
  

بدير: أحمد 
أنفسنا نحاسب  كيف 
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عرض  ليلة   1500
للجمهور« »المسرح  فى 
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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

القادم والطوفان   .. يوترن 
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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

إبراهيم الحسينى 

امتابعات النقدية

محمد مسعد

رئيس قسم اأخبار

أحمد زيدان

رئيس قسم التحقيقات

حازم الصواف

الديسك امركزى

محمود الحلواى

فوتوغرافيا

مدحت صرى
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أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 

عبد الحافظ بخيت
05 مارس 2018العدد 549

الغاف

يوترن..
والطوفان القادم

داخل

03 متابعات
امخرج نار عبد 
امنعم: بروفات 

»ديوان البقر« أول 
مارس واافتتاح

 ي أبريل 

05 متابعات
»الخوف« و»نار 

العشق« و»شباب 
ضد اإرهاب« 
مهرجان مراكز 
الشباب بالرقية

20كاى ماى .. كوميديا بروح الفارس تنتهك تابو

12

14

06

حوار

تحقيق

متابعات

»ى بيتنا عروسة« 
عودة جديدة لريكو
ي القطاع الخاص

أحمد بدير: »فرصة 
سعيدة«

عرض يعلمنا كيف 
نحاسب أنفسنا

أحد أهم آليات التعليم 
النشط ا تعرف به 
الوزارة .. مروع 
مرحة امناهج ي 

عيون أخصائيي امرح
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03متابعات [[

قدمت فرقة عاصمة فخفخينا للفنون العرض امرحية عرض »الحفلة« تأليف 
وإخراج محمد أبو الدهب عى مرح عبد امنعم جابر باإسكندرية ي اأول 

من مارس.
وقال امخرج محمد أبو الدهب إن عرض الحفلة يتناول معاناة امجتمع بشكل 
كوميدي ساخر، ودراما واقعية، كا يجمع بن مدارس كثرة للمرح ويحتوي 

العرض إثارة وتشويقا للمشاهد وغموضا وعبثا.
مريم  سليم،  أحمد  فهمي،  أمن  عامر،  سامح  ديدا،  أرف  بطولة  العرض 
البنا،  وليد  محمد،  ميدو  حادة،  محمد  عاد،  هاجر  شعبان،  محمود  حسام، 
ناني عمرو، سليم نبيل، محمد ميشو، جوي سليم، أمن عاد، عمرو محمود، 
أماي فرج، نادر أحمد، وفاء، أحمد زين، دنيا عي، محمد خالد، دنيا إبراهيم، 
مصطفى سعد، مرنا أحمد، موسيقى يار أمن، مابس محمد ر شدي، ماكير 
إسام سمسم ومحمد  وفوتوجراف  تصميم  زيزو،  إكسسوار محمد  غازي،  عي 
فني  منتج  ديدا،  أرف  أول  مساعد  فهمي،  أمن  منفذ  مخرج  امقصود،  عبد 

حسام اأمر.

مي عبد امنعم

اإدارة  عام  مدير  الرنوي  جال  اميس  قالت 
العامة لثقافة الطفل إنه سوف تجتمع لجنة من 
مشاريع  اختيار  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
الطفل هذا اموسم عى مستوى الجمهورية، وقد 
اتفقت اللجنة واإدارة عى أن ااختيار لن يراعي 
نظرا  امروع  يتم  سوف  إما  الجغراي  الجانب 

لجودة امروع الفنية والربوية والرفيهية.
عرضا  يقدم  إقليم  كل  أن  لوحظ  وأوضحت: 
فرع  كل  يقوم  بالتاي  اموسم،  ي  واحدا  مرحيا 
بتقديم عرض مرح للطفل كل خمس سنوات؛ 
ما يؤثر ي انحسار عروض مرح الطفل وقتل 
هذا  اإدارة  حرص  إى  مشرة  الصغرة،  امواهب 
وتقديم  امرية  اأقاليم  كل  مشاركة  عى  العام 

عرض من كل اأقاليم.

عرضا  يقدم  سوف  أنه  الرنوي  اميس  وأكدت 
بامناطق  اإداره  اهتام  إقليم،  بكل  حدوديا 
هذا  تقدم  أنه سوف  موضحة  النائية،  الحدودية 
اموسم 6 عروض ي امناطق الحدودية: الشاتن 
الجديد  والوادي  مطروح  ومرى  والغردقة 
القصور  مشاركة  إى  باإضافة  سيناء،  وجنوب 
عدد  تقديم  ي  الطفل  مرح  إدارة  امتخصصة 

من العروض.
ريف  امخرج  مع  اجتاعا  عقدت  وتابعت: 
عمرو  وامخرج  امرح  إدارة  مدير  الدين  صاح 
مناقشة  باإدارة  الطفل  نوادي  مسئول  حمزة 
وطرق  الطفل  مرح  تواجه  التي  امشكات 
تقويم  وكيفية  الطفل  مرح  عروض  زيادة 

امواهب الصغرة.

إدارة  مدير  الدين  صاح  ريف  امخرج  وقال 
العامة  باإدارة  اموسيقى  وفرق  الطفل  مرح 
نوادي  بن  عرضا   20 اختيار  تم  الطفل:  لثقافة 
ورائح طفل عى مستوى الجمهورية من مجمل 
قمنا  وبالفعل  ااختيار،  للجنة  امقدمة  العروض 
ببدء  لتقوم  العروض  لجميع  اارتباطات  بإرسال 
تبدأ  وسوف  امرحية،  مشاريعها  عى  العمل 
مارس  منتصف  من  العرض  امشاريع  جميع 
بعد  امرح  لنوادي  إنجاز يحسب  2018، وهذا 
اأخطاء  بدراسة  اإدارة  تقوم  وتابع:  إنشائها. 
لتخطي  جاهدة  وتسعى  اموسم  ي  التي حدثت 

هذه اأخطاء ومعالجتها بشكل تام.

شياء سعيد

المنعم: عبد  ناصر  المخرج 
أبريل  في  واافتتاح  مارس  أول  البقر«  »ديوان  بروفات 

»الحفلة«
المنعم  على مسرح عبد 
باإسكندرية جابر 

الطفل:  لثقافة  العامة  اإدارة  مدير 
للطفل حدودية  وعروض  الجغرافي  التوزيع  وليس  الفيصل  هي  الجودة 

جديدة  برؤية  ولكن  البقر«  »ديوان  مرحية  تقديم  سيعيد  إنه  امنعم  عبد  نار  امخرج  قال 
أن  إى  مشرا  دسوقي،  محمد  امخرج  برئاسة  الهناجر  مرح  عى  الباد،  به  مر  ما  مع  تتناسب 
الروفات سوف تبدأ ي أول مارس مهيدا لعرضه ي شهر أبريل، العرض قدمه امخرج الراحل كرم 

مطاوع عام 1995، وشارك ي بطولته وقتها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد حاوة.
وأشار امخرج نار عبد امنعم إى أن امرحية تتناول حكاية تراثية من »كتاب اأغاي« لأصفهاي، 
يتحدث الكاتب فيها عن كيفية سيطرة اأوهام عى العامة من قبل الجاعات اإسامية امتشددة، 
نار  اتقاء  الجاعات  تلك  وادعاء  الهدامة،  اأفكار  بث  خال  من  الشباب  عقول  عى  وسيطرتهم 

جهنم بأفعال مزيفة وضالة.
وأكد عبد امنعم أن امرحية تواجه الفكر الجهادي الذي يقوم بتوظيف الدين من قبل الجاعات 

اإسامية السياسية للسيطرة عى الشعوب، وخلق مجتمع »قطيعي« كأنه مجموعة من اأبقار.
تأليف  البقر« بطولة سامي مغاوري، يحيى أحمد، طارق كامل، مارينا عادل، مروة عيد،  »ديوان 

محمد أبو العا الساموي، إخراج نار عبد امنعم.

ياسمن عباس

تستعد فرقة قر ثقافة بنها امرحية لتقديم العرض 
وتدور  العام(،  )امفتش  الساخر  السياي  امرحي 
بداية  الفساد  غارقة ي  العرض حول محافظة  أحداث 
من امحافظ أو حاكم امدينة وقياداتها، ويصلهم خر 
قدوم مفتش عام متنكرا ي مهمة رية للتفتيش عى 
هذه امحافظة وكتابة تقارير عنها، فيبدأ الشك ي كل 

غريب يصل للمحافظة.
هبة  بدوي،  ريف  منتر،  ريف  بطولة:  العرض 
عيطة،  أبو  محمد  عمر،  محمد  مري،  السيد  حسن، 
عاطف الليثي، محمد سمر، محمد أبو عجيزة، محمد 
غائب  ترجمة  نيقواي جوجول،  تأليف  الشاعر،  نار 
موسيقي  إعداد  محسن،  رنا  ديكور  فرمان،  طعمة 
وألحان أحمد يري، مخرج منفذ محمد عمر، إعداد 

وإخراج محمد بحري.

مها بدر

بنها  في  الفساد  عن  يبحث   
العام المفتش 
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04 ]متابعات

الطفل  مرح  مدير  يوسف  حسن  الفنان  قال 
هو  ما  كل  تقديم  ي  مستمر  امرح  غن 
افتتاح مرحية  جديد وشيق لأرة, مشرا إى 
يري،  سامح  الفنان  بطوله  وقمر«  »شمس 
 15 الخميس  األفي  محمد  إخراج  نور  إناس 
ستعرض  ذلك  وبعد  أضاف:  الحاي،  فراير 
تأليف جود  يونيو  آخر  النيل«  »بياض  مرحيه 
سباق إخراج وائل إبراهيم بطولة جنى الوهبي، 
كذلك  امقرر  ومن  الفريق،  وأعضاء  فريد  واء 
تقديم عرض مرحية »القطط« تأليف صفوت 
مجدي  بطولة  صبحي  صفوت  إخراج  زينهم 

صبحي, مرنا وليد.
أكر  من  أن  يوسف  حسن  الفنان  وأوضح 
للطفل  القومي  امرح  تواجه  التي  امشكات 
بالنسبة  الوزارة  من  امقدمة  اميزانية  ضآلة 
تدريبه  ورش  وإعداد  امرح  عروض  إنتاج 
توفر  تستوعب  ا  اميزانية  أن  مؤكدا  لأطفال، 
مثل  جيدة  عروضا  تحقق  التي  اإمكانيات 
)عرض قصاقيص( و)عرض شمس وقمر( اللذين 

شاركا مهرجانات دولية كرى.
أشار يوسف إى أن هناك مروعا قدمه مديرو 
عنوان  تحت  للمرح  الفني  بالبيت  الفرق 
مرح«،  كل  لدى  اماي  امخصص  »مروع 
ويستهدف أن متلك كل مرح اميزانية الكافية 
له ي اموسم، ثم يحاسب مدير امرح عى ما 
هذا  أن  مؤكدا  اموسم،  نهاية  للجمهور  قدمه 
وأنه  امرح،  مدير  كفاءة  مدى  يرز  امروع 
الشابة  الجديدة  العروض  تنفيذ  ي  يساعد  قد 
حيث  الهيئة،  موظفي  مع  خطواتها  ويير 

الفرص  توفر  التي  الامركزيه  يعمل عى تفعيل 
أمام امواهب الساطعة.

