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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

والعجز  الثورة  عن 
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الهرم تقاطع شارع خاتم امرسلن مع 
شارع اليابان - قر ثقافة الجيزة

ت:35634313 - فاكس:37777819

امواد امرسلة للنر تكون خاصة بالجريدة 
وم يسبق نرها والجريدة ليست مسئولة 

عن رد امواد التى م تنر.
ااشراكات ترسل بشيكات أو حواات 

بريدية باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 
16 ش أمن سامى من قر العينى- 

القاهرة 
أسعار البيع ى الدول العربية

تونس 1.00 دينار - امغرب 6.00 دراهم 
- الدوحة 3.00 رياات - سوريا 35 لرة - 
الجزائر DA50 - لبنان 1000 لرة - اأردن 

0.400 دينار- السعودية 3.00 رياات 
- اإمارات 3.00 دراهم - سلطنة عان 
0.300 سنتاً- ليبيا 500 درهم - الكويت 

300 فلس - البحرين 0.300 دينار - 
السودان 900 جنيه

ااشراكات السنوية: 
مر 52 جنيها - الدول العربية 65 دواراً 

الدول اأوروبية وأمريكا 95 دواراً

E_mail:masrahona@gmail.com

اماكيت اأساى :
إسام الشيخ

امدير الفنى:
وليد يوسف

تصدر عن وزارة الثقافة امرية 

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروى
رئيس التحرير التنفيذى
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امتابعات النقدية

محمد مسعد

رئيس قسم اأخبار
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رئيس قسم التحقيقات

حازم الصواف

الديسك امركزى

محمود الحلواى
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أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 
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03متابعات [[

التقدم مهرجان  النشاط امرحي بساقية الصاوي عن فتح باب  الفنان أحمد رمزي مدير  أعلن 
امونودراما بساقية الصاوي، مشرا إى أن روط التقدم للمهرجان هذا العام هي أن تكون أقى 
مدة للعرض 20 دقيقة، إجازة العرض رقابًيا، وتقديم نسخة من النص امرحي كا سيقدم عى 
امهرجان  أن  مؤكدا  والنصف،  الثالثة  الساعة  واأربعاء  ااثنن  أيام  امشاهدات  امرح،  خشبة 

سيقام ي أبريل وآخر موعد للتقدم ااثنن 12 مارس أو عند اكتال العدد. 
بفن  ااهتام  هدفه  سنويا،  يقام  الصاوي  بساقية  امونودراما  مهرجان  أن  رمزي  أحمد  وذكر 
امونودراما، وإتاحة الفرصة للفرق امرحية الحرة للمشاركة والظهور بتقديم أعالها امرحية، 

باإضافة إى دفع الحركة امرحية الحرة بشكل عام. 

 رنا رأفت

تأتي« »البقية  لمهرجان  الـ7  الدورة  تفاصيل 

لمهرجان  التقديم  شروط 
الصاوي بساقية  المونودراما 

ومهرجان  مختر  من  السابعة  النسخة  تفاصيل  عن  اأبياري  نيفن  امخرجة  أعلنت 
من  اثنن  أعال  أحدث  اأول  العرض  إطاق  خاله  سيتم  الذي  تأي«،  »البقية 
الفرة  الرقصات الشباب، واثنن من مخرجي امرح امتميزين، وذلك ي  مصممي 

من 1٣ وحتى 1٥ فراير عى مرح الفلي.
إن  الـ7،  دورته  ي  تأي«  »البقية  مهرجان  مديرة  اإبياري  نيفن  امخرجة  قالت 
امهرجان لديه عدة روط يتم عى أساسها اختيار امخرج للمشاركة فيه، وهي: أا 
يزيد عمر امخرج أو الفنان عن ٣٥ سنة، وأا تزيد مدة العرض عن ٣0 دقيقة، وأا 
النص مكتوًبا  أفراد، وأخرا أن يكون  يزيد عدد اممثلن عى خشبة امرح عن 4 

وليس ارتجالًيا.
القدرة  بسبب  فقط  عروض  أربعة  امهرجان  اختيار  أن  إى  اأبياري  وأشارت 
اإنتاجية أو امادية للمهرجان، باإضافة إى قلة جودة ااستارات امقدمة من قبل 
أربعة عروض  أكر من  كان هناك  إذا  أنه  امهرجان، مؤكدة  للمشاركة ي  امخرجن 
جيدة فإن إدارة امهرجان تحاول إيجاد طريقة مناسبة إنتاجهم. وأشارت اأبياري 
إى أنه بعد اانتهاء من تصّويت الجمهور، كل ليلة أفضل عرض، يتم إعان النتيجة 
النهائية ي ليلة الختام، مضيفة أن امهرجان يدعم امخرج مادًيا من خال مساعدته 
ي السفر إى خارج مر للمشاركة ي مهرجانات عامية، وأيضا تقديم العرض الفائز 

مرة أخرى مهرجان »دي كاف«، مشرًة إى أن العروض اأربعة كلهم فائزون.
الفرق  متابعة  يقوم  بامهرجان،  خاص  عمل  فريق  وجود  عن  اأبياري  وكشفت 
ومصممي  رقصات،  ومصممي  مخرجن مرحين  من  يتكون  البداية،  من  امختارة 
اإضاءة امحرفن، ومصممي الديكور امرحي، ومصممي الصوت، ومديري اإنتاج، 
من  بداية  امختلفة،  اإنتاج  خطوات  خال  للفرق  الازم  الدعم  سيقدمون  وإنهم 

اختيار النصوص حتى اإنتاج النهاي والعرض.
الشباب  الرقصات  ومصممي  امخرجن،  تحفيز  إى  يهدف  تأي«  »البقية  مهرجان 
والفرق امرحية بشكل غر مبار عى وضع الجوانب امالية واإنتاجية والقدرات 

الفنية ي ااعتبار، وهم بصدد إبداع وإنتاج قطعة فنية جديدة.

ياسمن عباس

فراير  نهاية  الصعيدي  محمود  وإخراج  تأليف  مولتو«  »كوكب  امرحي  العرض  لتقديم  »جبهة«  فرقة  تستعد 
يناير   2 بالزقازيق  ليي  تقدمه عى مرح  عند  العرض  نجاح  بعد  ذلك  الروسية،  الجامعة  الحاي عى مرح 

اماي.
قال امخرج محمود الصعيدي: يتعرض العرض للراعات الحالية ي امنطقة العربية وأزمة إعان القدس عاصمة 

إرائيل ويتعرض أيضا لفكرة الوحدة العربية.
وأشار امخرج إى أن العرض عبارة عن فكرة خيالية حيث تعرض عنر ي مستشفى أمراض عقلية يحتوي عى 
شخصيات تاريخية من مختلف العصور، حيث يحاول اممرض إحداث الوقيعة بن شخصية إخناتون وشخصية 
واختلفوا  تفرقوا  وبعدها  عليه،  بالحجر  أواده  قام  الذي  العربية  لأمة  يرمز  الذي  هال  عم  ويظهر  هتلر، 

وتقسموا وتظهر أم محمد الحامل منذ ٣0 عاما ي محمد الطفل الذي يولد بعد ٣0 عاما مشوها.
امخرج قال إن العرض يعد تجربة إخراجية صعبة لكرة عدد اممثلن عى الخشبة، مشرا إى أن العرض بطولة 
محمد سامة، كريم ماهر، سعيد خاطر، أحمد جعفر، مي هاي، ندى أبو النور، امان تامر، نار معجزة، عاد 
ماهر، أسامة الجاويش، أحمد محمد، محمد الشاعر، مؤمن الفوي، ميمي، إضاءة عمر شعبان وموسيقى سيد 

سيكو، تأليف وإخراج محمود الصعيدي.
وعن خطة الفرقة ي الفرة القادمة أكد امخرج أن هناك مساعي لتقديم العرض مرة أخرى عى مرح الجامعة 

الروسية، وحاليا تعمل الفرقة عى عمل جديد. الفرقة تأسست نوفمر 2017.

خالد حسن

الروسية الجامعة  مسرح  على 
مولتو«  »كوكب 
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04 ]متابعات

ضمن سلسلة »نصوص مرحية« التي تصدرها 
مؤخرا  صدرت   ، الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
امرحي  للكاتب  الحبى«  أبناء   « مرحية 
الفائزة  امرحية  وهي  عار،  سيد  محمد 

بجائزة الهيئة العربية للمرح 2014 .
امرحية  تطرحها  التي  الجوهرية  القضية 
إليه  تنظر  التي  بالسلطة  امواطن  عاقة  هي 
يكون  أن  ابد  أنه  وترى   ، استعائية  نظرة 
العمل  وطوال  مطاردا،  خائفا  جائعا  جاها 
ابن  عثان  البطل  السلطة  تطارد  امرحي 
خطر  أنه  ترى  فهي   ، جانيا  باعتباره  الحبى 
السلطة  البطل  ويكافح   ، أمنها  ويهدد  عليها 
 ، أخرى  تارة  ويواجهها   ، تارة  منها  ويهرب 
وينجح البطل ي تعرية فسادها ، ومع ذلك ا 
تطهر  وهو   ، كاما  هدفه  يحقق  أن  يستطيع 
الواي  يقودهم  الذين   ، الفاسدين  من  الباد 
رئيس  من  مشبوهة  حاشية  ويعاونه   ، امستبد 
انتهازين  ، ورجال أعال  رطة مرتش وماجن 
مثلهم كبر التجار ، وصوفية وصولين يتاجرون 
 ، الدراويش  شيخ  امائل  عي  مثلهم  بالدين 
وكلهم يتعاونون من أجل مصالحهم الشخصية 
ا  الذي  السلطان  ضد   ، لنفوذهم  والتمكن   ،

حول له وا قوة . 
العليا  الطبقة  بن  الراع  امرحية  ترز  كا 
 ، الشعب  من  الكادحة  والطبقة  امتوحشة 
وكشف عورات النظام الحاكم ي عر اماليك 
نحو  العليا  الطبقة  تحمله  الذي  الحقد  وكم   ،
الذي  الشعب  هي  والضحية   ، الفقرة  الطبقة 
الوطن  تدمر  يتم  النهاية  وي   . الثمن  يدفع 
ي  بسقوطه  الخارجي  امستوى  وعى   ، داخليا 

يد اأعداء .
امرحية تستخدم تقنية امرح داخل امرح 
العر  نقاد  حيث تعرض من خال قراءة أحد 
امسئولون  نبهه  وقد  إجازتها  لها  الحديث 
ي  تتحدث  مرحية  يجيز  أا  امرح  دار  ي 
يوحي  ا  النص   عنوان  أن  وحيث  السياسة، 
قراءتها  ي  يتورط  الناقد   فإن  بالسياسة 
ويتعاطف مع بطلها عثان ابن الحبى ويعيش 
من  ليهربه  الحاي  لعرنا  يصطحبه  ثم  معه،  
الرطة، فتقبض عليها رطة العر الحديث.

ياسمن عباس

أسيوط  ثقافة  فرع  عام  مدير  مكاوي  ضياء  أكد 
اسم  تحت  كبر  مروع  تدشن  يتم  سوف  أنه 
»الحلم واأمل« أطفال القرى يهدف لدمج ذوي 
اإعاقة ي جميع اأنشطة امختلفة، ي اموسيقى 
يطلق  سوف  مرة  وأول  وامرح،  والرسم 
مروع نادي مرح لذوي اإعاقة، وذلك مأشيا 
أطلقه  الذي  اإعاقة  ذوي  عام   2018 اعتبار  مع 

الرئيس عبد الفتاح السيي.
واجتهاد  بجد  يعمل  الفرع  أن  إى  مكاوي  وأشار 
لتحقيق العدالة الثقافية وي القلب منها ااتجاه 
اإعاقة،  بذوي  وااهتام  البعيدة  امناطق  إى 
»التمكن  اسمها  بالفرع  كبرة  إدارة  وتوجد 
لذوي  مرح  ريحة  باعتاد  مطالًبا  الثقاي« 
الثانية  الفرقة  ستكون  أنها  عى  مؤكدا  اإعاقة، 
يكون  وسوف  الجمهورية  مستوى  عى  امعتمدة 

لها عرض مرحي سنوي بدعم مادي.
من  عدد  يبذلها  التي  الجهود  ان  مكاوي  قال 
مكن  شأن  ي  للفرع  التابعة  بامواقع  القيادات 
خال  النظر  ولفتت  جدا،  كبر  اإعاقة  ذوي 
الفرة اماضية، حيث قدمت عروض وورش فنية 
حلمي  الكاتب  السابق  الثقافة  وزير  حرها 
النمنم، وتحت إراف وسام درويش مدير قر 
تيج  أبو  ثقافة  قر  يقوم  كا  أسيوط،  ثقافة 
اإعاقة  ذوي  أنشطة  بدعم  سيد  أحمد  برئاسة 
حيث قام اموقع بتنفيذ الكثر من الورش الفنية 
الخاصة  بالجمعيات  للتواصل  إضافة  واادبية، 
اليتيم  يوم  ي  الثقافة  شاركت  وقد  بامعاقن، 
هناك  مكاوي:  أضاف  امناسبات.  من  وغره 
اأول  الجزء  انتهاء  فبعد  موضوعة،  ثقافية  خطة 
ي  الثالث  الجزء  خطة  تنفيذ  نبدأ  سوف  والثاي 
امروع  ثقافيا،  موقعا   2٥ وتشمل  الحاي  يناير 

اأول وهو الحلم واأمل أطفال القرى ويتضمن 
الثاى  وامروع  اإعاقة،  ذوى  من  اأطفال 
يعمل  وسوف  الستن  فوق  شباب  مروع  هو 
موج  مثل  واحد  وفكر  واحد  بتوجيه  الجميع 
وبنفس  امواقع  كل  ي  متناغمة  بطريقة  البحر 
وختم  واحد.  وعقل  واحد  قلب  وعى  اأسلوب 
السعادة  إدخال  هي  الثقافة  مهمة  أن  بقوله: 
ااجتاعية  العدالة  وتحقيق  والرور  والبهجة 
ثقافية  أنشطة  وتوفر  لتحقيقها  السبل  وإيجاد 
إى  بها  ونصل  امعاق  مارستها  يستطيع  جديدة 
قلبه وعقله، أنهم جزءا كبرا من امجتمع مثلهم 

مثل اأسوياء.

لؤا الصباغ

أسيوط: فرع  مدير 
اإعاقة لذوي  مسرح  نوادي  مسرحية نصوص  سلسلة  ضمن 

الحبلى أبناء 

العالي« الكعب  »مجلس 
المطرية ثقافة  قصر  مسرح  على 

امرحي  العرض  بروفات  امرحية  امطرية  ثقافة  قر  فرقة  بدأت 
محمد  وإخراج  إعداد  أريستوفانيس  تأليف  العاي«  الكعب  »مجلس 
لبيب، ومن امنتظر أن يقدم العرض أول مارس القادم، ضمن عروض 

مرح الثقافة الجاهرية، اموسم امرحي 2017 – 2018.
أثينا  مدينة  ي  العرض  أحداث  تدور  لبيب:  محمد  امخرج  وقال 
باليونان، حيث تتفق النساء بزعامة براكسا عى الثورة ضد أزواجهن 
الحكم،  عى  السيطرة  وبالتاي  الرمان  عى  وااستياء  الرمان  أعضاء 
ويبقى  للباد،  زعيمة  براكسا  ويولن  الحكم  مقاليد  النساء  وتتواى 
الرجال ي امنزل يقومون مهام النساء امنزلية، ولكن تصطدم براكسا 
بها،  الوفاء  تستطيع  ا  التي  الشعب  ومطالب  الحكم  وأعباء  مهام 
الجيش  وقائد  أبقراط  الفليسوف  أمثال  للرجال  تلجأ  يجعلها  ما 
الحكم  أعباء  أن  النهاية  ي  وتعرف  الحكم  ي  معاونتها  هرونيموس 

أكر من أن تتحملها النساء مفردها.
»مجلس الكعب العاي« أشعار ناظم نور الدين، ديكور ومابس نهاد 
الدين  محيي  استعراضات  العمدة،  أحمد  وألحان  موسيقى  السيد 
أمن، مساعد مخرج  أحمد  يحيى،  الدين  منفذ محيي  يحيى، مخرج 
الدين  محيي  ماهر،  هاي  بطولة  الورداي،  رضوى   – بطران  سليان 
يحيى، نهاد السيد، مي الرزاقي، حامد الزناي، خالد منصور، إسام أبو 

بكر، محمد مجدي، محمد زايد.

مروة جمعة

تأليف 
رجال، 
حسن 

اءاتهم، 
تتورط 
تخلص 
بارة عن 
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بالفيوم التعليم  مديرية 

اأسود الموت  وطن يا  الحكاية  آدي 

المناهج مسرحة  لمسابقة  النهائية  للتصفيات  تستعد 

أسيوط بثقافة  الدراما  ورشة  ضمن  ثقافة  لفرقة 
قريبا الشاتن.. 

متابعات [[

ومدارس  إدارات  بن  كبرا  تنافسا  بالفيوم  والتعليم  الربية  مديرية  تشهد 
وامخرج  اممثل  العام  اموجه  ورح  امرحي.  النشاط  ي  امحافظة 
امدارس  بن  كبرا  تنافسا  عام  كل  تشهد  امديرية  أن  زين  عزت  امرحي 
ي  تتمثل  والتي  امرحي،  للنشاط  الوزارة  تنظمها  التي  امسابقات  ي 
الخاصة  الربية  ومسابقات  واإلقاء  امناهج  ومرحة  الطفولة  مسابقات 
والعروض امرحية. مشرا إى أن هذه الفعاليات لها جدول زمني محدد 

لتنفيذها.
تابع زين أنه خال الفرة اماضية تحديدا ي ٥ نوفمر للعام اماي، شهد 
مرح مديرية الربية والتعليم تطويرات شاملة من حيث تجديد امرح 
والكراي وأجهزة الصوت واإضاءة، معربا عن سعادته باستجابة امسئولن 

الفورية.
للربية  التابعة  امسارح  من  عدد  امحافظة  لدى  يوجد  زين:  وأضاف 
للنشاط  امنافذ  إضافة  هذا  أيضا،  امراكز  وي  الفيوم  داخل  والتعليم 
بخاف مرح امديرية، مشرا إى أن حجم القامن عى النشاط 40 موجها 
أن  زين  ومنى  الطاب.  جميع  هم  النشاط  من  امستفيدين  وأن  تقريبا، 
تزداد ميزانية النشاط لتستطيع تغطية النشاط بأكمله، حيث يزداد حجم 
يحصل  للجائزة  قيمة  أقى  أن  إى  أيضا  زين  أشار  باستمرار،  امشاركات 
النظام امعمول  عليها الطالب هي شهادة استثار مبلغ مائة جنيه، وهو 
ارتفاع وتغر قيم  ليناسب  الجائزة  برفع قيمة  بعيدة، مطالبا  به منذ فرة 

سعر الرف واأسعار.
مسابقة  النهائية  للتصفيات  يستعد  امديرية  مرح  بأن  أيضا  رح  زين 
القادم، وكانت قد  إقامتها 11 من فراير  امقرر  التي من  امناهج  مرحة 
اإدارات.  كل  فيها  وشاركت  اماي،  ديسمر  شهر  من  أيام  خال  أقيمت 
أضاف: تنوعت اإدارات ي امشاركة والتأهل للتصفية النهاية، ففي امرحلة 
التعليمية  طامية  إدارة  التابعة  رشوان  قر  مدرسة  تأهلت  اابتدائية 
مادة  ي  النحو  دروس  من  درس  عن  العرض  وتحدث  »الناصبن«  بعرض 
اللغة العربية، وميز العرض بالتأليف امحي من قبل امختصن عن النشاط 

التعليمية  سنورس  إدارة  التابعة  الراي  مدرسة  تأهلت  كا  امدرسة،  ي 
أبو  مدرسة  فتأهلت  اإعدادية  امرحلة  ي  أما  امدري«.  »الحفل  بعرض 
يتحدث  وهو  »التوابع«  بعرض  التعليمية  إبشواي  إدارة  التابعة  دنقاش 
النهضة  مدرسة  تأهلت  كا  العربية،  اللغة  مادة  ي  التوابع  درس  عن 
للبنات التابعة إدارة رق الفيوم التعليمية بعرض »مر الحديثة« وهو 
اأندلس بعرض »وحدة  التاريخ، وتأهلت مدرسة زهراء  من دروس مادة 
تأهلت  كا  زين:  تابع  التعليمية.  الفيوم  غرب  إدارة  التابعة  شعب« 
مدرسة اإمان الخاصة التابعة إدارة رق الفيوم التعليمية بعرضن باللغة 
تقدمة  اابتدائية، و«ماكبث«  امرحلة  تقدمه  اإنجليزية؛ ها: »سندريا« 
امرحلة اإعدادية. كا رح اموجه العام أنه من امقرر أيضا إقامة فعالية 
للعروض امرحيه ي أبريل امقبل، مشرا إى تصعيد خمسة عروض تابعة 

للربية الخاصة إى الفعالية تتبع مدارس النور، واأمل، والربية الفكرية.
مدارس،  متلك  ونجوعها،  قراها  بكل  كلها،  مر  بأن  ام  الع  اموجه  ختم 
السادسة  سن  من  الصغار  النشء  وتعليم  بربية  تهتم  امدارس  هذه  وأن 
السن  هذا  أن  امرحي،  بالنشاط  ااهتام  من  بد  فا  لذا  الجامعة،  إى 
امرحي  النشاط  خال  ومن  وبالتاي  والوجدان،  الوعي  تشكيل  سن  هو 
مر  تجنب  حقيقية  عقلية  استناره  حالة  عمل  امدارس  هذه  تستطيع 
حدث  إذا  أنه  عى  مؤكدا  بالتطرف،  امتعلقة  وامشكات  اإرهاب  ويات 
تقصر ي ااهتام بالنشاط فمعنى ذلك أننا نواجه اإرهاب مواجهة أمنية 

فقط، وذلك غر كاٍف أن التطرف فكرة مستمرة لأسف.

مريانا سامي

للدراسات  امركزية  لإدارة  التابعة  القرية  لثقافة  العامة  اإدارة  تنظم 
امرحية،  الدراما  ورشة  ضمن  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة  والبحوث 
عرض »اموت اأسود«، تستهدف الورشة معالجة قضية الثأر وتستمر من 
، بقرية ديروط الريف فرع ثقافة أسيوط، كا تقدم  ٣ حتى 6 فراير 
فراير.   6  ،٥  ،4 أيام  رحان«  و«جرف  »هوجل«  بقرى  تطبيقية  عروضا 
العرض من إخراج محمد إبراهيم عبد الجابر، إعداد محمد صابر مرزيان.

الورشة تقدم برعاية الهيئة العام لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، 
والفنان أحمد الشافعي رئيس اإدارة امركزية للشؤون الفنية، ود. فوزية 
أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقاي، وضياء مكاوي مدير عام فرع 

ثقافة أسيوط، ود. صبحي السيد مدير عام اإدارة العامة للمرح.

أحمد ثابت

العرض  لتقديم  الشاتن  ثقافة  قر  فرقة  تستعد 
الله  عبد  للمخرج  وطن«  يا  الحكاية  »آدي  امرحي 

مبارك أبو الحمد.
الشعوب  وحدة  رورة  عن  العرض  أحداث  تدور 
الشعب  عودة  وحلم  امحتلة،  فلسطن  لنرة  العربية 
مثل  فتاة  خال  من  امغتصب،  لوطنه  الفلسطيني 
فلسطن ترتدي فستانا ملطخا بالدماء، ومجموعة مثل 
اأبيض  الكوكب  وأهل  ااحتال  وجنود  فلسطن  أبناء 
الفتاة قصتها ويتعاطف معها  الذي يرمز للسام، ترد 
تربه  ي  الخاص  سائل  لها  ويقدمون  الكوكب  أهل 
اأبيض،  للون  بالدماء  املطخة  مابسها  تتبدل  حتى 
وتنبت لها أجنحة وتصبح واحدة منه، ولكن الفتاة تر 
عى العودة لكوكب اأرض وتحاول أن تبني عى اأرض 
أو  الدم  لون  يعرف  ا  اأبيض،  للكوكب  ماثا  كوكبا 

العدوان وينتر به الحب والخر والسام.
العرض من تأليف الشاعر بدوي مبارك، ديكور شعبان 
أطفال  مثيل  نر،  بدوي  وإضاءة  صوت  الفضل،  أبو 
مصطفى  أحمد،  سيد  محمود  الشاتن  ثقافة  قر 
ضحى  سمر،  الله  عبد  سمر،  أساء  إبراهيم،  محمد 
محمد عراي، ساح محمد عراي، منة الله محمد، سناء 

محمد ماهر، روان محمد، رانيا رمضان.

حياة حسن
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06 ]متابعات

لعام  الفرقة  خطة  عن   18 تحت  فرقة  مدير  طه  وليد  امخرج  أعلن 
تأليف  العجائب«  باد  ي  »آليس  عرض  تتضمن  أنها  إى  مشرا   2018
وإخراج محسن رزق، وأنه سوف يكون العرض اأضخم إنتاجا مرح 
الطفل واأثري فنيا منذ سنوات طويلة، حيث سنقوم بتحويل مرح 
العجائب« ونستعن  العامي »آليس ي باد  الفيلم  البالون لصورة من 
مهندس  امثال،  سبيل  عى  امرحي،  العمل  مفردات  ي  بامجيدين 
محمد  د.  امابس،  ي  عجمي  نعيمة  الديكور,  ي  شبل  حازم  الديكور 

سعد ماسكات. 
العرض بطولة مروة عبد امنعم، ومجموعة من نجوم فرقة تحت 18 
استعراضات مصطفى حجاج.  ألحان جون خليل، أشعار عادل سامة، 
الدارسة،  تحت  امشاريع  من  مجموعة  هناك  أن  طه  وليد  وأشار 
الفكر والفن  لتقديم عروض تحوي  موضحا أن فرقة تحت 18 تسعى 

الذي يرتقي بهذا امرحلة. 

رنا رأفت

العجائب« باد  في  »آليس 

الزجاجية« الوحوش  »تماثيل 

»جهنة« 
اإنساني والصراع 

تمثيل«  »كورس 

الحرائق مشعلو 
18 تحت  فرقة  خطة  ضمن 

بفرشوط

ثقافة  قصر  مسرح  على 
الفيوم

اأسود  فرقة  قدمه 
الكتاب بمعرض 

المحلة بثقافة  قريبا 

تستعد فرقة ثقافة فرشوط امرحية لتقديم العرض امرحي »ماثيل الوحوش الزجاجية« تأليف الكاتب اأمريي 
تني ويليامز، وذلك ي الفرة من 12 إى 14 فراير عى مرح مركز شباب فرشوط، ضمن ورشه اعتاد امخرجن 
التي تقيمها إدارة الورش باإدارة العامة للمرح، وتعد هذه هي الورشة الثالثة، حيث مت الورشة اأوى مده 
عنار  جميع  ي  متخصصون  أساتذة  فيها  حار  بالقاهرة،  يوما   17 استغرقت  والثانية  باإساعيلية،  يوما   12
عنها،  وغاب  تجاهها  مسئولياته  عن  اأب  تخى  أرة  حول  أحداثها  تدور  الزجاجية«  الوحوش  »ماثيل  اإخراج. 

وتقوم اأم برعاية ابنيها ولد وبنت.
العرض بطولة محمود جابر ومحمود شلبي ورود ألفي والشياء إساعيل، ديكور فاطمة أبو الحمد، تنفيذ ديكور 
بال الصارف، دراما حركية محمود شلبي، تنفيذ الدراما عبد الرحمن ثروت وأحمد الغول ومحمد عبد اللطيف، 

إعداد موسيقى ميتا نادر، مساعد مخرج عاء هارون ومخرج منفذ أدهم جابر وإخراج أحمد الداي.

أحمد الداي

عرض  لتقديم  اإماي«  للمرح  هاند  »وان  فريق  يستعد 
»جهنة« مرح قر ثقافة الفيوم ي 12 فراير، السادسة 

مساء.
عرض  لتقديم  يستعد  إنه  إميل:  أنطون  امخرج  قال 
»جهنة« مهرجان »آفاق مرحية« أيضا، وأن العرض يطرح 
بالواقع ومشكاته،  امياد وااصطدام  اإنساي منذ  الراع 
فيبدأ تدريجيا بتغير فكرته عن الحياة »الجنة« إى الحياة 

»جهنم«.
التمثيل  عى  الفريق  لتدريب  يسعى  أنه  أنطون  وأوضح 
فكرة  إيصال  يستطيع  حتى  صورة  بأفضل  البانتومايم 
اختيار  تم  كا  الفنية،  الرسالة  وتوضيح  للمشاهد  العرض 
محمد  الفنان  لفرقة  لانضام  الفرقة  أعضاء  من  اثنن 

صبحي ها بير عزيز وأنطون إبراهيم.
من  الكثر  حصدت  الفرقة  أن  إميل  أنطون  امخرج  وأكد 
الجوائز عى مدار مشوارها الفني واختتم تريحه بتمني 

مشاهدة ممتعه لحضور عرض »جهنه«.
مينا  ماكياج  عاد،  وميشيل  مجدي  فادي  ألحان  »جهنة« 
مجدي وأبانوب سمر وماريو مكرم، تدريب أبانوب أميل 
أبانوب  مثيل  نبيل،  هاي  العرض  إدارة  عزيز،  وبيشوي 
ماجد  مجدي،  إبرأم  عادل،  كرلس  عزيز،  بيشوي  إميل، 
إخراج  إميل،  دميانه  عادل،  مريم  معوض،  بوا  جنيدي، 

انطون إميل.
فرقة »وان هاند« تأسست عام 2006 حيث كانت البداية 
امرقسية  الكرازة  مهرجان  خال  من  الكني  بامرح 
أعضاء  عي  مويلها  ي  تعتمد  خاصه  فرقة  ثم   ،2007 عام 

الفريق.

مريانا سامي.

قدمت فرقة اأسود امرحية مرحية »كورس 
الفنون  خيمة  فراير مرح   6 الثاثاء  مثيل«، 

معرض الكتاب.
مؤسس  اأسود،  منقد  السوري  امخرج  وقال 
سنوات  الثاث  خال  امشاركة  اعتدنا  الفرقة: 
فعاليات  ضمن  مرحية  بعروض  اماضية 
اماي  العام  عرضت  فقد  الكتاب،  معرض 
تقديم  إى  باإضافة  كوم«،  »كيدز  مرحية 

عروض أخرى ي عدة أماكن ومراكز ثقافية.
تخرج  مروع  امرحية  أن  إى  اأسود  أشار 
الفرقة،  أطفال  عمل  ورش  من  الثامنة  الدفعة 
الدفعة  أطفال  به  يقوم  مرحي  عمل  نتاجها 
الدفعات  من  زمائهم  مشاركة  جانب  إى 

السابقة.
من  يتكون  العرض  أن  الفرقة  مؤسس  وأوضح 
امتصلة،  امنفصلة  امشاهد  من  مجموعات   7
ماوس،  ي  ي  لله،  حاجة  »الشيف،  وها: 
ونازك  ستيشن،  باي  ناموسة،  تري،  حدوتة 
من  وهبة  ملك،  يوسف،  ويؤديها  هانم«، 
الدفعة الحالية وآية، رحمة، لوجي، جومانة، ي 
ي، حا، بدر، أبو بكر، فادي، فارس، نور، زينة 

من الدفعات السابقة.

ياسمن عباس

»مشعلو  عرض  لتقديم  امحلة  ثقافة  قر  يستعد 
لفرق  الجديد  امرحي  اموسم  ضمن  الحرائق« 
اأقاليم، العرض تأليف ماكس فريش، وإخراج حسن 
ديكور  الحمزاوي،  مجدي  ودراماتورج  أشعار  عباس. 
منفذ  مخرج  رجال،  الله  عبد  ألحان  الوقاد،  ريف 
حواس،  محمد  بطولة  السعدي،  وسامح  راشد  حسن 
حسن  مدكور،  عمر  عادل،  هشام  العمدة،  حسام 
الطنباري،  اإمباي، ساح  امري، علياء هاشم، منار 

محمود حسني، أحمد عي، أحمد الفيشاوي.
ااستجابة  بن  التناقض  حول  العرض  فكرة  تدور 
الحرائق  مشعي  ضغوط  من  له  نتعرض  ما  والرفض 
حول  العرض  أحداث  وتدور  انتاءاتهم،  مختلف 
صاحب مصنع غر متسامح ي الحياة العملية، ولكنه 
ي منزله شخص ائق وودود، وتتورط هذه الشخصية 
لهم  والساح  الحرائق  اثنن من مشعي  استضافة  ي 
التخلص  يودون  مثله  أنهم  أقنعوه  أن  بعد  بامبيت، 
اأمر  وينتهي  الخاف،  يناصبهم  الذين  هؤاء  من 
أخرى،  أشعلوا حرائق  أن  بعد  منزله  النار ي  بإشعال 
ضعف  تصف  سوداء  كوميديا  عن  عبارة  العرض 

امبادئ.

