 
وراء الهماليا (اآللهة الخرضاء(، نائب رغم أنفه )1926(، اثنني يساوي واحد، 
(الرجل  القاتل  والغرب،  الرشق  املسكويف،  الحب  الجحيم،  البلياتشو،  الربكان، 
املجرمني، حب  الصغري، إرسائيل، جمهورية  النرس  القاتلة،  القبلة  قتل(،  الذي 
املس كوثر، دم األخوين، صاحب البيت، عذراء سيسليا، عمة شارل، قلب األم 
(الحنني(، قلوب الهوانم، ملك الحديد، يوليوس قيرص )1927(، األرستقراطي، 
(يف  الحرية  الجيش،  والعقاب(،  (الجرمية  الجرمية  جان،  الربنس  الهائل،  الربج 
الخرضاء، أرسني  املائدة  الفاجر،  العذاب،  الصديقتان،  الزعيم،  الحرية(،  ظالل 
لوبني، أمرية بغداد، بريد ليون، بسالمته بيصطاد، شجرة الدر، غرام الوحش، 
قهوة الذوات، قيرص بول (املؤامرة(، كاترين دي مدسيس، كلمة الحق توجع، 
 ،)1928( هادي  يشء  كل  روما(،  (حريق  نريون  العرس(،  (ليلة  الدخلة  ليلة 
املحرم،  الحب  باإلشارة،  التفاهم  البخيل،  سيمون(،  (الكابورال  األخرس 
الذوات،  أوالد  الهائل،  إيفان  املجهول،  املاسونية،  اللهب،  العرائس،  العدالة، 
لوك،  قيرص  الحريم،  ظالل  يف  الدين،  عامد  شارع  الخيال،  بنت  سقا،  باجي 
 ،)1929( وظاويظ  نسوان  هوى،  نجم  املجرم؟،  من  بورجينا،  دي  مارجريت 
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سيد خطاب
من  كبري  جزء  كجيل  نفقد  خطاب  سيد  بفقدان 

ما  هي  وحدها  الذكريات  ليست   ، الحيايت  تكويننا 

ميكن أن تؤرقنا ، وال األحالم املشرتكة ، وال أيضا الهم 

الثقايف العام ، ولكنه املعني ، بهذا الفقد فقدنا جزءا 

من املعني الذي ننتمي إليه ، ففي ظل تعدد وسائل 

إعالمية  الرسمية  املؤسسات  قدرة  وعدم  االتصال 

كانت أو ثقافية عيل التحكم يف كمية املعارف وبالتايل 

كنا   ، وعقولنا  وجداننا  تشكيل  مبقدورها  التي  املعاين 

الراحل  الصديق  كان   ، املعني  هذا  معا  نحن  نشكل 

أمين  ـ  خطاب  سيد  دفعة  ابن  ـ  الجميل  والكاتب 

والعابر  املتشكل  املعني  هذا  عالمات  أحد  فاروق 

أكرب  املعني  هذا  ميثله  الذي  فاألثر   ، املوت  لفكرة 

فاروق  أمين  ومعه  خطاب  سيد  كان   ، املوت  من 

، حازم  السيد  ، صبحي  : محمد زعيمه  ونحن معهام 

،هشام  حسني  ،حمدي  الخطيب  سمري  محمد   ، شبل 

نقف  ......وآخرون  الدين  جامل  محمد   ، إبراهيم 

الحلم  حدود  أقيص  إيل  معا  وننظر  املكان  نفس  يف 

 ، املختلفة  األحالم  ورغم   ، الفردية  الفروقات  رغم   ،

لكل واحد عيل حده  املتشعبة  العالقات  ورغم دوائر 

إال أننا كنا معا ، كنا ـ ومازلنا ـ نشكو بعضنا لبعضنا 

نهاية األمر  ، لكن يف  ، نتشاجر أحيانا  ، نختلف كثريا 

لألحالم  النظر  ونعاود  املكان  نفس  يف  لنقف  نعود 

البعيدة ، والتي كانت تأيت تارة وتغيب تارات أخري .

أقل من عام  ذهب أمين فاروق وهذا األسبوع وقبل 

يعد  ومل  ويتضائل  يقل  املعني   ، خطاب  سيد  ميض 

بإمكاننا السيطرة عليه ، وهو ما يجعلك تشعر ـ مع 

الجيل  أن هذا  ـ  األصدقاء  حاالت أخري فقدناها من 

الخاصة  القدرة عيل تشكيل معانيه  تلك  له  مل يكتب 

يفقدنا  ما  املوت وحده هو  وليس   ، أيضا  العامة  وال 

األسمنتية  باملؤسسات  أيضا  االصطدام  ولكن  املعني 

تعدد  من  فبالرغم   ، الحلم  عيل  القدرة  وتحطم 

حلمه  تنفيذ  يستطع  مل  أنه  إال  خطاب  سيد  مناصب 

يف اإلخراج وال يف التمثيل ، ورغم طموح أمين فاروق 

الجارف وموهبته الالمعة إال أنه أيضا مل يستطيع أن 

يكمل مشوار طموحه اإلخراجي وال طموحه يف مجال 

الحوائط  بفعل  تتفتت  األحالم   ، الدرامية  الكتابة 

األسمنتية أو بفعل املوت أو أية أسباب أخري .

يف  ضوء  بارقة  توجد  لكن  النفق  داخل  يطول  الليل 

كام  مازلنا  األيام  لنا  تسببه  قد  ما  كل  برغم   ، نهايته 

ونوس  الله  سعد  السوري  املرسحي  الكاتب  قال 

ما  هو  األمل   ، عنه  مفر  وال   ،  “ باألمل  “محكومون 

فقدان  ورغم  حولك  من  املوات  رغم  تستمر  يجعلك 

قدرة  ومن  واملعنوية  الروحية  قوتك  من  كثرية  أجزاء 

جيلك عيل تشكيل هذا املعني الذي تحدثنا عنه .
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مشهد 

“أجمل والد الحياة ليه بدرى بيموتوا ؟!”
سيد ال تنسنى حتى ألقاك.

محمد الروىب

سيد خطاب !!