العروض  تقديم  عى  نقتر  ا  نحن  تابع: 
باللغة  عروض،ا  أيضا  نقدم  إما  فقط،  العاميه 
عروض  وهناك  النيل(  )وادي  مثل  العربية 
استعراضية  وعروض  كوميدية  وعروض  عرائس 

وعروض وطنية مثل )عبور وانتصار(.
أضاف: نحن ننشئ ورشا مجانية مختلفة لتنمية 
وإلقاء  مثيل،  ورش  ومنها  أطفالنا  عند  اموهبة 
وغناء  وكورال  ورسم  تشكيي  وفن  واستعراض، 
يتأهلون  اأطفال  من  امتدربن  وبعض  وعزف، 
مثلا  مرحية  أعال  منفردة  بطولة  لتقديم 

حدث ي عرض كابن ماجد، وعرض أكشن كا 
أن  إى  أيضا  أشار  كرى.  مهرجانات  يتأهلون 
مهرجانات  الفرقة  عروض  من  عدد  تصعيد  تم 
اإبداع  مهرجان  منها  كثرة  وعربية  دولية 
الطفولة ي اأردن، حيث شارك عرض قصاقيص 
وحصل عى ثاث جوائز، وحصل العرض نفسه 
سلطنة  مهرجان  ي  أخرى  جوائز  ثاث  عى 
مهرجان  وقمر  شمس  عرض  شارك  كا  عان، 
جوائز،  ثاث  عى  وحصل  امغرب  ي  بركان 
بدر  عرض  حصل  الدوي  الكويت  مهرجان  وي 

البدور عى جائزة أفضل عرض.

شياء سعيد

»أنا  امرحي  العرض  لتقديم  امرايا  فرقة  تستعد 
اإساعيلية،  ثقافة  قر  مرح  عى  وكلنا«  وإحنا 
صاح  ريف  تأليف  العرض  القادم.  مارس   10

الدين، إعداد وإخراج وسنوغرافيا أحمد حزين. 
لهم  شخصيات  أربع  حول  العرض  أحداث  تدور 
بينهم  يحدث  واحد،  شخص  وكأنهم  الهوية  نفس 

راع عى فتاة مثل لكل منهم رمزا للحياة. 
عنر  هو  للنص  اختياره  أسباب  إن  امخرج  قال 
به  النص  أن  إى  باإضافة  يحويه،  الذي  التشويق 
ورشة  بعمل  يقوم  جعلته  صعبة  مثيل  مساحات 
نتاج  يعد  العرض  أن  إى  مشرا  العرض،  بدء  قبل 
مثل  م  العرض  إنتاج  أن  أضاف  الورشة،  هذه 

صعوبة أنه يعتمد عى ديكور بسيط. 
الله  عبد  رمضان،  يار  بطولة  وكلنا«  وإحنا  »أنا 
أحمد  محمد،  آيه  طارق،  عاء  جوده،  كريم  فرج، 
محمد  هشام،  عمر  شوقي،  الرحمن  عبد  الشامي، 

العطار، أحمد محمود صاح. 

رنا رأفت  

وكلنا«  وإحنا  »أنا 
اإسماعيلية »ثقافة«  فى  اإنتاج عملية  يسهل  الفرق  مزانية  استقال  مشروع 

للطفل: القومي  المسرح  فرقة  مدير 

ولكن« »كلمة 
العرب برج  دائم  مسرحي  فريق  لتكوين  بداية 

ثقافة  لفرع  التابع  العرب  برج  ثقافة  قر  مرح  فريق  قدم 
الجمعة  يوم  وذلك  ولكن«،  »كلمة  امرحي  العرض  اإسكندرية، 

23 فراير مقر القر.
الربية  أساليب  يتناول  العرض  بأن  حسام  أحمد  امخرج  رح 
ا  اآباء  جعلت  واأبناء  اآباء  بن  الفجوة  أن  موضحا  الخاطئة، 
الفرصة للتعبر  أبنائهم وا يتيحون لهم  يستمعون إى وجهة نظر 

عن آرائهم ي ما يخص حياتهم.
الحاي  فالجيل  اأبناء،  جانب  أيضا  يناقش  العرض  أن  وأضاف 
أصبح يرد ردودا عنيفة أمام من يكرهم سنا بحجة أن الكبار من 
القديم، وقد مت معالجتها بطريقة كوميدية حتى يتقبلها  الجيل 
امرحي  التدريب  ورشة  نتاج  امرحية  أن  إى  مشرا  الجمهور، 
التي أقيمت بالقر مدة شهر كامل بهدف تكوين فريق مرحي 

دائم للقر من الشباب.
أحمد  حسن،  حسام  الحامي،  محمد  مثيل  ولكن«  »كلمة 
بسمة  محمود،  رحمة  حمدي،  هشام  مهدي،  إيهاب  مصطفيى، 
محمد،  كريم  والطفل  الله  عبد  خالد،  أساء  محمد،  هناء  أحمد، 
وكروجراف  موسيقى  هجرس،  محمد  أشعار  بدر  محمد  تأليف 

الفنان محمد خميس.

دنيا محمد
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»عطيل« 
الفيوم ثقافة  قصر  مسرح  على 

اأبلج أبناء  اإرهاب«  ضد  و»شباب  العشق«  و»نار  »الخوف« 
مدارس  يجوبون 
بـ»معجزة« الفيوم  بالشرقية الشباب  مراكز  بمهرجان 

متابعات [[

العرض  لتقديم  تستعد فرقة صاح حامد 
الكاتب  تأليف  »عطيل«  امرحي 
من  الذي  »شكسبر«،  الشهر  اإنجليزي 
ثقافة  قر  مرح  عى  افتتاحه  امقرر 

الفيوم مارس القادم.
يستعد  أنه  حسني  أرف  امخرج  رح 
لتقديم عرض »عطيل« بفرقة صاح حامد 
معها عرض  قدم  التي  الفرقة  نفس  وهي 
»أحدب نوتردام« الذي شارك ي امهرجان 

القومي للمرح امري.
أوضح أن امختلف ي هذه امرحية التي 
البطل  إنصاف  هو  عطيل  مأساة  تحي 
لونه  إى  االتفات  دون  اإيطالين،  لدى 
أو عرقه، وهو اأمر غر امألوف ي اأدب 

اإنجليزي تحديدا زمن شكسبر.
وقال امخرج إن اختيار النص يرجع لعدة 
موضوعا  يناقش  النص  كون  منها  أسباب 
إنسانيا محما بكم من امشاعر اإنسانية 
تتخللها  حب  قصة  ويحوي  امتباينة، 
من  والكثر  والكراهية  والخيانة  الغرة 

امشاعر.
ببعض  قام  أنه  امخرج  أوضح  كا 
ببنية  يخل  الذي ا  والتكثيف  التعديات 
الحقيقي  الزمن  الدرامية، نظرا أن  النص 
وهو  ساعات،  الثاث  من  يقرب  للنص 
اأمر غر امتاح حاليا ي ظل الرعة التي 

غلفت حياتنا.
أن  اممكن  من  أنه  امخرج  رح  كا 
الختامي  امهرجان  ي  العرض  يشارك 
نال  ما  إذا  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة 
قبل  من  مشاهدته  بعد  مرتفعة  درجات 

لجنة متخصصة من الهيئة.
»عطيل« أشعار أمن النمر، ألحان إيهاب 
مثيل:  صبيح،  يحيى  ديكور  حمدي، 
واء  كامل،  حسام  الديب،  إبراهيم 
شعبان، باسم نبيل، رباب العراقي، سهام 
الساموي،  أحمد  العراقي،  هند  العراقي، 
إخراج  حامد،  صاح  أحمد  منفذ  مخرج 

أرف حسني.

 مريانا سامي

ثقافة  بقر  امرحية  للفنون  اأبلج  أبناء  فرقة  تقدم 
مصطفى  تأليف  »معجزة«  امرحي  اأوبريت  سنورس، 
امعلمن  نقابة  مرح  عى  مام،  محمد  وإخراج  الجزار 
الطفل  مكتبة  مدير  عي  حسن  رعاية  تحت  بسنورس 
امكتبة،  وكيل  الخالق  عبد  ومحسن  بسنورس  والشباب 

وبعدها تقوم بجولة للعرض بامدارس التعليمية.
أوبريت  عن  عبارة  العرض  إن  مام  محمد  امخرج  يقول 
لنا  ليحرر  اأيوي  الدين  صاح  بعودة  حلمنا  عن  يحي 
الدين  صاح  رأى  عندما  مام:  ويضيف  اأسر.  اأقى 
يضعوا  أن  العرب  دعا  اليهود  بيد  أصبح  قد  اأقى  أن 
لكنهم  أخرى،  مرة  اأقى  ليحرروا  يده  ي  أيديهم 
أخرى  مرة  عودته  يطلبوا  م  إنهم  وقالوا  يخذلونه، 

ليدعوهم للقتال، فليذهب ويحررها هو.
صاح  أن  إى  العرض  ختام  ي  اأوبريت  مخرج  ويشر 
صامتن  ووقوفهم  الجميع  تخاذل  من  رآه  ما  بعد  الدين 
منتظرين من يدافع عنهم وعن وطنهم وقضيتهم، يقرر 
أن يفجر نفسه ي امحتلن، وسط ذهول وصمت الجميع.

عن  يعر  بسيط  الديكور  بأن  العرض  مخرج  واختتم 
الحالة وهو عبارة عن خلفيه فقط مرسوم عليها امسجد 
اأقى، ومنى التوفيق والنجاح لأوبريت كا منى عودة 
صاح الدين بشكل حقيقي، ي شخصيات جديدة لتحرير 

بيت امقدس.
محمد  الراوي،  دور  ي  رمضان  محمد  اأوبريت  أبطال 
زين ي دور العريس، يوسف واي ي دور التاجر، محمد 
زياد  سام،  أحمد  ومعهم  العيال،  أبو  دور  ي  أرف 
الدين  صاح  بدور  وقام  محمد،  الرحمن  عبد  محمد، 

يوسف مام.

صفاء صاح الدين

فراير   12 ااثنن  حسن  ليى  مرح  استضاف 
من  الرابعة  الدورة  تصفيات  فعاليات  الحاي 
امدن  شباب  مراكز  العام  ااتحاد  »مهرجان 
للفنون« امقام تحت عنوان »الفن رسالة سام«، 
اموسيقى   – الشعبية  »الفنون  فروع  ي  وذلك 
مركز  اختيار  وسيتم  امرح«،   – والغناء 
ي  الرقية  لتمثيل  قسم  كل  من  واحد  شباب 
اأقر خال  الذي سيقام ي  الختامي  امهرجان 
ي  شباب  مراكز   5 مشاركة  القادم،  مارس  شهر 
تحكيم  لجنة  وبحضور  امهرجان،  أفرع  مختلف 
اموسيقار  من  وتتكون  فرع،  كل  ي  متخصصة 
سمر  والفنانان  كورال(  )موسيقى  أيوب  كرم 
وامخرج  شعبية(  )فنون  الدلة  وأحمد  ريف 

والناقد امرحي محمد لبيب )مرح(.
للفنون  القومي  امركز  مدير  بركات  محمد  قال 
الدورة  هذه  »إن  للمهرجان:  وامنظم  بالرقية 
تتميز عن سابقاتها ي زيادة عدد مراكز الشباب 
مشرا  امختلفة«،  امسابقة  أفرع  ي  امشاركة 
ي  الجوائز  من  الكثر  حصدت  الرقية  أن  إى 
الدورات السابقة، منها امهرجان الختامي حيث 
اأوى  الدورة  ي  السادات  شباب  مركز  حصل 
الثانية حصل عى  الدورة  عى امركز اأول، وي 
مركز  حصل  الثالثة  الدورة  وي  الثانيي،  امركز 

الزقازيق بحري عى امركز اأول.
القادمة  السنوات  ي  للمهرجان  أمنياته  وعن 
ي  شباب  مراكز  كل  يشارك  أن  أمنى  قال: 
محافظة الرقية البالغ عددها 17 مركز شباب 
أمنى  كا  القادمة،  للسنوات  امهرجانات  ي 
العام  هذا  نهائيات  ي  للمشاركن  التوفيق 

وحصاد الجوائز.