شياء منصور
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التمييز،  ضد  وامرح  الثقافة  مروع  فعاليات  يناير   29 ااثنن  اختتمت 
العام  ااتحاد  بن  بالتعاون  اأنفوي  ثقافة  قر  مسارح  عى  أقيم  الذي 
الجوائز  وتوزيع  الختام  حفل  وأقيم  والرياضة،  الشباب  ووزارة  لنساء مر 
ي امرح الكبر مكتبة اإسكندرية. استهل حفل الختام بكلمة عن امروع 
وأهدافه قدمها عصام شعبان امنسق اإعامي لاتحاد موضحا أن امروع 
الفن كمنهج معالجة  والنوعي مستخدما  الديني  التمييز  استهدف مناهضة 
عى  كلمته  ي  أكد  اإسكندرية  مكتبة  مدير  الفقي  مصطفى  د.  امشكلة. 
قالت  بينا  واإرهاب،  والعنف  التمييز  مواجهة  ي  واآداب  الفنون  أهمية 
لنر  وسيلتان  والفن  اأدب  أن  مر  نساء  اتحاد  رئيس  بدران  هدى  د. 
ي  توجيهها  مكن  للروح  غذاء  الفنون  وأن  والتطرف،  العنف  بنبذ  الوعي 
يشملها  أنه  الفنون  أبو  هو  امرح  أن  عى  مؤكدة  والجال،  الخر  اتجاه 
جميعا وأن له دورا سياسيا واجتاعيا مؤثرا مشرة إى أن امروع استطاع 
الشباب  فنية مسارح وزاري  تكوين 20 مجموعة شبابية قدموا 40 فعالية 
وفد  رئيس  نائب  ويل  دي  ساندرا  قالت  بينا  امفاهيم،  لتصحيح  والثقافة 
مشكلة  كبرا  اهتاما  يوي  اأوروي  ااتحاد  إن  مر،  اأوروي  ااتحاد 
ضد  وامرح  الثقافة  مروع  وأن  النساء،  ضد  التمييز  وخصوصا  التمييز 
نوعي  تنوع  وجود  ظل  ي  خاصة  الطريق،  عى  جيدة  خطوة  هو  التمييز 
رسان،  خالد  من  امكونة  التحكيم  لجنة  وقررت  امشاركن،  ي  وجغراي 
امشاركة،  للفرق  تقدير  شهادات  منح  البستاوي،  إنجي  الغرباوي،  مازن 
مستوى  عى  امقدمة  العروض  مشاهدة  بعد  الغرباوي  مازن  امخرج  وقال 
عروض   10 بلغت  التي  واإسكندرية،  امنيا،  القاهرة،  محافظات:  الثاث 
مرحية تلقت دعا ثقافيا وفنيا مناقشة موضوع التمييز بأشكاله، خرجت 
بتعليات  تلتزم  م  العروض  بعض  هناك  أن  هي  ماحظات  بعدة  اللجنة 
اأم«،  »قلب  مونودراما  وهي  امنيا،  من  وجميعها  والفني  الثقاي  الدعم 
امستوى  مستويات  عدة  عى  االتزام  عدم  ويأي  سبب«،  و«13  »خط« 
اأول مثل ي اإهال نظرا لعدم بذل امجهود الكاي وضعف موهبة أفراد 
أعاقت  التي  امجتمعية  الرقابة  ي  فتمثل  الثاي،  امستوى  أما  العمل.  فريق 
وأهمها  التمييز  أشكال  بعض  تناول  عن  قوي  بشكل  وامؤلفن  امخرجن 
التمييز الديني، لدرجة جعلتهم يلجأون إى حذف مشاهد كاملة تم ااتفاق 
أما  »13 سبب« و«خط«.  امثال ي عرض  ما حدث عى سبيل  عليها، وهو 
امستوى الثالث، فتمثل ي ااستساب للخطابات العلمية الرسمية التي تبث 
الخوف  كذلك  التعميم،  من  نوعا  وتقدم  الزائفة  الشعارات  من  مجموعة 
الشباب  نفوس  ي  القداسة  صفة  لها  التي  الدينية  امؤسسات  خطابات  من 
شديدة  جرأة  يعد  السائدة  الخطابات  هذه  ومواجهة  الشعبية،  والقاعدة 
وتحتاج لتفكيكها إى فرة طويلة ا تستطيع استيعابها فرة الدعم القصرة، 
ي  خطاباتها  لرسيخ  الجاعي  الوعي  تخاطب  الدينية  امؤسسات  أن  نظرا 

النفوس والعقول. وأخرا امستوى الرابع يتمثل ي عدم توفر وسائل التعبر 
امتعددة ي محافظة امنيا، وكرة القيود التي جعلت الشباب يؤدون بحالة 

من الراخ وهو ما ظهر ي مرحيات »قلب أم« و«خط« و«13 سبب«.
امارسات  مستوى  عى  التمييز  واجهت  عروض  وهناك  الغرباوي:  أضاف 
امرحية، من خال دمج ذوي ااحتياجات الخاصة مع أسوياء ي أكر من 
عرض مرحي، وأهمها »ليه من السبب« و«الكتلة والفراغ«، وتلك ظاهرة 
صحية نرجو تشجيعها. كذلك احظت اللجنة سيطرة تيمة التمييز ضد امرأة 
التمييز الجغراي والتمييز  القليل منها عى  العروض فيا اعتمد  عى أغلب 
ضد ذوي ااحتياجات الخاصة، ويعد اأخر هو النموذج اأهم ي العروض 
اللجنة – رابعا  امقدمة من خال مرحية »ليه من السبب«. كا احظت 
اإمكان  قدر  منه  والهروب  ريح،  بشكل  الديني  للتمييز  التطرق  عدم   -
باستثناء عرض »هيباتيا« الذي تناول التمييز الديني بحرية شديدة ولجوئه 
خامسا:  الرقابة،  من  به  ليمر  ظاهريا  الواقع  عن  يبتعد  تاريخي  مصدر  إى 
امدربون ي مراكز الشباب من الهواة ويفتقدون إى مهارات أساسية ازمة 
أكر من خال منظومة  الفرق إى دعم فني  تحتاج  لهذا  الشباب،  لتدريب 

تدريب ممنهجة بشكل دوري ومتصل.
تقدير شهادات 

إنجي  الدكتورة  بتقدمها  قامت  التي  امسابقة  نتائج  اللجنة  وأعلنت 
البستاوي، حيث قررت لجنة التحكيم منح شهادات التقدير للعروض التالية 
لعدد من العنار امشاركة وهي مي عبد الرازق لتميزها ي تصميم التعبر 
الهدى طارق  نور  الحري لعرض »الحبل اأحمر« من محافظة اإسكندرية، 
وشنودة  صابر  مصطفى  امنيا،  محافظة  والفراغ«  »الكتلة  عرض  ي  لتميزها 
راي وعبد الله فتحي وديفيد عزت، وندى أمن لتميزهم ي عرض »ليه من 

السبب« محافظة امنيا، هاجر مؤمن من عرض »قلب أم« محافظة امنيا.
جوائز:

»الحبل  عرض  عن  عثان  لعي  الثاي  امركز  ديكور  أفضل  جائزة  منحت 
أفضل  جائزة  عى  مري  نهلة  بينا حصلت  اإسكندرية،  محافظة  اأحمر« 

ديكور عن عرض »وحدي« محافظة اإسكندرية.
جائزة أفضل ممثل، امركز الثالث، حصل عليها مناصفة عبد الرحمن محمد 
وكريم محمد عبد العظيم عن دورها ي مرحية »باثنن ونص« محافظة 

لوائل مجدي  مناصفة  أيضا  ذهبت  الثاي،  امركز  ممثل،  أفضل  جائزة  امنيا، 
عن  سعيد  الله  وعبد  امنيا  محافظة  ونص«  »باتنن  مرحية  ي  دوره  عن 
عى  حصل  فيا  اإسكندرية،  محافظة  وطحينة«  »عسل  مرحية  ي  دوره 
السبب«  امركز اأول مناصفة عمرو أرف عن دوره ي مرحية »ليه من 
وأبانوب سليان عن دوره ي مرحية »هيباتيا« القاهرة، أما جائزة أفضل 
ممثلة، امركز الثالث فقد ذهبت مناصفة بن سلسبيل محمد عن دورها ي 
»هيباتيا« ورضوى حسن عن دورها ي عرض »الحبل اأحمر« اإسكندرية، 
وجاء ي امركز الثاي رحاب حسن وشياء يري عن عرض »عسل وطحينة 
عرض  عن  سعيد  لياسمن  اأول  امركز  جائزة  منحت  فيا  »اإسكندرية، 

»وحدي »اإسكندرية.
الثالث باهر عن مرحية »اتنن ونص  التأليف، حصل عى امركز  ي جوائز 
»امنيا، امركز الثاي محمد عبد السام عن عرض »هيابتيا« جامعة القاهرة، 

وحصل عى امركز اأول عي عثان عن عرض »الحبل اأحمر«.
أما جوائز أفضل عرض فقد حصل عى امركز الثالث وقيمته 11 ألف جنيه 
عرض »هيباتيا« لجامعة القاهرة، امركز الثاي وجائزته 13 ألف جنيه فاز به 
وقيمتها  عرض  أفضل  جائزة  عى  حصل  بينا  اإسكندرية،  »وحدي«  عرض 

15 ألف جنيه عرض »عسل وطحينة« اإسكندرية.
مرة  أول  ليست هذه  قال:  الذي  الغرباوي  مازن  امخرج  التقت  »مرحنا« 
والرياضة، وهذا  الشباب  لنساء مر ووزارة  العام  ااتحاد  فيها مع  أتعاون 
والناقد  البستاوي  إنجي  الدكتورة  مع  فيه  بالتحكيم  أقوم  مروع  ثاي 
لي  أشهر،   8 نحو  إعداده  ي  استغرق  امروع  أن  إى  مشرا  رسان،  خالد 
بعده  وما  اإنتاج  قبل  ما  مرحلة  ي  امطلوب  الفني  الدعم  للشباب  نقدم 
الختامي  للمهرجان  يؤهلها  الذي  التجربة  لشكل  النهاي  التقييم  حتى 
القاهرة  من  امحافظات  من  امشاركن  الشباب  جميع  فيه  يتنافس  الذي 
وعنار  الفنون  ي  والجاعية  الفردية  الجوائز  عى  وامنيا  واإسكندرية 
العرض امرحي امختلفة، والهدف اأسمى للمروع تحقق بالفعل وحلمي 
عى  نعمل  حيث  محافظة،   27 إى  الثقافية  مروعاتنا  تصل  أن  الشخي 

فكرة العدالة الثقافية ووصول الخدمة الثقافية للجميع.

مي عبد امنعم

وطحينة« »عسل 
باإسكندرية  التميز  ضد  والمسرح  الثقافة  مشروع  في  عرض  أفضل 

القاهرة والمنيا  10 عروض من  المسابقة  شارك في 
التميز أشكال  لمناقشة  ثقافيا وفنيا  تلقت دعما  واإسكندرية 
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من  نجيب«  عم  »شقة  امرحي  العرض  لتقديم  الغد  مرح  يستعد 
نهاية شهر  وامنتظر عرضه  عثان.  وإخراج جال  مهران  تأليف سامح 

فراير.
قال امخرج جال عثان: نحن بصدد عرض يحاي عوام نجيب محفوظ 
امجتمع منذ قديم  امرأة ي  لدور  الحار واماي، ويتحيز بشدة  بن 
لثباتها عى  يتحيز  كا  الصفوف،  مقدمة  ي  اآن  أصبحت  وقد  الزمن، 

امبادئ واأسس والقيم امرية اأصيلة من خال شخصية »سعدية«.
الوسطى  الطبقة  اثنن من  أضاف عثان: تدور أحداث امرحية حول 
وبالصدفة  بينها،  تجمع  شقة  امتاك  وطموحها  أحامها  كل 
غرف،   6 شقة  عن  ترمس(  )قرطاس  جورنال  ورقه  ي  إعانا  يشاهدان 
أن  فيتخيان  جدا،  زهيد  ومبلغ  الراقية  امناطق  إحدى  ي  وتقع 
امالك،  ومقابلة  الشقة  إى  دخولها  عند  ولكن  تحققت،  قد  أحامها 
تأخذهم الصدمة إذ يعرفان أن الشقة مسكونة باأشباح، وعليها طرد 
اأشباح لتصبح الشقة ملكا لها، ثم تتواى اأحداث لينتر ي النهاية 
محملة  العام  هذا  من  سعدية  وتخرج  والقيم.  بامبادئ  مسكوا  من 

باأفكار الجديدة باحثة عن حريتها وكرامتها.
له  وتوقع  امحافظات  بن  العرض  تنقل  امنتظر  من  أنه  عثان  أكد 

للمشاركة ي جميع امهرجانات القادمة، ويراه مؤها لذلك.
الشخصيات  كل  اخرت  قال:  العرض  مؤلف  مهران  سامح  د.  الكاتب 
باستثناء  باانقسام  تتسم  جميعا  أنها  محفوظ  نجيب  روايات  من 
شخصيتن فقط ها »عي طه، وريري«. وأكد مهران أن اإبداع هو أن 
تضع أشياء تبدو قدمة ي سياق معار، وأن يحدث الربط بن اماي 
والحار بأشياء واقعية. وأضاف أن السينوغرافيا ي هذا العمل تلعب 
دور البطل: »حملنا كل اأشياء امنزلية بداات اجتاعية مثل الثاجة 
والرير وأشياء أخرى من أدوات امنزل وي هذا السياق نتساءل أين 

يذهب امجتمع«.
بدور »سعدية«  أقوم  قالت:  القومي  توفيق عضو امرح  الفنانة هبة 
البنت البسيطة الفقرة التي مثل الشخصية امرية اأصيلة، امتمسكة 
مبادئها امتزوجة من »عباس« منذ فرة طويلة. أضافت: تتمثل أحامنا 
ي إيجاد شقة، وعند العثور عليها نواجه مجموعة من اأشباح، جميعها 
وتظهر  بأصالتها،  متاسكة  تظل  ولكنها  »سعدية«  تقسيم  عى  تلعب 
لها شخصية »عي طه« التي تعطي لها اأمل. ولكن ي امقابل يذهب 

زوجها »عباس« وراء ضعفة وطمعه وتتمكن اأشباح من تقسيمه.
وهو  »عباس«  بدور  أقوم  قال:  الغد  فرقة  عضو  زنون  خر  الفنان 
يكون  أن  عى  قادر  غر  قيم،  وا  مبادئ  لديه  ليس  جدا،  بخيل  رجل 
مسئوا حتى عن كلمته، إنسان سلبي جدا ي أفعاله وعى استعداد أن 
يتخى عن زوجته سعدية التي تزوجها منذ عر سنوات مقابل أشياء 
عدمة القيمة، وكل أحام عباس شقة بسيطة تجمعها وعندما يصان 
امليئة  الكبرة،  الشقة  من  اأشباح  طرد  عليها  بأن  يفاجآن  لحلمها 
بامحتويات القيمة، حتى يتمكنا من امتاكها، ملء الطمع قلب عباس 
فيوافق عى روط الباشا، وهي طرد اأشباح، ولكن عباس هذا الرجل 
الضعيف، عديم امبادئ يتخى عن زوجته ويلهث وراء نزواته، نتيجة 

الكبت النفي والحرمان الذي يعيشه منذ سنوات.
الفنان ريف عواد قال: أقوم بدور »الباشا« صاحب الشقة التي تدور 
الفقرة،  الطبقة  كاره  »الرأسالية«  مثل  الذي  امرحية،  أحداث  فيها 
ورسالته لهذه الطبقة هي أن »احلموا كا تشاءون فأحامكم لن ترنا 
مسك  أن  عواد  أضاف  النهاية«.  حتى  أسيادكم  سنظل  ولكننا  بيء، 
لها شخصية  اموازين واأفكار، عندما يظهر  سعدية مبادئها يقلب كل 
ولكن  تحقيقه«.  وحاوي  حلمك  »كمي  لها  ويقول  الثوري  طه«  »عي 

الباشا يظل يسخر منهم ويقول لهم أنتم تعيشون اأوهام.
قسم  امرحية  للفنون  العاي  امعهد  خريجة  رضوان  سلمى  الفنانة 
مثيل وإخراج، قالت: هذا هو أول عمل مرحي ي عى خشبة مرح 
الدولة، وأقوم بدور »زبيدة العامة« امرأة اللعوب امسيطرة عى عقل 
الرجل، عكس امرأة التي ا ملك دخا خاصا بها، فا ملك إا أن تكون 

البيت،  ي  السيد  ي  بوجهن:  يظهر  الذي  السيد«  ي  زوجة  »أمينة 
ومسلوب الشخصية خارج البيت مع امرأه اللعوب أو فتاة الليل.

سامح  الفنان  العمل  لهذا  رشحني  قال:  الدين:  محيي  هادي  الفنان 
الجواد،  السيد أحمد عبد  الغد، وأقوم بدور  مجاهد مدير عام مرح 
الجميع،  لدى  امعروفة  الحقيقية  الشخصية  غر  أخرى  برؤية  وأقدمه 
الذي  الوجهن  الرجل ذي  الفرق بن  الدور إظهار  حيث أحاول ي هذا 
سيطرته  يفرض  الذي  الصارم  الحازم  الرجل  شكل  ي  بيته  ي  يظهر 
اأصدقاء  مع  يظهر  الذي  اآخر  والوجه  العائلة،  أفراد  عى  وهيمنته 

والنساء رجل عديم الشخصية.
الغد قال: رشحني للعرض امخرج جال  الفنان أحمد نبيل عضو فرقة 

الشخصيات  ضمن  من  شخصية  وهو  طه«  »عي  بدور  وأقوم  عثان 
إى  نبيل  أشار  اأصيلة.  امرية  الحارة  من  محفوظ  نجيب  كتبها  الي 
أن محفوظ رصد فرة ثورة 52 بشكل دقيق جدا، وهذا ما يعيده اآن 
مؤلف العرض د. سامح مهران، من خال رصد ثورة يناير بشكل دقيق، 
بالحار عن  اماي  نجيب محفوظ وربط  باستدعاء شخصيات  وذلك 
مثل  التي  »سعدية«  شخصيات  باستثناء  منقسمة،  شخصيات  طريق 
والحرية  اأمل  روح  يبث  الذي  امبدأ  عى  الثابت  طه«  و»عي  مر 
جدا  سعيد  أنه  نبيل  وأكد  »ريري«  وشخصية  اإيجابية،  والطاقة 

برشيحه لهذا الدور.
د. ياسمن فراج أستاذ النقد اموسيقي بأكادمية الفنون مؤلفة موسيقى 
وتعد  التأليف  أنواع  أصعب  الدرامية  اموسيقى  إن  قالت:  العرض، 
مثابة إخراج مرحي، أنها تتطلب حدوث التفاعل مع الجمهور طوال 
أحداث العرض. وأكدت فراج أن هذه التجربة تعد اأوى لها كمؤلف 
مخرج  وبن  بينها  يجمع  الذي  اأول  العمل  ليس  ولكنه  موسيقي، 

العرض جال عثان والكاتب د. سامح مهران.
ديكور  يحاكىي  قالت:  السيد  نهاد  وامابس  الديكور  مصممة 
مقابل  اأبيض  إطار  ي  نجيب  عم  شقة  شخصيات  العرض  ومابس 
»السان  فيلم  ي  وريري  الثوري  عي  شخصيات  ي  وامتمثلة  اأسود، 
التي  اللون  الرمادية  الشخصيات  بعض  وجود  مقابل  ي  والخريف«، 
ي  نجد  كا  الحياتية..  مواقفها  ي  ريحا  أو  محددا  اتجاها  تأخذ  ا 
هنا  من  أضافت:  الدايم.  عبد  محجوب  وشخصية  السيد  ي  شخصية 
الشكل )اممثل واموتيفات  تبادلية بن  خلقت عاقة شطرنجية حتمية 
الخط  باستخدام  تأليفية،  وحدة  ي  )الديكور(  واأرضية  ااستعالية( 
واأسود  اأبيض  كأفام  النهاية  ي  الصورة  فظهرت  ربط..  كوسيلة 
البعد  إما  ي  اإمكانيات  قر  ليس  والسبب  قدما،  عليها  اعتدنا  التي 
أبطاا  بعناية  مهران  سامح  د.  انتقاها  التي  للشخصيات  الفلسفي 
وزوجته  عباس  شخصية  نرى  حن  بوضوح  يظهر  ما  وهذا  مرحيته، 
شقة  ي  اافراي  العام  دخولها  قبل  يحاكيانه  الذي  املون  وعامها 

عم نجيب.
يشارك ي بطولة العرض عدد من الفنانن والفنانات منهم مروة يحيى، 

ريهام، محمد عبد الرحيم، عي الظايط.

محمود عبد العزيز - شياء سعيد

نجيب«  عم  »شقة 
والحاضر الماضي  بن 

اأصيلة المصرية  للقيم  للمرأة ويعترها ممثلة  يتحز  العرض 

بالعرض الفقراء محور مهم  بأحام  الرأسمالية وما تفعله 
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09حوار [[ [[

  هناك طفرة في عروض 
الفي والفنون  البيت 
الشعبية وااستعراضية

المعتمد: عبد  هاني  والمخرج  السرك  مدير 
سبقونى  من  انتهى  حيث  من  أبدأ 

الفني وقام بعرضها عى وزير الثقافة اأسبق، تضمنت الخطة إنشاء فرقة 
ااحتياجات  لذوي  »الشمس  فرقة  اسم  تحت  الخاصة  ااحتياجات  لذوي 
الخاصة« تكون نواة أول فرقة لهم قامة عليهم، ولكن م يتم امروع إى 
اآن، فأنا داما ما أسعى للتطوير ي إداري، فالوظائف اأساسية أي إدارة 

هي التطوير وهو ما أسعى أن أقدمه ي السرك.
العامن  خال  المسرحية  الحركة  في  رأيك  ما   -  

الماضين؟
للمرح  الفني  البيت  الحركة امرحية وباأخص ي  هناك طفرة كبرة ي 
مجموعة  وجود  وهناك  وااستعراضية،  الشعبية  للفنون  الفنى  والبيت 
رؤى  تحوي  متميزة  مرحية  أعاا  قدموا  الذين  الشباب  امخرجن  من 
تامر  وامخرج  قناوي،  باسم  وامخرج  عام,  محمد  امخرج  ومنهم  مختلفة 
كرم، ومازن الغرباوي، وشادي الداي، وهناك أيضا مخرجون كثرون قدموا 

أعاا جيدة. 
الشعبية  للفنون  الفي  البيت  عن  وماذا   -  

وااستعراضية؟
للفنون  الفني  البيت  رئاسة  عطوة  هشام  وامخرج  الفنان  توي  عقب 
مرح  تطوير  حيث  من  كبرة  طفرة  حدثت  وااستعراضية،  الشعبية 
البالون، وتقديم عدد من العروض فيه وعى قاعة صاح جاهن، باإضافة 
رضا  فرقة  أحدثتها  التي  والطفرة  الوهاب  عبد  محمد  مرح  لتطوير 

والفرقة القومية للفنون الشعبية. 
عن  حدثنا  الجناين”  “ورد  كان  المسرحية  تجاربك  آخر   - 

التجربة؟  هذه 
عرض »ورد الجناين« قدم ي أعقاب ثورة 25 يناير، وهو توثيق للفرة من 
بالصوت  بالتعليق  قام  الشهداء،  لبعض  وحكايات  فراير،   2 إى  يناير   25
للعرض الفنان والنجم محمود ياسن وأهداه إى البيت الفني، وقدم أغاي 
محمد  الكاتب  متميزة:  نخبة  فيه  وشارك  صالح،  مدحت  الفنان  العرض 
مسعود  محمود  والفنان  إساعيل  جال  الراحل  الفنان  وبطولة  الغيطي، 
وميار الغيطي ومجموعة كبرة ومتميزة من الفنانن، وحقق العرض نجاحا 

جاهريا واسعا وقد رفت بإخراج هذا العمل. 
اندثر  لماذا  الخاص  القطاع  لمسرح  تجارب  قدمت   -  

الخاص؟ القطاع  مسرح 
أن  نعلم  وكا  العري  السائح  عى  يعتمد  كان  الخاص  القطاع  مرح 
الدولة  أن مرح  إى  إضافة  يناير،   25 ثورة  عقب  قلت  العربية  السياحة 
أصبح يقدم عروضا تحقق امعادلة الصعبة وهي وجود عمل جيد ويجذب 

الجمهور.
في  تقام  الي  المسرحية  المهرجانات  في  رأيك  ما   -  

مصر؟
للغاية ويعكس صورة مر،  الكم يء جيد وهام  بهذا  وجود مهرجانات 
وإنها بلد آمن تحتفي بالفنانن، ولكن يجب إعادة تقييم هذه امهرجانات 
كل  ي  واحد  مهرجان  إقامة  اممكن  ومن  اأفضل،  منها  ونختار  ودورها 

مجال فني، وتوفر كل السبل له ليحقق النجاح وكذلك بالنسبة للمرح. 
بطولة  لر”  “الملك  عرض  تقديم  تستكمل  لم  لماذا   -  

الفخراني؟  يحى 
 ،2002 عام  الفخراي  يحيى  للنجم  لر”  “املك  عرض  مروع  صاحب  أنا 
امهن  بنقابة  عضوا  أكن  م  أنني  العرض،  أقدم  أا  النقابة  قرار  كان  وقد 
التمثيلية ي هذه الفرة، والعرض يقدم عى خشبة امرح القومي، ولهذا 
هذا  ي  وسبب  الحليم،  عبد  أحمد  الدكتور  للراحل  إسناده  النقابة  قررت 

اأمر إحباطا شديدا ولكن بعد 15 عاما أدركت أن قرار النقابة كان صائبا.
المقبلة؟ مشاريعك  ما   -

سليم،  مصطفى  الدكتور  تأليف  من  عرض  وتحضر  دراسة  عى  أعكف 
وهو “تجربة كليوباترا” وهو عرض موسيقي غناي، تقدمت به إى امرح 
الجذب  ي  يساهم  والعرض  اأسباب،  أعلم  وا  رفض  ولكنه  القومي، 

السياحي.

نجم والفنان صري عبد امنعم، وكانت تضم 29 فنانا من السرك، وتتضمن 
فقرات من السرك باإضافة إى ااستعراض والغناء، وحاليا يصاغ سيناريو 
يشبه  فيا  ونهاية  ووسط  بداية  وله  السرك  فقرات  تتخلله  عرض  لعمل 
العرض امرحي تتخلله فقرات السرك، فأنا مؤمن أن السرك أحد الفنون 

امرحية الشعبية. 
سنوات   4 لمدة  الدولية  الحديقة  مسرح  إدارة  توليت   - 

المسرح؟ هذا  هوية  في  خلط  دائما  يوجد  لماذا 
دار  عن  عبارة  امرح  كان  الدولية  الحديقة  مرح  إدارة  توليت  عندما 
البيت  رئيس  مختار  إساعيل  إى  بخطة  تقدمت  للتطوير  ولحبي  للعرض، 

السرك  عام  مدير  المعتمد  عبد  هاني  المخرج 
جامعة  التجارة  بكالوريوس  على  حصل  القومي، 
المسرح،  قسم  اآداب  وليسانس  القاهرة 
وثقافات  الغنائي  المسرح  في  والماجستر 
وأخرج  بأمريكا،  متشجان  جامعة  من  الشعوب 
اللعب  )المهرجون،  منها:  العروض،  من  الكثر 
رباعية،  مشاجرة  اآخر،  والوجه  بهلول  بالنار، 
مشاركته  إلى  باإضافة  الريمو(،  المدينة،  حرية 
منها:  المسرحيات،  من  كبر  عدد  في  ممثا 
كاليجوا(،  نوتردام،  أحدب  صار،  اللى  ده  )أهو 
أبو  )العار،  منها:  مسلسات،  في  شارك  كما 
العميا،  القطة  كايرو،  أهل  الدولي،  البنات، 
العاشق،  موانا  حراميها،  حاميها  والكتاب،  اللص 
العاقات  مسئولية  تولى  صائم(.  إني  اللهم 
بالهناجر،  الرامج  مسئول  ثم  بالهناجر،  العامة 
مسرح  ومدير  الطليعة،  بمسرح  عرض  دار  ومدير 
للمسرح،  الفي  بالبيت  التسويق  إدارة  مدير  ملك، 
مدير  وأخرا  الدولية،  الحديقة  لمسرح  مديرا  ثم 
حول  حوار  في  به  التقينا  القومي.  السرك  عام 
المقبلة.. مشاريعة  وحول  القومي،  السرك 

حوار: رنا رأفت

البيت  في  إيرادات  أعلى  العام  هذا  السرك  حقق   -
السبب؟  فما  وااستعراضية  الشعبية  للفنون  الفي 

أوائل  ي  عثان،  جال  امخرج  عقب  للسرك  عاما  مديرا  منصبي  توليت 
أغسطس اماي، وداما ما أحرص عى أن أبدأ من حيث انتهى من سبقوي، 
توليه  فرة  أحدث  الذي  عثان  جال  امخرج  إليه  وصل  ما  بدأت  وقد 
الكثر من التطورات وحقق كثرا من النجاحات، وقد حرصت أن أقدم عدة 
التي تحققت كانت بفضل  مشاريع منها عمل نظام للتسويق، واإيرادات 

تعاون العاملن بالسرك، فهدفنا اأساي هو إمتاع الجمهور.
2018؟ لعام  خطتك  ما   - 

مابس  من  اللوجيستية  ااحتياجات  توفر  من  بداية  التطوير  ي  بدأنا 
خطة  وتتضمن  شامل،  تطوير  هناك  وسيكون  ومعدات،  صوت  وأجهزة 
العام اماي الجديد تغير خيمة السرك وهناك مروع بدأه امخرج جال 
لديهم  الذين  اأطفال  بها  سيلتحق  بالسرك  خاصة  مدرسة  وهو  عثان 
مرونة وسيتلقون تدريبا عى ألعاب السرك امختلفة، وأيضا تتضمن الخطة 
وصول السرك إى امحافظات، وأحلم أن يكون هناك سرك ي كل محافظة، 
جنوب  تنمية  مروع  ضمن  الصعيد  قرى  ي  جوات  بعمل  قمنا  وقد 
امرحلة  يعد  ما  امحرومة وهو  الصعيد  الوادي، ونستكمل جواتنا ي قرى 

اأوى من الخطة.
القومي؟ للسرك  كافية  دعاية  توجد  ا  لماذا   -  

طلبت عمل دعاية من السيد مدير العاقات العامة بالبيت الفني للفنون 
وطالبت  واميادين،  الشوارع  ي  بدعاية  وطالبت  وااستعراضية،  الشعبية 
بعمل دعاية ي التلفزيون، ي القنوات الخاصة، ولكن كا نعلم أنها تكلفة 
راٍع  بوجود  طالبت  كا  اأمر،  هذا  بشأن  قرار  يتخد  م  اآن  وإى  باهظة 

إعامي »ريسبونر«، ويتم دراسة هذا اأمر طبقا لإجراءات القانونية. 
هل  السرك  عن  تتحدث  مسرحية  تجارب  عدة  قدمت   - 

المقبلة؟ الفرة  مشابهة  مشاريع  هناك 
قدمت تجربة منذ ثاث سنوات وهي عرض »الرمو« بطولة الفنان محمد 
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الروائي  بالكاتب  والعرب  الجزائريون  النقاد  فيها  احتفى  عربية،  ثقافية  احتفالية  ضمن  كضيف  لمصر  اأخرة  زيارته  أثناء   
قضايا  بعض  وحول  )إيثار(،  بمؤسسة  العربي  السرد  ملتقى  أقامه  نقدي  ثقافي  لقاء  في  حافظ،  السيد  والمسرحي 
مع  الحوار  هذا  لنا  كان  الفرنسي،  بالمسرح  الجزائري  المسرح  وتأثر  الجزائر  في  النقدية  الحركة  وتطور  العربي  المسرح 
بالمسيلة  بوضيف  محمد  بجامعة  والدراما  المسرحي  النقد  لمقياس  محاضر  أستاذ  وهو  خلوف،  مفتاح  د.  الجزائري  الناقد 
شعرية  موضوع  في  الدكتوراه  وعلى  المسرح،  سيميولوجيا  تخصص  المسرحي  النقد  في  ماجيستر  على  حاصل  بالجزائر، 
المسرحي. النص  في  الحوار 
حوار: أحمد محمد الريف

10 حوار]

الجزائر لم نعد ندرس  في 
التقليدية وإنما  المناهج 
الحداثة بعد  مناهج ما 

خلوف: مفتاح  الجزائري  الناقد 
والمستقبل الحاضر  الماضي  احتواء  يقتضي  المسرح 

في  العربي  المسرح  أن  يدعون  من  هناك 
أنه  على  يصرون  المسرحين  شباب  لكن  أزمة، 
اآن  المسرح  أن  ويؤكدون  بل  أزمة  توجد  ا 
ما  أيديهم..  على  حقيقية  نهضة  يعيش 

رأيك؟
ي  قليا  الوراء  إى  أعود  أن  ي  يجدر  السؤال  هذا  عن  لإجابة 
مرحية كتبها ميخائيل نعيمة عنوانها )اآباء والبنون(، راع بن 
»ابنوي«  وجيل  فقط،  هو  أنجزه  ما  يرى  أبوي  جيل  بن  جيلن، 
يرى أن الذي أنتجه أفضل ما مى. إذن نحن اآن بن حقبتن 
ما  هو  امرح  بأن  يعتقد  زال  وما  وهرم  شاخ  بن جيل  اثنتن، 
كان، وبن جيل يافع يقبل اليوم عى الحبكة امرحية ي الواقع 
هذا  مشعل  يحمل  من  وهو  الواقع  ي  الركح  عى راع  ويقبل 
ا  أزمة،  فيها  ليس  اآن  امرحية  اأعال  بأن  ناهيك  العمل، 
النقد  وا  اأداء  وا  النصوص  حيث  من  وا  اإخراج  حيث  من 
كان  تغرت،  امرحية  القوالب  أن  اأمر  ي  ما  كل  امرحي، 
متعددة،  اختيارات  يوجد  اآن  وصار  فقط  كاسيكيا  امرح 
معقول  الا  ومرح  العبث  ومرح  التجريبي  امرح  يوجد 
يدعي  من  إن  الشارع،  ومرح  الفقر  وامرح  الحر  وامرح 
أن هناك  إنكار  اإقصاء، وا مكن  ليس هناك مرح مارس  أن 
العيب  السابقة ومن  الجهود  تشبه  ا  الجهود  نعم هذه  جهود، 
يقول  امقارن  فاأدب  ماما،  مختلفتن  ظاهرتن  بن  نقارن  أن 
تكون  أن  يجب  اأقل  عى  أدبيتن  ظاهرتن  بن  نقارن  لي  إنه 
بن  نقارن  عندما  لكن  ااختاف.  نقاط  من  أكر  ااتفاق  نقاط 
نقارن بن ضفتن مختلفتن  اليوم ومرح اأمس فنحن  مرح 

ي التكوين.