ضمن  مرحيات  ثاث  عرض  تم  وقد  هذا 
وهي  بامهرجان  امرح  فرع  فعاليات 
وإخراج  إعداد  راتب  صاح  تأليف  »الخوف« 
الزقازيق  شباب  )مركز  الحميد  عبد  فكري 
وإخراج  تأليف  اإرهاب«  ضد  »شباب  بحري(، 
»نار  الحسينية(،  شباب  )مركز  عطية  خالد 
)مركز  هشام  محمد  وإخراج  تأليف  العشق« 

شباب نار(.
قال:  العشق(  )نار  عرض  مخرج  هشام  محمد 
الدين  لقاء جال  »هو عرض صوي يحي قصة 
حياة  تغر  وكيفية  التريزي،  بشمس  الرومي 
شخص  من  شمس،  ظهور  بعد  ماما  الرومي 
راصدا  حبا،  يعبده  لشخص  خوفا  الله  يعبد 
التغرات التي حدثت عى عاقات جال بأمور 

الدولة، وكذلك عاقته بأهل بيته، وأشار إى أنه 
قدم  بينا  فقط  الرئيسية  الشخصيات  استحر 

الخيوط الدرامية من وحي خياله«.
أعرب  التحكيم  لجنة  عضو  الدلة  أحمد  الفنان 
التحكيم، وكذلك  عن سعادته بوجوده ي لجنة 
وتحافظ  الراث  تعيد  أنها  بالعروض  سعادته 

عليه.
التي  امواهب  بتبني  امحافظ  الدلة  وطالب 
أن  يتمنى  كان  إنه  وقال  امهرجان،  ي  تتألق 
يقام امهرجان عى إحدى مسارح قصور الثقافة 
وزاري  بن  التعاون  زيادة  منى  كا  بامحافظة، 
الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ي هذا امجال.

خالد حسن
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06 ]متابعات
مصرية«  »بيئات 

اللغز

عروسة« بيتنا  »فى 

الدراسية« »المناهج  مسابقة  ختام 

رسالة« »نص  بانوراما 

مستوى  على  ينافس 
المناهج مسرحة  في  الجمهورية 

قريبا والهوسابر  الجزة  بقصر 

الخاص القطاع  في  لريكو  جديدة  عودة  	

التعليمية العرب  برج  إدارة 

الكاتدرائية مسرح  خشبة  على  وتسابيح 

سعادته  عن  جليل  أبو  أرف  امرحي  الكاتب  أعرب 
للمنافسة  مرية«  »بيئات  امرحي  العرض  بتصعيد 
امناهج،  مسابقة مرحة  الجمهورية، ضمن  عى مستوى 

والتابعة إدارة امعادي التعليمية.
العرض قدمه طاب  العرض:  أبو جليل مؤلف  قال أرف 
مسابقات مرحة  بامعادي ضمن  القومية  القناة  مدرسة 
تصعيدها  يتم  امخرجة  مع  له  تجربة  رابع  وهو  امناهج، 
أعال  ثاثة  تصعيد  سبق  حيث  الجمهوري؛  للمستوى 
للمخرجة ملك عبد العظيم وهي أوبريت »أواد وبنات« 
مدرسة  الحيوان«  »حديقة  وأوبريت  النر  كلية  مدارس 
الربية الفكرية وعرض »يحدث ي الليل« مدرسة الجري، 
اجتهادها  معها  امرحي  للتعاون  داما  يدعوي  ما  وهو 

الدائم وحصدها للمراكز امتقدمة داما.
مدير  خري  أماي  السيدة  رعاية  تحت  أقيم  العرض 
للربية  العام  اموجه  طاهر  وجال  امعادي  إدارة  عام 
محمد  الدين  سيف  الطاب  ببطولته  وقام  امرحية، 
وأحمد  أمن  وعمر  الرحمن  عبد  ولوجن  ريف  وأحمد 
أحمد  ورودينا  الرازق  عبد  ومحمد  محمد  وعمر  رامي 
ويوسف  أحمد  وعمر  هشام  وسيف  هاي  وزياد 
وقام  محمد،  وعمر  وليد  ومازن  طارق  وكريم  وليد 
وجنة  فاروق  وفرح  أرف  شهد  الطاب  بااستعراضات 
أحمد  وروان  صفوت  ونورهان  طارق  وملك  الجوهري 
ومهند  إساعيل  وعمر  وائل  ومحمد  بهاء  الدين  وعز 
وليد ورؤيا محمد وبراء أحمد وفيليب رفيق وجنة محمد 
أحمد  وملك  إبراهيم  وحا  أحمد  ونور  سامي  وسلمى 
محمد  ديكور  هاي،  وجانة  حازم  ونادين  محمد  ومريم 
طه وداليا عبد الهادي واستعراضات نار عليان وإراف 

آمال فرج.

سمية أحمد

جديد  عرض  لتقديم  قابيل  الرحمن  عبد  امخرج  يستعد 
طاب  من  كبرة  مجموعة  مع  »اللغز«  عنوان  تحت 
وخريجي معهد الفنون امرحية، الذي سيتم عرضه قريبا 

عى مرح قر ثقافة الجيزة ومرح الهوسابر.
مقتبسة  أسطورية  قصة  إنها  »اللغز«  عن  امخرج  وقال 
إذاعية  مرحية  وهي  والصعلوك«  »اأمرة  مرحية  من 

لفتحي فضل وتدور اأحداث ي إطار كوميدي.
دفعه  الذي  أن  العرض،  أحد ممثي  فتيان  وأضاف محمد 
للمشاركة ي هذا العرض هو الفكرة، وأنه يرى أنها فكرة 
الفني. وقال عي  الكثر ي مشواره  له  جديدة وستضيف 
فيها  مميزة  تجربة  أنها  يرى  إنه  الديكور  مسئول  ساي 
وخريجي  طاب  واشراك  مختلفة  وقصته  كثرة  إبداعات 

امعهد سيضيف للعمل قيمة كبرة.
يتمنى  بأنه  تريحه  قابيل  الرحمن  عبد  امخرج  واختتم 
امرح،  خشبة  عى  سنن  عرضه  ويستمر  العرض  نجاح 
داما  يتطلع  وأنه  بأكمله  الكاست  نجاح  أيضا  ويتمنى 

لأفضل ويسعى داما للتفرد وااختاف.
الدهب،  أبو  أسد  قابيل،  الرحمن  عبد  بطولة:  »اللغز« 
باسم  العري،  محمد  فتيان،  محمد  دسوقي،  كريم 
حامد،  نارمان  الجندي،  علياء  الفيومي،  منة  القرموطي، 
عبد  وإخراج  تأليف  الغنيمي،  إمان  الشاذي،  ريهان 
عمر خرت،  موسيقى  عي ساي،  ديكور  قابيل،  الرحمن 

غناء عبد الرحمن قابيل.

شياء الفيومي

من  عروسة«  بيتنا  »ي  عرض  لتقديم  البالغة  سعادته  عن  ريكو  امطرب  أعرب 
اأسبوع  الهوسابر  عى خشبة مرح  افتتاحه  تم  الذي  درويش،  مصطفى  إخراج 
اماي، موضحا أن ما جذبه ي العرض هو شكل الدور داخل الرواية؛ حيث يقدم 
درويش.  مصطفى  امخرج  يقدمه  الذي  امراكبي  فاروق  صديق  رمضان  شخصية 
الدور  يقدم  أنه  إى  باإضافة  وكوميديا،  بخفة ظل  تتمتع  رمضان  أضاف: شخصية 
أمام الفنانة عبر محمود التي سبق وأن قدمت معه ثنائيا مثيليا ي أكر من عرض 
مرحي.  تابع: شخصية »رمضان« موجودة ي الكثر من البيوت امرية ويعر عن 
وعدم  امعيشة  بسبب ضيق  الزواج  يستطيعان  وا  يتم خطبتها  وفتاة  شاب  كل 
توافر اإمكانيات امادية التي تحول دون زواجها، والدور يتمتع بخفة ظل، مشرا 
إى أن اإفيهات داخل العرض ليس بها أي إساءة أو خروج عن قواعد اللياقة، أن 
النص جيد، وهذا يرجع إى امخرج مصطفى درويش الذي قام بعدة جلسات عمل 

ليخرج النص بهذا الشكل الكوميدي الراقي. 
القطاع  مرح  ي  زاهية  فرة  عارت  ريكو:  أضاف  الخاص  القطاع  مرح  وعن 
الخاص وقدمت مع فرقة اإبياري الكثر من اأعال مدة خمس سنوات منذ 2003 
إى 2005 حيث قدمت أعاا من النجم سمر غانم، والفنان محمد نجم، والنجم 
أحمد آدم، باإضافة إى تقديم أعال عى مرح الدولة ومنها ملك الشحاتن الذي 

سامي  الراحل  والفنان  الجندي  محمود  النجم  مع  السام  مرح  خشبة  عى  قدم 
العدل، وذلك عام 2010. 

وكنت  امدري،  امرح  ي  البداية  كانت  وقد  الصغر  منذ  امرح  أعشق  وتابع: 
تقدمي  إى  باإضافة  دراسية،  مرحلة  كل  ي  مرحي  عرض  تقديم  عن  مسئوا 
أنه  ثقة  ويكسبه  الفنان  يصقل  امرح  أن  مؤكدا  الجاهرية،  الثقافة  ي  عروضا 

أبو الفنون. 
وعن أحداث عرض »ي بيتنا عروسة« قال ريكو: تدور أحداث العرض حول رمضان 
تسع  مدة  فاروق  أخت  بخطبة  رمضان  يقوم  حيث  امراكبي،  فاروق  وصديقة 
ريكو  اأكر. وأشاد  اأخ  بتزوجيه، أنه  يقوموا  أن  فاروق  أخوات  سنوات ويحاول 
وأن  وأنه سبق  للعرض، خاصة  كبرة  إضافة  بأنها  عنر ووصفها  نهال  الفنانة  بدور 

قدم معها عرض »مراي زعيمة عصابة«. 
»ي بيتنا عروسة« تأليف حسن عبد الحميد، بطولة مصطفى درويش, ريكو، نهال 
توفيق، سمر  أمرة  ربيع،  ثريا  إبراهيم،  خالد  الحمد،  أبو  عيد  محمود,  عبر  عنر، 

ناجي، رانيا سعيد، رجب حامد. العرض إنتاج ركة كاكيت لإنتاج الفني. 

رنا رأفت

العرب،  برج  إدارة  التعليمية  امناهج  مسابقة  اختتمت 
اماي،  فراير   22 وحتى   19 من  الفرة  ي  أقيمت  التي 
بقيادة موجه عام الربية امرحية ورئيس لجنة التحكيم 
الفنان محمد يحيى، تحت إراف موجه الربية امرحية 
باإدارة الدكتورة شياء إبراهيم، برعاية مدير عام اإدارة 

هاي عبد الباري.
للمرحلة  جسمك«  »اعرف  امرحي  بالعرض  الحفل  بدأ 
الفكرية،  اإخاص  مدرسة  به  شاركت  الذي  اابتدائية، 

تدريب اأستاذة صالحة محمد فرحات.
بالعرض  بنات،  اإعدادية  القباري  مدرسة  وشاركت 
بهدف  جمعة،  محمد  اأستاذ  تأليف  »األوان«،  امرحي 

تبسيط تدريس اللغة الفرنسية، وجعل التعليم أكر متعة 
الفكرية،  للربية  زغلول  وتأثرا. كا شاركت مدرسة سعد 
نهر  بأهمية  للتعريف  النيل«؛  »نهر  امرحي  بالعرض 

النيل، وكيفية امحافظة عليه.
القروات  مدرسة  شاركت  العرائس،  مرح  إى  وباانتقال 
الخاصة، بدرس »الكتلة والفراغ« للصف السادس اابتداي، 
عروض  بـ3  الخاصة،  الوليد  ابن  مدرسة  شاركت  كا 
مرحية، تتضمن: فقرة رياض اأطفال ااستعراضية »ِبْسم 
و»أنا  معاكسات«،  ي  »بررت  اإلقاء:  بفقري  مرورا  الله«، 
يناير   25 مدرسة  شاركت  امونودراما،  فقرة  وي  اإنسان«. 
واختتم  وآثاره.  ي  اأُرر التفكك  عن  بعرض  اإعدادية، 

الحفل بالعرض امرحي »ي محطة مر« الذي شاركت به 
مدرسة دكتور حسن عباس حلمي التجريبية، متضمنا درس 
اإعدادي.  الثاي  للصف  العلوم،  مادة  الخاص  الحفريات، 
الشيخ  حكمت  سابقا  امرح  عام  موجه  حضور  ي  وذلك 
موجه عام الربية امرحية بإدارة وسط التعليمية، چيهان 
نور رئيس قسم اموهوبن بإدارة برج العرب، سمر صادق 
رئيس  مصطفى رف،  غرب،  بإدارة  الخدمات  إدارة  مدير 
العرب، دكتور  برج  بإدارة  الخدمات واأنشطة  إدارة  قسم 

سحر محمد، والشاعر أحمد يحيى.

ميار رمضان

الكاتدرائية  القادم عى خشبة مرح  مارس   9 ي  »خيوط«  امرحي  العرض  رسالة«  »ُنص  امرحي  كواليس  فريق  يعرض 
بكنيسة الكاتدرائية امرقسية بالعباسية، ي إطار الخدمة الكنسية.

قال بير رفعت قائد فريق كواليس: يقدم الفريق مع فريق التسبيح، فانتازيا تاريخية معارة ي إسقاط اجتاعي روحي، 
الثالث للفريقن  اللقاء  الثامنة مساء، ويعد هذا هو  الستار ي مام  الدراما والتسبيح، مدته 100 دقيقة، ويرفع  مزيجا من 

تحت مسمى »خيوط«.
قدم الفريقان من قبل بانوراما »امجلس« عام 2015 وعرض »كاريزما« عام 2016 عى خشبة مرح الكاتدرائية.

حنان جرجس

ُ



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 مارس 2018 العدد 549

07متابعات [[

ولكن  املك،  أساس  والعدل  التقدم  أساس  العدالة 
ماذا إن م تتوافر تلك اآلية.. هل ستتقدم امنظومة؟ 
ا.. هذا  بالطبع  هل ستؤدي حتى جزءا من عملها؟ 
التي  الثقافة  وزارة  منظومة  اليوم  بصدده  نحن  ما 
الغابة،  أكادمي وفن  الفن مكيالن: فن  تتعامل مع 
الجمهور..  وهي  واحدة  ااستقبال  قاعدة  أن  رغم 
ويعر  الناس  من  أنه  أرع،  يصل  الغابة  فن  أيضا 
وجود  عدم  للهدف  الوصول  معوقات  ومن  عنهم.. 
العجز  حالة  ي  الفنانن  هؤاء  حقوق  تضمن  نقابة 
تجد  ا  أن  موته  بعد  للفنان  إهانة  فأي  الوفاة،  أو 
هناك  كريم..  بشكل  الحياة  عى  يعينها  ما  أرته 
ففي  اأمر،  هذا  لعاج  سعت  التي  امبادرات  بعض 
الفنان عزت  أطلقها  نوعها  من  اأوى  ليست  مبادرة 
وفاة  إن  قال:  حيث  مرحين،  جمعية  عضو  زين 
امخرج امرحي سامح فتحي الذي توي أثناء بروفته 
القومي  امنيا  لفرقة  يخرجه  الذي  امرحي  للعرض 
ليس الحدث اأول من نوعه، بل سبقه كثرون ممن 
امثال  سبيل  عى  التحضرات  أثناء  امنية  وافتهم 
حافظ  أحمد  حافظ  وامخرج  العدل  سمر  امخرج 

وغرهم الكثر.
كيان  أبناء  واإصابات  الحوادث  إى  باإضافة  هذا 
من  العودة  أو  اانتقال  أثناء  الجاهرية  الثقافة 
التي غالبا ما تكون بعيدة عن ذويهم  أماكن فرقهم 
وأرهم، دون أن تتكفل نقابة معنية مؤازرتهم.. كا 
للتعاقد  طبقا  معهم  تتعامل  الثقافة  قصور  هيئة  أن 

بالقطعة وهذا - عى حد وصفه - ليس من العدل.
عبد  إيناس  الدكتورة  ناشد  حسان  عادل  امخرج 
من  يء  وتقديم  التدخل  الثقافة  وزير  الدايم 
كا  فتحي..  سامح  الراحل  امخرج  أرة  امساعدة 
اأمر جديا  لبحث  اإمام مبادرة  الدكتور سيد  أطلق 
والتحضر  ااتصال  وجاري  واسعة،  استجابة  واقى 
عصام  امخرج  وطالب  امشكلة،  يناقش  اجتاع 
السيد فناي اأقاليم بإنشاء رابطة بعيدا عن الحكومة 
مجموعة  اجتمع  قد  وكان  ومعاشاتها،  وتعقيداتها 
تسفر  وم  سامح  امرحوم  بينهم  من  الفنانن  من 

ااجتاعات عن يء.
موجودة  النقابة  إن  قطامش  محمد  الفنان  وقال 
مهنية  كنقابة  بني،  حساب  ولها  ومشهرة  بالفعل 
امشكلة تكمن  قال:  العمل، كا  تتبع وزارة  مستقلة 
ي أن كل واحد يريد نقابة عى مقاسه ووفقا لرغباته 

واحتياجاته.
نقابة  إدارة  مجلس  عضو  مكرم  منر  الفنان  أما 
من  هو  القانون  أن  أوضح  فقد  التمثيلية،  امهن 
ليست  النقابة  وأن  اأمور،  هذه  مثل  ي  يتحكم 
 11 لديها  النقابة  أن  إى  مشرا  اموضوع،  ي  طرفا 
فناي  من  وأن  وأرهم،  اأعضاء  عن  مسئولة  شعبة 
أخرى،  نقابة  قامة  تحت  مدرج  هو  من  الثقافة 
تندرج  نشاطاتها  بكل  الجاهرية  الثقافة  إن  حيث 
تحت قامة الهواة، ما يشكل لغطا حول معرفة من 
وبسبب  الفن.  إا  عمل  له  ليس  ممن  آخر  عمل  له 
الهواة،  الرواد  عدد  لكرة  باموضوع  التحكم  عدم 
الُشعب  عدد  كرة  مع  بامستحيل  أشبه  فاموضوع 
أعلم  إنسانيا  أنا  وأضاف:  بالفعل.  بالنقابة  اموجودة 
قانونا  إنساي بحت، وقد مت مساءلتنا  أن اموضوع 
الله(  )رحمه  راسم  أحمد  موضوع  ي  مساندتنا  عند 
ي  ليس  والحل  بالفعل  معقد  فاموضوع  قبل،  من 

النقابة.
النقد  بقسم  امرح  أستاذ  اإمام  سيد  الدكتور 
وتم  امبادرات  أصحاب  مع  باتصاات  قام  والدراما 
مجلس  رئيس  الصري  إمان  امخرج  مع  التواصل 
إدارة جمعية مرحين امشهرة عام 8٤ – 85، الذي 

الواقع،  أرض  عى  بالفعل  مقامة  الجمعية  أن  أكد 
عى  وتواى  ااجتاعي،  التضامن  لوزارة  وتابعة 
إدارتها أدباء وفنانون منهم سمر رحان ومحمد أبو 
العضوية  قبول  وكان  أحمد،  وعباس  الساموي  العا 
تابع:  للجمعية.  الداخلية  لائحة  وفقا  يتم  بها 
نتيجة  فيه،  مبالغ  بأسلوب  نشاطاتها  زادت  الجمعية 
اموازي  امهرجان  بعمل  فقامت  اموضوعة،  لائحتها 
ومن  لإدارة،  إزعاجا  سبب  الذي  اأمر  ليلة،  للـ100 
بعدها تم سحب امقر، وم يعيقنا هذا، ولكن ما أثر 
ي عمل الجمعية هو التكاسل وعدم دفع ااشراكات 

ااشراك  أن  رغم  خاوية،  الجمعية  خزينة  جعل  ما 
الجمعية ما زالت  تابع:  السنوي قيمته 10 جنيهات. 
اأفراد  من  مجموعة  أكتاف  عى  وقامة  مفتوحة 

امتحمسن.
إدارة  مجلس  أعضاء  أحد  عبيد  مجدي  الفنان  اتفق 
هناك  أن  مضيفا  الصري،  مع  مرحين  جمعية 
بها  تقوم  الجمعية  لعمل  وخارجية  داخلية  معوقات 
بعض الكيانات اأخرى التي تريد هدم كيان الثقافة 

الجاهرية.
فناي  نقابة  مبادرة  صاحب  قطامش  محمد  الفنان 
ولها  مشهرة،  مستقلة  مهنية  نقابة  هي  قال  اأقاليم 
العمل،  وزارة  وتتبع  داخلية،  وائحة  بني،  حساب 
امركز  تابع:  اإقليمي.  بالفنان  اارتقاء  هدفها  وكان 
وهناك  امحافظات  بكل  متحرك  للنقابة  الرئيي 
لجان فرعية، كان يرأس لجنة بورسعيد الراحل سامح 
الصندوق،  دخول  تقسيم  ويتم  الله(،  )رحمه  فتحي 

جزء للمعاش وجزء تتحكم فيه النقابات الفرعية.
رفضت  ولكن  بامحافظات،  النقابة  اتصلت  تابع: 
وأنهم  ااسم،  عى  اعراضا  اإسكندرية  محافظة 
توقف  وقد  مستقل،  كيان  اإسكندرية  أن  يرون 
نشاط النقابة بعد نشاط ملحوظ، رما نتيجة حدوث 
انقسام بن فناي النقابات اإقليمية، فمنهم موظفون 
مشكلة  جانب  إى  موظفن،  غر  وآخرون  بالحكومة 
وتم  بها،  اموهوبن  أعداد  للنقابة  يشفع  وم  اأنا، 
ومشكات  اانقسامات،  تلك  بسبب  عملها  توقف 
أنواعها  بكل  والعنرية  كالوساطة  أخرى،  خارجية 

وامادي،  النفي  العوز  مبدأ  تحت  تندرج  التي 
امتابعة وعدم تجديد ااشراكات رغم  وبسبب عدم 

أن النقابة مستمرة اسا.
اأقاليم  فناي  من  كثر  قال:  رجال  الله  عبد  اأستاذ 
وامحامن..  كامعلمن  أخرى،  لنقابات  خاضعون 
من  نحتاج  مضيفا:  التشتت،  يخلق  ما  وهو  إلخ، 
يؤمن بهذا الحق ومن يبلوره بصياغة قانونية تحكم 
الدخول امادية والترف فيها، ويرجو من كل من له 
ما  اموضوع  يكتب عن  أن  اإعام  أو  بالكتابة  عاقة 

مهد للتوصل للحلول.
سويا  العمل  يجب  إنه  فقال  زاهر  سمر  امخرج  أما 
وهو  اأقاليم،  لفناي  مرحي  مؤمر  إقامة  أجل  من 
الذي توقف منذ أكر من سبع سنوات، ويكون هذا 
اموضوع من اأولويات التي يناقشها امؤمر، بجانب 
فهناك  اأقاليم،  فناي  تهم  التي  اأخرى  اموضوعات 
إى  تؤدي  قد  التي  والصعوبات  امشكات  من  الكثر 

أن يفقد هذا امرح دوره وهدفه الحقيقي.
الشاعر وامرحي أحمد زيدان قال: أمنى أن يجتمع 
تصورات  ويقدمون  حقيقيا  اجتاعا  الثقافة  فنانو 
إكلينيكيا  ماتت  التي  التجارب  تلك  كل  بعد  واقعية 
يجب  وأضاف:  عليها.  العمل  مدة  وطول  بالراخي 
أخطائنا  من  نتعلم  وأن  أسس  عى  الكيان  يبنى  أن 
عمل  مع  واقعية  أكر  نكون  وأن  أهدافنا،  ونحدد 

حر حقيقي بن اموهوبن واموهومن.
امشاركة  التمثيلية  امهن  نقابة  من  الجميع  ويرجو 
وزارة  مع  لحل  للوصول  اإنساي  امستوى  عى 
كيان  إى  اارتكان  يجب  أنه  عى  مؤكدين  الثقافة، 
ي  امطالب  تحقق  ي  يسهم  رسميا،  به  معرف 
له مناقشة تجارب  امقرر  الذي من  ااجتاع امقرح 
القانوي  وموقفها  السابقة  والنقابات  الجمعيات 

والائحي، وما هي امعوقات التي تقف ي سبيلها.