والتأصيل..  التجريب  بن  مذبذب  العربي  المسرح 
التأصيل؟ ينفي  التجريب  فهل 

نقول  فلاذا  الطرفن؟  من  طرفا  نختار  أن  دوما  علينا  ماذا 
خيطن  عى  نشتغل  ا  فلاذا  معا،  آن  ي  والتجريب  التأصيل 
التأصيل  ي  خيوط  له  كان  فمن  والتجريب.  التأصيل  اثنن؟ 
يختار  أن  أراد  ومن  ذلك.  فله  العري  للمرح  يؤصل  أن  وأراد 
الحضاري  الراع  وي  الجديد  الواقع  ي  ويندمج  التجريب 
بن  اإمام عي  الله  ورحم  ذلك،  فله  الجديد  الفكر  وي  الجديد 
أي طالب عندما قال: »أعدوا أبناءكم لزمن غر زمانكم«، يجب 
ااختيار  ومنطق  امقارنة  منطق  دوما  اأشياء  هذه  نأخذ  ا  أن 
ومنطق السيف امرفوع الذي هو إما أن تكون أنا وإما أن تكون 
أنت، فامرح يقتي منا أن نحتوي اماي والحار وامستقبل. 
الحار  بأن نؤسس مرح عري أصيل، ونحتوي  اماي  نحتوي 

ومارس  ونجرب  امستقبل  ونحتوي  همومنا،  عن  ونتحدث 
الامعقول ومارس كل يء، فهذا ا ينفي ذاك.

نواصل؟ وكيف  نبدأ  أين  من 
فعى  اموروث،  من  التجريب  بدأ  الجزائرية  التجربة  ي  نحن 
كاي  الرحمن  عبد  ولد  الجزائر  ي  التجريب  رائد  امثال  سبيل 
واحد  )كل  مرحية  ي   1966 سنة  التجريب  مارس  عندما 
مرحيات  هي  والصالحن(،  )الجَراب  مرحية  ي  أو  وحكمه( 
أستاذه  نصيحة  من  اماي  عى  اعتادا  التجريب  فيها  مارس 
أعلمك مرحا  ا  أنا  له:  قال  الدراما  يدرسه  كان  الذي  الفراس 
ي  موجود  فهو  مرحكم  أما  امرح،  فنيات  أعلمك  ولكن 
يذهب  أن  إى  الفكرة جرته  الشارع. هذه  وموجود ي  اأسواق 
امظاهر  ما هي  العامة وياحظ  والساحات  اأسواق  إى  مبارة 
امرحية  امظاهر  يسمى  ما  امرح،  تشبه  التي  الطقوسية 
مرحا  منها  وأنجز  فكرة  منها  وأخذ  العامة  الشعبية  الحياة  ي 
الفراغ،  عى  يبنى  ا  فالتجريب  إذن  جزائرية.  هوية  ذا  متميزا 
أفكارنا من  نأخذ  اماي،  يبنى عى  الا يء وإما  يبنى عى  ا 
اماي، نثبت وجودنا باماي ثم ننطلق إى امستقبل. اآن أكر 
مخرج مرحي ي العام بير بروك نفدت لديه اأفكار الطقسية 
مرح  استنفد  بعدما  مبارة  وذهب  امرح  عليها  يبني  التي 
اآن  هو  الاتينية،  أمريكا  ي  الكهني  وامرح  اليابان  ي  النو 
ما  وأنتج  ماراس  واية  إى  اأهجار  إى  الجزائر  إى جنوب  اتجه 
إما  فراغ  من  ينطلق  ا  فالتجريب  إذن  التاري.  مرح  يسمى 
عبد  عند  نفسه  والحال  منه.  وينطلق  امرحي  لأدب  يؤسس 
)اللثام(  أنتج ثاث مرحيات تجريبية هي  القادر علولة عندما 
وهو  تجريبية  مرحيات  كلها  وهي  و)اأجوال(  و)اأجواد( 
يعرف بأن التجريب عنده ا ينطلق من فراغ. نعم تأثر بريخت 
ي أمانيا، نعم تأثر بفان وعان وما إى ذلك، لكنه يعرف منذ 

البداية أن امرح ي اأساس هو الحياة الشعبية العامة.

هوية  عن  بالبحث  يسمى  ما  اختفى  لماذا 
الثقافي  اانفتاح  سيطرة  مع  العربي  للمسرح 

العالمي؟
أم  الراع،  طبيعة  ي  أم  الفكرة  ي  أم  امضمون  ي  الهوية  هل 
فالهوية  نبثه من خال امرح؟  أن  نريد  الذي  العام  امغزى  ي 
الثقافات،  راع  وسط  ي  أبيت  أم  شئت  اآن  أنت  متعددة. 
إما أن تثبت ثقافتك وإما تتلقى ثقافة اآخر، فعندما نقول إنه 
امظاهر  بعض  عى  يعتمدون  اأمريكية  امتحدة  الوايات  ي 
أو  فرنسا  وي  اأهجار،  من  الجزائرية  الصحراء  من  امرحية 
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الراث ويعودون إى مرح  أنهم ي كل أعالهم يوظفون  ذلك 
الحلقة الذي هو جزائري بامتياز.

للتواصل  كافية  المسرحية  المهرجانات  هل 
الجمهور؟ عنها  يحجم  ولماذا 

هذه امهرجانات عندما نقيم نجاحها من عدمه فنحن نقيمها من 
زوايا مختلفة، إما من زوايا الدراسات النقدية وما كتب عنها، وهي 
امقياس  وهي  الجاهري  الحضور  زوايا  من  وإما  اأول  امقياس 
الثالث، فإذا  الناس وهي امقياس  الثاي، وإما من زاوية تأثرها ي 
امهرجانات  هي  كثرة  الشديد  فلأسف  اأول  حيث  من  لها  أتينا 
التي تقام ويخاف أصحابها من أن يستدعوا النقاد لحضور اأعال، 
وإن استدعوا يستدعون فقط بعض اأقام امأجورة التي تداهنهم 
بالجاهر  الخاص  الثاي  واأمر  جميل،  إنه  يء  كل  عن  وتقول 
فهناك خطأ يقع فيه امرمجون للمهرجانات امرحية إما للظروف 
الجوية أو النفسية أو الواقعية أو اختيار الزمن، فبعض امهرجانات 
فعادة  امناسب،  الوقت  لها  يختار  ا  ماذا؟ أنه  الجزائر فشلت  ي 
الجمهور، أنه منشغل  العمل يحجم  العمل وأيام  أيام  تقام ي  ما 
بالعمل، لكن عندما تقام هذه امرحيات ي أيام العطلة الرسمية 
والعطلة امدرسية، سيكون لها تأثر بالغ أن اأبناء والطلبة واآباء 
متفرغون. أضف إى ذلك توقيت عرض امرحية فعندما تعرض ي 
امرح  فيتحول  بامرح  امعنين  فقط  فسيحرها  العمل  أوقات 
من شعبي إى نخبوي. إن سبب نجاح امرحيات الكاسيكية أنها 
ظروف  مراعاة  فيجب  إذن  اأسبوع،  نهاية  ي  وعادة  ليا  تعرض 

امتلقي حتى يحر.

التفاعلي  المسرح  من  العربي  المسرح  أين 
اإبهار؟ تقنيات  على  المعتمد 

من امؤسف أن نتحدث عن هذا امرح إذا كان النت ضعيفا، 
إذا كنا ا نستطيع أن نجري مكامة، إذا كنا ا نستطيع أن نفتح 
بسيطة،  بآليات  نتواصل  أن  نستطيع  ا  كنا  إذا  صافيا،  ماسنجر 
امرح  يسمى  ما  ومارس  أفكارا مرحية  نتبادل  أن  لنا  فكيف 
وينتجون  النت  عر  اأطراف  من  كثر  فيه  يشرك  أنه  التفاعي 
عما متواصا وعما مشركا وعما متداخا بن ثقافات مختلفة 
هذه  ي  نبحث  أن  قبل  إذن  مختلفة  وتيارات  مختلفة  وأفكار 
الفكرة يجب أن نوفر لها الظروف امامة التي تكفل لها النجاح.

أين  العربي؟  والمسرح  الفرنسي  المسرح  بن 
الجزائري؟ المسرح  يقف 

عامي،  مرح  فهو  الهوية،  مزدوج  ليس  الجزائري  امرح 
اأداء  حيث  من  إليه  أتينا  إذا  التيارات،  من  مجموعة  تتقاذفه 
من حيث  إليه  أتينا  وإذا  اإيطالية،  العلبة  من  أنه مرحا  نجد 
حيث  ومن  جزائري،  مرح  فهو  النصوص  وتركيبة  النصوص 
من  إليه  نأي  وعندما  أمانيا،  ملحميا  مرحا  أنه  نجد  اإخراج 
وإذا  فرنسيا،  مرحا  أنه  نجد  الفرنسية  بالثقافة  التأثر  حيث 
أتينا إليه من حيث تركيبة النص الدرامي نجد أنه مرحا روسيا 
دول  ي  تكونوا  الجزائرين  امرحين  من  كثرا  أن  اعتبار  عى 
نسميه  أن  شئنا  إن  الجزائري  فامرح  سابقا.  السوفياي  ااتحاد 
واأشكال  والتيارات  اأفكار  كل  عى  منفتح  عامي  مرح  هو 

امرحية.

تمز  ومحددة  واضحة  سمات  توجد  هل 
العربية؟ المسارح  باقي  عن  الجزائري  المسرح 

نعم امرح الجزائري ميزه النصوص، حيث يوجد ظاهرة لدينا 
من  كثر  عند  موجودة  ليست  الجاعي  التأليف  ظاهرة  تسمى 
امرحين العرب، ففي بعض اأحيان يكفي أن يجتمع مجموعة 
من امرحين عى خشبة معينة ويتفقون عى فكرة معينة وكل 
شبيهة  هي  ثاث،  أو  يومن  بعد  امرحية  فتخرج  بدلوه  يدي 
التأليف  ويسمى  اارتجاي  بامرح  تسمى  امرحية،  بالورشة 
عرض  مائتي  من  أكر  وتعرض  امرحية  تنجح  وقد  الجاعي، 
ولكنك عندما تبحث لها عن نص مَؤلف مكتوب ا تجده، اأمر 
وتشاهد  الجزائر  إى  تحر  عندما  فأنت  بالهوية،  يتعلق  الثاي 
الثقافات،  من  مجموعة  تشاهد  فأنت  العروض  من  مجموعة 
التاري وتجد امرح  لو آتيت إى امرح امحرف تجد امرح 
العري،  وامرح  اميظاي  وامرح  اأمازيغي  وامرح  القبائي 
إى  أضف  الجزائرية،  الثقافة  تعكس  امرحية  امنابع  هذه  كل 

امري  امرح  من  امرحية  اأفكار  بعض  يأخذون  إنجلرا 
القديم، فهل وجد اعراضا من أن يعتمد هذه اأشياء؟ ا، إذن 
فهي العومة والتبادل الحضاري. ففي زمن معن تأثرت الحضارة 
العربية اإسامية بالثقافة اليونانية، ثم فيا بعد تأثرت الثقافة 
عى  نحن  واآن  واإسامية،  العربية  بالثقافة  الحديثة  الغربية 
فهذا  بنا.  يتأثرون  بعد  فيا  وهم  بهم  نتأثر  نحن  آخر،  دور 

التبادل الحضاري ا يلغي هوية امرح.

خاصة  لصيغة  للتوصل  القديمة  المحاوات  وأين 
العربي؟ بالمسرح 

هذه امحاوات م تجد من يعيد بعثها من جديد، والعيب ليس 
اليوم  ننتظر  فا  الفكرة.  هذه  يوصل  فيمن  وإما  الجمهور  ي 
إى  ويأي  القدمة  وأفكاره  التقليدي  لباسه  يلبس  الحكواي  أن 
ناطحة سحاب ويحي حكاياه. فهذا ا يتاءم مع شكله وا فكره 
الحكاية، فنحن يجب أن نستثمر  الذي يحي فيه هذه  ومقامه 
التواصل الجديدة من أجل بعث هذا  اآن امالتيميديا وتقنيات 
الحكواي، ماذا ا يكون هذا الحكواي عى الفيسبوك، عى النت 
عى »توير«، ماذا ننتظر دوما أن يظهر هذا الحكواي ي شكله 
صبية  أمامه  ويجلس  قديم  فرن  مثل  يء  أمام  يجلس  القديم 
نعطيه  وأن  امرح  بعث  نعيد  أن  يجب  إذن  شيئا.  لهم  يحي 
الحكواي  نسميه  لكن  الحكواي  نسميه  نعم  جديدة،  روحا 
بتقاليد جديدة، إذن نحن ا ننفي الحكواي ولكن ننفي الطريقة 

القدمة ي التعامل مع امرح.

الحركات  من  الجزائرية  النقدية  الحركة  موقع  ما 
اأخرى؟ العربية  الدول  معظم  في  النقدية 

الجزائر  ي  امرحي  النقدي  الفكر  تطوير  ي  الجزائر  أسهمت 
لفظا  يعتر  كان  وما  اللغة،  ازدواجية  بسبب  العري  العام  أو ي 
ي  مكسبا  صار  الفرنسية  اللغة  بتوظيف  الجزائرية  للهوية 
اآخر  ثقافة  عى  الجزائرين  النقاد  فانفتاح  العلوم،  اكتساب 
وقربهم من أوروبا وتعاملهم مبارة مع منابع الفكر السيمياي 
القراءة  ونظريات  التلقي  وجاليات  التلقي  ونظرية  والبنويوي 
ندرس  نعد  م  الجزائر  ي  النقد،  ي  طفرة  عمل  عى  أعانهم 
امناهج التقليدية التي تدرس ي امرق، امنهج النفي وامنهج 
اآن  فنحن  الزمن،  تجاوزها  هذه  التاريخي،  وامنهج  ااجتاعي 
بعد  ما  مناهج  وإما  الحداثة  ليس  الحداثة،  بعد  ما  مناهج  ي 
صلة  ذو  ودوما  متجدد  دوما  الجزائري  فالركب  ولذلك  الحداثة، 

بالفكر اأوروي فلذلك شهد هذه النقلة النوعية.

اإنتاجية  الحركة  تواكب  النقدية  الحركة  هل 
المسرح؟ في  واإبداعية 

نعم، فنحن ي الجزائر ألفنا تقليدا فكل عمل فني يتبعه النقد، 
امرح  مهرجان  سواء  والدولية  الوطنية  امهرجانات  ففي 
أو امرح  الهواة  الدوي امحرف أو مرح  أو امرح  امحرف 
امرح  أو  الحر  امرح  أو  الشباب  مرح  أو  اأمازيغي 
يوما  نشاطها عن خمسة عر  يقل  كلها مسابقات ا  الفكاهي، 
لانتقاء،  أو  للمسابقة مسبقا  يعرض ي كل يوم عرضن خاضعة 
ساعتن  أو  بساعة  دوما  تتبع  العروض  هذه  تعرض  فعندما 
محكمة  أو  دراسات  الغد  ي  ستقام  أنه  إى  إضافة  النقاش،  من 
النقاد  من  مجموعة  تجلس  حيث  امرح،  محكمة  تسمى 
ليحاكموا امخرج وامؤلف والسينوغراف ويحاكمون كل من كان 
الجمهور  عى  يخرج  أن  قبل  فالعمل  العمل،  هذا  ي  إسهام  له 
الجرائد  يقرأه الجمهور مرة بعينيه عندما يشاهده ثم يقرأه ي 
بأعن النقاد. لذلك ما زالت اأعال امرحية مواكبة للدراسات 
أعالهم  امخرجون ا يخرجون  امواقف  بل ي كثر من  النقدية 

إا بعد أن يحروا نقادا يدرسونها قبل إخراجها.

11حوار] [

الجزائري مسرح عالمي منفتح على كل  المسرح 
المسرحية والتيارات واأشكال  اأفكار 

اليوم واأمس  المقارنة بن مسرحي  ا يصح 
التكوين أنهما ضفتان مختلفتان في 
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12 تحقيق]

عى  مت  امخرجن  اعتاد  ورشة  عثان:  عي  امخرج  يقول 
لكوي  نظرا  الثانية  امرحلة  ي  بها  التحقت  وقد  مراحل،  ثاث 
امرحية  الدراسات  قسم  وهي  متخصصة،  بأكادمية  طالبا 
تعد  مراحلها  الورشة  هذه  أن  اأمر  وحقيقة  اآداب،  بكلية 
صقل  من  فيها  تقدمه  تم  ما  نظرا  موازية  أكادمية  مثابة 
عى  كافة،  امرح  فنون  ي  أكادمي  بشكل  حقيقية  مواهب 
اعتاد  مروع  أن  أرى  أضاف:  امتخصصن.  من  مجموعة  أيدي 
امخرجن امرحين من خال الورش هو مستقبل مرح الثقافة 
عى  امتميزين  واكتشاف  التصفية  فيها  يتم  حيث  الجاهرية، 
تنموي  فني  مروع  هو  الجاهرية.  الثقافة  مرح  مستوى 
فعي.  بشكل  ملموسة  ونتائجه  الواقع،  أرض  عى  قائم  حقيقي 
تابع عثان: السلبية الوحيدة التي أراها هي عدم تحديد مواعيد 
له  ذلك  أن  وأعتقد  امختلفة،  مستوياتها  ي  الورش  لبدء  دقيقة 
عاقة بالجهاز اإداري والدورة امستندية الطويلة جدا، وهي من 

سات البروقراطية اإدارية امهيمنة عى أجهزة الدولة ككل.
أما عن عرضه نتاج الورشة فقال: قدمت عرض “فويتسك” تأليف 
جورج بوشر، وتناولت من خال العرض الصورة الضبابية امعتمة 
الضغوط  العام من خالها، من كرة  يرى  أن  لإنسان  التي مكن 
عليه وقسوة العام امحيط ِبه، وهو ما يفعله ي النهاية مستسلا 
الناس  أقرب  قتل  لجرمة  بارتكابه  الحيوانية وذلك  العام  لرغبات 

إليه وهي حبيبته.
الورش  طريق  عن  ااعتاد  فيقول:  شحاتة  وليد  امخرج  أما 
أكر من عرين  منذ  للمرح  العامة  باإدارة  تم  أفضل مروع 
عاما، وهي الطريقة اأمثل لارتقاء مستوى امخرج، وأفضل من 
الطريقة اأوى لاعتاد، حيث تضمن تخريج مخرج واٍع ومثقف. 
أن  مثل  اأوى  التجربة  ي  العيوب  بعض  هناك  بالتأكيد  أضاف: 
امواعيد غر محددة، وتأخر إجراءات اإنتاج وعدم وجود مسارح 
سلبيات  وهي  القاهرة،  ي  اأخص  عى  مشاريعنا  عليها  نعرض 
الذي  امروع،  ي  اإيجابيات  كرة  بسبب  عنها  التغاي  مكن 
كبرة  فرق  وأعباء  مسئولية  تحمل  يستطيع  مخرج  وجود  يضمن 
ي القصور والبيوت والقوميات. أما عن مروع تخرجي فسأقدم 
حول  فكرته  وتدور  يونيسكو،  أوجن  تأليف  “أميديه”  عرض 
الزوجن أميديه ومادلن، امقيمن ي إحدى غرف شقتها لسنوات 
النص يصور  الجثة حتى مأ عليها امكان. وهذا  مع جثة، تنمو 
مأساة الرجل وامرأة اللذين ا يعرفان كيف يحبان بعضها، فهي 
وا  البعض  بعضها  عن  نصفاها  انفصل  التي  اإنسانية  مأساة 

يستطيعان االتئام مرة أخرى.
أكادمية  مثابة  الورش  هذه  تعد  رفقي:  حسن  امخرج  ويقول 
مخرجن  تخريج  تضمن  فعالة،  بطريقة  تدريبنا  تم  وقد  مصغرة، 
ماثلة  تجارب  وتظهر  التجربة  هذه  تستمر  أن  وأمنى  واعدين، 
لها مرح الثقافة الجاهرية، حتى يتغر هذا امرح تغرا كليا، 
التجربة سلبيات سوى عدم وجود خطة معلنة  أرى ي هذه  وا 

أكاديمية موازية الفكر اأكاديمي واعترناها   عرفنا فيها 

عي عثان

البنائن”  “سيد  عرض  فأقدم  تجربتي  عن  أما  الورش.  مواعيد 
تأليف هريك إبسن، وتدور فكرته حول مهندس ناجح ومشهور 

يستوى الجيل الجديد عى كل ما وصل إليه.
جدا،  مفيدة  التجربة  هذه  فيقول:  الساموي  أحمد  امخرج  أما 
بامتابعة  تقوم  للمرح  العامة  اإدارة  أن  مميزاتها  أهم  ومن 
من  مرحلة  كل  ي  الورشة،  مخرجي  من  مخرج  كل  مع  الجيدة 
يقابل  الورشة  أثناء  امخرج  أن  إى  باإضافة  العرض،  مراحل 
حقيقي  احتكاك  إى  يؤدي  ما  مختلفة،  محافظات  من  مخرجن 
امروع  ميز  ما  أهم  ومن  امختلفة،  والثقافات  الخرات  ونقل 
هذه  أضاف:  جديد،  وفكر  ومحددة  واضحة  رؤية  وجود  أيضا 
من  متابعة  بها  أن  لاعتاد  اأوى  الطريقة  من  أفضل  الطريقة 
لذلك فمن  اأساتذة،  كبار  أيدي  ندرس تحت  اإدارة، وأننا  قبل 
يتعامل  أن  يستطيع  واٍع  الورشة مخرج  من  يتخرج  أن  الطبيعي 

مع كل الظروف التي مر بالعرض امرحي.
أما عن مروع تخرجه، فقال أقدم عرض »رقصة اموت« تأليف 
أحداث  وتدور  عوض،  لويس  وترجمة  سراندبرج،  أوجست 

لقصور  العامة  بالهيئة  للمسرح  العامة  لإدارة  التابعة  الورش  إدارة  أقرتها  الي  الجديدة  ااعتماد  تجربة  على  عام  مر 
 - بالفعل   - وهل  ثمارها،  التجربة  هذه  جنت  فهل  الورشة،  من  اأولى  الدفعة  تخرج  مشاريع  بصدد  نحن  وها  الثقافة، 
كما  بالورشة،  التحقوا  الذين  المخرجن  بعض  آراء  خال  من  سنعرفه  ما  هذا  القديم،  ثوبه  في  ااعتماد  من  أفضل  هي 

المقدمة. مشاريعهم  على  سنتعرف 
شياء منصور 

الجماهرية: بالثقافة  المخرجن  ورش  في  ااعتماد  طاب 
بالثقافة مواهبنا  وأصقلت  وعينا  أنضجت  الورش 

تخرجهم مشاريع  تقديم  أعتاب  على 
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الجماهرية الثقافة  الورش هي مستقبل مسرح  المخرجن من خال  اعتماد  تجربة   

بقلعة  اأبراج  أحد  داخل  بالية  وأثرية  عتيقة  حجرة  ي  العرض 
يعطي  ما  الخريف  فصل  ي  اأحداث  وتبدأ  البحر،  من  بالقرب 
إرهاصا عى امستوى الزمني، إى طبيعة العاقة بن الزوجن إدوار 

وأليس، اللذين مر عى زواجها خمسة وعرون عاما.
فيا يرى امخرج سيد عيد أن التجربة أثبتت أن التطوير كان هو 
تطوير  تحديدا  هنا  وأعني  امرحي،  الواقع  مواكبة  اأمثل  الحل 
الفضل  يعود  إيجابيا،  مردودا  حققت  التي  امخرجن  اعتاد  آلية 
سلبيات  عن  أما  التجربة.  به  تدار  الذي  اأكادمي  لأسلوب  فيه 
التجربة، فيقول: شأنها شأن كل تجربة جديدة تشق طريقها بن 

مؤيد ومعارض.
نتخلص  كيف  “أميديه  عرض  أقدم  فقال  مروعه،  عن  أما 
اإنسان،  خاضها  التي  الكثرة  الحروب  حول  فكرته  وتدور  منه” 
أبسط  ي  اأرة  عى  وأثرت  سوية،  غر  عاقات  أفرزت  والتي 
بالتأمل رصدها يونيسكو ي رائعته  صورها، وهي مشكلة جديرة 

»أميديه«.
عيوبها  ومن  مارها،  أتت  التجربة  مدحت:  معتز  امخرج  ويقول 

أنها استمرت مدة زمنية طويلة، حيث بدأت الورشة منذ ديسمر 
أن  مؤكدا  سلبياتها،  عى  تغلب  مميزاتها  أن  إى  مشرا   ،٢٠١٦
تحتاجه  ما  وهو  ومدرك،  واٍع  مخرج  إخراج  عى  تعمل  الورش 
يتم  كان  البداية،  امرحلة. أضاف: ي  الجاهرية ي هذه  الثقافة 
تقييمنا من تجربة واحدة، وهذا ليس عدا حيث ا نستطيع من 
خالها تقييم مخرج يتحمل مسئولية تغير وعي الجاهر، بينا 
هذه التجربة الجديدة تستطيع أن تخرج لنا خمسة مخرجن كل 
تنوير  به  يستطيعون  ثقافيا،  عمقا  يحملون  اأقل،  عى  عامن، 

امجتمع.
تأليف  الزجاجية”  “الوحوش  عرض  أقدم  فقال  تجربته،  عن  أما 

ويسافر  منزله  ترك  يقرر  أب  حول  فكرته  تدور  ويليامز،  تيني 
تاركا زوجته تري ابنيها، حتى يكرا وتتواى اأحداث.

جعلتنا  للغاية،  جيدة  تجربة  هي  قال:  سمر  أحمد  امخرج 
نتعرف عى مخرجن من محافظات مختلفة، ونتعلم من مدربن 
شاب  ولكن  واإضاءة،  والنقد  والدراما  الديكور  ي  أكادمين 
يء  وهذا  وامواعيد،  التنظيم  حيث  من  العيوب  بعض  التجربة 
ي  ستتاى  العيوب  هذه  أن  وأعتقد  تجربة،  أول  أنها  وارد 
الكثر  القدمة كان هناك  الطريقة  القادمة. وأضاف: ي  الدفعات 
من امخرجن، مع الوقت، يتم اكتشاف أنهم ا يصلحون لإخراج، 

وهو ما ا مكن أن يحدث مع تجربة ااعتاد الجديدة.
لوا  تأليف  “الزيارة”  أقدم عرض  فقال:  أما عن مروع تخرجه، 
مدينة  من  يتنقلون  زوجن  عن  العرض  ويتحدث  خونستاي،  أنا 
واستعادة  البطلة  فيها  ولدت  التي  امدينة  عن  بحثا  أخرى 
ذكرياتها والَناس التي تعرفهم، فتكتشف ي النهاية أنها با مدينة 

وبا هوية.
مدير الورش امرحية باإدارة العامة للمرح خالد رسان قال: 
ااعتاد،  بورش  املتحقن  امخرجن  اختيار  معينة  معاير  لدينا 
اأقاليم  مخرجي  كذلك  امتميزين،  النوادي  مخرجي  نختار  فنحن 
عى  نركز  كّنا  بدايتها  منذ  الورش  وي  جوائز،  عى  حصلوا  الذين 
ي  يقع  امخرج  تجعل  ثقافة  دون  فاموهبة  والثقافة،  اموهبة 
مهمتنا  لذلك  موهبته،  توظيف  يستطيع  ا  أنه  التكرار،  مشكلة 
امخرجن  تعليم  وكذلك  بالثقافة،  اموهبة  صقل  هي  اأساسية 
مشاهدة  بصدد  ونحن  امختلفة،  اأقاليم  مع  التعامل  كيفية 
حيث  من  تقيم  التي  الورش،  من  اأوى  الدفعة  مشاريع 
العرض.  برسالة  يقدم، وكذلك وعيه  ما  امخرج  اانضباط، ووعي 
وأضاف رسان: هناك تغير جذري حدث مخرجي شباب الورشة 
إما  الجاهرية،  الثقافة  مرح  ااعتاد  اأول  همهم  يعد  فلم 
التي  السلبيات  أما عن  الثقافة.  أكر كم من  كيف يحصلون عى 
هذا  عى  اإعامي  الضوء  تسليط  عدم  يقول:  التجربة،  واجهت 
امروع الذي يعد من أهم امشاريع، فامسئولون سواء ي الهيئة 

العامة لقصور الثقافة أو حتى وزير الثقافة م يلتفتوا إليه.

خالد رسانأحمد الساموي

الموهبة  اأساسية صقل  المسرح: مهمتنا  بإدارة  الورش  خالد رسان مدير 
المخرجن على  بالثقافة وتدريب 

المختلفة اأقاليم  التعامل مع 
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لماتموت.. اضحك 
والفشل الثورة  أزمنة 

امياد  للدهشة،  مثر  بشكل  امتازمتان  اللحظتان  هي  الحياة 
يولد  أن  عى  قدرته  ي  تكمن  الزمن  مأثرة  إن  آٍن.  ي  واموت 
وموت أنيا ي دمومة ا تنتهي، ومضات مؤقتة وعابرة ا تدرك 
ذاتها إا عر ذاتها، بينا ندركها نحن عر مفهوم التجاور مكننا 
نحن البر إدراك الزمن فيا نسميه اماي وامستقبل من خال 
التي  امتجاورة  امشاهد  من  مجموعة  باعتبارها  فيها  التفكر 
التجاور  أن  ورغم  رؤوسنا،  ي  والتأثر  الكثافة  بنفس  تحدث 
يصبح  عندما  تعقيدا  يزداد  فإنه  امكان،  لجعرافيا  فورا  يحيلنا 
مفهوم  ينتحل  بحيث  الزمن،  بجعرافيا  يعن  زمني  مدلول  ذا 
التسلسل التاريخي معنى جغرافيا، بأن تكون السنوات والقرون 
من  أسافنا  فنجد  مستقيم،  خط  عى  ا  شبكة  عى  مرسومة 
من  عدد  مقربة  عى  جوارنا  إى  يعيشون  زالوا  ما  العليا  القردة 
ما  ضوئية  برعة  تسر  لسيارة  نحتاج  رما  الضوئية،  السنوات 
مدينتان  وامستقبل  اماي  أن  ندرك  يجعلنا  ما  هذا  لزيارتهم، 

وأن  واحدة،  خريطة  عى  ذلك  مع  ولكنها  ما  نوعا  بعيدتان 
تفصل  كا  تفصلها،  التي  النافذة  هي  امتاشية  الصفر  لحظة 
ي  تدب  التي  الثورة  عن  امتقاعد،  الجامعة  أستاذ  يحيى  عام 

اميدان, هذا الجوار القريب جدا البعيد جدا.
“اآن” هذه اللحظة التي ا مكن إدراكها إا فيا تستولده وما 
تنفيه من أحداث، هي الثورة، اللحظة الدرامية التي يثبت عليها 
داخي  مستوى  مستوين،  ي  عدسته،  موت”  ما  “اضحك  عرض 
خارجي  ومستوى  وحركته،  العام  عن  امنعزل  يحيى  بيت  هو 
الداخي  امشهد  عى  وتداعياته  وثقله  بظاله  يخيم  الثورة  هو 
الكائن أمامنا، وكأننا أمام لحظتنن زمنيتن، واحدة تصارع لثبات 
ي اماي واأخرى تصارع من أجل التحرر نحو امستقبل، ومن 
الدرامية  “اآن”  إدراك  نستطيع  اآمن  وغر  الفاضح  تجاورها 

التي مثل لحظة محورية مضيئة ي تكوين مرنا الحبيبة.
موت”  ما  “اضحك  امرحي  العرض  القومي  امرح  لنا  يقدم 
الحلفاوي  نبيل  السيد، بطولة  الرمي، إخراج عصام  لينن  تأليف 
الراكة  هذه  طاهر.  دور  ي  الجندي  محمود  يحيى،  دور  ي 
كجزء  استثنائية  عاقة  بهم  ربطتنا  نجوم  بن  الفريدة  اإبداعية 
من تكويننا الدرامي والجاي عى خشبة امرح القومي يضفي 
داات شعورية وحسية عى الدراما امقدمة؛ بحيث ا تستدعي 
ذاتها وحسب بل تستدعي عاقة تاريخية تربط امتلقي بالعرض 
امرتبط  بتاريخه  متورطا  باعتباره  الجاي  تكوينه  من  كجزء 

بهواء، وما يشكله هذا التكوين الجاي من سلطة جالية تبدو 
كا لو أنها تحاسب ذاتها سلفا بشكل استعاري مسبتدلة تاريخها 

الخاص مفهوم مطلق للتاريخ داخل فضاء العرض.
اماي  بن  اانقسام  لحظة  بدورها  ترصد  التي  الدراما  هذه 
الساء.  نحو  سيبزغ  وما  اأرض  لباطن  سيمتد  ما  وامستقبل، 
التي يتجاور فيها اماي امتجسد ي مشهد شقة يحيى  اللحظة 
لحظة  ي  وامتجمدة  خارجها،  اأحداث  صرورة  عن  امغلقة 
وجوده  أمام  امنهزم  الجامعي  اأستاذ  فيها  يعيش  ماوضوية 
من  اأمينة  الحقيقة  لواقعه  منح  أن  ي  فشل  كأستاذ  امهني 
متتالية  انهزامات  اأري عر  نظره، كا فشل ي وجوده  وجهة 
الواقع  انعكس  وكيف  اأب،  شلل  منذ  بعائلته  لحقت  سياسية 
ابنه  وبن  بينه  لصدام  وصوا  اأري،  الواقع  عى  السياي 
حيث  اميدان  إى  اماي  حصار  من  هاربا  خرج  الذي  “أرف” 
بالشقة نفسها أيضا “ربات” هذه  مستقبل ما يتشكل. تعيش 
ااجتاعي  الرهاب  من  بنوع  امصابة  امردة  اأمية  الفتاة 
يجعلها تعاي من التبول الاإرادي ي بعض اأحيان، هذا الرهاب 
نتاج صدمة خروجها اأول الذي م تكن مؤهلة له والذي جعلها 

تتعرض للكثر من اانتهاكات الجسدية.
وجود شخصية ربات – التي لعبت دورها إمان إمام - الفتاة 
اأمية من الطبقة الفقرة التي تعيش مع يحيى أستاذ الجامعة، 
عن  الغريبة  العاقة  طبيعة  عن  اأسئلة  من  الكثر  استدعى 

ليليت فهمي

بطاقة العرض
اسم العرض: 
اضحك ما 
موت

جهة اإنتاج: 
فرقة امرح 
القومي

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: لينن 
الرمي

إخراج: عصام 
السيد
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مجتمعاتنا من ناحية، ومن ناحية أخرى تستدعي تساؤا حتميا 
عا منحه كل منها لآخر ي هذه العاقة التي تضع عمقا آخر 
منه  امسلوب  »يحيى«  فنجد  ورعيته،  اأبوي  الدور  مسألة 
جامعة  كأستاذ  سواء  والوظيفي  الوجودي  بامعنى  اأبوي  الدور 
التعويض،  خال  من  وجوده  استعادة  يحتاج  فعي  كأب  أو 
الفكري  التبني  خال  من  بربات  عاقته  ي  يتحقق  الذي 
من  الحياة  قيد  عى  يبقى  لي  عليها  مارسها  التي  والحاية 
التي يعر خروجها عن  خال اأبوة كمركز، ي مقابل »ربات« 
أرتها باأساس عن انهيار منظومة الحاية اأبوية وفشلها ماما 
عملية  تحدث  وبالتاي  امنظومة،  عن  يحيى  ابن  أرف  كخروج 
بأن تنتحل ربات  امؤقتة من اانتحال  اللحظة  اانتحال، فهذه 
دور »أرف« ي طوره الطفوي هذا اابن الذي خرج ولن يعود 
العائلة  مؤسسة  يحيى  ينتحل  وأن  اأرية،  اللوحة  هذه  إى 

تلفيق  من  الشقة  هذه  ي  يحدث  ما  وكأن  لربات  بأكلمها 
وتباديل وتوافيق هو مثابة بعث الحياة ي هذا العام اميت.

مثابة  وهي  وتختفي  تظهر  جثة  الشقة  هذه  ي  أيضا  يعيش 
وجود استعاري ليحيى بشكل خاص وللاي بشكل عام، فتعر 
الكري  ااستعارة وجود  يؤكد عى هذه  الافعل كا  الجثة عن 
الصورة امرحية بن لحظة وأخرى بحيث يستحر  امتحرك ي 
ظهورها  أضاف  جاي  مستوى  وعى  للمشهد،  الشلل  حالة 
امباغتة  من  حالة  وامكان  الوقت  مستوى  عى  بدقة  امحسوب 

التي أضفت الحيوية واستثارة اانتباه.
بعد  مأوى  عن  باحثا  يحيى  لبيت  طاهر  بقدوم  امرحية  تبدأ 
تشكيي  فنان  هو  طاهر  أمواله،  وأخذت  زوجته  طردته  أن 
امهني  الفشل  من  يعاي  أيضا  طاهر  ليحيى،  قديم  وصديق 
العام  تجوب  طاهر  فابنة  واأري،  والعاطفي  وااجتاعي 

متناسية والدها ماما الذي يفكر باستمرار ي اانتحار أجل هذه 
الشقة  داخل  فيه  نرى  الذي  الوقت  ي  امنهارة،  اأبوية  العاقة 
ومحاوات  الحوار  إدارة  ي  والفشل  امنهارة  لأبوية  كثرة  صورا 
يحيى  بن  العجائز  لعراك  امكررة  والصور  الوهمي  التاسك 
خرجوا،  الذين  اأبناء  ي  الحظ  ونعي  الذكريات  واجرار  وطاهر 
يحيى  من  رفضه  يتم  هامشا  باعتبارها  الثورة  عن  الحديث  أو 
أو تزكيته من طاهر أو وصمه بأنه هوجة من ربات ورغم أن 
بنوع  أنه يي  إا  ينقطع  يكاد  ا  الثورة هو خط  عن  الحديث 
هو  ما  لكل  الشقة  داخل  العام  لهذا  واإنكار  اإدراك  عدم  من 
خارجه، إى أن تخرج ربات بفعل الصدفة عندما يحاول طاهر 
ديناميته  بكل  اميدان  فيظهر  يحيى،  عى  حفاظا  منها  التخلص 
التي  اللحظة  وهي  مرة،  أول  الساكن  امشهد  يحتل  سيلويت 
مهد للتحول عى مستوى الحدث، فموت يحيى يبدأ فعليا من 
خروج ربات واجراح مشهد اميدان مشهد الشقة، فحتى بعد 
أن تعود ربات محملة بدم جديد هو الثورة بصحبة شاب من 
الحقيقي  مصرها  لتاقي  تخرج  أن  يحيى  منها  يطلب  اميدان، 
مرجأ  لفعل  حاصل  كتحصيل  يحيى  ثم موت  فعلها،  عن  الناتج 
فعي  بشكل  الشقة  فضاء  ليحتل  اميدان  يخرج  وهنا  أكر،  ا 
من  بدا  امتحرك  امقعد  عى  طاهر  بجلوس  العرض  وينتهي 
العمق حتى مقدمة امرح كلوحة  تتقدم  الثوار  يحيى، ولوحة 
نهائية قاب قوسن، بن ستاري امرح، وكأنها تعلن عن عصيانها 
من  تنتقل  التي  الدينامية  الصورة  هو  فالعرض  العرض،  إغاق 

الهامش إى امن.
اإنسانية  شديدة  وحنكة،  بوعي  مرسومة  مرحية  حركة  ي 
والبساطة وأداءات مثيلية هادئة ومنتظمة وتباغتنا بضحكات ا 
تنفك أن تنقطع من الصالة حتى تبدأ من جديد، نجد أنفسنا ي 
اإحال  عملية  مع  الدائم،  امخاض  مع  الزمن  حركة  مع  تصالح 
والتجديد الواجبة، نجد أنفسنا أمام الحياة أحببنا يحيى وطاهر، 
وربات  أرف  مع  أفضل  مستقبل  نحو  بالخروج  وتعلقنا 

وماين ممن خرجوا آملن ي الحياة وهاربن من اموت.
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شائك سلك 
وصناعها الحروب  ضحايا  بن 

اإسكندرية،  مكتبة  الكبر  امرح  داخل  متميز،  مكان  ي  امخرج  جلس 
متابعا  وعناره،  العرض  أبطال  جميع  مقاعد  عن  يعلو  مقعدا  واتخذ 
عرضه “سلك شائك” باهتام وقد دانت له جميع عنار العرض بالخنوع 
ليست  هنا  والبساطة  ببساطة،  يطلبه  ما  تنفذ  طواعية  عن  وااستسام، 
ي  كانت  أنها  وأعتقد  الطايع،  محمد  امخرج  اتبعه  منهج  ولكنها  صفة 
العمل،  بداية  ي  ورفاقه  امخرج  لغر  امفهوم  غر  التخطيط  عند  ذهنه 
نسميها  أن  مكننا  بأكمله  العرض  وتغلف  تتملك  لحالة  ذلك  أدى  وقد 
اانسجام، لرى أن البساطة هي الغاف الرقيق أو الشفاف الذي نرى منه 
امضمون  فيتوه  تفسريه،  ي  اأذهان  يشغل  الذي  التكلف  وليس  العمق 

والجاليات، ويتحول العرض إى أُحجية.
 2018 لعام  اإسكندرية،  مكتبة  منحة  إطار  ي  شائك«  »سلك  عرض  قدم 
يلجأ  فلم  ذلك  ومع  اإسكندرية،  مدنية  السنوية  امنح  أهم  تعد  التي 
مع  يتورط  وم  فحسب،  مؤدين  بأربعة  اكتفى  بل  كبر  لفريق  العرض 
القاعة الكبرة ذات األف متفرج؛ حيث قدم العرض فوق خشبة امرح 
أدى  ما  وهو  حوله،  بالتفافهم  به  االتصاق  شديدي  جمهوره  جعل  ما 
لصنع حالة من الحميمية والركيز، ليصب انشغاله حول 150 مقعدا فقط، 
ي  هو  حلوا  العرض  عى  وفر  ما  النصف،  إى  الخشبة  مساحة  ويقلص 
فببساطة  جدا،  الكبرة  الخشبة  تلك  وإشغال  الفضاء  لشغل  عنها  غنى 
من  القاعة  تعطيها  التي  امرحية  الحالة  من  مستفيدا  بالجمهور،  شغلها 

يدخلها.
وإن كان طايع قد أبدع، فقد أبدع ي ااختيار وما بني عليه ذلك ااختيار، 
والرؤية، مهمة أخرى مثل  امنفذين  ثم  باممثلن  الورق مرورا  ابتداء من 

العنار وهؤاء  التوظيف والتوليف بن تلك  عبئا كبرا عى امخرج وهو 
الذي يريده منهم، وهو قد  اأشخاص، محددا قدراتهم وإمكانياتهم، وما 
نظرا  العرض،  ي  العاملن  بينه  والتفاهم  واانسجام  التآلف  لحالة  يعود 
بأعال كثرة سابقة،  والقيام  الطويل مع بعضهم،  الفني  لسوابق تعونهم 
سامح  العرض  ومؤلف  امخرج  بن  اأوى  التجربة  هي  هذه  فليست 
الوهاب  نادر محسن، عبد  بريقع، محمد زابيا،  أبطاله، محمد  أو  عثان 
محمد، وهم جميعهم امتلكوا حضوًرا مرحًيا جيد واستغالهم لقدراتهم 
بها  يرتبط  حتى  اأصي،  اموضوع  مع  يتاهى  ما  وتوظيفها  الكوميدية 

ارتباطا يصعب معه تحديد اأصل من اإضافة.
يدور العرض حول جندين عى الحدود ي منطقة بها اضطرابات عسكرية، 
اآخر،  من  جهته  يحمي  هناك  وهو  جهة،  مثل  منها  وكل  وحالة حرب، 
اأحداث  ومن  معهم،  كان  من  كل  مات  أن  بعد  وحيدين  صارا  ولكنها 
نتبن أن اأول يهوى صناعة العرائس، واآخر يهوى العزف عى الهرمونيكا 
الهوايات  تلك  بن  يجمع  أحاما وطموحات، حيث  منها  لكل  أن  ويتبن 
عن  حكايات  يروي  منها  كل  تجعل  والوحدة  العزلة  عنيفة،  غر  كونها 
اقربا  أو لغرمه أو صديقه اآخر بعد أن  )للجمهور(  لنفسه  نفسه، سواء 
للحياة  نستالوجيا  مجملها  ي  حكايات  وهي  العزلة،  بفعل  بعضها  من 
جعلها  وقد  إليها،  العودة  ويتمنيان  الحرب  قبل  يعيشانها  كانا  التي 
امصارعة،  الرؤية امرحية، داخل مساحة تشبه حلقة  امخرج، من خال 
طوال  حريصن  كانا  الشائك  بالسلك  مغلفا  خشبي  سياج  بينها  يفصل 
الوقت عى الحفاظ أن يكون بينها، وكل هذا مثل مستوى أدى، ذا لون 
رمادي يشبه لون مابسها ليأخذ شكل )الجبهة(. أما امستوى اأعى، فقد 
بأكمله  العمل  ليظهر  امساحة،  أو  الحلقة  بتلك  يحيط  الذي  اإطار  كان 
داخل مربع يشبه الصندوق، يتحرك عليه وحولها طوال الوقت شخصان، 
ها اللذان يتحكان ي هذين الجندين، قد يكونا القادة أو الرؤساء لها، 
وحلول  والتفاهم  التوأمة  حول  حوارات  بينها  ويدور  أنيقة،  ببدل  وها 
مقرحة، وإبداء اآراء وكيفية التحكم ي الجنود وامعركة، ويسر اموضوع 
وفواصل  مروية،  قصص  عر  والقادة،  الجنود  بن  ما  اانتقال  ي  هكذا 
والعنف  والعرقي  الديني،  الراع  حول  معاي  مصدرة  فكاهية،  حوارية 
القصص  ومادة  وهابيل،  وقابيل  الخليقة  بدء  مثل  البديهيات  وبعض 

التي اعتاد امؤلف سامح عثان استخدامها ي أعاله، وقد يكون  اأولية 
اأعال  من  الكثر  تناولته  أن  سبق  حيث  بجديدة  ليس  العرض  موضوع 
ولكن  الغربية(،  الجبهة  عى  هادئ  )كل يء  مثل  وامرحية  السينائية 
الفارق هنا يأي ي التناول وحاات الحي امنفردة لكل شخص عن حياته 
بطابع  تتسم  فإنها  وأزليتها  امطروحة رغم رومانسياتها  والقضايا  اماضية، 
الحديثة لعام 2018، وقد نكون ي حاجة إى  الطبعة  التحديث مثل  من 
بطرق  بها  التحدث  من  بدا  بأسلوبنا  اموضوعات  هذه  لطرح  )أي  ذلك 

قدمة عفا عليها الزمن ي الكتابات السابقة(.
اانتقال  آلية  إى  نشر  أن  فيمكننا  البساطة،  عن  هنا  نتحدث  أننا  ما 
اممثلن وتارة  تارة عر حركة  لوحة أخرى ومن قصة أخرى  السلس من 
باإضاءة، حيث يركز ااهتام ي السيطرة عى تكوين خشبي بسيط يتم 
التحرك به عى امرح، حيث كان هدف أبطال العرض كلهم هو السيطرة 
عليه، وعى موقعه حيث استمر ذلك طوال العرض وهو ما دعمته مادة 
العرض  الخلفية كانت تلقى أحيانا بظال مهمة عى  البانوراما  مصورة ي 
أنها أحيانا أخرى  ومضمونه كا كانت ذات جاليات، لكن ذلك ا ينفي 
اممثلن  نظرا لسيطرة  بأنها دخيلة وذلك  كانت غر هامة وتعطي شعورا 
عى الخشبة وتناسق اموضوع إخراجيا ككل فيصبح دورها غر مميز، أما 
العرض  لجوء  فهو  البساطة  عنوان  تحت  ي  إليه  نشر  أن  مكننا  ما  آخر 

لسيميرية واضحة توازن بن اإيقاع والنقات والحواديت امقدمة.
العمل  مرتكزات  أحد  مثل  كانت  التي  الجنسية  اإيحاءات  فإن  أخرًا، 
الجني  اإيحاء  عى  تعتمد  مفارقة  عى  بأكملها  مبنية  القصص  )فبعض 
مثل قصة »الرجل الذي يحمل بلبا يغرد – أو مناقشة التدخل امبار ي 
لكنها  امفارقات(  من  وغرها  مات«،  الذي  اأم  ديك   – العريضة  القاعدة 
كانت عدمة الجدوى ومغازلة ا قيمة لها حيث م تكن مجرد )إفيهات( 
تعمل عى تجميل العمل واستنفار الجمهور بحيث مكن اعتبارها مفيدة 
أو تضيف للحالة الفنية، حيث علقت ي امساحة الفاصلة ما بن اإسفاف 
الذي  اأمر  اأري،  واإحراج  ااجتاعية  امصارحة  بن  وما  اإسقاط  وفن 
بن  ما  والرجال،  والفتيات  الشباب  من  أغلبه  ي  الذي  الجمهور،  جعل 

مصدوم وساخط ي مقابل مجموعات أخرى غارقة ي الضحك.

أحمد عبد الكريم

بطاقة العرض
اسم العرض: 
سلك شائك
جهة اإنتاج: 
مكتبة 
اإسكندرية
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: سامح 
عثان
إخراج: محمد 
الطايع
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مسرح كأنو 
اختبار بالون 

القومي ي دمشق،  امرح  واموسيقى،  امسارح  إطار عروض مديرية  ي 
تأليف  من  مرحيا  عرضا  مسعود  غسان  السوري  واممثل  امخرج  قدم 
ابنته لوتس مسعود، بعنوان »كأنوا مرح« وهو عرض مرحي اجتاعي 
كوميدي، قدم عى خشبة مرح الحمرا؛ واحد من أقدم مسارح دمشق 
العروض م تستمر مدة طويلة، ليس بسبب انحسار  وأكرها، صحيح أن 
كبرا  ازدحاما  شهد  فالعرض  العروض،  لتوقف  العادة  هي  كا  الجمهور 
الدراما  نجوم  من  الكم  لهذا  امخرج  حشد  سبب  بل  مسبوق،  وغر 
السورية، ليكونوا أبطاا لعرضه امرحي، اأمر الذي لن يسمح بطبيعته 

بامتداد العروض لفرت أطول.
أو  اأخره،  اأعوام  ي  للمرح  اتجه  الذي  الوحيد  مسعود  غسان  ليس 
من  العروض  تلك  تعانية  ما  رغم  سوريا،  ي  القامة  اأحداث  أثناء  لنقل 
وزارة  تقدمه  ما  مع  اأاقل  عى  مقارنة  اإيرادات،  وضعف  اإنتاج  قلة 
فلقد  السورية،  السينائية  لأفام  ومادي  لوجيستي  دعم  من  الثقافة 
سبقه إى ذلك بسام كوسا ي عرض مرحي قدمه ي امعهد العاي للفنون 
امرحية كعرض تخرج بعنوان »امتحذلقات«، ونال حينها حضورا مميزا 
مرحيته  ي  زيدان  أمن  احقا  التجرية  خاض  ثم  جيدا،  إيجابيا  ونقدا 
امرحية  للفنوان  العاي  امعهد  طاب  مع  أيضا  كانت  التي  “اختطاف” 
وكانت حارة  دمشق،  عرضت جاهريا ي  كبرا حن  استحسانا  واقت 

مؤخرا ي مهرجان امرح العري ي تونس.
لكن الحديث اليوم يدور حول ماهية تلك العروض وأسباب عودة هؤاء 
امرح،  إى  كوسا،  وبسام  زيدان  وأمن  مسعود  غسان  أمثال  النجوم 
أعطيك  ماا  )وأعطني  خبزا(،  )يطعم  ا  نظرهم  ي  امرح  كان  أن  بعد 
الدراما  نجوم  من  به  بأس  ا  عددا  يدفع  الذي  ما  اأهم  والسؤال  فنا(، 
وغرهم،  الرواس  ونظي  قندلفت  ويدمة  نر  محمود  أمثال  السورية، 
للتفرغ لساعات من أجل عرض مرحي تتبناه مديرية امسارح امعروفة 
بأجورها امتدنية جدا مقارنة مع ما مكن أن يتقاضوه من العملة الصعبة 

ي أعال درامية تلفزيونية، أسئلة تراود كل من حر تلك العروض.
وبالوقوف عى امرحية، نجد أن لوتس مسعود كتبت نصا مرحيا حول 
مخرجة تقدم عرضا مرحيا ي دمشق ي محاولة أولية منها لجمع شمل 
بطبيعة  السياي  معناها  اأزمة  ليس  سوريا،  ي  اأزمة  حول  امختلفن 
السوري  الشعب  عى  النفسية  وتأثراتها  ااجتاعي،  معناها  بل  الحال، 
صحيح  بالرأي،  التمسك  بحجة  نفسه  تدمر  من  قوسن  قاب  بات  الذي 
أن النص م يقدم أو يعرض أسباب تلك الخافات بشكل جريء أو حتى 
تلك  تكون  وقد  الخافات،  تلك  ارتدادات  قشورا  قدم  ما  بقدر  مبار، 
سبب  فعا  هو  القتال،  ساحة  عن  البعيدين  للناس  وصل  ما  أو  القشور 
النص  لكن  البعض،  بعضهم  تجاه  السلبية  ومواقفهم  اليومية  خافاتهم 
الذي بدا واضحا فيه مسات اأب )غسان مسعود( ليس فقط عى صعيد 
داخل  والحرف  الكلمة  صعيد  عى  أيضا  وإما  التمثيي،  واأداء  اإخراج 
عى  امرور  مشدود  حبل  عى  يسر  وكمن  بشفافية  حاول  نفسه،  النص 
اانتقادات  متجنبا  شديد،  بحذر  لكن  امتفشية،  السورية  اأزمات  إحدى 
ما  موقفا  يتخذ  أن  يشأ  م  ذاته  بحد  امخرج  وكأن  اأطراف،  كل  من 
الناس  هؤاء  مواقف  بأمانة  يعرض  أن  حاول  ما  بقدر  سوريا  ي  يحدث 
دورها  لعبت  التي  امخرجة  مع  مرحيا  عرضا  ليقدموا  اجتمعوا  الذين 
العرض  بروفات  وعر  جاهدة،  تحاول  كانت  والتي  قندلفت،  دمة 
امرحي، أن تجمع هؤاء امتناحرين وتلم شملهم ولو بإطار فني، لكن 
العملية باءت بالفشل، وانتهى العرض امرحي الحقيقي قبل أن تكتمل 
يجنبهم  لحل معضلتهم  يتوصلوا  أن  قبل  امتخيل وحتى  العرض  بروفات 

الخاف أو يدفعهم إمام تدريباتهم امرحية.
امرحي،  والنص  للعرض  الكاسيكية  بالقواعد  يلتزم  أن  امخرج  حاول 
أن  استطاع  أنه  ورغم  ومنطقي،  سلسل  بشكل  ونهاية(  وعقدة  )بداية 

داخل  )امرح/  ي  اآن  حاصل  هو  ما  العرض  من  مستوين  بن  يفصل 
أو بعد  الفرقة وشؤونها، وما هو حاصل ما قبل  التعليب، حول  امرح( 
هذا امكان والزمان، ي حياة أعضاء الفرقة اأنفسهم، اجتاعيا وشخصيا، 
الذي  البيانو  عازف  مع  كبرة  حب  قصة  تعيش  كانت  امخرجة  هي  فها 
إحدى  هي  وها  لآخر،  أحدها  يبح  م  لكن  نر،  محمود  دوره  يلعب 
بطات العمل تعاي من زوجها الذي استغل أزمة غياب الرجال ي سوريا، 
فنذر نفسه ليتزوج حتى أقرب جاراتها، رغم كل هذا الفصل فإن امخرج، 
يخلق  أن  يستطع  م  العرض،  فرة  طيلة  الثابت  الديكور  صعيد  وعى 
أجواء مناسبة للنص، فلقد حاول غسان مسعود استخدام اإبهار البري 
فكرة  يجعل  أن  خلقها  من  أراد  التي  السينوغرافيا،  طريق  عن  عرضه  ي 
داخليا  ديكورا  فبنى  ما،  إى حد  داخل مرح( واضحة  التعليب )مرح 
من لوحات فنية ضمن خشبة امرح، لدرجة جعل معها الكواليس ضمن 
امشاهدين،  أعن  أمام  اممثلن  لراحة  مكانا  تكون  بحيث  ذاتها  الخشبة 
إى  وامكلفة  اإتقان  العالية  اللوحات  تلك  استخدم  حن  يوفق  م  ولكنه 
حد ما ي إظهار أي جاليات أو إضافات درامية للعرض امرحي، بقدر 
رسمها  من  ترى  يا  يسأل  الذي  امشاهد،  لعن  ذاتها  بحد  افتة  كانت  ما 

وماذا يريد امخرج منها.
اختبار(  )وبالون  هامة  ذاتها  بحد  امرحية  التجربة  تبقى  ذلك  مع 
للشباب السوري الذي حر بكثافة واهتام العرض امرحي، وأشاد به، 
وهو اأمر الذي يناقض الفكرة السائدة التي تدعي أن الجمهور السوري 

وخصوصا الشباب منهم، قد بات رهن وحبيس اميديا مؤخرا.
“كأّنو مرح”

لوتس مسعود، سينوغرافيا وإخراج: غسان مسعود، مثيل: محمود  نص: 
الرواس، أمن عبد السام، روبن عيى، لجن  نر، دمة قندلفت، نظي 

إساعيل، مصطفى امصطفى، غسان عزب، راما عيى.

مى طيارة

بطاقة العرض
اسم العرض: 
كأنو مرح
جهة اإنتاج: 
امرح 
القومى 
بدمشق
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: 
لوتس 
مسعود
إخراج: 
بسام مسعود
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المسرح 
الكتاب معرض  فى 

وتكريم  بالشرقاوى  احتفاء 
صليحة  نهاد  اسم 

كافة  بتغطية  مسرحنا  من  اهتماما 
لمعرض   49 للدورة  المسرحية  الفعاليات 

تلك  أبرز  حول  ملفا  أعددنا  الدولي  القاهرة 
للمعرض  العليا  اللجنة  اختيار  وقع  وقد  التظاهرات، 

الرحمن الشرقاوى، ليكون شخصية  الكبر عبد  للكاتب واأديب 
كتاباته  لمناقشة  ندوات  عدة  المعرض  أفرد  وقد  المعرض، 
منظمو  وأفرد  الشرقاوي،  الرحمن  عبد  مسرح  بينها  ومن 
والي  صليحة  نهاد  د.  النقد  لسيدة  وتكريم  ندوة  المعرض 
المشاركات  إطار  وفي  وتامذتها،  محبوها  بها  احتفى 
ندووة  أقيمت  واأربعن  التاسعة  الدورة  داخل  العربية 
حول  لندوة  إضافة  ورموزه،  تاريخه  تستعرض  الليي  للمسرح 
متحدثوها  غاب  والي  الجماهرية  والثقافة  الهواة  مسرح 

 !! للندوة  بالدعاية  تتعلق  أسباب  ربما  وجمهورها 
المسرحية  العروض  من  حافل  بعدد   49 الدورة  وحفلت 
أو  الطفل  بمخيم  سواء  والمحرفن  للهواة  والكبار  لأطفال 
بالقاعات المخصصة للعروض المسرحية، إضافة للورش الفنية 

والحكي.
الرحمن  عبد  عن  بفيلم  للمسرح  القومي  المركز  يشارك  كما 
المنسرحية  الظواهر  ومن  الفي،  وإبداعه  الشرقاوي 
خيمة  مسرح  العام  هذا  المعرض  جمهور  على  الجديدة 
باللغة  سواء  اأزهرية  المعاهد  قطاع  يقدمه  والذي  اأزهر 

أواإنجلزية. العربية 

أعد املف: أحمد زيدان
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الجميع وغاب  واحد  متحدث  حضر 
الجماهرية« الثقافة  »مسرح  ندوة  عن 

والفنان  زين،  عزت  وامخرج  فرح،  شاذي  الكاتب  اعتذر  طارئة،  أسباب 
عن  البدوي،  دينا  الناقدة  وامخرجة  عريس،  أرف  والشاعر  حامد،  صاح 
يحرها  فلم  الهواة«  ومرح  الجاهرية  الثقافة  »مرح  ندوة  حضور 
الجاهرية  الثقافة  مرح  عن  تحدث  الذي  فؤاد  سيد  امخرج  سوى 
ونشأته، مشرا إى أن تجربة نوادي امرح زاد اهتام الهيئة العامة لقصور 
الثقافة بها بعد حريق بني سويف، وأنها تقوم عى فكرة التجريب, وتطوير 
أشكال العرض امرحي، مؤكدا أنها تحولت عن أهدافها وم تعد تستوعب 
فكرة التجريب. وعن دور مرح الثقافة الجاهرية ي مواجهة اإرهاب، 
أشار إى أنه قدم تجربة مرحية تحمل اسم »طفل با أقنعة« تدور حول 
فكرة امواطنة والهوية امرية، وقام اأمن برفض تقديم العرض، مشرا إى 
الحديث عن وجود أفكار هامة، من شأنها  امثل ي  بها  أنها تجربة يرب 

أن تواجه اأفكار امتطرفة. 
امستقلة  الفرق  بداية  كانت  فؤاد:  قال  وامستقل  الحر  امرح  فرق  وعن 
عام 1990 وأنه أسس منذ هذا الوقت فرقة »نبض مر للفنون امرحية 
من  الكثر  الفرقة  خال  وقدم  الهناجر،  مقرها  وكان  وااستعراضية« 
العروض امرحية التي شاركت ي الكثر من الفعاليات وامهرجانات، منها 
وي  الكتاب،  معرض  ي  مرة  من  أكر  عرض  الذي  امجانن«  »حزب  عرض 
إى  أشار  كبرا،  نجاحا  واقى  الزرقاي  الرحيم  عبد  قاعة  القومي  امرح 
للكثر  استقطاب  ثم حدث  ااستقال،  فكرة  عى  أسست  الحرة  الفرق  أن 
يتبع  فنا  يقدم  امستقل  الفنان  وأصبح  الثقافية،  امؤسسات  قبل  من  منها، 
امؤسسة التي ينتمي إليها وتلقى عدد من الفرق امستقلة دعا، سهل من 

استقطابها. 
عى  مؤكدا  مر،  ي  امرح  أمل  هم  الهواة  أن  فؤاد  سيد  امخرج  وأكد 
السياحي  الثورة بعدة سنوات م يكن هناك مرح سوى امرح  أنه قبل 
الدولة  مرح  يعتمد  كان  بينا  كثرة،  بسنوات  الثورة  قبل  تقلص  الذي 

بالغة لوجود رعاية  الدعوات امجانية لعروضه، معتقدا وجود رورة  عى 
مبارة أو غر مبارة من مؤسسات حكومية أو غر حكومية للفرق الحرة 
امخرج سيد  التجاري، وذكر  للمرح  تتحول عروضهم إى عروض  حتى ا 
تحمل  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  قبل  من  مبادرة  إطاق  رورة  فؤاد 
الظامية، بنر  التيارات  امبادرة مواجهة  اسم »عام امرح« وتقوم هذه 
بشكل  امرح  رسالة  تصل  حيث  والنجوع،  القرى  ي  امرحية  العروض 
الثقافة  مرح  خاصة  امرح  أن  إى  مشرا  اأخرى،  الفنون  من  أرع 

الجاهرية ومنه مرح الشارع ومرح الجرن هو اأوى بامواجهة. 
فيا أشار الشاعر السعيد امري مقدم الندوة إى رورة تقديم العروض 
ورورة  الواحدة،  الليلة  بعرض  ااكتفاء  وعدم  والنجوع,  القرى  جميع  ي 
ضد  أنا  أضاف:  ومرحيا،  ثقافيا  امهمشة  اأماكن  إى  بامرح  الخروج 
فكرة امركزية ومع فكرة الخروج من العاصمة إى باقي امحافظات، وهناك 

رورة أن يصل إليهم امرح.