شياء ربيع

مشكاتهم لمناقشة  قريب  باجتماع  مطالب 
فتحي سامح  وآخرهم  اأقاليم  فناني  رحيل  خلفية  على 

اأهداف على تصورات واقعية ضرورة  تحديد 

اأقاليم وحركة  جمعية مسرحين ونقابة فناني 

الماضي أخطاء  نكرر  ا  حى 

كيانات وتجارب دفاع ومسرحيون سكندريون.. 
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تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، 
الفنية،  للشؤون  امركزية  اإدارة  رئيس  الشافعي  أحمد  والفنان 
مسئول  للمرح،  العامة  اإدارة  عام  مدير  السيد  صبحي  ود. 
الثقافة  عروض  عن  الستار  رفع  مني،  السعيد  امخرج  الفرق 
اموسم  ضمن  مر  أقاليم  من  مختلفة  مواقع  ي  الجاهرية 
عروضا  يضم  الذي  للجمهور،  امرح  عنوان  تحت  امقام  الثاي 
وااقتصادية  ااجتاعية  أفكارها  ي  والتناول  الرؤى  متعددة 
سيبقى  وطن  وقضايا  معار  مري  واقع  عن  تعر  والسياسية، 
الفن أكر قدرة عى تدوين تاريخه صادقا دون تزييف. أكر من 
بامجان  تقدم  عرض  ليلة   1500 متوسط  مرحي  مروع   100

بسائر قرى ومحافظات مر.
»زعف  الطقسي  والعرض  النخيل  قرية 

النخيل«
الصعيد  وسط  إقليم  افتتح  حيث  الصعيد  من  القطار  انطلق 
عام  مدير  مكاوي  وضياء  النجا،  أبو  فوزي  د.  برئاسة  الثقاي 
قر  لفرقة  النخيل  زعف  امرحي  بالعرض  أسيوط  ثقافة  فرع 
امخرج  قال  تيج،  بأي  النخيل  بنادي  امرحية،  تيج  أبو  ثقافة 
هام مام: أحداث امرحية تدور ي أحد النجوع، حيث يوجد 
الجبل، وهناك غانم  مقام وهمي لرجل مقتول عى يد مطاريد 
الكفيف الذي يزداد ي طغيانه وقسوته ويعاونه رجاله ي النجع 
بحجة أنه يثأر ابنه القتيل، وينجح غانم بعد سنوات من الظلم 
الذي م يعد يرى سوى نفسه  الكراهية إى حفيده  ي بث روح 

وطغيانه.
النخيل مثيل فرقة قر ثقافة أبو تيج امرحية  مرحية زعف 
إيراهيم،  وحيد  عي،  الحجاج  أبو  محجوب،  أمن  تضم  التي 
أحمد عباس، هشام عاد، محمود جال، محمود دياب، محمد 
الكحي، واءعبد الرحمن، هاجر سعداوي، أساء كال، ريهان 
نور  القادر،  عبد  محمود  محمد،  جال  حادة،  رين  أرف، 
وحيد، سارة أحمد، عبد الرحمن أمن، عصام محمد، عثان طه، 
الوريث، أشعار  ألحان محمد  إبراهيم غانم،  مخرج منفذ وحيد 
عصام هال، ديكور ومابس أسامة امنصوري، تأليف حسام عبد 

العزيز، إخراج هام مام.
محمود  هاشم،  أحمد  النقاد  من  العرض  تقييم  لجنة  تشكلت 

حامد، رامز عاد.
السبع بركة  الرابزة  تحت 

امرحية،  السبع  بركة  ثقافة  بيت  فرقة  قدمت  مر  دلتا  ي 
إقليم غرب ووسط الدلتا الثقاي فرع امنوفية، برئاسة مدير عام 
فرع ثقافة امنوفية صري عبد الرحمن، العرض امرحي »تحت 
الرابيزة« تأليف سامح عثان وإخراج محمد طارق، عى مرح 
التعاون بن  بروتوكول  السبع ضمن  الرياي بركة  ااتحاد  نادي 
الثقافة والشباب والرياضة. قال محمد طارق امخرج إن العرض 
يقدم رؤية خاصة لفلسفة الراع اأزي بن من ملكون كل يء 
وأحامهم  البسيطة  طموحاتهم  سوى  يء  أي  ملكون  ا  ومن 

بالعدالة وامساواة بينهم وبن من هم فوق الرابيزة.
السبع  بركة  ثقافة  بيت  فرقة  مثيل  الرابيزة«  »تحت  مرحية 
زغلول،  محمد  عوض،  محمد  الباقي،  عبد  محمود  امرحية: 
عبد  عاطف،  أرف  الخر،  أبو  رغدة  الدين،  سيف  صبحي 
إضاءة عز  عادل،  ديكور ومابس محمود  عادل،  نرمن  الرحمن، 
إبراهيم  منفذ  مخرج  الله،  عبد  محمد  موسيقى  إعداد  حلمي، 
لجان  ضمن  للمرح  العامة  اإدارة  عن  حر  وقد  عمرو. 
وامخرج  مري  طارق  والناقد  خميس  أحمد  الناقد  التحكيم 

أحمد الحناوي.
الخارجة بواحة  البنائن  سيد 

ثقافة واحة  النيل حيث قدم قر  ثانية، غرب  الجنوب مرة  إى 
العرض  فراير  و12   11 يومي  الجديد  الوادي  محافظة  الخارجة 

حسن  وإخراج  إبسن  هريك  تأليف  البنائن(  )سيد  امرحي 
تسعة  تضم  التي  امخرجن  اعتاد  ورشة  إطار  ي  وذلك  رفقي 
مخرجن وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للموسم امرحي 

هذا العام.
بعد  نوعها  من  اأوى  تعد  التجربة  رفقي:  حسن  امخرج  قال 
عن  وأصبحت  الجاهرية  الثقافة  مخرجي  اعتاد  طرق  تغير 
طريق الورش.. وقد التحقت بالورشة اأوى محافظة اإساعيلية 
قوام  وكان  امرح  نوادي  مهرجان   25 الدورة  مع  امتزامنة 
ثم  الجمهورية،  محافظات  كل  من  مخرجا   28 نحو  الورشة 
 17 تضم  وكانت  يوما   11 امتدت  التي  بالقاهرة  الثانية  الورشة 
الثالثة مع  مخرجا بعد تصفية امرحلة اأوى.. ثم كانت امرحلة 

التي  لنوادي امرح خال شهر سبتمر 2017  السابق  امهرجان 
كانت تضم 9 مخرجن فقط، تم تكليفهم بإنتاج مروع ختامي 

للورشة، وامشاريع ستعرض ي ملتقى خال شهر فراير الحاي.
أوضح رفقي أن العرض يدور حول هالفارد سولنس وهو مهندس 
وامجد، ما  الشهرة  منه  الجديد  الجيل  يأخذ  أن  يخاف  مشهور 
التي  زوجته  من  حوله،  من  وعاقته  النفسية  حالته  عى  يؤثر 
تحت  يعملون  الذين  امهندسن  إى  نادرا،  إا  معه  تتعامل  ا 
تستمر  أن  رفقي  ومنى  وتعاٍل،  غرور  بكل  معهم  ويتعامل  يده 
تعد معيارا حقيقيا وطريقا صحيحا  التي  الناجحة  التجربة  هذه 

اختيار مخرج عى درجة كبرة من الوعي والنضج الفني.
مرحية »سيد البنائن« مثيل امنتر بالله صفوت، داليا صاح، 

المحافظات من  عدد  في  الجماهرية  الثقافة  عروض  انطاق 
للجمهور« »المسرح  لعروض  الثاني  الموسم  في 

العدد كامل  عروض متنوعة وتكريمات مع رفع افتة 
زعف النخيل

جمهور عرض حول قر املك بفارسكور
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أحمد أسامة، محمد أبو طوق، لبنى موى، سهر عاد.
واحد لنص  تجربتان 

العرض  قدم  قنا  محافظة  امرحية  فرشوط  ثقافة  فر  فرقة 
اأمريي  الكاتب  تأليف  الزجاجية«  الوحوش  »ماثيل  امرحي 
عى  فراير   14 إى   12 من  الفرة  ي  وذلك  ويليامز،  تني 
امخرجن  اعتاد  ورشة  نتاج  وهو  فرشوط،  شباب  مركز  مرح 
وقال  الثقافة.  قصور  بهيئة  للمرح  العامة  اإدارة  تقيمها  التي 
له،  بالنسبة  الثالثة  الورشة  هي  هذه  الداي:  أحمد  امخرج 
ونتاجها مرحية »ماثيل الوحوش الزجاجية« مثيل محمود جابر 
ومحمود شلبي ورود ألفي والشياء إساعيل، ديكور فاطمة أبو 
الصارف، دراما حركية محمود شلبي،  تنفيذ ديكور بال  الحمد، 
عبد  ومحمد  الغول  وأحمد  ثروت  الرحمن  عبد  الدراما  تنفيذ 
اللطيف، إعداد موسيقي مينا نادر ومساعد مخرج عاء هارون، 

ومخرج منفذ أدهم جابر وإخراج أحمد الداي.
مرة تاني  كاكيت  الزجاجية«  »الوحوش 

ويليامز  لتيني  الزجاجية«  الوحوش  »ماثيل  نفسه  النص  وعن 
امخرج  برؤية  العرض  تقديم  تم  رجب،  يوسف  محمد  ترجمة 
معتز مدحت باسم »الوحوش الزجاجية«، يومي 18 و19 فراير، 
ورشة  إطار  ي  الرابع  العرض  وهو  اإساعيلية،  ثقافة  بقر 
الهيئة  وتنظمها  مخرجن  تسعة  تضم  التي  امخرجن  اعتاد 

العامة لقصور الثقافة.
امحارات  عر  امبدعن  تحفز  الورشة  إن  مدحت  معتز  قال 
النظرية والتطبيق العمي، إضافة للتنافس اإبداعي حول تقديم 
فيه  يجسد  يقدم عما مرحيا  أن  ومنى  لنص،  امختلفة  الرؤى 
أن  فنان ي مجتمعه، وأوضح مدحت  إنسانية يعيشها كل  حالة 

أمريكية  أرة  حول  تدور  الزجاجية«  الوحوش  »ماثيل  أحداث 
وابنة  ابن  برعاية  تقوم  أم  من  مكونة  اأمريي  بالريف  تعيش 
راعا  اابن  ويعاي  عاما،  عر  ستة  منذ  اأب  هجرها  بعدما 
شديدا بن دوره ي رعاية أمه وأخته لورا وبن طموحاته الفنية 
التي تحتم عليه اانتقال للمدينة ليبدأ رحلة موه اأدي والفني، 
ماثيل  حجرتها  ي  تصنع  منعزل  عام  ي  اابنة  لورا  تعيش  بينا 

زجاجية لخيول ووحيد القرن.
»الوحوش الزجاجية«، مثيل: محمود مدحت، ندى الخوي، حنان 
حسن، أمر راي، تصميم الديكور واأزياء محمد عي، التأليف 
اموسيقي رفيق يوسف، كروجراف أحمد مجدي، تصميم بوسر 
مصطفى امري، مساعدا إخراج زياد عباس ومحمد منر، إخراج 

معتز مدحت
للراحلن وتكريم  بفارسكور  العدد  كامل 

ضمن خطة اموسم الثاي للمرح للجمهور وبإقليم رق الدلتا 
برئاسة  دمياط  فرع  فارسكور  ثقافة  بيت  فرقة  قدمت  الثقاي، 
تأليف  املك«  قر  امرحي »حول  العرض  العزي،  نار  الكاتب 

عبده الحسيني، إخراج حسن النجار السبت 17 من فراير.
عصور  ي  والخرافة  السحر  حول  العرض  يدور  النجار:  قال 
الظام ي أوروبا، العر الذي يتسم بوجود الساحرات ومحاكم 
التفتيش. أضاف: سعيد بتكوين فريق جديد باموقع بعد توقف 
خشبة  عى  مرة  أول  يقدم  النص  تابع:  سنوات.  عدة  الفرقة 