 رنا رأفت

للبيت  التابعة  القومي  امرح  فرقة  تقيم 
الرقاوي«  »كلات..  أمسية  للمرح  الفني 
عن أعال الكاتب واأديب الكبر عبد الرحمن 
الرقاوي، ضمن فعاليات ختام معرض القاهرة 
الدوي للكتاب لهذا العام، وذلك ي مام الثانية 
ظهرا بساحة امعرض، السبت اموافق 10 فراير 

.2018
فرقة  مدير  إساعيل  يوسف  الفنان  وقال 
اأوى  امرة  ليست  هذه  إن  القومي  امرح 
فعاليات  ي  القومي  امرح  بها  يشارك  التي 
قبل  من  الفرقة  شاركت  فقد  الكتاب،  معرض 
هذه  أن  وأضاف  امعرض،  ي  مرات  عدة 
وفرق  الفرقة  أهداف  من  هدفا  تعتر  امشاركة 
البيت الفني للمرح عموما، لنر الفن الراقي 
خاصة  امؤثرة  الثقافية  بالشخصيات  والوعي 
معرض  مثل  عام  كل  تحدث  كبرة  فعالية  ي 

القاهرة الدوي للكتاب.
أمسية »كلات.. الرقاوي« بطولة أرف عبد 
الغفور، سمرة عبد العزيز، خالد الذهبي، أمل 
الله، عابد عناي، أحمد أبو عمرة، فاطمة  عبد 
محمد عي، هاي عبد الحي، خالد عبد السام، 
لبنى عبد العزيز، امطرب ماهر محمود، ديكور 
نار عبد الحافظ، ألحان ماهر محمود، إعداد 

إبراهيم الرفاعي، إخراج خالد الذهبي.

محمود عبد العزيز

أعمال  يقدم  »القومي« 
ختام  في  الشرقاوي 

الكتاب معرض 
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الكتاب: بمعرض  الشعري«  والمسرح  »الشرقاوي  ندوة  في 

الحق أجل  من  ثائر  كل  في  حاضرة  ستظل  الحسن  شخصية  الشرقاوي:  أيمن 
ضمن الفعاليات التي ينظمها معرض القاهرة الدوي للكتاب ي دورته الـ49، 
وامرح  الرقاوي  الرحمن  »عبد  ندوة  فراير  من  اأول  الخميس  أقيمت 
العزيز،  عبد  سمرة  والفنانة  الرقاوي  جال  الفنان  فيها  تحدث  الشعري« 

وأدارها د. أحمد مجاهد.
قدم د. أحمد مجاهد الندوة بالرحيب بالحضور، ثم قدم ردا ريعا أعال 
الرقاوي امرحية قائا: عبد الرحمن الرقاوي قامة عالية وعلم كبر جدا، 
صناعة  ي  أسهموا  الذين  الرواد  أحد  وهو  كان صحافيا  بامواهب،  زاخر  بحر 
الرواد ي  القوية ي الشعر من العمودي إى الحر والتفعيلة، وهو من  النقلة 
امعطي حجازي،  الصبور وأحمد عبد  الحديثة مع صاح عبد  القصيدة  كتابة 
ي  الشعري  امرح  الرقاوي  كتب  أضاف:  امضار.  هذا  ي  كثرا  أمر  وقد 
 ،1962 »القاهرة«  جميلة«،  »مأساة  مرحياته  ومن  التفعيلة  شعر  إطار 
»الفتى مهران« 1966 »وطني عكا« 1968، »ثأر الله« بجزأيها »الحسن ثائرا« 
و»الحسن شهيدا« 1969، و»النر اأحمر«: 1975، و»عراي زعيم الفاحن« 

.1981
الرقاوي  إبداعات  مع  امتزامنة  السياسية  الظروف  كانت  مجاهد:  وعلق 
أصحاب  اليسارين  الكتاب  من  كثرا  تدفع  الستينات(  حقبة  )ي  ومعاريه 
التاريخ،  من  امرح،  ي  كانت  إذا  خاصة  إبداعاتهم،  كتابة  إى  الحر  الفكر 
ليقولوا ما يريدونه عى ألسنة شخصياتهم التاريخية وليس عى لسان الكاتب 
واختتم  الرقاوي،  الرحمن  عبد  الراحل  امبدع  عند  بكرة  ذلك  واتضح  ذاته، 
»الحسن  مرحية  من  للرقاوي  »الكلمة«  مونولوج  بإلقاء  مقدمته  مجاهد 

شهيدا«.
الفنانة سمرة عبد العزيز قالت: عبد الرحمن الرقاوي مثال امبدع امثقف، 
العربية.  للغة  وإتقاي  إجادي  ي  واأوى  اأساسية  امرجعية  ي  مثل  وهو 
يحرها  كان  باإسكندرية،  مرحية  أقدم  كنت  طريقي  بداية  ي  تابعت: 
امخرج الراحل كرم مطاوع، ودعاي أن أحر إى القاهرة أشارك ي مرحية 
وتقدمه  منها  مونولوج  حفظ  مني  وطلب  عكا«  »وطني  وهي  يخرجها  كان 
بحضور الرقاوي نفسه، وأدخل هذا الخوف إى نفي فخرجت من امرح 
القومي إى الفجالة وأحرت كتابا ي قواعد اللغة العربية، ورحت أدرسه من 
تنتابني وكان  الرهبة  جديد حتى يتسنى ي تشكيل امشهد، ومع ذلك كانت 
الفلسطينية،  الفتاة  دور  لتقديم  معي  وتضامن  بإعجابه،  يشجعني  الرقاوي 
عبد  الراحل  رد  وقلق  بخوف  امونولوج  أديت  إنني  مطاوع  قال  وعندما 
سات  بعض  الخوف  إن  حيث  العرض،  سيفيد  خوي  بأن  الرقاوي  الرحمن 
الشخصية امرحية التي سأقدمها بالعرض، وكان هذا ميادي كممثلة محرفة 

ي امرح القومي.
امرح  رواد  عن  بالحديث  كلمته  استهل  فقد  الرقاوي،  جال  الفنان  أما 
إى  مشرا  أباظة  وعزيز  الشعراء  أمر  من  بادئا  قال  حيث  مر؛  ي  الشعري 
أن شعرهم كان من الشعر التقليدي العمودي إى أن جاء جيل آخر يتقدمه 
عبد الرحمن الرقاوي تاه صاح الدين عبد الصبور ثم فاروق جويدة رافعا 
لواء الشعر، وم ينَس جال الرقاوي الحديث عن امرح الشعري امكتوب 
بالعامية حيث ذكر أدوار برم التوني ونجيب رور. انتقل جال الرقاوي 
كتاب  ي  تعلم  قائا:  الرقاوي  الرحمن  لعبد  الذاتية  السرة  عن  للحديث 
الحكومية  امدارس  إى  منه  وانتقل  امنوفية،  الكوم/  شبن  الداتون  بقرية 
فيها  تخرج  التي  حاليا(  )القاهرة  اأول  فؤاد  جامعة  الحقوق  كلية  إى  ثم 
ويستقيل  العمومية  امعارف  لوزارة  القانونية  بإإدارات  ليعمل  1943م  عام 
الصحفي  الكاتب  فهو  متنوعة،  نشاطات  ي  لأدب  ليتفرغ  بعامن  ذلك  بعد 
رئيسا  عن  حتى  والثقافة،  والفجر  والغد  واأهرام  الجمهورية  جرائد  ي 
للمجلس  عاما  مديرا  ثم  لتحريرها  ورئيسا  ليوسف  روزا  مجلة  إدارة  مجلس 
وهجومه  الاذع  السياي  بقلمه  اشتهر  وزير،  بدرجة  واآداب  للفنون  اأعى 
الفاح  عن  مدافعا  الداخي،  السياي  النظام  وعى  الريطاي  ااستعار  عى 
الشاعر،  وهو  والجال  والخر  والحرية  الحق  قيم  وعن  الكادحة  والطبقة 
السيناي،  السينارست  الشاعر،  امرحي،  امؤلف  الرواي،  القصاص،  اأديب، 
أمام ني  الرقاوي  وتوقف جال  الفقه.  أمة  لسر  امؤرخ  اإسامي،  امفكر 
مهران”:  “الفتى  مرحية  عن  قائا  بجزأيها  الله«  و»ثأر  مهران«  »الفتي 
اأيام  أثبتت  وقد  اليمن،  لحرب  معارضا  الرقاوي  الرحمن  عبد  الراحل  كان 
عارض  وقد  1967م،  نكسة  إى  اليمن  حرب  أدت  حيث  حق،  عى  كان  أنه 
الرقاوي هذه الحرب مرحيته “الفتى مهران” التي كتبها 1966 صارخا فيها 
قضية  بطرح  امرحية  هذه  ي  الرقاوي  يكتِف  وم  أضاف:  ومدينا،  منددا 
الحرب فقط، ولكنه تناول إى جانبها بعضا من قضايا ذلك العر مثل قضية 
الشعب الذي خضع واستسلم من أجل لقمة العيش فخر نفسه وعيشه معا، 
وكذلك قضية تكميم اأفواه وفرض الرقابة عى جميع أجهزة اإعام والثقافة 
التي  والرشوة  الحكم  فساد  وقضايا  وامرح،  والسينا  والتلفزيون  واإذاعة 

إى  الشعب طويا  انتظره  الذي  امخلص  تحول  الحكم، وقضية  أروقة  سادت 
البطل  عن  الرقاوي  جال  تحدث  الدجال.  سوى  جاء  وما  جديد،  فرعون 
كا  مهران«،  »الفتى  ي  الثورية  مبادئه  بعض  عن  تخى  عندما  تحطم  الذي 
حتى  الطغيان  يقاوم  الذي  يستسلم،  وا  يهادن  ا  الذي  البطل  عن  تحدث 
وراء  سعيا  اأصحاب  عنه  تفرق  أن  بعد  وحيدا  بقائه  من  الرغم  عى  اموت 
و»الحسن  ثائرا«  »الحسن  مرحيتي  ي  السلطان  بطش  من  وخوفا  العيش 
الفنان جال  تابع  التاريخ.  شهيدا« عر مرح سياي غر مبار مأخوذ من 
الرقاوي حديثه عن »ثأر الله« ي جزأيها: »الحسن ثائرا« و»الحسن شهيدا« 
الرقابة  مع  خاضها  التي  معركته  عن  كاشفا  معها  تجربته  عن  الستار  مزيحا 
التي   ،٢٠٠٠ عام  امرح  خشبة  عى  إخراجها  ي  فكر  عندما  مر،  الدينية 
قال:  حيث  مطاوع،  كرم  الراحل  للمخرج  فاشلة  أخرى  محاولة  بعد  جاءت 
قررت خوض التجربة بنفي مرة أخرى، فقمت بااتصال بزوجة الراحل عبد 
عى  امرحيتن  عرض  عى  موافقتها  عى  للحصول  ونجله  الرقاوي  الرحمن 
اموافقة،  عى  للحصول  لأزهر  مذكرة  توجهت  ثم  القومي،  امرح  خشبة 
أنه يجب أن يعرض  الذي أكد  الراحل محمد طنطاوي  وقابلت فضيلة اإمام 
حينها  وطلبت  بالرفض  وقاموا  فتعنتوا  اإسامية،  البحوث  مجمع  عى  اأمر 
مناقشتهم ي هذا الرفض. وكان ذلك إبان حكم الرئيس السابق محمد حسني 
الحكم،  توريث  قضية  عى  تنصب  كانت  الرئيسية  معالجتي  تابع:  مبارك. 
مجمع  الرقاوي:  تابع  النص.  خال  معاوية  بن  يزيد  لحكم  رؤيتي  وتلك 
البحوث اإسامية الذي تكون حينذاك من اثنن وخمسن عاما وشيخا، قالوا 
اأمة  بن  والتفريق  للفتنة  اتقاء  إنه  الله«  »ثأر  تقديم  أسباب رفضهم  ضمن 
أنها تدعو إى  السنة والشيعة، وأنه قد يفهم منها  اإسامية، وبصفة خاصة 
اأزهر  أرسل  بأن  الرأي  استقر  وقد  ظامة،  الدولة  أن  الحكم  عى  اانقاب 

مذكرة بالنصح عن اابتعاد عن ما يثر امشكات، ورفض الساح بالعرض.
واختتم جال الرقاوي بقول الراحل عبد الرحمن الرقاوي “إّي منذ أخذت 
الکلمة أداة للتعبر، أعيش أکتب، وما أنا من هؤاِء الذين يکتبون ليعيشوا، 
من أجل ذلك قد عانيت أهواًا من ألوان العذاب ي أيام منعي من الکتابة 
أو امتناعي مرغًا عن الکتابة، ويوما بعد يوم تحولت اآام النفسية إلی آام 
بالقلم أکتب داهمتني آام جسام ا يطفئها  جسدية هائلة، وکلا أمسکت 

بر کأنها عذاب الحريق”.
وأنهى حديثه بااعتذار للراحل عبد الرحمن الرقاوي عن منع تقديم أعاله 

حتى وهو بن يدي الرحمن.
أن  عى  مؤكدا  الراحل  الكاتب  نجل  الرقاوي  الرحمن  عبد  أمن  عقب 
شخصية الحسن ستظل حارة ي كل ثائر ضد الظلم، وأنها ليست فقط تلك 

الشخصية الفريدة ي التاريخ اإسامي.
تابعتها: همت مصطفى

الله«  الشرقاوي:حاولت تقديم »ثأر  جال 

الفضل  له  العزيز:  سمرة عبد 

التسعينيات وفشلت  فى 

العربية  للغة  في دراسي 
أول عرض وشجعي في 
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الكتاب: بمعرض  الديي«  والفكر  »الشرقاوي  ندوة  في 

الحداثة ورؤى  بالراث  الوعي  بن  جمع  إسامي  كاتب  الشرقاوي  طالب:  أبو  أسامة 
عقدت   ،٤٩ دورته  ي  الكتاب  معرض  امقام  الندوات  برنامج  ضمن 
بعنوان  ندوة  الرقاوي،  الرحمن  عبد  بقاعة  فراير،   ٣ السبت 
امركز  أنور مغيث مدير  د.  فيها  الديني« تحدث  والفكر  »الرقاوي 
بدأت  سامة.  محمد  ود.  طالب،  أبو  أسامة  ود.  للرجمة،  القومي 
الدكتور أسامة أبو طالب الذي أشار فيها إى أن عبد  الندوة بكلمة 
الفكر،  واضح  ومناضل  شاعر  كبر،  مري  كاتب  الرقاوي  الرحمن 
كاتب  هو  أضاف:  البعض.  ادعى  كا  اإطاق  عى  متطرفا  يكن  وم 
يدرك  كا  الراث  يدرك  أنه  أي  الذهبية،  امنطقة  ي  يقف  إسامي، 
الحداثة. مشرا إى أن إبداعه ي امرح الشعري يعد إنجازا حقيقيا 
مها،  وروائيا  اأفام  لسيناريوهات  كاتبا  كونه  جانب  إى  له،  كبرا 
طالب  أبو  اعتر  فقد  ذلك  ومع  “اأرض”.  رواية  أعاله  بن  ومن 
“ثأر  إى مرحيته  مشرا  إنجازاته،  أهم  الشعري  امرح  ي  إبداعه 
طالب:  أبو  تابع  شهيدا”.  و”الحسن  ثائرا”  “الحسن  بجزأيها:  الله” 
النقدية  الدراسات  مجال  ي  الرقاوي  قدمه  ما  جانب  إى  هذا 
ي  خاصة  الصبور،  عبد  وصاح  الرقاوي  أن  إى  مشرا  والدينية، 
»البطل  كتابيه  كتبت  عندما  إلهامه  مصدر  كانا  الحاج”،  “مأساة 
الراجيدي مسلا« و»اإسام والراجيديا«، كا كان الرقاوي مرجعا 
والتدين«.  اإبداع  »إشكالية  منها  كثرة  أخرى  كتابات  ي  له  مها 
شاعر  الرقاوي  الرحمن  عبد  أن  إى  طالب  أبو  أسامة  د.  أشار 
ا  هذا  أن  مؤكدا  كبرا،  غنائيا  شاعرا  ليس  ولكنه  عظيم،  مرحي 
ينقص من قدره، أن أحمد شوقي كان شاعرا غنائيا عظيا، ولقب 
امستوى  متوسط  مرحيا  شاعرا  كان  ذلك  ومع  الشعراء،  بأمر 
امرح  وأن  اموهبة،  بنوع  يتعلق  اأمر  أن  مؤكدا  الفنية،  والقيمة 
الشعري خصيصة اختص بها الله عبد الرحمن الرقاوي وصاح عبد 

الصبور وغرها من الشعراء.
الحرية إلى  دعوة 

الدكتور أنور مغيث قال: نعيش اآن ي عام يدعو إى التحرر بشكل 
وغر  وعملها  وتعليمها  امرأة  تحرير  أو  امجتمع  تحرير  سواء  عام، 
والحداثة،  الراث  مفهومي  حيال  موقفن  بن  نقع  إننا  مضيفا:  ذلك، 
حياة  أنفسنا  لنبني  الراث  هذا  من  نتخلص  أن  علينا  اأول  يرى 
أن  ي  فيتلخص  الثاي  اموقف  أما  امعارة،  الحياة  تواكب  جديدة 
تابع:  علينا حرفا بحرف.  ما مليه  تراثنا وفق  ونتبع  الحداثة  نتجاهل 
ظهر عدد من امفكرين َيَرْون أن ااتصال بالراث مهم حتى نستطيع 
الراث كا هو.  نتبع  أن  الحداثة، ولكن ا مكننا  نتقدم ونواكب  أن 
السلوكيات  الراث لي يستعر منه بعض  مضيفا: هناك من نظر إى 
وامبادئ ليفرضها فرضا، وهناك من يضع السلوكيات وامبادئ جانبا، 
العدالة،  قيم  مثل  القيم  من  مجموعة  إى  الراث  بتحويل  ويقوم 
الراث إى جذوة حية، ونحن  والحرّية والتقدم وغرها، وهنا يتحول 
أمام محاولتن لتقديم الراث، امحاولة اأوى نجدها ي كتاب “حياة 
ليراليا يدافع  كاتبا  اعتباره  الذي مكن  محمد” محمد حسن هيكل، 
عن امجتمع الحديث، وعندما كتب عن حياة محمد قال إنه يتحدث 
عن محمد اإنسان وليس محمد رسول الله، وقد ركز عى قيم العلم 
- بن  أن يتصوره أحد  اممكن  - من  تناقض  يلغي أي  والعقانية، ي 
اإسام والحداثة. أما امحاولة الثانية، فكانت لعبد الرحمن الرقاوي 
ي كتابه “محمد رسول الحرية”، الذي ربط فيه سرة الرسول بالعدل 
نظر  وقد  ااشراي،  للفكر  الراث  طوع  وهنا  والحرّية،  وامساواة 
يحتذى  قدوة  باعتباره  وقدمه  الروح  بهذه  الرسول  لسرة  الرقاوي 
إى  يتحول  فلن  الحرية«  يقرأ »محمد رسول  فإن من  بها. ومن هنا، 
مثله  اإنسانية،  لتحرير  مجاهدا  يصبح  ولكنه  الله،  سبيل  مجاهد ي 
اإنساي  امفهوم  هذا  ويعد  شعبي،  نضال  أي  إى  انضم  من  مثل 
الرحمن  لعبد  اأساي  امحرك  هو  بالتسامح  يتسم  الذي  الرحب 
الرقاوي ي كتاباته اإسامية، ورما كان هذا هو السبب الذي جعله 

يدخل ي راعات مع اأزهر. 
تحل  أن  مكن  بها،  لنتعامل  سرة  لنا  قدم  الرقاوي  مغيث:  أضاف 
اإشكال الذي بدأت به حديثي: هل نرك الراث جانبا أم نعمل به، 
إذن استلهام الراث كقيم هو من يلغي الخاف بن الراث والحداثة.

مؤثرة: عوامل 
عبد  شخصية  ي  أثرت  عدة  عوامل  هناك  أن  رأى  سامة  محمد  د. 

منذ صغره،  الكريم  القرآن  فاح حفظ  أنه  أولها  الرقاوي،  الرحمن 
وثانيها التحاقه بكلية الحقوق، مشرا إى أن دراسة الحقوق ي زمن 
مؤكدا  زمننا،  ي  دراستها  عن  ماما  تختلف  الرقاوي  الرحمن  عبد 
الكتب  الكثر من  النبعن أفكاره ي  ان الرقاوي استقى من هذين 

التي كتبها، ا سيا وقد وهبه الله موهبة الشعر، فاستطاع أن يقدم 
رسالته من خال شعره. تابع: ساعده عى ذلك أيضا توافقه الشديد 
ومساعدة  الروائية،  أعاله  كل  له  أخرج  الذي  شاهن  يوسف  مع 
فتواة  اأزهر  أصدر  فعندما  ااستمرار،  عى  له  الناري  النظام 
مصادرة »الحسن ثائرا« رفض عبد النار الفتوى وسمح للمرحية 
بالتداول ي اأسواق. أضاف: كان عبد الرحمن الرقاوي ثائرا متلك 
الديني، كا كان  الخطاب  عقانية شديدة، وهو ما نحتاجه اآن ي 
مبدعا تعددت القراءات حول أعاله وتنازعت ااتجاهات، وظل هو 

عبد الرحمن الرقاوي. 
تابعتها: شياء منصور

الرحب هو  اإنساني  المفهوم  أنور مغيث: 

لثورته  نحتاج  محمد سامة: 

لكتاباته اأساسي  المحرك والدافع 

الديي الخطاب  العقانية في تطوير 
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 : الكتاب  بمعرض  صليحة  نهاد  تكريم   في 

تتكرر ولن  مصر  اجتاحت  الجمال  من  موجة  كانت   إسماعيل:  بهيج 
النقد  سيدة  فهي  فقط،  مرحية  ناقدة  مجرد  تكن  م  صليحة  نهاد 
عشقته  جدرانه،  بن  تسكن  وطناً  امرح  من  اتخذت  التي  العري 
ووهبت حياتها له، فتوّغلت فيه وأمت بكل ما يخصه، ثقافة نادرة 
الشخوص  أعاق  قراءة  ى  فائقة  بقدرة  تتميز  وجعلتها  بها،  متعت 
يريده  ما  مكنون  ى  والغوص  امرح،  خشبة  عى  أدائهم  وتحليل 

امبدع عر حوار خفى بينهم.
اسمها  البعض، حملت  عليها  أطلق  امرح، كا  راهبة  نهاد صليحة 
مشوارها  تكرماً  للمرح،  القومى  امهرجان  من  العارة  الدورة 
ودورها ى إثراء الحركة امرحية امعارة، فارقت عامنا أوائل يناير 

. 2017
من  الشابة  لأجيال  ومساندتها  بدعمها  العري  النقد  سيدة  ُعرفت 
امرحين، خصوصاً حركة امرح امستقل، وتتلمذ عى يديها الكثر 
بدمشق  مرحية  مهرجانات  ى  تكرمات  عدة  ونالت  الشباب،  من 
وقرطاج والكويت والشارقة وغرها، وكانت أول من استخدم امنهج 
عام  امستقلة  الفرق  حركة  أّسست  امرحى،  النقد  ي  السيمياى 

.1999
شهدت خيمة مكاوي سعيد معرض القاهرة الدوي للكتاب ي دورته 
تجربة  عن  ندوة  وتجربة«  كاتب  »مسرة  برنامج  وضمن   ،49 الـ 
الراحلة د. نهاد صليحة أستاذ النقد بامعهد العاي للفنون امرحية، 
امرفة عى قسم النقد امرحي ي جريدة اأهرام “ويكي” باللغة 
اإنجليزية، وذلك بحضور د. سناء صليحة، والكاتب بهيج إساعيل، 
قابيل،  عمرو  وامخرج  زي  مايسه  والناقدة  حبيب،  سامية  ود. 
محمد  ودكتور  الدويري،  طارق  وامخرج  امنعم،  عبد  رشا  والكاتبة 

سمر الخطيب، والصحفية منى شديد.
امرحي  النقد  سيدة  عن  الحديث  صليحة  سناء  الدكتورة  استهلت 
الشابة،  للمواهب  ودعمها  للراحلة  اإنساي  الجانب  عى  بالركيز 
داخل  حياتها  مثل  مثلها  البيت  ي  نهاد  حياة  :”إن  قالت  حيث 
: كانت حقيقية  .. أضافت  أبًدا عن عملها  امرح، م تفصل حياتها 
عموم  إى  امرحية  امعرفة  إتاحة  برورة  إمان  جًدا،لديها 

امرحين، ببساطة، وأنها جمعت بن الثقافتن العربية واإنجليزية.
نهاد  أعال  من  أجزاء  بعض  بقراءة  زي  مايسة  الناقدة  قامت  كا 
صليحة منها “امرح بن الفن والحياة” و “عن التجريب سألوي”، 
كثرين  وعي  تشكيل  ي  البالغ  اأثر  لها  كان  التي  الكتابات  تلك 
بامرح، بدأت زي بقراءة اإهداء الذي كتبته نهاد صليحة ي بداية 
وإى  الفريد  معشوقى  إى   “  : والحياة”  الفن  بن  “امرح  كتابها 
بل وي  وأثروا وجودي،  أمتعوي،  الذين  الحقيقين  فناي امرح  كل 
الرحيل،  وإغواء  اليأس  مزالق  من  السحرية  بلعبتهم  أنقذوي  أحيان 
إى  الطفولية  النظرة  وبراءة  الدهشة  فرحة  أَي  أعادو  احيان  وي 
العام “، مشرة إى أن هذه امقدمة تتوافق ماما مع توصيف عاقة 

الدكتورة نهاد بامرح وبفناي امرح .

أضافت : أما فيا يخص عمق نظرتها الفكرية والثقافية أشارت زي 
الفلسفي  امستوى  إى  امرحية  الظاهرة  ي  تأملها  رفعت  أنها  إى 
ما  زي  مايسة  وقرأت  وااجتاعية،  السياسية  بسياقاتها  وأحاطتها 
يشر إى تلك النظرة ي مقدمة الكتاب، حن عرت عن أزمة امرح 
بقولها “إن أزمة امرح العري ليست سوى إنعكاس أزمة اإنسان 
إا  أزمته،  من  اإفات  يستطيع  لن  العري  اإنسان  أن  وكا  العري، 
التي  والفكرية  والحضارية  الوجودية  التحديات  إدراك  طريق  عن 
ومراجعة  تأمل  عى  واإقدام  بشجاعة،  دااتها  واستيعاب  تواجهه 
اموروث ي ضوء الواقع الراهن، وترتيب أولوياته، فإن امرح بدوره 
تراثه،  ومراجعة  ذاته،  تأمل  عليه   – أزمته  من  للخروج  كرط   –
وتحوات  بالحياة،  عاقته  ضوء  ي  وهويته،  دوره  تعريف  وإعادة 

الواقع”.
ومن جانبه قال د. محمد سمر الخطيب إن نهاد صليحة تعتر أهم 

وأنها  طويلة،  مدة  كذلك  وستظل  منازع  با  مرحية  عربية  ناقدة 
عناره  بكل  العرض  نقد  إى  النص  نقد  من  امرحي  النقد  نقلت 

امرحية.
أما امخرج طارق الدويري فتحدث باقتضاب وتأثر حيث قال : “ إن 

دكتورة نهاد أعطت لكل منا ما يشبه قبلة الحياة امرحية” .
نهاد  الدكتورة  أنها تعلمت من  امنعم عى  الكاتبة رشا عبد  وأكدت 
صليحة ما يتصل بسياقات اإنتاج والتلقي امختلفة للعمل امرحي 

عند تناوله.
وي سياق متصل قال الكاتب الكبر بهيج إساعيل إن نهاد صليحة 
موجه من الجال اجتاحت مر لن تتكرر، و يندر أن يجود الزمان 

مثلها .
نهاد  لدى  اإنسانية  النواحي  بعض  عن  حبيب  سامية  د.  وتحدثت 
صليحة، وعاقتها بها منذ أن كانت طالبة بامعهد،حتى أرفت عي 
بامعهد  النقد  لقسم  لرئاستها  وصوًا  لها  ونصائحها  علمية،  رسائل 
بن  وطيدة  صداقة  عاقة  تقيم  كانت  وكيف  الفني،  للنقد  العاي 

التليمذ واأستاذ .
بن  العاقة  شكل  تغر  عن  تحدث  فقد  قابيل  عمر  امخرج  أما 
امرحين رورة  اكتشف  نهاد، حيث  وجود  مع  والنقاد  امرحين 
خلقته  ما  النقد،  وهو  امرحية،  اللعبة  ي  الهام  الضلع  هذا  وجود 

نهاد صليحة من حالة مرحية جيدة بن امرحي والنقد .
و تناولت مداخات الحضور امواقف اإنسانية للدكتورة نهاد صليحة 
كانت  وكيف  والهواة،  امستقلة  للفرق  دعمها  عن  حكايات  وقدمت 
مع  تفعله  كانت  ما  وهي  عروضهم،  تشاهد  بوجودها  تفاجئهم 

مرح الهواة ومرح الثقافة الجاهرية..
اسم  للكتاب  العامة  امرية  الهيئة  بتكريم  اأمسية  واختتمت 

الراحلة نهاد صليحة . 
سمية أحمد

لكل منا ما يشبه الدويري: أعطت  طارق 
المسرحية الحياة   قبلة 
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»49« الكتاب  معرض  مائدة  على 
ومستقبله الليي..حاضره  المسرح 

ضمن فعاليات الدورة الـ49 معرض القاهرة للكتاب أقيمت اأحد 4 فراير 
قاعة  احتضنتها  ومستقبله«،  حاره  الليبي:  »امرح  عنوان  تحت  ندوة 
محمد أبو امجد وحرها من الفنانن الليبين فتحي كحلول وعبد الحميد 

امهدي وامخرج منصور أبو شناف، وأدارها الفنان عبد الله بن سويد.
فتحي  الفنان  قدم  بالحضور  رحب  أن  بعد  سويد  بن  الله  عبد  الفنان 
طرابلس،  مدينة  مواليد  من  هو  قائا:  وريعة  بسيطة  بكلات  كحلول 
اآن.  وحتى  عاما  عرين  منذ  الوطني  للمرح  ومديرا  مخرجا  يعمل 
اموسيقار  قدمه  حيث  القدمة،  امدينة  مدرسة  ي  خطواته  أوى  كانت 
الستينات  أواخر  ي  اإيقاعات،  وعلم  الرقي  الغناء  درس  ندين،  كاظم 
كان عضوا بالفرقة اموسيقية تحت إراف الفنانن مصطفى اأمر ومحمد 
رف الدين. حصل كحلول عى جوائز كثرة سواء عى مستوى التمثيل أو 

اإخراج أو الغناء والتلحن.
مع ضيوف  للنقاش حولها  أسئلة  عدة  بن سويد  الله  عبد  امخرج  وطرح 
الرسالة  ما  الليبي؟  امرح  لنمو  الخصبة  اأرض  ما  أبرزها:  الندوة 
نوع  ما  الرقابة:  قبضة  الليبي ي  امرح  قدمها؟  الذي  الثقافية  الحضارية 

امرحيات امقدمة ي هذا الوضع؟
فنية  عنار  ليبيا  ي  لدينا  هل  الليبي؟  امرح  يعانيها  التي  اأزمات  ما 

ذات كفاءة؟
بالذكر  الحضور وخص  بالسادة  بالرحيب  بدأ كلمته  الفنان فتحي كحلول 
عى  الكبر  امرحي  والكاتب  الشفاء،  له  ومنى  الصادق  محمد  امخرج 
عندما  اليوم  كحلول:  أضاف  الركوي.  الهادي  الكبر  وباإعامي  الفاح 
أن  بد  فا  عام،  مائة  من  أكر  عليه  مر  وقد  الليبي  امرح  عن  نتكلم 
نتوقف عند مجموعة محطات صغرة، لإجابة عى التساؤات امطروحة. 
وهي أن امرح لدى كل الشعوب يبدأ مع ظهور الشعوب ذاتها، وينشأ 
وآامها  الشعوب  هذه  وأحام  بطموح  ترتبط  ملحة  عوامل  تأثر  تحت 
وكفاحها من أجل حياة أفضل وواقع إنساي أكر إراقا. تابع كحلول: إن 
ممتدة  تجربة  بل هي  العر،  هذا  ابنة  ليست  الليبية  امرحية  التجربة 
عر التاريخ، فامرح الليبي يحمل بداخلة بذور اماي. مؤكدا أن التاريخ 
امعاري اموجود عى أرض ليبيا يشهد عى ذلك، وهو ي اللحظة نفسها 
تكن  م  جديدة  أشكال  عى  للتجريب  محاولة  ي  امستقبل  نحو  يتطلع 
معروفة من قبل، من أجل تطوير هذا الفن اإنساي وإعادة صياغته من 
جديد، ي قراءة إبداعية مفتوحة عى مختلف اأجناس التعبرية اأخرى، 
والتخدير،  اإيهام  أشكال  وكل  وامألوف  السائد  عى  للتمرد  محاولة  وي 
لتحقيق  امرحي  العرض  عنار  بن  جديدة  تشكيلية  عاقة  عن  باحثا 
امفتوح، مخاطبة  الفضاء  التحاور والتصادم ااصطناعية ي هذا  حالة من 
ي  امرح  أن  إى  مشرا  للعمل.  الداخلية  الروح  تشكل  التي  الناس  كل 

جوهرة لقاء شعبي مفتوح رطه اأساي الحرية، وهو فن ونشاط إنساي 
مبتكر ومتحرك يتأثر بالروط التاريخية للعمل امرحي، كل يكون راهنا 

هنا واآن.
تابع كحلول: إننا أمام بداية وعي جديد عن طريق تعزيز وتأكيد وترسيخ 
اأمة.  شخصية  وثراء  عمق  مدى  نؤمن  إننا  إذ  والقومية؛  الليبية  الهوية 
الناس  من  قربا  اإنتاج  أشكال  أكر  هو  والفني  الثقاي  اإبداع  أن  مؤكدا 
واتصاا بهم، وعندما يؤدي الفن والثقافة دورها الحقيقي تكون التنمية 
امرح  من  جزء  الليبي  أو  العري  امرح  أن  إى  مشرا  تحققت،  قد 
العامي، فالفسيفساء تتكون من جزئيات مختلفة اللون والشكل والحجم، 
ولكنها ي النهاية تعطي لوحة واحدة، كذلك امرح؛ فهو يتكون من عدة 
أشكال ينتمي كل شكل منها مجتمع مختلف. وي النهاية، يتكون الشكل 

العام للمرح الذي ينتمي لقضايا اإنسان.
يبحث  زال  ما  الليبي  امرح  فإن  ذلك،  من  الرغم  أنه عى  كحلول  وأكد 
والقضايا  التاريخية  اللحظة  مستوى  عى  يكون  أن  ويحاول  ذاته  عن 

امطروحة عى الساحة العربية والعامية.
أضاف: لقد ارتبطت ليبيا بعاقات تجارية وسياسية وثقافية مع الكثر من 
الدول تنتمي إى الحضارات القدمة، وتاريخ امرح الليبي الحديث مكن 
تقسيمه إى أربع مراحل: امرحلة اأوى من 1908 إى 1945مشرا إى أنه 
ي 1908 رفض عال ميناء طرابلس إنزال البضائع عن البواخر النمساوية 
والهرسك  البوسنة  مقاطعتي  ضم  عى  احتجاجا  العمل  عن  وأربوا 
بعنوان »شهيد  ليبية  الظروف ظهرت أول مرحية  اإساميتن، وي هذه 
التمثيل  فرقة  وقدمتها  امحامي،  قدري  محمود  وإخراج  تأليف  الحرية« 
تابع:  امينا.  لعال  امرحية  هذه  دخل  خصص  وقد  بطرابلس،  العري 

وي عام 26 قدم الفنان محمد عبد الهادي مرحية بعنوان »آه لو كنت 
ملكا« وهي مقتبسة عن حكايات ألف ليلة وليلة، ثم قدم مرحية أخرى 
أبواب امرح وحبس بعض  كانت سببا ي قفل  الصياد”  بعنوان “خليفة 
أعضاء الفرقة التي م تعد للظهور إا بعد عام 35 حيث قدمت مرحيتها 
العري«  »الوفاء  مرحية  السلطات  أوقفت  كا  الرامكة”،  “نكبة  الثالثة 

للمخرج وهبي البوري ي بني غازي.
إى  مشرا  الريطاي  اانتداب  مرحلة  الثانية،  للمرحلة  كحلول  تطرق  ثم 
ليتمكنوا  والفنية  والرياضية  اأدبية  اأندية  إى  العسكرين  بعض  تسلل 
تابع:  بااستقال،  تنادي  التي  السائدة  التيارات  عي  امبار  اإراف  من 
امرحلة  وعن  امدارس،  إى  الليبي  امرح  بوصول  امرحلة  هذه  ميزت 
الثالثة التي كانت من 1952 إى 1969 قال: لعب امرح ااجتاعي دورا 
أما  اأحداث.  فيه  تجري  درامي  كمكان  الركات  واخترت  ورمزيا  هاما 
امرحلة اأخرة التي بدأت ي ما بعد 1969 وما زالت مستمرة حتى اآن، 
وعودة  واموسيقى  التمثيل  معهد  ي  جديدة  كفاءات  ظهرت  فيها  فقال: 
للوطن وتكوين فرق مرحية جديدة واإعان  الخارج  الدارسن ي  بعض 
للمرح  العامة  الهيئة  تكوين  الوطني، وذلك عر  امرحي  امهرجان  عن 
واموسيقى. وااعراف بدور الفنان وتكرمه وعمل نقابة للفنانن والكتاب 
الفرقة  وتكوين  امرحية  للمهن  العاي  امعهد  وفتح  الفنون  كلية  وإنشاء 
وقال  وتشجيعها.  الفنانة  امرأة  بدور  وااعراف  امرحية  للفنون  القومية 
كحلول إن امرح الليبي يحتاج اآن إى مروع تجريبي وشامل وتشجيع 
اموهوبن وإعادة اللوائح امالية وإعادة امسارح امنهوبة وعودة امهرجان 

القومي.
إما أن تصبح  للفنان فتحي كحلول  الهادي قال: قلت  الحميد  الفنان عبد 
الناس  الله، فاأول أضحك  أو تصبح تحية كاريوكا رحمها  إساعيل يس 
إى  الرقص  من  والثانية  الله،  توفاه  أن  إى  تطوير  أي  دون  وأسعدهم 
النصيحة واجتهد وسافر إى  بالعلم والثقافة، وقد قبل  أستاذة ي امرح 
أستاذا ي امرح  ليصبح  إى امرح  الدكتوراه وعاد  الخارج وحصل عى 

بل مديرا للمرح الوطني بطرابلس.
محمود عبد العزيز.. شياء سعيد

ترتبط بطموح وأحام  تأثر عوامل ملحة  ينشأ تحت  المسرح 
أفضل أجل حياة  الشعوب وآامها وكفاحها من 

الليبية ممتدة عر  المسرحية  التجربة 
الماضي بذور  بداخلها  التاريخ وتحمل 
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الكتاب: معرض  في  مرة  أول   

مسرحية عروضا  يقدم  الشريف  اأزهر  جناح 

جناح  عى  للكتاب  الدوي  القاهرة  معرض  زائر  عن  تقع  عندما 
الفني  الشكل  يحملها  إمانية،  روحا  يستشعر  الريف«  »اأزهر 
ي  التواي  عى  الثاي  للعام  اأزهر  يشارك  للجناح،  امميز  والهندي 
ديني  ثقاي  محتوى  من  عنه  معروف  هو  ما  ليس  امعرض،  أنشطة 
تضمه الكتب فقط، إما من خال فعاليات متنوعة تقدم أول مرة، 

وعى رأسها امرح!
مجموعة  اأزهر  يقدم  الجناح،  مدخل  مكشوف  خال مرح  فمن 
وابتهاات  ديني  إنشاد  حفات  يقدم  كا  امرحية،  العروض  من 
العري  الخط  ي  عمل  وورش  وعزف  وغناء  شعر  وإلقاء  دينية 
وتدريب الطاب والباحثن امرددين عى اأعال الزخرفية واأعال 
اليديوية والطباعة عى القاش ورسم البورترية، والرسم عى الزجاج 
مدار  عى  الفعاليات  هذه  وتقدم  اأزهر،  ذاكرة  بانوراما  وعروض 

اليوم وطوال فرة امعرض.
الجناح من نشاط فني ومرحي،  »مرحنا« تعرفت عى ما يحوية 
يتصل  فيا  خاصة  مضامن،  من  الفعاليات  هذه  تحمله  ما  وعى 
بالعربية  امقدمة  بالعروض  تكتف  م  التي  امرحية،  بالفعاليات 
الدول  من  وامبعوثن  للوافدين  اإنجليزية  باللغة  عروضا  فقدمت 

اإسامية غر الناطقة باللغة العربية.
لجناح  العام  امنسق  الفضيل،  عبد  محمد  الدكتور  قال  البداية،  ى 
إن  الـ49:  للكتاب ي دورته  الدوي  القاهرة  الريف معرض  اأزهر 
جناح اأزهر حرص هذا العام عى امشاركة برنامج فعاليات ثقافية 
وفنية مهمة، من حيث التنوع ي تقديم خدمات ثقافية وفنية منها 
وقطاع  اأزهر  جامعة  طاب  مشاركة  مرحية  عروض   9 تقديم 
امعاهد اأزهرية وأعضاء برعاية الشباب بالجامعة، وكذلك مشاركة 
امواهب  تقديم  باأقاليم وامحافظات، حرصا عى  اأزهرية  امناطق 
تقديم  كذلك  تم  الفضيل:  عبد  الدكتور  أضاف  والفنية.  امرحية 
لفرق مرحية مستقلة يشجعهم  لشباب منضمون  عروض مرحية 
من  الجيدة،  الفنية  وأعالهم  مواهبهم  تقديم  الريف عى  اأزهر 
خال منتج مرحي كتبوه ومثلوه وأخرجوه بأنفسهم، وهي عروض 
العروض  أن  موضحا  امجتمع،  تفيد  وهادفة  توعوية  رسالة  تحمل 
وطالبات  طلبة  قدمه  عرض  ي  البيئة  مشكات  عالجت  امرحية 
قطاع امعاهد اأزهرية بالقاهرة، ناقشوا خاله كيفية امحافظة عى 
البيئة وأهمية اأشجار والزهور والدور الذي تلعبه ي حياة اإنسان، 
حياتنا  ي  نلتزمه  واجبا  ذلك  واعتبار  بها  ااعتناء  بأهمية  والتوعية 

عى  للحفاظ  يدعو  اأزهر  أن  إى  إشارة  ي  بنا،  تحيط  التي  وبيئتنا 
البيئة كواجب وطني.

تاميذ  فيها  شارك  »الصدق«  عن  مرحية  تقديم  تم  كذلك  وتابع: 
قطاع امعاهد اأزهرية منطقة كفر الشيح، وهو عرض يناقش قضية 
مقارنة  يقيم  كا  الصفة  هذه  ويعظم  الحياة  ي  وأهميته  الصدق 
الحق،  الكذب، وهي الصفة اأكر بعدا عن خلق امسلم  بينها وبن 

حيث قال النبي صى الله علية وسلم: »امسلم ا يكذب«.
مشاركة  القدس  عن  مرحي  عرض  تقديم  تم  أنه  إى  كذلك  أشار 
بشكل  اأزهر  أن  بورسعيد، موضحا  اأزهرية منطقة  امعاهد  قطاع 
فضيلة  توجيه  بعد  خاصة  القدس،  بقضية  كبرة  أهمية  يوي  عام 
اإمام اأكر الدكتور أحمد الطيب، شيخ اأزهر إى اعتبار 2018 هو 
عام القدس، وبالتاي خصص الجناح ركنا كبرا للقدس، به مجسات 
بأن  الجناح  ورواد  للزوار  رسالة  نبعث  لي  اأقى،  امسجد  لقبة 
وامواطن  الوطن  وقلب  عقل  تشغل  أن  يجب  وقضية  رسالة  هناك 
لدولة  اأبدية  العاصمة  هي  القدس  أن  وهي  ينساها  وا  العري، 
بأهمية  للتعريف  القدس  عن  امرحي  العرض  قدم  وقد  فلسطن، 
الدفاع عن أرضنا امحتلة. وقال إنه تم تقديم عرض مرحي بعنوان 
»شهيد الوطن« أعده ومثله وأخرجه طاب جامعة اأزهر، دار حول 
روح  والتأكيد عى  التطرف  نبذ  اإرهاب ورورة  التعريف مشكلة 
له،  دين  ا  اإرهاب  وأن  وامسحين،  امسلمن  بن  وااتحاد  التآخي 
مسلميه  كله  الوطن  شهداء  هم  اإرهابية  العمليات  شهداء  وأن 

ومسيحييه.
امغلوطة  وامفاهيم  اأفكار  إى  امرحي  العرض  تطرق  كا  تابع: 
العرض  أن  إى  افتا  ترويجها،  إى  امتطرفة  الجاعات  تسعى  التي 
عباس  الدكتور  وحرص  امعرض،  زوار  من  كثيف  حضور  شهده 
رئيس  امحرصاوي  محمد  والدكتور  اأزهر  شيخ  وكيل  شومان 
الهادف  الجمهور مع موضوعه  جامعة اأزهر عى حضوره وتجاوب 
معرض  الريف  اأزهر  لجناح  العام  امنسق  وأشار  والوطني. 

أهميتها  تناول  العربية،  اللغة  عن  عرض  تقديم  تم  أنه  إى  الكتاب 
أهمية  عى  وحس  وميزها،  تفردها  عن  وكشف  جالياتها  ورح 
الحفاظ عى قواعدها، قدم العرض مجموعة من الطاب من منطقة 
الجيزة اأزهرية، كذلك قدمت جامعة اأزهر عدة عروض مرحية 
وأهمية  عليها  الحفاظ  كيفية  مبينة  الجسم،  أعضاء  عن  متخصصة 
ووظيفة كل عضو، ورورة العناية بالتغذية السليمة للجسم بشكل 

عام.
العروض  هذه  خال  من  يقدمها  التي  اأزهر  رسالة  أن  موضحا 
مؤكدا  الكتاب،  معرض  ورواد  للجمهور  يقدمها  توعوية  رسالة  هي 
إى  أيضا  مشرا  واإبداع،  الفن  عن  بعيدا  ليس  الريف  اأزهر  أن 
وإى  الدينية  واابتهاات  الديني  لإنشاد  الجامعية  الفرق  قدمته  ما 
اللقاءات الشعرية من محتوى ثقاي اقى إقباا وترحيبا من الحضور. 
منسق جناح اأزهر أشار أيضا إى حرص مبعوثن من أكر 119 دولة 
الجناح  زيارة  عى  وطالبة  طالب  ألف   40 من  بأكر  عددهم  يقدر 
خصيصا  لهم  قدم  اأزهر  إى  مشرا  امتعددة،  فعالياته  ومتابعة 
عروضا باللغة اإنجليزية شارك فيها طاب اللغات والرجمة بجامعة 
وطاب  والوافدين  امبعوثن  مخاطبة  عى  خالها  حرص  اأزهر، 

مدينة البعوث اإسامية.
الفكر  بأن جناح اأزهر يحرص عى محارة  الفضيل  وختم د. عبد 
والتعايش  امواطنة  فلسفة  وبيان  امفاهيم  وتصحيح  امتطرف 
ونر  وامساواة  والعدل  والرحمة  السام  مفاهيم  وترسيخ  السلمي 
الفكر اإسامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكر من ألف عام، ا يزال 
مرة  تقدم أول  التي  الفعاليات  أن هذه  إى  امسرة. مشرا  ويكمل 
تتم بتوجيهات ورعاية من فضيلة اأمام اأكر اأستاذ الدكتور أحمد 
الطيب، شيخ الجامع اأزهر، ومشاركة كل هيئات ومؤسسات اأزهر 

الريف.
محمد خضر

الفضيل: فخورون  اأزهر د. محمد عبد  منسق جناح 
الفن واإبداع بعيدين عن  نشاط مسرحي ولسنا  بتقديم 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

[

12 فبراير 2018 العدد 546

25 [ نوافذ

المرأة حضور 
السعودي  المسرح  خشبة  على 

العربية السعودية الجمعة، حدثا غر مسبوق ي  شهدت امملكة 
من  ممثلن  مشاركة  تشهد  مرحية  أول  بعرض  امملكة،  تاريخ 

الجنسن أمام الجمهور
اإمراطور”  “حياة  مرحية  الحمراء  الستائر  فرقة  قدمت  حيث 

عى مرح جامعة دار العلوم ي مدينة الرياض.
وتشارك ي امرحية اممثلة نجاة صاحبة الـ21 عاما، لتكون بذلك 

أول ممثلة سعودية تشارك ي مرحية مختلطة.
هكذا عنونت الصحف الرسمية ي السعودية خرها بشأن صعود 
عرض  تقديم  ي  الرجل  مع  مشاركة  امرح  خشبة  عى  امرأة 

مرحي
للباحث  حاليا  مغري  السعودي  امرح  امرأة عى خشبة  حضور 
يرصد من خاله اهم البدايات الفعلية اموثقة للمرح السعودي 
امرأة  بتجربة  مرورا  النسائية  لأدوار  الذكوري  التمثيل  وحالة 
واأزياء  التصميم  و  التأليف  خال  من  للمرح  ااول  ودخولها 
واإدارة واى غاية اإخراج مع عدم اغفال تجربة امرح النساي 
الدرسات  امرأة ي  النساي ودور  للجمهور  الحضور  فيه  امخصص 
برعايتها  والجامعات  امدارس  دور  و  امرح  مجال  والبحوث 
تجربة  وحتى  الطالبات  من  منتسبيها  خاصة  مرحية  عروضا 
الرجال  منافسة  من  حققته  وما  الطفل  مرح  خال  من  امرأة 
من خال مهرجانات مرح الطفل ي مجاات التأليف واإخراج 
إقامة  اى  بااضافة  التمثيل(  )عدا  العرض امرحي  وباقي عنار 
تجربة  غاية  واى  بالنساء  الخاصة  امرحية  والورش  الدورات 
عى  امرأة  من خالها  وتواجدت  عروض صعدت  بتقديم  أرامكو 

الخشبة ي عروض خاصة موظفي الركة مرورا بتجربة استحضار  
طفلة مواصفات للقيام بالدور النساي ي بعض العروض امرحية 
خارج  امرحية  العروض  ي  النساي  العنر  مشاركة  اى  وصوا 
حكومية(  )كمؤسسة  الرفيه  هيئة  عنه  أعلنت  ما  واى  امملكة 
من  وتشارك  تصعد  مرحي  عرض  اول  بإقامة  اأخر  بإعانها 

خالها اممثلة وبشكل رسمي ريح ..
و بالحديث عن وجود امرأة كمكون رئيي عى الخشبة نذكر هنا 

: وثائق للتاريخ
مرات  ( عدة  رأًسا عى عقب   ( مايسة صبيحي عرضها  قدمت   -

محليا و لجمهور من الجنسن
امهرجانات  من  عدد  ي  السعودية  العربية  امملكة  مثلت  و 

العربية و الدولية ) بعّان - أدنرا ( 
أماي ( مهرجان امرح   ( - قدمت فرقة نورس امرحية عرضها 
السيوي  لن   ( اممثلة  بوجود  الجزائر  ي  التاسعة  بدورته  العري 
العربية  امملكة  من  قادم  مرحي  عرض  ي  كممثلة  مشاركة   )

السعودية
ختام  ي  الرقية  بامنطقة  مرحيا  عرضا  أرامكو  ركة  قدمت   -

دورة اقيمت بعام ٢٠١٣ للممثلن و اممثات
ممثلة  بها  ظهرت  اآن  تعرض  التي  ساكتة  بعدها  مرحية   -

هذه  اتزال  و  مسمع  و  مرأى  أمام  و  عام  عرض  ي  مرحية 
امرحية تعرض لآن

أجل  من  ناضلن  من  اذكروا  الحمدان  يوسف  امرحي  يقول 
صعودكن الخشبة ..

من امهم جدا أن نشيد بالجهات الرسمية ي الشقيقة السعودية 
ينبغي  ولكن   ، امرح  خشبة  السعودية  الفتاة  صعود  لساحها 
لصعود  اأول  السبق  هو  اإمراطور  حياة  ي  صعودها  نعتر  أا 
، وا ينبغي أن ندفن تاريخ من  الفتاة السعودية خشبة امرح 
سبقنها ي صعود هذه الخشبة ، أو نعتر الساح الرسمي لصعود 
هذه الفتاة الخشبة أهم ممن ناضلن من اممثات السابقات من 
أجل امرح وتحدي كل العادات والتقاليد امحافظة الصعبة من 
أجل اقتحام مجال التمثيل جنبا إى جنب مع اممثل الرجل ، ومن 
بن هؤاء اممثات الفنانة السعودية القديرة مريم الغامدي أول 
ي  وتثر   ) صوتيا   ( امرح  خشبة  عى  من  دورها  تقدم  ممثلة 
نفسه  الوقت  ي  تثر  كا  وامتشددين  امحافظن  حفيظة  حينها 
مكة  ي  ؟  وأين   ، والحداثة  التجديد  أفق  عى  امنفتحن  إعجاب 
من  بعده  جاء  ما  امؤسس  النضال  وهذا  الجرأة  هذه  تخيلوا   ..
مريم  أن  ننى  وا   ، الفن  مجاات  السعودية  للمرأة  اقتحام 
سعودية  تلفزيونية  منتجة  وأول  سعودية  مذيعة  اول  الغامدي 

كذلك ..
الفتيات  من  الرسمية  الفرصة  اآن  لهن  تهيأت  من  فعى 
ي  سبقهن  من  يتذكرن  أن   ، امرح  خشبة  لصعود  السعوديات 
هذا امجال ومن ناضل منهن من أجل صعودهن الخشبة اليوم .. 

فتحية لهن وا نتمنى أن يأي اليوم ويهمش عى الصعيد الرسمي 
سبقهن ي هذا امجال ، فيكرم من مهدن له الطريق من اممثات 

وا يتم تجاهلهن ..”
وجود  و  بجديد  تأِت  م  التي  اامراطور  حياة  مرحية  اخرا  و 

امرأة ي امرح السعودي كان يسر وفق تغرات امجتمع

إبراهيم الحاري
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كثرة أهداف  لها  مسرحيات 
الوايات امتحدة،  أنظار نقاد امرح ومتابعيه ي  ظاهرة مهمة تلفت 
فتيات من  ببطولتها  تؤلفها وتقوم  التي  انتشار امرحيات  إنها ظاهرة 
التي  اأفارقة، وهذه امرحيات تحي عن امجتمعات  امهاجرين  أبناء 
الفتيات، وعادة ما تكون هذه امرحيات غريبة  آباء هؤاء  جاء منها 
ومثرة بحيث يتخيل من يشاهدها أنها تتحدث عن عام آخر، وتهدف 
امهاجرين  أبناء  ربط  منها  أهداف  عدة  تحقيق  إى  امرحيات  هذه 

اأفارقة بالباد التي جاء منها آباؤهم.
مرحية  وكاتبة  ممثلة  وهي  سنة(  أنيانو)35  نيجوري  تقوله  ما  وهذا 
إى  وأمها  أبيها  مع  أجدادها  هاجر  حيث  الثالث  الجيل  من  تعتر 
نيوجري،  ي  ولدت  حيث  نيجريا؛  من  قادمن  امتحدة  الوايات 
نيجريا  إى  منها  كل  جثان  بنقل  أبوها  قام  جداها  مات  وعندما 
ليدفنها ي ترابها رغم التكاليف امرتفعة، وكذلك فعلت أمها، وفعلت 
أمها،  مع  وكذلك  وصيته  عى  بناء  أبوها  مات  عندما  اأمر  نفس  هي 
وتقول أنيانو إنها فعلت ذلك احراما لوصية أبيها رغم أنها هي نفسها 
تقام  هناك  فاميت  نيجريا،  ي  اموت  وبتقاليد  بل  بها،  مقتنعة  غر 
جنازة له ثم تقام احتفاات باذخة بزعم تسهيل رحلة الروح إى العام 

اآخر ثم تقام له جنازة أخرى بعد أيام.
الفكرة أصل 

التي  الوطن”  إى  العائدة  “املكة  مرحية  بكتابة  ذلك  لها  وأوحى 
ي  نظر  له  وليس  العمي  وغر  امكلف  التقليد  هذا  فيها  تناولت 
الشخص  أن  فطاما  امتحدة،  الوايات  بها  تعج  التي  اأخرى  العرقيات 
هاجر إى الوايات امتحدة واتخذها موطنا له، فلاذ ا يقبل أن يضمه 
ترابها عندما يحن أجله، وقد بدأ عرض امرحية عى مرح أتانتيك 
وتدور  برودواي،  خارج  يقع  تجاري  غر  مرح  وهو  نيويورك  ي 
امرحية حول أديبة أمريكية مولودة ي نيجريا تواجه بعض التعارض 
امهجر  ي  السائدة  والقيم  رأسها  مسقط  عن  ورثتها  التي  القيم  بن 

الجديد وتقوم بزيارة إى نيجريا لتلقي أباها امريض وهو يحتر.

ويرى ناقد النيويورك تامز أن هذه امرحية مجرد مؤر أو مثال عى 
ظهور  عن  عبارة  ااتجاه  وهذا  اأخرة،  السنوات  ي  ينتر  بدأ  اتجاه 
امتحدة  الوايات  ي  ولدن  الاي  امرحيات  الكاتبات  من  فئة جديدة 
آباء مهاجرين من أفريقيا ويعالجن موضوعات خاصة بحياة امهاجرين 

اأفارقة ي الوايات امتحدة.
مهاجرين  أبوين  أمريكية  أفريقية  مرحية  كاتبة  رابع  أنيانو  وتعد 
من أفريقيا تعرض لها مرحية عى مرح أتانتيك عى مدى العامن 

اماضين، وكل هذه امرحيات نالت استحسان النقاد.
وتقول واحدة أخرى من الكاتبات اأربع وهي فونيسو أودوفيا – وهي 
امرح  ي  وجدت  إنها   – فقط(  سنة   33( نيجرية  أصول  من  أيضا 
وسيلة مناسبة لتبديد بعض امفاهيم الخاطئة التي يعتنقها اأمريكيون 
السود  اأمريكين  بن  أيضا  لأسف  تنتر  التي  اأفريقية  الثقافة  عن 
اأجيال  وبن  قرنن  من  أكر  منذ  أفريقيا  من  امجلوبن  العبيد  أحفاد 
إن  وتقول  امتحدة،  الوايات  إى  اأفارقة  امهاجرين  أبناء  الجديدة من 
هذه امرحيات تستمد جودتها ونجاحها من أنها تكتب بأقام تعشق 
مرحيتن  عرض  اماي  العام  وشهد  أفريقي،  هو  ما  وكل  أفريقيا 
مجموعة  حاليا  تعد  وهي  و”بورمانتو”،  امؤقتون”  “الزوار  ها  لها 
امتحدة،  الوايات  ي  النيجرية  اأر  حياة  عن  أخرى  مرحيات 
يقام  الذي  اأمريي  اأفريقي  امرح  مهرجان  مؤسي  من  وأودوفيا 

سنويا ي نيويورك.
الرائدة

ويرى البعض أن الرائدة الحقيقية للمرح النساي اأفريقي هي داناي 
جوريرا وهي أمريكية من أصل زمبابوي )39 عاما(، بل إنها ولدت ي 
امتحدة  الوايات  إى  عادت  ثم  زمبابوي  ي  وتربت  امتحدة  الويات 
لالتحاق بالجامعة، وقد ظهرت باعتبارها ممثلة ي فيلم “امي ميتا”، 
“امحجوبة  مرحية  امرحية  الكتابة  مجال  اقتحام  جوريرا  قررت 
Eclipsed” التي تدور حول سيدة أفريقية تعرضت لأر خال الحرب 
كتابة  به، وشجعها ذلك عى  بأس  نجاحا ا  الليبرية، وحققت  اأهلية 
مرحية أخرى بعنوان “امألوف” حول حياة أرة مهاجرة من زمبابوي 
امجال  هذا  تقتحم  التي  الوحيدة  أنها  تظن  كانت  منيسوتا،  واية  ي 

هشام عبد الرءوف

جديد أفريقي  مسرحي  جيل 
أمريكا في  اللطيف  الجنس  من 

اأمريكي المسرح  شارع  في  جولة 
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لكن أسعدها أن تقتحمه أخريات.
وشهد امرح اأفريقي اأمريي أيضا مرحية “بنات امدرسة” وهي 
مرحية كوميدية للكاتبة الغانية اأمريكية جوسلن بايو تدور أحداثها 
من  عدد  مع  فيها  بالتمثيل  شاركت  وقد  أبويها،  رأس  مسقط  غانا  ي 

اممثاث السوداوات معظمهن بنات مهاجرين من غانا.
وتقول اإحصائيات إن الهجرة من أفريقيا السمراء إى الوايات امتحدة 
كان   1970 عام  ففي  اماي،  القرن  سبعينات  منذ  حاد  بشكل  زادت 
الوايات  يعيشون ي  السمراء  القارة  مبار من  مهاجر  ألف  هناك 80 
الرقم  هذا  يشمل  وا  مليون،   2.1 اآن  عددهم  وأصبح  امتحدة، 
العام  إى  رحلوا  من  وا  امتحدة  الوايات  ي  أنجبوها  التي  ذرياتهم 
اآخر، وعادة ما يكون هؤاء عى درجة عالية من التعليم ويسعون إى 
أن يحقق أبناؤهم نفس الدرجة من التعليم أو أكر، وغالبا ما يختارون 

لهم دراسة الطب والصيدلة والقانون.
ويرى النقاد أن ظهور هذا التيار ي عام امرح اأمريي يأي رد فعل 
العرقيات  بقية  جانب  من  امتحدة  الوايات  داخل  متعاظم  اهتام 
خاصة العرقية اآيرلندية امسيطرة بالتعرف عى الثقافة اأفريقية بعدة 
طرق مكن أن يكون امرح أبرزها بسبب العاقة امتميزة التي يخلقها 

بن امرسل وامستقبل.
أخرى نماذج 

وا يقتر التألق عى الجيل الجديد عى الكتابة للمرح فقط وا عى 
الجنس اللطيف فقط وا عى اموضوعات اأفريقية فقط، فهناك عدد 
من اممثلن أبناء امهاجرين اأفارقة مثل ديفيد أوليو الذي جسد دور 
عطيل وسنثيا أوريفو التي فازت بجائزة توي عام 2015 عن دورها ي 

مرحية “اللون اأرجواي”.
الوايات  ي  اأفارقة  امهاجرين  اعتبار  الخطأ  من  أنه  النقاد  ويرى 
امتحدة كتلة واحدة، ماما مثل أنه من الخطأ اعتبار الناطقن باإسبانية 
كتلة  نسمة(  مليون   53( الكبر  عددهم  رغم  امتحدة  الوايات  ي 
من  والقادمن  كوبا  من  القادمن  بن  مثا  حساسيات  فهناك  واحدة، 

امكسيك والقادمن من أمريكا الوسطى.
اختاف  عى  امتحدة  الوايات  ي  السود  كل  اتحد  النهاية  ي  لكن 
الرئيس  بها  أدى  التي  للسود  امسئية  التريحات  ضد  انتاءاتهم 

اأمريي دونالد ترامب مؤخرا.
التمثيل  مارسن  امرحيات  الكاتبات  أن  وهي  ماحظة  توجد  وعموما 
قبل الكتابة وكانت لديهن اموهبة وكلهن صقلن تلك اموهبة بالدراسة.