امرح عن طريق ورشة عمل جاعية.
امرحية »حول قر املك« مثيل طاهر أبو حطب، علياء هاشم، 
محمد الشطوري، محمد الباز، محمد سعد، محمد شاهن، عاد 
مراد، محمد بديوي، قمر امساوي، محمد طارق، آر الحرايري، 

نسمة  موى،  محمد  السقا،  محمود  الديب،  روق  مراد،  خالد 
إضاءة  جال،  إسام  ديكور  فايد،  ندى  فعص،  محمد  الديب، 
حسن النجار، ماكياج خلود أبو العنن، دراما حركية كريم خليل، 
مساعدو إخراج مازن الصعيدي، أحمد الفره، خالد محمد، إعداد 

موسيقي أحمد ضيف، جرا فيك وبامفليت محمد العزي.
تقليدا  العروض،  ليال  تقديم  وأثناء  العام  هذا  الفرقة  انتهجت 
فوزي  امخرج  اسم  فكرمت  امبدعن،  أحد  تكريم  وهو  جديدا 
مخرجي  شيخ  الكبر  امخرج  روح  الفرقة  كرمت  كا  راج، 
تم  كا  عثان،  رضا  وامرحي  العدل  سمر  الفنان  الدقهلية 
التاريخ  الكبر رضا عثان صاحب  الدمياطي  الفنان  تكريم اسم 
التمثيل  جائزة  عى  والحاصل  بدمياط،  امرح  حركة  ي  الكبر 
تكريم  العرض  لياي  شهدت  وكا  امرح  لنوادي  مهرجان  بأول 

امؤرخ محمود الزاقي.
وكذلك مت بتسمية لياي العرض بأساء مبدعي دمياط الكبار، 
راج،  حلمي  الربيني،  محمد  أردش،  سعد  أيضا  بينهم  ومن 
إبراهيم  وهشام  عادل  باسم  النقاد  من  التقييم  لجنة  وتشكلت 

ورامز عاد من قبل اإدارة العامة للمرح.
باأقصر البنا  أسامة  »وايا« 

العدوي  محمود  برئاسة  اأقر  ثقافة  فرع  افتتح  الجنوب  ي 
العرض امرحي »الوايا« 20 فراير الحاي، ويستمر تقدمه مدة 

15 ليلة، عى مرح قر ثقافة اأقر لفرقة القر.
أسامة  الشاعر  تأليف  النص  العرض:  مخرج  النوي  أرف  قال 
يوسف  للكاتب  لحم  من  بيت  قصة  من  مستلهم  وهو  البنا، 
إدريس، أضاف ولكن البنا أقام بناء جديدة قدم من خاله روح 
امكان الجنوي، طارحا فكرة تقبل اآخر داخل نسق اجتاعي ا 

يعرف بغر اأنساب وتاريخ اأر.
العنوسة وتأثرها  يناقش مشكلة  العرض  أن  النوي إى  أشار  كا 
ومعالجة  حلول،  عن  البحث  محاوا  مجتمعاتنا،  عى  السلبي 

موروثات قدمة طاما هيمنت عى الكثر من امجتمعات.
وفاطمة  فتحي،  ونجاء  القاسم  أبو  محمود  مثيل  »الوايا« 
محمد، ونشوى مرجان، وهيام أبو الحجاج، إخراج أرف النوي 
امنعم عباس،  البنا، موسيقى وألحان عبد  تأليف وأشعار أسامه 

تعبر حري أحمد عبد الرازق، ديكور ومابس د. داليا صالح.
والناقد  فهمي  ليليت  الناقدة  التقييم  لجنة  من  العرض  حر 

محمد جال الدين.
»أمر الحشاشن« يناقش اإرهاب بفرقة القنطرة رق

ي القنطرة رق إقليم القناة وسيناء الثقاي برئاسة الفنان ماهر 
تأليف  الحشاشن«  »أمر  عرض  فراير   25 اأحد  افتتح  كال، 
الكاتب محمد أبو العا الساموي، وإخراج محمد زناي، واستمر 

مدة أسبوع.
تاريخية  أحداٍث  تعرض  لوحات،  ماي  ي  قدمت  امرحيٌة 
العزيز بن امعز لدين  الفاطمي عى يد أخيه  تتعلق بنفي ميم 
الحشاشن  فرقة  واستغال  العرش،  اعتى  الذي  الفاطمي  الله 
بصبغٍة  دعوتهم  صبغوا  وكيف  سياسية،  أغراض  النفي  لهذا 
للتطرف  القبيح  الوجه  يكشف  الحشاشن«  »أمر  عرض  دينية. 

واإرهاب.
ديكور  تنفيذ  نر،  محمد  ألحان  الخوي،  عوض  ديكور  العرض 
بطولة  زناي،  الدين  سعد  محمد  وإخراج  أشعار  طوفان،  سيد 
هيثم عمران، سيد عباده، مجدي أمن، سيد عباس، محمود نوح، 
أحمد جمعة، روق أحمد، محمود غازي، محمد الصغر، أسامة 
بااشراك مع جال غريب،  وائل عمران مساعد مخرج،  حسن، 
أسامة عمران، محمد جال، مدير بيت ثقافة القنطرة رق مني 

ثابت هويدي.
اإسماعيلية ثقافة  بقصر  ملك  شاهد 

بامرح  القومية  اإساعيلية  فرقة  قدمت  نفسه  اإقليم  وي 
العرض امرحي »شاهد ملك«،  الكبر بقر ثقافة اإساعيلية، 
كال،  ماهر  ألحان  رشاد،  وليد  ديكور  إساعيل،  بهيج  تأليف 

إخراج محمد جال، ابتداء من 25 شهر فراير ومدة 15 يوما.

همت مصطفى

09متابعات [[

أمر الحشاشن

الوحوش الزجاجية
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تندر العروض امرحية الغنائية وسط العروض امرحية امتنوعة التي 
له  الغناي  امرح  أن  امري حاليا، ي حن  امرح  تعرض عى خشبة 
شأنها  من  التي  واأناشيد  اأغاي  من  عدد  يتخلله  حيث  كرى؛  أهمية 
الفكرة بشكل عام، وتؤدي إى تحقيق  أو تكون  العرض  تدعم فكرة  أن 
الغرض والهدف من هذا العرض، وامرح الغناي جنس فني مركب نشأ 
تتألف   - مركبة  فنية  بلغة  ويتوسل  ومقوماته  خصائصه  له  الغرب،  ي 
من الشعر واموسيقى والرقص والتمثيل - ي التعبر عن أحداثه؛ أي أن 

امرح الغناي هو مرح شامل معنى آخر.
غنائية  عروض  من  يقدم  ما  التقرير  هذا  خال  »مرحنا«  رصدت 
عليه  الغناي  امرح  صناع  إقبال  عدم  ومدى  اأخرة،  الفرة  خال 
اللون الهام من ألوان امرح  الثقافة ي تطوير ودعم هذا  ودور وزارة 
اماضية، حيث  الفرة  امري والعري، وتعرفت عى أهم ما قدم خال 
كبرا،  إقباا  كبرا وشهد  اهتاما  اأربعون«  العشق  »قواعد  اقى عرض 
مؤخرا  عرضة  ي  استطاع  الذي  وليلة«،  ليلة  »ألف  عرض  إى  باإضافة 
وهو  مجدي.  وهبة  محسن  محمد  امطربن  بأداء  الجمهور  يجذب  أن 
اأوبرا  ي  قبل،  من  مرات  أربع  تقدمه  تم  التوني  لبرم  نادر  أوبريت 
القومي،  امرح  خشبة  عى  قدم   1958 عام  وي   ،1931 عام  القدمة 
يحيى  الفنان  قدمه  كا  فريد،  محمد  مرح  عى   1872 عام  وقدم 
الفخراي عى خشبة مرح الجمهورية عام 1994 من إنتاج دار اأوبرا 
عي  وامطرب  أنغام  امطربة  وقتها  البطولة  شاركه  قد  وكان  امرية، 

الحجار.
من  مجموعة  اماضية  الفرة  خال  من  للمرح  الفني  البيت  قدم 
باإضافة  الجمهور،  من  كبرا  إقباا  تلقر  م  ولكنها  الغنائية،  العروض 
حيث  الشعبية،  والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي  امركز  تقديم  إى 
كبرة،  فرة  من  عروضا  تقدم  م  ولكنها  دامة  غنائية  فرقة  للمركز  كان 
كا قدمت عروض غنائية خاصة مثل ما أقام مرح أوبرا جامعة مر 
العرض امرحي الغناي »ليلة« لفرقة امرح الغناي امري، من تأليف 

وألحان إبراهيم موريس وإخراج هاي عفيفي.
ي البداية قال الدكتور سيد عي إساعيل، كلية اآداب جامعة حلوان، 
الشيخ سامة  الغناي هو أساس امرح ي مر منذ ظهور  إن امرح 
القرداحي  سليان  فرقة  ي   - مرحيا  ونجا  مطربا  بوصفه   – حجازي 
باإسكندرية عام 1879، واستمر امرح غنائيا من خال فرق مرحية 
كثرة، مثل: فرقة الشيخ سيد درويش، وفرقة منرة امهدية، وفرقة أواد 

عكاشة.
الغناي  امرح  تراجع   1923 عام  ي  أنه  إى  إساعيل،  الدكتور  وأشار 
امجال  فتحت  التي  وهبي،  ليوسف  رمسيس  فرقة  ظهرت  عندما  بقوة 

موضحا  وااستعراض،  الغناء  من  الخاي  امأسوي  أو  الراجيدي  للمرح 
وملحنن  موسيقين  من  كبرة  إمكانيات  إى  يحتاج  الغناي  امرح  أن 
فخمة،  وديكورات  واستعراضات  ومطربات  ومطربن  جديدة  وألحان 
ومابس مناسبة، ومجموعات برية، وغرها، وهذه أمور مكلفة ماديا، 
وتحتاج إى إمكانيات ضخمة، لأسف م تصبح متوفرة ي وقتنا الراهن 
إا ي عروض مسارح الدولة وعى استحياء، بل ومن اممكن أن نقول إن 
مال  إنتاجها  يتم  اأخرة،  اآونة  الغنائية ي مر ي  امرحية  العروض 

قليل من الدولة، وبتكلفة ذاتية من قبل فريق العمل.
قائا:  غنائية،  عروض  من  قدم  ما  عى  مثاا  إساعيل  الدكتور  ورب 
وما   – كبرا  نجاحا  نال  الذي  اأربعون«،  العشق  »قواعد  عرض  اأول 
زال – بسبب اعتاده عى الغناء الديني وااستعراضات الصوفية، وهذا 
العرض تحديدا أثبت للجميع أن امرح الغناي له جمهوره، ويستطيع 
أن يجذب الجاهر ي كل وقت ي مر، وعى امستوى الشخي رأيت 
هذا العرض مع أكر من مائتن من طاي بجامعة حلوان، وكتب الطاب 

عنه تعليقات م أكن أتصورها.
مجال  ي  سعد  حسن  جهود  ي  يتمثل  آخر  مثاا  إساعيل  رب  كا 
إن  حيث  وااستعراضية؛  الغنائية  امرحية  العروض  وإخراج  تأليف 
بهذه  يهتمون  ممن  ي مر  امرحين  أهم  من  اآن  ُيعّد  سعد  حسن 
امؤلفن  أكر  من  ُيعّد  أنه  ذلك  عى  والدليل  امرحيات،  من  النوعية 
اأخرة،  العر  السنوات  ي  الغناي  للمرح  إنتاجا  امرين  وامخرجن 

مثل: خرة الريفة، ويا ليل يا عن، والله زمان، ومنن أجيب ناس.
واستشهد رئيس امركز القومي للمرح اأسبق، قائا: أخرا عرض »حارة 
السنان« التي عرضت ي مرح امروبول، وكانت عرضا غنائيا استعراضيا 
عرض  أكر  بروفات  عمل  يتم  واآن  والصغار،  الكبار  لجمهور  جاذبا 
من  جحا«،  يا  منن  »ودنك  بعنوان  مر  ي  استعراي  غناي  مرحي 

إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية.
الغناي  الدين حسن، عن مدى أهمية امرح  الدكتور كال  كا تسأل 
إليه،  ااحتياج  ومدى  امرح  صناع  أو  للجمهور  أو  للفنان  بالنسبة 
وخصوصا أن امرح الغناي عامل جذب من خال الغناء أن امرح ي 
البداية هو رسالة توجه للجمهور يقدم من خالها رسالة وقضية ما يراد 

توصيلها للجمهور من خال رؤية امؤلف واممثل وامخرج.
وأشار الدكتور كال الدين إى أن الغناء استخدم كعنر مكمل للعرض 
غنائيا  بدأ  امرح  أن  الكسب، وخصوصا  نوعا من  امرحي لي يحقق 
النص  تقديم  إى  اأمر  تطور  ذلك  وبعد  اليوناي،  امرح  بداية  مع 
الغناي داخل النص من خال الغناء داخل الرواية أو تعليق عى بعض 
امشاعر واانفعاات من مواقف عاطفية وانفعالية،  تثر  التي  اأحداث 
وهو ما أعطى فرصة لكثر من مؤلفي اموسيقى الدرامية، أن اموسيقى 
اأوبرا  أو  اأوبريت  ي  سواء  الغناي  امرح  ي  توظف  التي  الدرامية 
بشكل  بكتابتها  يقوم  أحد  أي  وليس  معن  مؤلف  إى  تحتاج  فهي 

موسيقي عى كام موسيقي يلحن.
وكشف الدكتور حسن أنه بدأ ااتجاه ي العام العري ما فيه مر إى 
الدرامي،  البعد  عن  فبعدنا  الغناء،  خال  من  والغرائز  امشاعر  دغدغة 
اموسيقية  والركيبات  واأغاي  الكومبيوتر  خال  من  التلحن  وبدأ 
الجاهزة، فبالتاي ضاع الفنان اموسيقي الدرامي، باإضافة إى أنه م يعد 
لديه صوت قوي يستطيع  الذي  امطرب  أو  اممثل،  امطرب  لدينا فكرة 

أن يسمع آخر متفرج ي الصالة.
الرسالة،  صاحب  امطرب  وجود  عدم  إى  يؤدي  ذلك  أن  عى  وشدد 
امقابل  لتحصيل  حفلة  يدخل  أن  يريد  اآن  مطرب  أي  أصبح  وبالتاي 
الفنان كل  امادي فقط، ولكن امرح يريد أن يكون هناك حضور من 
يوم، وعمل متواصل، باإضافة إى أضعاف قيمة اممثل لدى الجمهور ي 

حال تسجيل اأغاي وإلقائها حركيا.
ذلك  فإن  حقيقي،  غناي  مرح  هناك  يكون  لي  أنه  عى  شدد  كا 
اإبهار  عى  يعتمد  أنه  جدا،  كبرة  وإمكانيات  مالية  تكلفة  إى  يحتاج 
والتقنيات العالية، مشرا إى أن دور الغناء ي امرح مهم للغاية، ولكن 
اآن الفنان يريد عما ضخا بأقل مجهود، وهذا غر مقبول، أنه مهم 
أن يكون هناك جهد لي ينجح العمل امرحي بتكلفة بسيطة دون أن 

ترهق امنتج.
قائا  الغناي،  امرح  ندرة  مسألة  عاج  روشتة  حسن  الدكتور  ووضع 
رسالة،  صاحب  امبدع  يكون  وأن  مصداقية  هناك  تكون  أن  بد  ا  إنه 
وأا يكون مبدعا مجرد الربح فقط، فهذا لن يقدم شيئا، وبالتاي يجب 
أن يخطط جيدا للعروض الغنائية ومن يقدمها والتدقيق إى من تقدم 
بهذا  اأمر  أدير  لو  وبالتاي  يقدم  ما  الجمهور  تفهم  ومدى  العروض، 

الفكر فسوف نحل مشكات الفكر والثقافة والفنون ي مر.

محمد خضر

أين؟ إلى  الغنائية  المسرحية  العروض 

أن يصنع مبدعن  الدين حسن: يجب  د. كمال 

ليلة وليلة«  اأربعون« و»ألف  العشق  »قواعد 

الربح لمجرد  أصحاب رسالة وليس 

الماضية الفرة  أبرز ما قدم  السنان«  و»حارة 

10متابعات [
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طليمات(: )زكي  العربي  المهرجان  مدير  هال  عاء 

العام هذا  للمهرجان  مختلفة  دورة  تقديم  حاولنا 

المختلفة؟
تم  الطاب،  اتحاد  ولجان  امهرجان  إدارة  بن  عمل  جلسات  طريق  عن 
تقسيم خطة العمل بأن ترف مجموعة عى نرة امهرجان، ومجموعة 
مع  والتواصل  للتنظيم  ولجنة  إعامية،  ولجنة  الندوات،  عى  أخرى 
تحكيم  ولجنة  العروض،  تحكيم  ولجنة  امشاهدة،  ولجنة  الجمهور، 

التأليف، ولجنة تحكيم امقال النقدي وغرها.
يتم  لم  ولماذا  العام؟  هذا  المهرجان  جوائز  هي  ما 
الكثرون  به  يطالب  ما  وهو  للموسيقى  جائزة  وضع 

الطاب؟ من 
واإخراج  كالتمثيل  عام  كل  امعتادة  الجوائز  هي  امهرجان  جوائز 
يخص  ما  أما  عرض،  أفضل  وجائزة  النقدي  وامقال  والتأليف  والديكور 
رأت  إن  تقدير  شهادات  منح  فيتم  واأزياء،  واإضاءة  اموسيقى  جائزة 
اللجنة ذلك، نظرا أن الجوائز امادية ا منح إا لطاب امعهد بأقسامه 
امختلفة، أما فيا يخص اموسيقى فغالبا ما يكون صناعها من غر طاب 
امعهد،  داخل  الطاب  اتحاد  صندوق  من  منح  امادية  والجوائز  امعهد، 
من  وغرها  للموسيقى  يكون  بأن  أطالب  بشكل شخي  أنا  ذلك  ورغم 

العنار جائزة مادية ولكنه أمر خارج اختصاي.
فرص  وإتاحة  بالفائزين  لاهتمام  مقرح  لديك  هل 

نجاح؟ من  حققوا  ما  بعد  لهم  عمل 
وأمنى  سلعته،  موهبته/  يعرض  أن  للفنان  يتيح  ذاته  حد  ي  امهرجان 

بالطبع أن يكون هناك آلية تضمن للفائز فرصا أفضل واهتاما أكر.
في  المشاركة  من  حرمتك  للمهرجان  إدارتك  هل 

ممثا؟ أو  مخرجا  المهرجان 
بالطبع، فالتمثيل واإخراج ها موهبتي وغايتي اأسمى، ولكنني سعيد 

بهذا الدور وهذه التجربة امختلفة.
جمهورا  المعهد  طاب  من  لزمائك  تقول  ماذا 

ومتسابقن؟
أمنى أن أكون قد بذلت كل ما أستطيع من جهد ونقدم مهرجانا مرفا، 
وأشكرهم عى تفهمهم، وأتوجه بالشكر لكل من شارك معنا من أساتذة 

وطاب وولكل من بذل جهدا لي يخرج امهرجان بهذه الصورة.

للمعهد،  التابعة  إسكندرية  وحدة  به  شاركت  الذي  عي،  أرف  إخراج 
وقد شاهد هذا العرض د. عاء قوقه، وم تشاهده اللجنة التي اختارت 

بقية العروض نظرا لبعد امسافة ومشقة السفر.
في  واجهتك  الي  والعقبات  التحديات  أبرز  هي  ما 

للمهرجان؟ إدارتك 
أغلبها  كان  وإن  ريع،  بشكل  عليها  السيطرة  مت  امشكات  معظم 
زي  أرف  د.  يتدخل  كان  ما  ولكن ريعا  إرادتنا،  عن  خارجة  لظروف 
هيئة  أعضاء  السادة  من  غرهم  أو  فوزي،  عبر  د.  أو  امعهد،  عميد 

التدريس، ي ظل تفهم تام من الطاب.
أبواب  أمام  الشديد  والزحام  التنظيم  أزمة  عن  ماذا 

المسرح؟
اإقبال  أن  إا  النظام  عى  للحفاظ  مجانية  دعوات  عمل  تجربة  حاولنا 

الجاهري كان هائا، وهو ما يعّد نجاحا ي حد ذاته.
اأزمة؟ حل  في  الفكرة  هذه  نجحت  مدى  أي  الى 

الحقيقة، إنها كانت جيدة إى حد كبر، ولكنها ي النهاية تجربة جديدة 
عى  نجاحا  حققت  أنها  إا  القادمة،  الدورات  ي  التطوير  إى  وتحتاج 
الناحية  من  امهرجان  لشكل  تضيفه  ما  الجاهري  الجذب  مستوى 

التنظيمية.
عرض  ليلي  لمدة  عرض  كل  يتم  أن  يمنع  الذي  ما 
مشاهدة  يرغبون  ممن  للجميع  الفرصة  إتاحة 

المهرجان؟ عروض 
أمنى ذلك بالطبع، ولكن اأمر سيمثل عبئا ثقيا عى لجنة التحكيم وا 
ونحن ي  امعهد، وا سيا  استضافتهم من خارج  أغلبهم مت  أن  سيا 
الفصل  ي  موعده  عن  امهرجان  موعد  لتأخر  نظرا  وهذا  تصوير.  موسم 

الدراي اأول من كل عام.
في  موعده  عن  المهرجان  موعد  تأجيل  سبب  وما 
عام؟ كل  من  ديسمر   22 طليمات  زكي  وفاة  ذكرى 

السبب الرئيي للتأجيل هو ما حدث من تقديم موعد امتحانات الفصل 
وهو  عام،  كل  يحدث  كا  يناير  من  بدا  ديسمر  لنهاية  اأول  الدراي 
اأصوب  كان  وبالتاي  امرية،  وامعاهد  الجامعات  لكل  وزاري  قرار 

تأجيل موعد امهرجان لهذا التوقيت.
المهرجان  لجان  بن  العمل  تقسيم  تم  كيف 

)زكي  العربي  المسرح  مهرجان  يعد 
المعهد  خشبة  على  يقام  الذي  طليمات( 
أبرز  من  واحدا  المسرحية،  للفنون  العالي 
فله  مصر،  في  المسرحية  المهرجانات 
دورته  إلى  يصل  هو  وها  طويل،  تاريخ 
مختر  بمثابة  وهو  العام،  هذا  الـ35 
المعهد  طاب  فيه  يعرض  مسرحي 
تجاربهم  حصيلة  المسرحية  للفنون  العالي 
في  الجديد  حول  الدراسة،  سنوات  خال 
فراير   22 في  اختتمت  الي  الدورة  هذه 
عاء  المهرجان  مدير  مع  التقينا  الماضي، 
التمثيل  قسم  الرابعة  بالفرقة  الطالب  هال 
واإخراج.
حوار: عاد علواي

العام؟ هذا  المهرجان  في  الجديد  ما 
العروض  عقب  العام  هذا  تفعيلها  تم  التي  النقدية  الندوات  أن  أرى 
كتابة  للتدريب عى  للطاب  اليومية، هي مساحة حرة  امهرجان  ونرة 
وهو  الدراما،  قسم  طاب  سيا  وا  العروض  ومناقشة  النقدي  امقال 
الحركة  سيشكلون  ممن  زمائه  آراء  يتابع  عندما  للمخرج  فارقا  يعد  ما 
من  امكونة  التحكيم  لجنة  إى  باإضافة  امستقبل،  ي  والنقدية  الثقافية 
ناعوم  مريم  والسينارست  مشيش  محمد  وامنتج  ياسن  محمد  امخرج 
وامؤلف وامخرج نادر صاح الدين، ومن أعضاء هيئة التدريس بامعهد 
العاي للفنون امرحية د. أمن الشيوي من قسم التمثيل، ود. عاء عبد 
العزيز من قسم الدراما، ود. أحمد عبد العزيز من قسم الديكور، وأرى 
التي تم تشكليها خال دورات هذا امهرجان  اللجان  أن هذه من أقوى 

الـ35.
إدارة  فيها  تتولى  الي  اأولى  المرة  هي  هذه  هل 

مسرحي؟ مهرجان 
هي امرة اأوى داخل امعهد، ولكن قمت بذلك خارج امعهد قبل ذلك.