وقريبا يرفع الستار عن مرحية “عيد الفصح” للكاتبة اأمريكية ذات 
اأصل النيجري أنطوانيت نواندو التي تعالج موضوعا أفريقيا رغم أنها 
م تزر نيجريا وا تعرف عنها شيئا باعتبار أن أباها طلق أمها اأفريقية 

اأمريكية وهي ي عامها اأول وم تلتِق به سوى مرتن ي حياتها، 
ومع ذلك فهي تحب نيجريا وتحب أفريقيا.
المسرح اختار  لماذا 

أخرا قرر اممثل الكوميدي وكاتب السيناريو اأمريي آدم باي 
الردد،  من  سنوات  عدة  بعد  امرح  عام  ي  له  تجربة  أول 
امسلسات  من  عدد  نجاح ي  من  ما حققه  بعد  ذلك  يأي 
“نهايات  حلقات  أبرزها  كان  التي  واأفام  التلفزيونية 

سعيدة” التي جسد فيها شخصية ماكس بلوم.
مرحية  طريق  عن  امرح  عام  اقتحام  ويأي 
برس  جريج  اأمريي  امرحي  للكاتب  “الكاردينال” 
ي  ستيج  سكاند  مرح  عى  بالفعل  عرضها  بدأ  التي 

نيويورك.
غر  شخصية  سنة(   36( باي  يجسد  امرحية  هذه  ي 

فقرة  بلدة  عمدة  شخصية  وهي  قبل  من  له  مألوفة 
تجسد  أعال  سيدة  من  حاولة  يرفض  نيويورك  واية  ي 

للنهوض  البلدة  ي  امشاريع  من  عدد  إقامة  شوميسي  آنا  شخصيتها 
يدور  وهنا  اأحمر،  باللون  البلدة  مباي  نصف  لطاء  منها مروع  بها 

الراع.
وي ذلك يقول باي إن شخصية روم تجسد شخصية عدد من الرجال ي 
الحياة الواقعية الذين يرفضون أمورا كثرة رغم أنها تكون ي مصلحتهم 
الخاصة أو ي امصلحة العامة، فهذه امشاريع كانت ستوفر فرص عمل 
أرته  وأفراد  وأبنائه  البطالة  من  يعانون  الذين  البلدة  لسكان  كثرة 

بشكل خاص، لكنه اندفع ي معارضة امروع دون مرر مفهوم.
القيام بدور غر كوميدي رغم  السؤال امهم: ماذا وافق عى  ويأي إى 
أكر  الكوميدية  الشخصيات  لتجسيد  تؤهله  وجهه  ومامح  جسمه  أن 

من غرها، بل إن مامح وجهه تبعث عى الضحك؟
ستكون  بل  العمل  هذا  ي  تفارقه  لن  الكوميدية  الروح  إن  قائا  ورد 
يجسدها  التي  الشخصية  تخفف من حدة  التي  اللمسات  بعض  هناك 
وهو  امجتمع،  حياة  ي  الكوميديا  تلعبه  أن  مكن  الذي  بالدور  إمانه 
فيها  شارك  التي  الكوميدية  اأعال  إى  الجاهر  بشهرته وحب  يدين 
التي  “نهايات سعيدة”  كوم(  )السيت  اموقف  كوميديا  حلقات  خاصة 

جسد فيها شخصية ماكس بلوم.
النهاية ا يجب عى اممثل أن يحر نفسه ي مط واحد من  لكن ي 
من  قريبا  يكون  لن  وجهه  أن  امرح  اختار  وللتنويع،  الشخصيات. 

امشاهدين ولن ينخرطوا ي الضحك عندما يرونه.

اأمريكي المسرح  شارع  في  جولة 
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اأول الجزء 

طليمات  زكي  تقرير 
1931 عام 

التقرير يقع ي عرين صفحة – عدا صفحات العناوين الخارجية والداخلية 
- مكتوب عى اآلة الكاتبة، ومؤرخ ي الرابع من مارس 1931، ورفعه زي 
التعليم  سياسة  إى  التمثيل  فن  معهد  الفني  السكرتر  بوصفه  طليات؛ 
كثرة،  موضوعات  عناوين  به  والتقرير  العمومية.  امعارف  بوزارة  العام 
ي  التمثيل  فن  تاريخ  ي  موجز  وهي:  التقرير،  فهرس  ي  طليات  وضعها 
جعلت  التي  واأسباب  نره.  سبيل  ي  بذلت  التي  امجهودات  وبيان  مر 
هذه امجهودات ا تعطي النتيجة امرغوبة. ونصيب فن التمثيل من رعاية 
امرح  استحداث  اتباعه  يحسن  وما  اليوم  حتى  به  واهتامها  الحكومة 
وزارة  به  قامت  ما  عناوين، هي:  أربعة  إى  ينقسم  العنوان  وهذا  القومي. 
اإصاح  خطة  عليه  تكون  أن  يجمل  وما  امري.  امرح  نحو  امعارف 
بتنظيم  خاصة  ومذكرة  الحكومية.  التمثيل  بفرقة  خاصة  ومذكرة  امقبلة. 
قلت  وكا  فني.  جمهور  إيجاد  عى  للمساعدة  بامدارس  التمثيل  رياضة 
النقاط  بعض  عى  التعليق  مع  عناوينه،  لرتيب  وفًقا  كامًا  التقرير  سأنر 

امهمة، التي تحتاج إى تعليق.
قال زي طليات، تحت عنوان )موجز ي تاريخ فن التمثيل ي مر مع بيان 
غمرتنا  أن  بعد  محتا  أمرا  »كان  نره(:  سبيل  ي  بذلت  التي  امجهودات 
موجة الثقافة الغربية ي أواسط القرن اماي أن يحسن امريون التعرف 
نعتنا  وإذا  امرح.  هو  جديد  ملهى  وإى  التمثيل  فن  هو  جديد  فن  إى 
لنا  يحفظ  م  العري  فاأدب  منه  خلو  فنوننا  أن  فذلك  بالجدة  الفن  هذا 
ضمن مخلفاته الزاخرة قطعة مثيلية واحدة وما برحت الشكوك تحوم حول 
احتال نضوج هذا الفن ضمن الفنون امرية القدمة بحال خلف عى أثره 
اإغريقي  فنية كمخلفات )سوفوكل( و)أشيل( و)أرستوفان( ي اأدب  تحًفا 
واستشعرنا  اأوى  مظاهره  إى  تعرفنا  أننا  ينفي  ا  هذا  أن  غر  القديم. 
دنيا  الفنون  أوجدت من سائر  التي  العامة  البرية  السليقة  بحكم  ماهيته 
دنيانا  ي  ينالها  ما  عزاء  ونشواتها  رياضها  ي  نتلمس  معنوية  دنيا  أخرى 
امادية وتسمع ي أجوافها صدى نزعاتنا وخلجات قلوبنا. فاإنسان اأول قد 
رسم ونحت الصخر ورقص وغنى وقلد أصوات الطر والحيوان قبل أن يفكر 
ي ماهية الفن وقواعده وقوانينه. كذلك ا بد أن تكون مر قد تعرفت إى 

هذا الفن ي اأزمان الغابرة ولكن ي غر لغتها اأصلية فقد غزاها اإغريق 
وأقاموا بها حقبة طويلة من الزمن واإغريق هم مؤسسو الدرامة وواضعوا 
اإغريق وخلفاؤهم  الرومان إى مر وهم تامذة  التمثيل. ثم جاء  قواعد 
أن  ما عى  نحدد  أن  نستطيع  ا  حال  كل  عى  ولكننا  وآدابهم  فنونهم  ي 
التعارف افتقارنا إى امخلفات اأثرية. فحريق مكتبة  يكون قد خلفه هذا 
اإسكندرية قد قطع بيننا وبن الكثر من آداب اماي وفنونه الصغرة. وإذا 
اليونان  إقامة  أثناء  مر  ي  الفن  لهذا  أرومة  تأصلت  قد  أنه  جدًا  فرضنا 
م  العرب  من  الفاتحون  الغزاة  بها  جاء  التي  الجديدة  الروح  فإن  والرومان 
العربية  الثقافة اإغريقية. فإن  الذي خلفته  الدخيل  الفن  تكن لتغذي هذا 
مالت  قد  السامية  األوهية  فكرة  صيانة  إى  وانرافها  اأوى  حاستها  ي 
إى تحطيم اأصنام وإخفاء معام كل جاد يعر عن امشاعر اإنسانية من 
وا  عنيفة.  هزة  ذلك  أثر  عى  امرية  الفنون  هزت  وقد  وتصوير.  زخرف 
إبان مجده مبعثه  اأول بل وي  العري ي دوره  الفن  أن  يغرب عن ذهننا 
الذهن ا الحاسة فإن الفنان العري حينا استشعر أن بعض مناسك الدين 
الهندسية  الخطوط واأشكال  إى  الطبيعة عمد  أن ينسخ عن  تستنكر عليه 
– وهي وحي الذهن واستنباطه – فجعلها أساًسا لفنونه الزخرفية. وا شك 
الفن السافر الذي  التمثيل وهو  ي أن هذه روح ا تساعد عى إنعاش فن 
أتراك  امغول من  يكن  الطبيعة. وم  ااستيحاء من  العاطفة وعاده  أساسه 
معها  ينبعث  ثقافة  عى  العرب  أمراء  بعد  مر  حكموا  من  وهم   – وتتار 
بعد  امجيد  الراث  هذا  علينا  أفسدوا  أنهم  بل  اإغريقية  الثقافة  من  تراثنا 
أن  ذلك  بعد  غريًبا  يكن  م  وعليه  متوالية.  قرون  عرة  الباد  حكموا  أن 
علينا  مرت  التي  اأجيال  هذه  أثناء  أثر  أو  كيان  عندنا  الفن  لهذا  يكون  ا 
الفن  لهذا  أولية  كظاهرة  إليه  نشر  أن  مكن  ما  وكل  العري.  الفتح  منذ 
القصاص  الشاعر  يذكرنا  بن عي كذلك  الحسن  عيد  العجم ي  هو مهرجان 
القرون  أثناء  بأوروبا  الغنائين  الشعراء  من  الجوالة  بفن  الرباب  وعازف 
الاتينية  الثقافة  بوادر  وكانت  إى مر  )بونابرت(  مقدم  كان  ثم  الوسطى. 
– وهي ثقافة ترتكز عى الكثر من ثقافة اإغريق والرومان مًعا – ويحفظ 
الباد  هذه  ي  مرح  أول  تأسيس  خر  مر  إى  الفرنسية  الحملة  تاريخ 
الجمهورية  )مرح  وأساه  القاهرة  ي  للتمثيل  داًرا  )بونابرت(  أنشأ  فقد 
من  الخاصة  ملهى  وكان  الفرنسية  الجوقات  فيه  تلعب  وكانت  والفنون( 
التي  والقاطرة  البخار  عر  عر  التاسع  القرن  وكان  واأجانب.  الفرنسين 
الواسعة  الحرية  الثائرة ونزعته إى  الباد وكانت روحه  امسافات بن  طوت 
مقرونة  باشا  عي  محمد  امصلح  لواء  تحت  مر  نهضة  أخرًا  كانت  ثم 
مستحيًا.  أمرًا  أوروبا  عن  مر  عزلة  جعلت  التي  الجسام  الحوادث  بتلك 
إى  الكريم  العلوي  البيت  مؤسس  أوفدها  التي  العلمية  البعثات  وعادت 
ما تحمل  الباد ي تفكرها وآدابها فوق  تلك  قبًسا من حرية  أوروبا تحمل 
اآخر  والشاطئ  النيل  وادي  بن  القرى  أوار  فامتدت  وفنونها  علومها  من 
من البحر اأبيض امتوسط وتزعزع ركن الثقافة الرقية أمام غزوات الثقافة 
الاتينية التي م تقو قرون امغول والتتار عى محو جميع آثارها والتي متاز 
ترمي  وما  والدين  العلم  ي  والنقد  البحث  حرية  من  النفس  ي  تبعثه  ما 

سيد عي إساعيل

)2-2(

التعليم  سياسة  لجنة  إلى  قدمه  الذي   - إصاحه  وخطة  التمثيل  فن  عن  طليمات  زكي  تقرير  ُيعّد 
المسرح  تاريخ  في  المسرحية،  التقارير  أشهر  من   –  1931 مارس  من  الرابع  في  المعارف  بوزارة  العام 
حاول  وإذا  تاريخًيا!  صدوره  وحقيقة  وجوده  عن  ونقرأ  عنه،  نسمع  التقرير  فهذا  والعربي.  المصري 
ُينشر  لم   – اللحظة  هذه  حى   – التقرير  هذا  أن  ذريًعا؛  فشًا  سيفشل  عنه  الكتابة  أو  قراءته  أحدنا 
قدمه  التقرير،  وهذا  عاًما.  وثمانن  خمسة  منذ  طليمات  به  تقدم  أن  منذ  صحيفة،  أو  كتاب  أي  في 
الوفد،  وزارة  وجود  مستغًا  عامن،  من  بأكر  فرنسا  في  بعثته  من  عودته  بعد  الوزارة  إلى  طليمات 
الوفد  حزب  مع  باسمها  المسماة  ومجلتها  اليوسف  روز  الصحفية  زوجته  وقوف  بسبب  ساندته  الي 
ومشاريعه  طليمات  تجاهل  تعمد  الذي  الدستورين  اأحرار  حزب  ضد  نفسه  الوقت  في  وكانت   -
كامًا  سأنشره  والتاريخية  العلمية  التقرير  هذا  وأهمية   - باريس  من  عودته  بعد  ومؤهله  ومكانته 
قيد  على  الباقية  الوحيدة  المسرحية  المتخصصة  الدورية  بوصفها  )مسرحنا(؛  بجريدة  مقاات  عدة  في 
)المسرح(! مجلة  إيقاف  بعد  مصر،  في  الحياة 
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إليه من إيجاد باعث الجال. وما جاء عهد إساعيل الكبر إا وكانت الباد 
حياتها  مرافق  من  الكثر  شملت  النزعة  غربية  اجتاعية  لتطورات  مهيأة 
ما  لكل  عى مراعيه  الباب  وفتح  الحرية  من  وافرًا  قسًطا  معها  واعتنقت 
تبعث به أوروبا إلينا. وكان تشييد )دار اأوبرا املكية( واستجاب اأجواق 
امرية  الحكومة  اهتام  نوعها  من  ظاهرة  أكر  فيها  للعمل  اأجنبية 
ي  دويها  امباركة  الظاهرة  لهذه  وكان  التمثيل  فن  إى  امرين  بتعريف 
سائر باد الرق العري إذ رعان ما نزح إى مر نفر من السورين سبق 
لهم أن قاموا بنقل فن التمثيل إى بادهم باللسان العري. أجل قد تعرفت 
يلوح  ولكن  إليه  نحن  نتعرف  أن  قبل  العري  باللسان  الفن  هذا  إى  سوريا 
لنا أن الحكم العثاي القديم ي تلك الباد وما يلحق به من مبادي عريقة 
كانوا  ما  رغم  مهمتهم  اممثلن  عى  ليسهل  يكن  م  والجمود  التحفظ  ي 
اافتتاحية  بأناشيدهم  الباد  لحكام  والتمجيد  الزلفى  بخور  من  يحرقونه 
سليم  ]واأصح  النقاش(  )مارون  هبط  التمثيلية.  حفاتهم  ي  والختامية 
روايات  بضعة  معهم  يحملون  قومه  أدباء  من  نفر  رفقة  القاهرة  النقاش[ 
التشويه  من  الكثر  بها  أنزلوا  أفرنجية  روايات  عن  العربية  باللغة  منقولة 
الجمهور  باأناشيد واأغاي فشاهد  والتحريف كا حشوها عى غر قاعدة 
امري أول مرة روايات مرحية مثل باللغة العربية ومن ثم كان تعرفنا 
أهمها  أخرى  أساء  )النقاش(  اسم  إى جانب  العري. وظهرت  التمثيل  لفن 
و)سليان   – إى مر  سوريا  من  أيضا  هو  نزح  وقد   – القباي(  خليل  )أبو 
السورين.  أدباء  من  وجلهم  فرح(  و)إسكندر  رومانو(  و)مراد  القرداحي( 
التمثيل  من  النوع  لهذا  ازدهار  أول  فكان  حجازي(  )سامة  إلينا  جاء  ثم 
بعد  امحامي(  رشدي  الرحمن  و)عبد  أبيض(  )جورج  وظهر  الناقص  الغناي 
أن قدم إسكندر فرح و)عزيز عيد( الكثر من الروايات الدرامية والكوميدية 
الخالية من الغناء فكان دور انتقال للرواية امرية امؤلفة وللرواية امعربة 
ولصناعة اممثل ويسر عى أثرها اليوم )يوسف وهبي( هذا عدا أصحاب 
الفرق الرحالة ي اأقاليم وامديريات. ويقوم إى جانب هذا )امرح اأدي( 
بالعربية  رواياته  أغلب  ولكتابة  أتحفظه  وذلك  الكتاب  بعض  أساه  كا   –
)نجيب  بأساء  مقروًنا  محلية  صبغة  ذو  وغناي  هزي  مرح   – الفصحى 
ي  الجهود  وأصدق  اأثر  أكر  له  و)أمن صدقي(  الكسار(  و)عي  الريحاي( 
نر هذا الفن بن الطبقات الصغرة بل أرى أن قيام هذا امرح حادث ي 
العامي ي سائر  اللسان  تاريخ الفن ببادنا أنه اختط خطة جريئة بتعميم 
إيجاد  إى  فوفق  واممرة  امؤلفة  الروايات  إخراج  عى  وباقتصاره  رواياته 
لنا فإن فن  ماذج حية تلخص كل منها شخصية مرية صادقة. وكا يبدو 
من  ذكرت  من  بأساء  اقرنت  مختلفة  أدوار  ي  تقلب  قد  العري  التمثيل 
أصحاب اأجواق ما جعل تاريخ هذا الفن ي مر هو تاريخ اأجواق التي 
عن  الرواية  نقل  حيث  من  خصائصه  اأدوار  هذه  ولبعض  بنره.  قامت 
اللغات اأجنبية ومن حيث محاولة وضعها وتأليفها ثم من حيث فن اممثل 
وامخرج وما يحيط بها من الصناعات والفنون امرحية وإنني أتجاوز عن 
تناولها بالرح لضيق امقام. وما تقدم نرى أن فن التمثيل باللسان العري 
بعد شعبة  تقاليد موروثة وم يصبح  فيه  لنا  ليست  فن جديد ي مجتمعنا 

اليوم ملهى أهلًيا وكل ما بذل  الحديث وإن عدت دوره  العري  من اأدب 
اأساء  من  ذكرت  من  بها  قام  محاوات  إما هي  سبيله  مجهودات ي  من 
تبذل  أو  بذلت  محاولة  لكل  )نهضة(  كلمة  خلع  وما  إلينا  وتعريفه  لنره 
يخرج  امحاوات  هذه  شأن  تعظيم  ي  اإراف  من  رب  إا  الغرض  لهذا 

الكلمة عن معناها الحقيقي. التوقيع )زي طليات( 4/ 3/ 1931«.
امرح،  لفن  تراثنا  مثيي ي  أي مظهر  ينكر زي طليات  اأوى:  اماحظة 
عي،  بن  الحسن  عيد  ي  العجم  مهرجان  ظاهرة  ذلك  من  ويستثنى 
قاًرا  يكن  م  امهرجان  هذا  إن  ذكره  والجدير  التعازي.  مرح  وامعروف 
القاهرة عام 1886، ونرت تفاصيله  العجم فقط، بل كان موجوًدا ي  عى 
مسلمو  »اعتاد  قائلة:  والحسن(،  )الحسن  عنوان  تحت  )الحقوق(  جريدة 
الحرام  محرم  أول  من  العر  اللياي  إحياء  وجودهم  أماكن  أكر  ي  الفرس 
الحسن  اإمام  مقتل  تذكاًرا  دينية  أخبار وخطب  وتاوة  أخوية  باجتاعات 
شهيد  عى  والتأسف  النواح  يجددون  وفيها  وجه،  الله  كرم  عي  اإمام  بن 
كرباء ومن قتل معه من أخوته وأواده وأحفاده إشارة إى ما كان عندما 
أمر يزيد بن معاوية بأن يجهز كل من بقى من نسل اإمام عي من نساء 
بعضهم  يترع  تاًما  ااحتفال  هذا  يجعلوا  ولي  مكة.  إى  ويردوا  وأطفال 
لتشخيص القتى فإن اإمام الحسن م مت إا بعد ثاٍث وثاثن طعنة رمح 
إى عمل حلقات  بعضهم  فيندفع  القرى  معه من ذوي  وسيف وهكذا من 
ومنها  أجسامهم  عى  يسيل  والدم  جباههم  يثخنون  الخناجر  حاملة  منها 

عاريات  ومنها  أعضاءهم  بها  يربون  ونحوها  الحديدية  الساسل  رافعات 
اأوساط العليا يقرعون صدورهم ونحو ذلك ما يذّكر الناظر أنهم يشهدون 
ليلة ي  بعد  ليلة  بااجتاع  اإيرانيون  أخذ  امحرم  ففي هذا  كرباء.  مشهد 
كان  ما  عى  واأى  اأسف  عبارات  يتبادلون  والجالية  الحمزاوي  تكيتي 
امرات ويتلو خطباؤهم  الدعوات وعمل  الغابرة ويتناوبون  اأزمنة  تلك  ي 
امواعظ والتأبينات إى أن كانت الليلة العارة وهي الليلة الكرى فاجتمع 
امولولون  يتبعها  حلقاتهم  خرجت  هناك  ومن  الجالية  تكية  ي  أكرهم 
الضجيج  أخذ  حيث  عنه  الله  ري  الحسن  سيدنا  مقام  فمروا  وامتفرجون 
والعويل بارتفاع وأصحاب الحلقات بإمام ما أخذوا عى أنفسهم من العمل 
إى  امحزن  امنظر  ذلك  من  الناظرين  أنفس  وانكمشت  الخطب  فاحتدم 
بالحديد  مكبلن  بالدماء  مرجن  ودخلوها  الحمزاوي  تكية  إى  وصلوا  أن 
والربات منقطعي اأصوات من شدة الواول زرق الصدور من كرة القرع 
وبعد هنية انسحبت حلقة الدم وبعدها بقية الحلقات وانرف الناس فوًجا 

بعد فوج«.
إى مر  الفرنسية  الحملة  تاريخ  »ويحفظ  قول طليات:  الثانية:  اماحظة 
للتمثيل  داًرا  )بونابرت(  أنشأ  فقد  الباد  هذه  ي  مرح  أول  تأسيس  خر 
هذا  أن  ذكره  والجدير  والفنون(«.  الجمهورية  )مرح  وأساه  القاهرة  ي 
ي  اآثار  بـ)عجائب  امعروف  الشهر  تاريخه  ي  الجري  إليه  أشار  امرح 
الراجم واأخبار(، وأرخ إشارته ي يوم السبت اموافق 27/ 12/ 1800، وقال 
بباب  امعروف  امكان  عند  باأزبكية  أنشأه  الذي  امكان  كمل  »وفيه  فيها: 
بالكوميدي. وهو عبارة عن محل يجتمعون  الهواء، وهو امسمى ي لغتهم 
به كل عر ليال ليلة واحدة، يتفرجون به عى ماعيب يلعبها جاعة منهم 
وا  بلغتهم.  وذلك  الليل،  من  ساعات  أربع  مقدار  واماهي  التسي  بقصد 
تم  امرح  وهذا  مخصوصة«.  وهيئة  معلومة  بورقة  إا  إليه  أحد  يدخل 

هدمه ي ثورة القاهرة، وُبني عى أنقاضه امرح القومي ي العتبة اآن.
اماحظة الثالثة: قول طليات: »نزح إى مر نفر من السورين سبق لهم 
تعرفت  قد  أجل  العري.  باللسان  بادهم  إى  التمثيل  فن  بنقل  قاموا  أن 
هبط  إليه.....  نحن  نتعرف  أن  قبل  العري  باللسان  الفن  هذا  إى  سوريا 
روايات  بضعة  معهم  يحملون  قومه  أدباء  من  نفر  رفقة  القاهرة  النقاش 
التشويه  من  الكثر  بها  أنزلوا  أفرنجية  روايات  عن  العربية  باللغة  منقولة 
الجمهور  باأناشيد واأغاي فشاهد  والتحريف كا حشوها عى غر قاعدة 
امري أول مرة روايات مرحية مثل باللغة العربية ومن ثم كان تعرفنا 
بعدم   – الريح  ااعراف  وباأحرى   – القول  وهذا  العري«.  التمثيل  لفن 
العري ي مر اسمه يعقوب صنوع، وهو أمر تحدثنا  وجود رائد للمرح 
عنه من قبل ي مقالة مستقلة بعنوان )متى سنعرف بأكذوبة ريادة يعقوب 

صنوع( ي عدد مرحنا رقم )459(.
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ستينات  وابنة  الوسط  جيل  ابنة  هي  المرشدي  سهر  المتألقة  القديرة  الفنانة 
على  حصلت  والي  ونشاطا،  حيوية  المسرح  خشبة  مأت  الي  العشرين  القرن 
النقاد والجمهور، فهي »إيزيس  كثر من األقاب والصفات الي أطلقها عليها 
ولكني  والسنيورة،  والمبدعة  والمتألقة  القديرة  وهي  المصري«  المسرح 
في  لنجاحها  وذلك  وجه«،  األف  ذات  »المرأة  لقب:  دائما  أفضل  شخصيا 
بكل  جسدتها  الي  الدرامية  الشخصيات  بجميع   - الفنية  بداياتها  ومنذ   - إقناعنا 

البعض، بعضها  مع  ومتناقضة  بل  ومتباينة  مختلفة  كانت  مهما  اقتدار 

المرشدي سهر 
المصري المسرح  إيزيس 

اأصيلة،  امرية  امرأة  أو  الفتاة  لشخصية  واقعيا  تجسيدا  إا  يكن  م  والذي 
وتلك  امريحة،  وامامح  بالجال  يتسم  بشوش  بوجه مري  تتميز  وأنها  خاصة 
الفني  امجال  دخولها  لوا  تحقيقها  اممكن  من  بالطبع  يكن  م  امتميزة  امكانة 
مسلحة موهبتها امؤكدة وثقافتها الحقيقية وأخاقها السامية، فاستطاعت خال 
أو  وامثقفة  اموهوبة  امرية  للفنانة  مرفا  موذجا  تصبح  أن  الفنية  مسرتها 
للمرأة امرية والعربية بصفة عامة، ورمزا لالتزام الفني واأخاقي. هذا ومكن 
الزمني  للتتابع  امختلفة وطبقا  الفنية  للقنوات  الفنية طبقا  تصنيف مساهاتها 

كا يي:
السينمائية اأفام  أوا: 

أربعن  بطولة  ي  بامشاركة  الفنية  حياتنا  امرشدي  سهر  القديرة  الفنانة  أثرت 
للسفر خارج مر لعدة سنوات  فيلا فقط، وبالطبع يعود ذلك إى اضطرارها 
الفرة من عام 1979 إى  العرين وبالتحديد خال  القرن  نهاية سبعينات  منذ 
صبيان  امشاغب،  التالية:  اأفام  السينائية  أعالها  قامة  وتضمن   ،1985 عام 
الجنة،  من  الخروج  اأمطار،  جفت   ،)1966(  30 القاهرة   ،)1965( وبنات 
 ،)1967( البلطي  السيد  الثانية،  الزوجة  الهادي،  الحي  ي  جرمة  حمزة،  شنطة 
البوسطجي، جزيرة العشاق، مجرم تحت ااختبار )1968(، من أجل حفنة أواد، 
ي  بنات   ،)1970( هروب  امحفظة،  سارق   ،)1969( الحرامي  جوه،  إلي  الناس 
مرمر  اسمها  بنت  اانتقام، حكاية  )1971(، طريق  السكن  رحمة،  با  الجامعة، 
)1972(، يارب توبة، عودة اابن الضال )1975(، وعادت الحياة، حكمتك يا رب 
)1976(، التاقي )1977(، بنت غر كل البنات، امرأة با قلب )1978(، امغنواي 
خطر  لحظة  متوحشة،  رغبة   ،)1990( احتيال   ،)1986( الزفة  كدابن   ،)1979(
الفيلم  بخاف  وذلك   ،)2002( والدم  العشق   ،)1999( مدينة  حكاية   ،)1991(

السوري واحد + واحد )1971(، والفيلم العراقي مطاوع وبهية )1982(.
ي  مهمة  أفام  عدة  ي  ميزها  نرصد  أن  السابقة  القامة  خال  من  ومكننا 
البلطي، حكاية بنت اسمها مرمر، يا رب توبة،  السيد  مقدمتها: جفت اأمطار، 

عودة اابن الضال، حكمتك يا رب، امغنواي، والفيلم العراقي مطاوع وبهية.
التلفزيونية اأعمال  ثانيا: 

بدأت الفنانة سهر امرشدي احراف الفن بعد بدايات تأسيس مسارح التلفزيون 
وقد  التلفزيونية،  الدراما  مجال  ي  الرواد  من  تعد  فهي  ولذلك  قليلة،  بسنوات 
تلفزيونية  وسهرة  مسلسل  مائة  عن  يزيد  ما  الصغرة  الشاشة  إثراء  ي  شاركت 
أسر  الظال،  الثاثاء،  اإيدز، لص  الحب ي زمن  التالية:  امسلسات  بينها  ومن 
وحش  الحصاد،  لياي  الحق،  الوعد  اأزور،  بنت  خولة  معكم،  خذوي  اماي، 
 ،)5  ،2 )ج1،  الحلمية  لياي  قيود،  با  جواري  اأزرق،  الذئب  الجرمة،  الراري، 

 فقد برعت ي تجسيد شخصية الفتاة امعارة )سواء طالبة الجامعة أو ي مختلف 
أداء  ي  تفوقت  كا  ااجتاعية،  طبقاتها  مختلف  امرية  الزوجة  وأيضا  امهن( 
تجسيدها  كفاءة  وبنفس  والصعيدية  امرية  والفاحة  امطحونة  امرأة  شخصيات 
اأرستقراطية. جسدت  الطبقة  أدوار  أو  الغانيات  أو حتى أدوار  الساحلية  للمرأة 
باللغة  العامية، كا تألقت أيضا ي عدد كبر من اأدوار  باللهجة  كثرا من اأدوار 

العربية الفصحي وخصوصا ي تجسيدها لتلك الشخصيات الدينية أو التاريخية.
ويكفي للدالة عى تألقها وميزها أن نذكر حقيقة أن الجمهور قد حفظ عن ظهر 
عى  فهي  امرح  ي  ذلك  كان  سواء  جسدتها،  التي  الشخصيات  تلك  أساء  قلب 
سبيل امثال: حميدة )زقاق امدق(، ست البنات )معروف اإسكاي(، سنيورة )لياي 
)روض  زبيدة  طاق(،  ورقة  عى  )جواز  زينب  اأحمر(،  )النر  كوكب  الحصاد(، 
من  )يوم  فدوى  اأخرة(،  سالومي  )رقصة  سالومي  )إيزيس(،  إيزيس  الفرج(، 
امثال  سبيل  بينها عى  ومن  السينائية  مشاركاتها  كان من خال  أو  الزمان(.  هذا 
أيضا: الغازية )البوسطجي(، سعاد )زوجة رشدي أباظة ي جرمة ي الحي الهادي(، 
الي جوه(، مرمر )حكاية بنت اسمها  )الناس  عزيزة )مجرم تحت ااختبار(، نجفة 
حسنية  رب(،  يا  )حكمتك  امحامية  نعيمة  الحياة(،  )وعادت  لطفي  راوية  مرمر(، 
)يا رب توبة(، فاطمة )عودة اابن الضال(، فادية )التاقي(، نرجس أمن )بنت غر 
كل البنات(، بهية )مطاوع وبهية(، سميحة الغندور )رغبة متوحشة(، هند )لحظة 
خطر(، عساكر )العشق والدم(، وأيضا من خال الدراما التلفزيونية ارتبط الجمهور 
العيلة(،  أمينة )بيت  )أرابيسك(،  نهلة رشيد )جواري با قيود( عدولة  بشخصيات: 
الحلمية(،  )لياي  مدينتن(، ساسم  )قصة  حفيظة  الحق(،  )الوعد  عتبة  بنت  هند 
اإسكندرية(، حمدية )موعد  ينام ي  أحد  الحلواي(، فردوس )ا  )بوابة  بيه  ساكنة 

مع الوحوش(، روح )النار والطن(، يامنة )أريد رجا(.
والفنانة امتميزة سهر امرشدي من مواليد 21 سبتمر عام 1946، وقضت جزءا من 
القاهرة  إى  عائلتها  انتقال  قبل  وذلك  الغربية،  »طنطا« محافظة  مدينة  حياتها ي 
لتستقر بحي »الحلمية الجديدة«، وقد ظهرت موهبتها الفنية أول مرة من خال 
للبنات«،  الثانوية  »الحلمية  مدرسة  التحقت  عندما  وبالتحديد  امدري  امرح 
»ماما  مدرستها  مديرة  من  ولتفوقها حصلت  امدري،  امرح  عروض  ي  وشاركت 
إخراج  من  العمياء«  »اأمرة  مرحية  ي  دورها  عن  تقدير  شهادة  عى  رشيدة« 
»امعهد  ي  التمثيل  دراسة  عى  ذلك  بعد  شجعها  ما  عام،  ضيف  أبو  أستاذها 
رفضت  حيث  أمامها،  ممهدا  الطريق  يكن  م  وبالطبع  امرحية«،  للفنون  العاي 
اأرة وخصوصا الوالد التحاقها بامعهد وأر عى التحاقها بكلية الطب، ولكن مع 
والدها  استمع  بعدما  خاصة  اأرة،  إقناع  استطاعت  لها  عمها  ومساندة  إرارها 

لصوتها بإحدى السهرات اإذاعية واقتنع موهبتها.
تخرجت من امعهد بالحصول عى شهادة بكالوريوس التمثيل واإخراج عام 1966 
بتقدير عام امتياز )وترتيب اأوى(، وذلك ضمن دفعة ضمت نخبة من امتميزين 
هاي  د.  السبي،  حسن  اأساتذة:  بينهم  ومن  ذلك  بعد  نجوميتهم  حققوا  الذين 
مطاوع، د. هناء عبد الفتاح، رباب حسن، أبو الير أبو الير، محمد عبد السام، 

وياحظ أن أغلبية خريجي الدفعة قد اتجهوا لإخراج سواء امرحي أو التلفزيوي.
بينها مرحيات:  احرافية من  بامعهد شاركت ي عدة أعال  أثناء مرحلة دراستها 
خارج  رحلة  الكرز،  بستان  تشيكوف،  مع  سهرة  الشجرة،  طالع  يا  العروسة،  مهر 
ومسلسل  الحصاد«،  »لياي  امدق«،  »زقاق  الشابة،  اأرملة  اأفق،  وراء  السور، 

»طومان باي«، وأيضا فيلم »صبيان وبنات«.
ويذكر أنها بدأت مشوارها الفني منذ منتصف الستينات تقريبا - أثناء فرة دراستها 
بامعهد - بأداء بعض اأدوار الرئيسية بامرح وأيضا بعض اأدوار الثانوية بالسينا 
مثل دور »الغازية« ي فيلم »البوسطجي«، ثم استطاعت موهبتها وميزها وخراتها 
أن تقوم بأدوار البطولة مختلف القنوات الفنية )بامرح والسينا واإذاعة وأيضا 
ي  مطاوع  كرم  امرحي  وامخرج  اممثل  من  تزوجت  وقد  التلفزيونية(.  الدراما 
التمثيل  احرفت  التي  مطاوع«  »حنان  الوحيدة  ابنتها  وأنجبا  السبعينات  أواخر 

أيضا وحققت النجومية حاليا.
الفنية: المسرة   -  

لنفسها  تحفر  أن  الفنية  مسرتها  خال  امرشدي  سهر  امبدعة  الفنانة  استطاعت 
والطبيعية،  بالبساطة  يتسم  الذي  امتميز  بأدائها  الجمهور  قلوب  ي  خاصة  مكانة 

عمرو دوارة
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31 نوافذ] [[
سهرة  الكرز،  بستان  مرحيات:  أدوارها  مثل  الفصحى  العربية  باللغة  العامية 
كبر  عدد  تشخيص  ي  أجادتها  كذلك  الشابة،  اأرملة  اأفق،  وراء  تشيكوف،  مع 
لياي  امشخصاتية،  مرحيات:  ي  أدوارها  بينها  ومن  امحلية  الشخصيات  من 
الفرج، كا يحسب  الحصاد، جواز عى ورقة طاق، دنيا امولد زقاق امدق، روض 
للتمثيل  إجادتها  درجة  بنفس  الكوميدي  للتمثيل  إجادتها   - سبق  ما  بخاف   - لها 
مشاركتها  الكوميدي  اأداء  ي  مهاراتها  مدى  عى  اأمثلة  أوضح  ولعل  الراجيدي 
ببطولة بعض العروض الكوميدية بفرق مسارح الدولة أو الفرق الخاصة ومن بينها: 
العسل،  شهر  لعبة  بامعروف،  قلبي  مالك  يا  حارتنا،  ي  الحب  اإسكاي،  معروف 

الكراي اموسيقية.
والجوائز: التكريم 

كان من امنطقي أن تتوج تلك امسرة الفنية الرية للفنانة القديرة سهر امرشدي 
بحصولها عى الكثر من الجوائز والدروع وبعض مظاهر التكريم ومن أهمها:

 - حصولها عى عدد كبر من الجوائز عن بعض أدوارها بعدة مهرجانات سينائية 
سواء أدوار البطولة امطلقة أو بعض اأدوار الرئيسية.

أو  التلفزيونية  البطولة  أدوار  بعض  عن  الجوائز  من  كبر  عدد  عى  حصولها   -  
اإذاعية امتميزة.

امهرجانات  ببعض  التحكيم  لجان  من  عدد  ورئاسة  عضوية  ي  مشاركتها   -  
السينائية وامرحية امحلية والعربية.

الدوي«  امرحي  »قرطاج  مهرجان  من  واآداب  الفنون  وسام  عى  حصولها   -  
بتونس.

امرية  »الجمعية  تنظمه  )الذي  العري«  »امرح  مهرجان  درع  عى  حصولها   -  
لهواة امرح”( بدورته الرابعة مارس 2005.

السابعة عرة  التجريبي« ي دورته  الدوي للمرح  التكريم مهرجان »القاهرة   -  
سبتمر 2005.

 - التكريم عن مجمل أعالها امرحية بالدورة اأوى مهرجان »رم الشيخ الدوي 
مرح الشباب« عام 2016.

للمرأة« ي  العامي  »اليوم  واموسيقى« مناسبة  للمرح  القومي  »امركز  تكريم   -  
مارس 2017 مكتبة القاهرة الكرى.

نظمتها  التي  امرية،  والدراما  السينا  ي  امثالية«  »اأم  باحتفالية  التكريم   -  
»الهيئة العامة لقصور الثقافة« عام 2017 مركز الهناجر باأوبرا.

أبريل  العري« ي  الخامسة عر مهرجان »امرح  الرئاسة الرفية للدورة   - توي 
.2017

 - توي الرئاسة الرفية للدورة اأوى مهرجان »رم الشيخ اأفرو آسيوي للسينا 
والفنون والسياحة« ي سبتمر 2017.

وهو  والسينا«،  التمثيل  أنصار  »جمعية  إدارة  مجلس  رئيسية  أول  انتخابها   -  
امنصب الذي تحملت مسئوليته منذ عدة سنوات وحتى اآن.

وما سبق يتضح جليا أن الفنانة الراسخة سهر امرشدي - والتي تعد رمزا من رموز 
قوتنا الناعمة - قامة وقيمة فنية سامية وفنانة مثقفة ومتميزة، وا مكن أحد أن 
يختلف عن مكانتها الرفيعة ي حياتنا الفنية، فهي إحدى فنانات زمن الفن الجميل 
ودأبهن،  وخراتهن  وثقافتهن  موهبتهن  مسرته  إثراء  ي  امشاركة  استطعن  الاي 
من  جدا  مبكرة  فرة  ي  وهي   - الفنية  بداياتها  منذ  استطاعت  قد  وأنها  خاصة 
عمرها - لفت اأنظار إى موهبتها وإثبات وجودها الفني، ولعل ذلك يرجع لعدة 
واإرار  الدأب  امؤكدة،  موهبتها  التالية:  النقاط  ي  إجالها  مكن  أساسية  عوامل 
عى تحقيق النجاح والتميز، قدرتها الرائعة عى االتزام الفني واانضباط بامواعيد، 
حرصها عى صقل موهبتها باكتساب الخرات الازمة بالتعاون منذ مرحلة البدايات 
تتمتع  القديرة  الفنانة  هذه  فإن  سبق،  ما  كل  وبخاف  الفنية.  القمم  بعض  مع 
ببعض السات اأخرى التي ميزها وتجعلها تأر القلوب برعة خاطفة، ولعل من 
اأداء  تقديم  للقدرة عى  وبامتاكه  نرات متميزة،  أهمها متعها بصوت معر ذي 
انتباهنا،  شد  ي  فينجح  للدور،  الدرامية  للمتطلبات  طبقا  النغمي  والتلوين  امعر 
والطبيعية  بالصدق  أدائها  نصف  أن  مكننا  عامة  وبصفة  الجميل.  بصداه  ومتعنا 
مفرداتها  توظيف  ي  مهاراتها  اإشادة  مكننا  كا  اممتنع،  بالسهل  آخر  بتعبر  أو 
الفنية امختلفة ومن بينها توظيف الحركة واإشارة وأيضا امشاركة ي ااستعراضات 
ضبط  وعى  اأحاسيس  مختلف  عن  التعبر  عى  بقدرتها  وكذلك  اأمر،  تطلب  إذا 
خاصة  الدرامية،  الشخصيات  مختلف  وتجسيد  اانفعال،  ي  والتحكم  امشاعر 
الراجيدية  الطويلة بوعي وحساسية ي أداء اأدوار  بعدما أمدتها ثقافتها وخراتها 
الجادة وكذلك اأدوار ااجتاعية الخفيفة التي تتسم بخفة الظل. ومكن أن نلمح 
ظل  وقد  طبيعي  وهذا  الرصن،  امرحي  اأداء  من  خفيفة  مسة  امتميز  أدائها  ي 

امرح هو مجال عشقها اأول.

بداية  با  حكاية  مدينة،  قصة  أرابيسك،  العائلة،  بيت  )ج1(،  الحلواي  بوابة 
ي  ينام  أحد  ا  واأرض،  امري  اللياي،  محاكمة  صبايا،  يا  عطشان  نهاية،  وا 
)ج1،  أريد رجا  والطن،  النار  الوحوش،  الخوف، موعد مع  اإسكندرية، طريق 
2(، طايع )تحت اإعداد(، وذلك بخاف بعض التمثيليات والسهرات التلفزيونية 
جاهز  العقل،  ي  رصاصة  الرحلة،  لأقارب،  عزاء  ا  شقة،  نصف  بينها:  ومن 
وتفصيل، الشيخ شيخة، الرحلة، رصاصة ي العقل، نصف شقة، ا عزاء لأقارب، 

موعد مع الزمان.
اإذاعية اأعمال  ثالثا: 

لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  إننا  الشديد  لأسف 
الفنانة القديرة،  اإذاعية، وبالتاي يصعب حر جميع امشاركات اإذاعية لهذه 
امنوعات  برامج  من  كبر  عدد  ببطولة  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهمت  التي 
امسلسات  بينها  ومن  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  مدار  عى  الدرامية  واأعال 
والتمثيليات التالية: الورثة امحرمون، أريد هذا الرجل، اأبيض واأسود، أها يا 
حب، مدرسة امشاغبن، الخطاب، ودارت اأيام، الفلوس والحب، بنت مدارس، 

الليل طويل، الطوفان.
المسرحية اأعمال  رابعا: 

عى  بالوقوف  تستمتع  الذي  واأساي  اأول  عشقها  مجال  هو  امرح  ظل 
امرحية  مشاركاتها  أول  منذ  حرصت  فقد  ولذا  محرابه،  ي  والتبتل  خشباته 
إليها،  هي  وتضيف  رصيدها  إى  تضيف  التي  الرئيسية  اأدوار  تلك  أداء  عى 
سيدات  وسط  متميزة  مكانة  اسمها  وتضع  وجودها  تثبت  أن  فاستطاعت 
إى  التنويه  ويجب  هذا  الكوميدية،  أو  الراجيدية  باأدوار  سواء  العري  امرح 
أنها قد رفضت التعين بجميع فرق مسارح الدولة وفضلت أسلوب التعاقد مع 
وذلك  لرصيدها،  تضيف  التي  امتميزة  اأدوار  إحدى  أداء  ترشحها  التي  الفرقة 
حتى يكون لها حرية ااختيار بعيدا عن روتن وقيود الوظيفة، وبالفعل شاركت 

ببطولة عدد كبر من امرحيات من إنتاج جميع فرق الدولة تقريبا.
مرحية،  وثاثن  خمسة  ببطولة  مشاركتها  امرحية  أعالها  قامة  وتتضمن 
ومكن تصنيف امرحيات التي شاركت ي بطولتها طبقا اختاف الفرق وللتتابع 

التاريخي كا يي:
تشيكوف  مع  سهرة   ،)1963( الشجرة  طالع  يا  الجيب«:  بفرقة”مرح   -  1

)1963(، بستان الكرز )1964(، امشخصاتية )الجيب 1971(.
أكتوبر،  ي  حدث   ،)1964( السور  خارج  رحلة  القومي«:  »امرح  بفرقة   -  2
سالومي  رقصة   ،)1977( ومراي  هي   ،)1975( اأحمر  النر   ،)1973( السؤال 

اأخرة )1999(.
3 - بفرقة »امرح الحديث«: ي سبيل الحرية )1965(، لياي الحصاد )1968(، 
جواز عى ورقة طاق )1972(، الثأر ورحلة العذاب )1982(، الحامي والحرامي 

)1989(، لأمام قف )1994(.
4 - بفرقة »امرح العامي«: وراء اأفق )1964(، اأرملة الشابة )1964(.

حارتنا  ي  الحب   ،)1967( اإسكاي  معروف  الكوميدي«:  »امرح  بفرقة   -  5
.)1972(

)وزارة  إيزيس   ،)1982 الثقافة  )وزارة  الفرج  روض  اأخرى:  الدولة  فرق   -  6
)الطليعة  واموت  الحب  سوناتا   ،)1990 )الشباب  امولد  دنيا   ،)1986 الثقافة 

1997(، يوم من هذا الزمان )الغد 2003(.
)امرح  امراية   ،)1958  - الحر  )امرح  امدق  زقاق  الخاص:  القطاع  فرق   -  7
العسكري - 1966(، يامالك قلبي بامعروف )امدبوليزم - 1979(، وذلك بخاف 
الكراي  العسل )1973(،  لعبة شهر  بينها:  أيضا ومن  بعض امرحيات امصورة 

اموسيقية )1985(، التاج امسحور )امرح - 2005(.
مخرجي  كبار  من  نخبة  مع  السابقة  اأعال  مجموعة  خال  من  تعاونت  وقد 
الزرقاي، حمدي  الرحيم  اأساتذة: عبد  بينهم  امرح من مختلف أجيال ومن 
حسن،  كال  يس،  كال  الدمرداش،  نور  السباع،  محمود  وصفي،  عمر  غيث، 
سعد أردش، كرم مطاوع، د.كال عيد، أحمد عبد الحليم، نجيب رور، فاروق 
الدمرداش، عبد الحفيظ التطاوي، محمد فاضل، د.هاي مطاوع، عبد الغني زي، 

د.هناء عبد الفتاح، د.عمرو دوارة، فاروق زي، عباس أحمد، هشام جمعة.
مسرة  امرشدي  سهر  للفنانة  امرحية  امسرة  أن  عى  التأكيد  ويجب  هذا 
جدا  مبكرة  فرة  ي  استطاعت  قد  وأنها  خاصة  امقاييس،  بكل  فعا  مرفة 
الحصول عى فرص البطولة امطلقة، وبالتاي يحسب لها عدم مشاركتها إا بأداء 
الفنية، وكذلك  تأكيد موهبتها وقدراتها  استطاعت من خالها  التي  اأدوار  تلك 
الناقد  ويستطيع  أدوارها،  تنوع  عى  امرحي  مشوارها  طوال  الشديد  حرصها 
امركبة،  اأدوار  مختلف  أداء  ي  مهاراتها  مدى  لها  ويسجل  يرصد  أن  امتخصص 
بامرحيات  الشخصيات  بعض  أداء  تجيد  أن  استطاعت  امثال  سبيل  وعى 

 فواصل
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المسرح هروب كتاب 
 ، القادمة  الشهور  ي  امرح  كتاب  سيواجهها  جديدة  مشكلة 
بإعطاء  الفنية  امصنفات  عي  الرقابة  قرار  من  تأي  امشكلة 
ي  تنفيذه  امراد  امرحي  للنص  واحد  عام  مدة  رقاي  ترخيص 
مسارح اأقاليم بعد أن كان الرخيص مدة عر سنوات ، وهذا 
يعني أن عي امؤلف أي نص مرحي يتم تجهيزه ليقدم عي 
مر  محافظات  كل  ي  امنترة  الجاهرية  الثقافة  مسارح 
عليه أن يحصل عي ترخيص رقاي لنصه ي كل مرة يقدم فيها 
موقع  ليقدم ي  عام  كل  النص  اختيار  تم  ما  فإذا   ، النص  هذا 
مع   ، نصه   ترقيب  بإعادة  يطالب  أن  امؤلف  فعي  مختلف 
العلم أن هذا امؤلف ا يستفيد ماديا من تقديم نصه إا مرة 
لبيع  القانوي  ااستغال  مدة  وهي  سنوات  خمس  كل  واحدة 
وقوميات  وقصور  بيوت  فرق  تظل  ذلك  عي  وبناءا   ، النص 
مسارح اأقاليم تقدم النص طوال هذه الفرة من دون الحاجه 
نسخ  بتحضر  امؤلف  مطالبة  أو  للرقابة  النص  إرسال  إعادة 
قادما من  السفر  عناء  يتكلف  أن  أو   ، امرح  وتقدمها إدارة 
جيبه  من  ويدفع  مرحيته  تنازل  بعمل  يقوم  لي  الصعيد 
مقابل  أي  با  ذلك  وكل   ، الجنيهات  من  وعرة  مائة  الخاص 

مادي ...!
يفعل ذلك امؤلف راضيا ي امرة اأوي أنه سيتعاقد ماديا عي 
نكرر  ــ  يتحمل  لن  لكنه   ، مدة خمس سنوات  النص  استغال 
للتأكيد عي ما يحدث ــ مشاق السفر وتبعة نسخ خمسة صور 
تنازل مائة وعرة جنيهات ي مقر  ، وكذا عمل  للنص  ضوئية 
تستهلك  تلك  الرقيب  وعملية   ، الفنية  امصنفات  عي  الرقابة 
يوما كاما من الكاتب ، وكل ذلك أن مخرجا ما يريد أن يخرج 
نصه مرة ثانية ي العام التاي للعام الذي تعاقد فيه ، وامؤلف  

ببساطه لن يستفيد شيئا مقابل ذلك عي اإطاق .
ذلك  فعل  عي  القدرة  لديهم  ليس  سادة  يا  امرح  كتاب 
لتقديم  يتقاضونها كأجر  التي  القليلة  فالقروش   ، بشكل مجاي 
مشجعه  وا  كافية  ليست  سنوات  لخمس  نصهم  واستغال 
ماديا  امرهقة  امشاوير  بكل هذه  يقوم  الكاتب  يظل هذا  لي 
وا  الفنان  يفيد  ا  الذي  القرار  هذا  عيون  أجل  من  وعصبيا 

إدارة امرح ، وا فن امرح نفسه ي يء ..
ا  فإنني  القرار  هذا  من  لاستفادة  وجوه  هناك  كانت  وإن 
وماذا  ..؟  القرار  هذا  من  تلك  ااستفادة  وجوه  هي  ما  أعرف 
يتم تخفيض مدة الرقابة للنص من عرة سنوات لسنة واحدة 
، ماذا م يتم التخفيض لخمسة سنوات مثا ...؟! إن كان هناك 
وامفرض  اأجدى  فمن   ، التخفيض  هذا  من  قصوي  رورة 
أنهم  الفنانن وخاصة  اأمور عي  إدارة  أية   ، اإدارة  تسهل  أن 
بالقياس  زهيدة  وبأجور  ومرهقة  صعبة  ظروف  ي  يعملون 
لجهات إنتاجية حكومية أخري ، هذا ي أن العائد الثقاي الذي 
يكون  قد  الجاهرية  الثقافة  مرح  عروض  من  تحصيله  يتم 
الجهات  هذه  من  كثرا  أكر  بشكل  الجاهر  ي  ومؤثرا  فاعا 

اإنتاجية اأخرى التي يتمركز معظمها ي القاهرة .
جمهور القاهرة مزدحم بالفعاليات ي حن أن جاهر اأقاليم 
، وعندما يتم تقديم عرض مرحي  التليفزيون  ا يعرفون غر 
، كا أن عدد متفرجيهم  لهم  لهم فإن ذلك مثل فرحا شديدا 
القاهرة  عروض  أحد  مشاهدي  عدد  يفوق  قد  واحدة  ليلة  ي 

ي عرة أيام .
 ، اأمر  النظر ي هذا  إعادة  أنه يجب  أعرفه  أطلبه وما  ما  كل 
الوقت الحاي وإن كان هناك  ا نطالب بإصاح أمور أخري ي 
اأجواء  ، ولكننا نطالب ي ظل هذه  الكثر ما يجب إصاحه 
امرحية  الحياة  عصب  فهم   ، اأقاليم  بفناي  الرحمة  امتوترة 
يتسنى  حتى  عنهم  التخفيف  وكذلك   ، فاعليها  وأكر  مر  ي 
مشحونة  غر  أجواء  ي  وامهمة  الجادة  عروضهم  تقديم  لهم 
من  بسيطا  ولو  قدرا  لهم  تتيح  أجواء  اإنفعال،  وا  بالغضب 
ونفقد  اإقليمي  امرح  ي  العمل  من  يهربوا  ا  حتى  الحرية 
بذلك حائط الصد الثقاي اأخر ي مقاومتنا لإرهاب ، فامرح 

وفن امرح فقط هو القادر عي هذة امواجهة وبراوة.



    

الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  الفنان  أكد 
»قوافل  مروع  إطاق  يتم  سوف  أنه  للمرح، 
ينظمه  الذي  إيديك«  بن  امرح   - التنوير 
امجلس اأعى للثقافة بالتعاون مع البيت الفني 
امروع  ويقوم  الثقافية،  التنمية  وصندوق 
امدارس  من  بعدد  مرحية  عروض  تجوال  عى 
البحري  الوجه  ومحافظات  بالقاهرة  والجامعات 
من  فعالية  أول  تنطلق  حيث  والقناة،  والقبي 
مرح جامعة عن شمس، الذي يستضيف عرض 
»قواعد العشق ٤٠« عى مرح امدينة الجامعية 
فراير،   ١١ اموافق  اأحد  مساء  السابعة  مام  ي 
يعقبه عدد من العروض امرحية عى مدار شهر 
فراير كمرحلة أوى، حيث يتضمن امروع ثاث 
وأبريل  مارس  شهري  مدار  عى  أخرى  مراحل 
الدايم  عبد  إيناس  د.  رعاية  تحت  بامحافظات. 
وزير الثقافة، وبالتعاون مع وزاري التعليم العاي 

والربية والتعليم. 
الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  الفنان  قال 
ينظمه  التنوير«  »قوافل  مروع  إن  للمرح 
العام  اأمن  من  مبادرة  للثقافة  اأعى  امجلس 
البيت  مشاركة  وتأي  ربيع،  حاتم  د.  للمجلس 
لوصول  الدامة  امساعي  إطار  ي  للمرح  الفني 

العروض امرحية أكر عدد ممكن من الجمهور 
مبدأ  تحقيقا  والجامعات،  امدارس  طاب  خاصة 
التي  الظامية  اأفكار  الثقافية، ومقاومة  العدالة 

يسعى امرح داما للحد منها.
للمرح  الفني  البيت  أن  »مختار«  وأضاف 

قد حققت  العروض  من  مختارة  انتقى مجموعة 
وتخاطب  ونقديا،  جاهريا  نجاحا  بالفعل 
العشق  “قواعد  منها  وتساؤاتهم،  الشباب  فكر 
أعى  حقق  الذي  حسان،  عادل  إخراج  من   ”٤٠
اماي،  العام  للمرح  الفني  للبيت  إيرادات 

وهو  كرم،  تامر  إخراج  الغناء”  قتلوا  أن  و”يوم 
العرض الحاصل عى جائزة أفضل عرض بامهرجان 
اماضية،  دورته  ي  امري  للمرح  القومي 
تراه”  “كأنك  و  أخرى،  جوائز  عدة  إى  باإضافة 
الذي حقق مشاهدات  إخراج ماهر محمود،  من 
مرتفعة عند عرضه محافظات الصعيد، و”السرة 
حقق  الذي  الصغر،  محمد  إخراج  الهامية” 
شباب  من  عدد  مشاركة  كبرا  جاهريا  نجاحا 
عروض  إى  باإضافة  فيه،  بالتمثيل  الجامعات 
وانتصار”  و”عبور  الكبرة”  “الليلة  منها  اأطفال 
من  وغرها  بامدارس،  تجوالها  امقرر  من  التي 

العروض.
الفنان  بن  تنسيقي  اجتاع  عقد  قد  تم  كان 
الخميس  يوم  ربيع،  حاتم  ود.  مختار  إساعيل 
اماي بامجلس اأعى للثقافة، لوضع التحضرات 
اأحد  يوم  امروع  بانطاقة  الخاصة  النهائية 
كان  شمس،  عن  جامعة  مرح  من  امقبل 
منسق  هاشم  محمد  امهندس  بحضور  ااجتاع 
ووائل  للمرح،  الفني  البيت  لعروض  القوافل 
اأعى  امجلس  من  القوافل  منسق  إساعيل 

للثقافة.
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حرية اإبداع!.. وهل يختلف أحد عى هذا الهدف، ا أظن. 
تنهي  قد  معارك  ي  للدخول  ومستعدون  بل  معه،  فكلنا 
أنهم  يتصورون  من  اإبداع  حرية  مس  أا  أجل  من  حيواتنا 

أوصياء أو وسطاء بيننا وبن اإله.
ي  نظره،  وجهة  ي  حر  حر..  وامبدع  حر..  فاإبداع  نعم 
كام  هذا  وللكون.  بل  وللعام  للمجتمع  نظرته  ي  رؤيته، 
بديهي، وا أظن ونحن ي القرن الواحد والعرين كنا نحتاج 
إى ترديده أو التذكر به، إذن ماذا؟.. ماذا نذكره اآن وبهذه 
الحابل  فيها  اختلط  التي  اأيام  أنها  اأيام؟  تلك  ي  القوة 
بالنابل، وباتت البديهيات ألغازا، وصار للمصطلح ألف وجه 

ووجه.
ولذلك، رما كان علينا أن نعيد امصطلح إى أصله، أن نفككه، 

لنكتشف مثا أنه يتشكل من مقطعن )حرية( و)إبداع(.
من  “أخص  هو  الذي  اإبداع،  وهو  أا  الثاي  بامقطع  ولنبدأ 
بالجديد”  “اإتيان  هو  والذي  الفاسفة،  يصفه  كا  الخلق” 
وا  للكلمة،  الحري  بامعنى  خلق  نعم،  “خلق”.  هو  والذي 
)أحسن  بأنه  وتعاى  سبحانه  ذاته  وصف  من  عى  هنا  تزيد 
هو  الخلق  ي  درجات  هناك  بأن  إلهي  تأكيد  ي  الخالقن( 

وحده الذي متلك أحسنها.

من  “الخلوص  اللغوي  تجريدها  ي  فهي  )حرية(  وأما 
عليها  »يكون  حالة  وهي  اللؤم”،  من  الرق،  من  الشوائب، 
ويتّرف  غلبة  أو  قيد  أو  لقهر  يخضع  ا  الذي  الحي  الكائن 

طبًقا إرادته وطبيعته، خاًفا للعبودّية«.
عى  يؤكدوا  أن  خاصة(  )ااجتاعيون  العلاء  ينَس  م  وهنا 
حر  أنك  معنى،  تر”..  م  ما  “حر  فأنت  الحرية،  هذه  أطر 
ماما ي أن تتعرى وتتجرد من مابسك، لكنك لست حرا أبدا 
مارس  أن  ي  ماما  حر  وأنت  هذا.  عريك  أرى  تدعني  أن  ي 
الجنس، لكنك لست حرا أبدا ي أن مارسه علنا أو قهرا، وأنت 
اأصوات،  أقبح  من  أقبح  صوتك  كان  ولو  تغني  أن  ي  حر 

لكنك لست حرا أبدا أن تسمعني صوتك القبيح.. وهكذا.
 - اإبداع  حرية   - مصطلحا  لتكون  الكلمتن  ضممنا  ما  فإذا 
أي خلقا  إبداعا،  بكونه  أوا  أنه مصطلح مروط،  سنكتشف 
وكيف  قبحا،  تخلق  أن  جدوى  ما  وإا  وجميا،  بل  جديدا، 
البسيطة  بالقاعدة  محكوما  بكونه  وثانيا  إبداعا؟  عليه  تطلق 

التي تقول “ما م تر”.
واآن، علينا أن نؤكد عى بديهية أخرى، أا وهي أن استخدام 
أصابع  عى  فضغطك  مبدعا،  منك  تجعل  ا  اإبداع  أدوات 
البيانو ليس بكاٍف وحده أن يصفك اآخرون باموسيقار، وا 

نظمك  حتى  وا  مخرجا،  منك  يصنع  لكامرا  امتاكك  مجرد 
وغرها  هذه  فكل  شاعرا.  منك  يجعل  إيقاع  ذات  لكلات 
الكثر أدوات لإبداع والخلق، ماما مثل )السكن( التي مكن 

أن تقطع بها قالبا للحلوى، كا مكن أن تقتل بها إنسانا.
كثرين  ستجد  امعنى،  يستقيم  وحتى  اإطار،  هذا  وي 
باإبداع  له  ا عاقة  ما  ليتحفوك  اإبداع  أدوات  يستخدمون 
الذي هو خلق جميل. ولكم ي أغنية “بص أمك” خر مثال. 
فهي من حيث إنها تستخدم أدوات اإبداع ا غبار عليها، أما 
ا  هنا  واأمر  نفسك،  وراجع  قف  فأرجوك  إبداعا  باعتبارها 
تحكمه امقاييس اأخاقية التي أنتظر أن أتهم بها من كثرين 
يرفعون راية الحرية ويتناسون امقطع الثاي من امصطلح أا 

وهو )اإبداع(.
وصف  من  ااجتاع  علاء  لنا  حدده  ما  وتأكيدا  وأخرا.. 
أوروبا  ي  بأنه  البعض  بعضنا  نذكر  دعونا  للحرية،  ومعنى 
امتقدمة غر مسموح لك أن مجد “النازية” مثا ي  والدول 
الـ)سامية(..  تهن  بأن  لك  مسموح  وغر  بل  إبداعي،  عمل 
و.. و... و... بينا هنا عى هذه البقعة من اأرض هناك من 

يطالبوننا بحرية )إبداعات( مجد )الصهيونية(!!! 
و....... وللحديث بقية.

محمد الروى

مشروع  يطلقان  للثقافة  واأعلى  الفي  البيت 
والجامعات بالمدارس  ايديك”  بن  المسرح   - التنوير  “قوافل 

أدراك! وما  اإبداع..  حرية 

أحمد زيدان