التجربة؟ هذه  لك  أضافت  مدى  أي  إلى 
السنة  وأنها  سيا  وا  الخرات،  مستوى  عى  كثرا  أضافت  أنها  شك  ا 
العاي  فامعهد  قوي،  اتحاد طاي  امعهد ي ظل وجود  داخل  ي  اأخرة 
إنارة  امهرجان  من  والهدف  ومختر،  معمل  عن  عبارة  امرحية  للفنون 

امكان بكل ما يحويه من طاقات فنية تستحق مزيدا من النور والضوء.
لذا أرى أن هذا ا مكن أن يتم دون تعاون من الطاب ولجان ااتحاد 
والتقنين وغرهم، وقد  التدريس والعال  أعضاء هيئة  الطاي والسادة 
بهذه  امهرجان  ليخرج  الدورة  هذه  ي  مخلصا  كبرا  جهدا  الجميع  بذل 

الصورة.
المهرجان؟ في  شاركت  الي  العروض  اختيار  تم  كيف 
تم اختيار العروض عر لجنة مشاهدة مكونة من ثاثة معيدين بامعهد 
من  عام  يار  واأستاذ  التمثيل،  قسم  من  عطية  كال  اأستاذ  وهم 
اختيار  وتم  الديكور،  قسم  من  حامد  مصطفى  واأستاذ  الدراما،  قسم 
 42 اأوى  للمشاهدة  تقدم  مشاهدتن،  اجتياز  بعد  امشاركة  العروض 
اعتذر منهم عرضان، ومت  عرضا مرحيا، وتم ترشيح 15 عرضا منهم، 
 6 امشاهدة  لجنة  واختارت  الثانية  امشاهدة  ي  عرضا   13 مشاهدة 
الفرج”  “باب  عرض  إى  باإضافة  امهرجان،  ي  للمشاركة  فقط  عروض 
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سعيدة« »فرصة  بدير:  أحمد 
أنفسنا نحاسب  كيف  يعلمنا  عرض 

بدير  أحمد  القدير  الفنان  مؤخرا  عاد 
»فرصة  المسرحي  بالعرض  لجمهوره 
الخميس  أيام  يعرض  الذي  سعيدة« 
خشبة  على  أسبوع  كل  من  والجمعة 
من  عامن  غياب  بعد  السام،  مسرح 
البطولة  يشاركه  »غيبوبة«،  عروضه  آخر 
أبو  إيمان  والفنانة  أحمد  فتوح  الفنان 
المسرح  نجوم  من  آخر  وعدد  طالب 
لـ»مسرحنا«  »بدير«  ويتحدث  والتلفزيون. 
في  وتقديمه  النص  لهذا  قبوله  سر  عن 
وتحضره  دوره  وطبيعة  الحالية،  الفرة 
داخل  عرضه  في  رغبته  عن  فضا  له، 

مسرح  مشكات  عن  وحديثه  سيناء، 
القطاع  عن  غيابه  وسر  الدولة 

ورأيه  للشباب  ورسالته  الخاص، 
وغرها  الفضائيات  مسرح  في 
هذا  داخل  التفاصيل  من 
الحوار..
حوار: سحر عزازي

 
تحمسك  سر  ما  البداية  في   -

سعيدة«؟ »فرصة  عرض  لبطولة 
فكرته جذبتني وحمستني لتنفيذها أنها جديدة 

أنه  نفسه،  يحاسب  وكيف  اإنسان  عن  وتتحدث 
لو حاسبها يوميا فلن يخطئ أو عى اأقل سيخفف 

كا  داما  النفس  محاسبة  إى  الجميع  وأدعو  منها، 
أن  قبل  أنفسكم  »حاسبوا  وتعاي:  سبحانه  الله  قال 
لذلك  العرض؛  ورسالة  فكرة  باختصار  تحاسبوا«، وهذه 

تشجعت لها كثرا وبدأت عى الفور ي التحضر لها.
من  يخلو  عمل  أي  اختيارك   -  

مرتبطا  النص  يكون  بأن  تهتم  العشوائية.. 
عامن..  قبل  »غيبوبة«  مثل  بمناسبة 
»فرصة  لعرض  مناسب  الوقت  هذا  هل 

سعيدة«؟
بفضل الله قدمت »غيبوبة« ي أكشف وأعري فيها جميع 
يونيه،   30 إى  يناير   25 من  فرة  خال  علينا  من ضحكوا 
وألراس  وجمعيات  إنسان  وحقوق  وإخوان  نشطاء  سواء 
فكنت  مر،  عى  تآمر  من  كل  بفضح  نايتس،  ووايت 
أرى  لله  الحمد  به،  أقوم  أن  بد  ا  وطني  دور  أنه  أشعر 
الله،  مشيئة  أفضل  والقادم  استقرار  بها  الفرة  هذه  أن 
أنفسنا  فيها  نحاسب  أن  بد  ا  مرحلة  ي  أننا  شعرت 
نفسه  ويحاسب  يشتغل  واحد  كل  أن  ي  بالركيز  ونبدأ 

وكل واحد يراعي ضمره.
خال  تجسدها  الي  »مرتضى«  شخصية   - 

أكر؟ عنها  حدثنا  العرض 
»عايشها  حياته  طول  ترفاته  عى  نفسه  يحاسب  م  شخص 
أن  يريد  ا  الشيطنة«،  عى  الهبل  وسايق  وبالعرض  بالطول 
يد غره،  ما ي  إى  ينظر  وداما  منه  أفضل  يكون هناك شخص 
أخرة  فرصة  إعطائه  لتحاول  اأحداث  خال  نفسه  له  تظهر 
حياته،  مدار  عى  ارتكبها  التي  مشكاته  ومعالجة  ذاته  إصاح 
ويحدث فاش باك عى كل مرحلة عاشها ونتابع خال اأحداث 

ماذا سيحدث.
مرة  أول  شابن  ومؤلف  مخرج  مع  التجربة   -  
للشباب؟ تشجيعا  يعد  هذا  وهل  جاءت؟  كيف 

عرض  ي  كممثل  معي  وعمل  سبق  جمعة  محمد  امخرج 
جيدا  وتفكره  دماغه  وأعرف  منه  مقربة  عى  وأنا  »غيبوبة« 
وعندما عرض عي الفكرة أعجبت بها كثرًا وتحمست لها وكان 
وأنا  ااختيار،  أصبت  أنني  وأعتقد  تنفيذها،  عى  إرار  لدي 
الكبار  شخصيا أحب أن أشجع الشباب كا فعل معي أساتذي 
وسندوي ي بداية مشواري وأول وقوف ي عى خشبة امرح، 
الكبرة  الفنانة  شاركت  حن  وسكينة«  »ريا  مرحية  وأتذكر 
شادية وسهر البباوي والقدير عبد امنعم مدبوي ووقفوا 
نوع  يعد  هذا  والتشجيع،  الدعم  ي  وقدموا  بجانبي 

من رد الجميل ي اأجيال الجديدة.
من  اشتكى  الشباب  من  كثر   -  
الكبرة  اأجيال  وبن  بينهم  الفجوة 

تعليقك؟ فما 
من  يء  هناك  فليس  آخر  شخص  من  تختلف 
لديه  يزال  الذي ا  امهم  أجيال،  تواصل  كله  فراغ، 
يظهر  حتى  يدعمه  الصغر  مع  العطاء  عى  قدرة 
نجوم  وسط  بدأنا  ما  مثل  ويكر،  فرصته  ويأخذ 
كبار كا ذكرت شادية وسهر وعبد امنعم مدبوي، 
كبار جدا، ا  وكنت صغرا ظهرت من خال نجوم 
معهم  الصغار  مشاركة  عى  الكبار  يحرص  أن  بد 
يعد  رائع  يء  وهذا  يفيدهم  أن  يستطيع  حتى 
إضافة أي عمل فني عى قدر ما تأخذ عى قدر ما 

تعطي، هذه سنة الحياة.
العرض؟ كواليس  عن  ماذا   -  

أجمل كواليس مكن أن تراها ي أي عرض مرحي، 
أننا نعمل جميعا بروح  بالحب والتفاهم، هي  مليئة 
الواحدة وجميعنا أصدقاء ونعرف بعضنا جيدا،  اأرة 
إفيه  وأكر  الكوميدية  اإفيهات  أفضل  عى  ونراهن 

يعجبني ويثر ضحي أكافئ صاحبه بـ5 جنيهات.
تحضر؟ من  العرض  استغرق  كم   - 

والصعوبة  وبروفات،  وتجهيز  تحضر  أشهر   3 نحو  استغرق 
ترابيزا  جلسات  عدة  عقدنا  نفسه  الورق  ي  كانت  الحقيقية 
فيه ونضيفه  الناقص  ما  اأمور، ونرى  من أجل تعديل بعض 

حتى خرج عى هيئته النهاية للجمهور عى خشبة امرح.
مسرحي  عرض  تقديم  على  دائما  تحرص   - 
التلفزيون  بأعمال  انشغالك  رغم  فرة  كل 

السبب؟ فما  والسينما 
بداخي  يظل  سينا،  أو  إذاعة  أو  تلفزيون  مثلت  مها  أنا 
داًما  امرح، وأشعر  بدأت ي  للمرح أنني  حنن خاص 
بداخي، وأنتظر لحظة وقوي عى  بجاله وعشقه مزروع 
الرغم  أخرى، وعى  يعادلها سعادة  ا  لحظة  أنها  خشبته 
أتابعها  التي  الجمهور  سعادة  فإن  امادي  مقابله  قلة  من 
اأب  عى  وجوههم  مزينة  أراها  التي  والبسمة  بأول  أوا 

المسرح  أعشق 
خاصا سحرا  له  أن 
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أنها ثقافة، وأنا شخصيا سعدت جدا حن علمت بأن مسلسي 
فرحت جدا  امرية،  اأوى  القناة  الكبر« سيذاع عى  »البيت 

أنه سيعرض عى تلفزيون بلدي بجانب الفضائية »النهار«.
بريقه؟ استعادة  المسرح  يحتاجه  ماذا   -  

وموظفن،  نجوما  امرح  هيئة  أعضاء  كثرون  ممثلون  هناك 
أن  بد  بعمل واحد، ا  أن يشاركوا  أول شهر دون  يقبضون كل 
يحلل هؤاء قبضهم بأن يقبلوا امشاركة ي أي مرحية تعرض 
استقالتهم  يقدمون  وإما  عليهم،  الدولة  حق  هذا  أن  عليهم، 

ويترفون كا يشاءون.
الشباب  يقدمها  الي  النصوص  في  رأيك  ما   -  

الحالي؟ الوقت  في 
النص  والسينا  والتلفزيون  للمرح  بالنسبة  يء  أصعب 
أغيب  ما جعلني  الحقيقي أي عمل، وهذا  البطل  فهو  الجيد، 
وقتنا هذا حتى ظهر نص »فرصة سعيدة«،  إى  بعد »غيبوبة« 
أن البحث عن فكرة جيدة يء مرهق جدا الورق أهم يء 
قبول  وعدم  تاريخه  عى  الحفاظ  عى  داًما  يحرص  فنان  وكل 
ملهاش ازمة وا  أو  بايخة  أعمل حاجة  أي نص: »مش هقف 
من  كبرا  عددا  تلقيت  اماضية  الفرة  خال  أنني  كا  قيمة«، 
النصوص لكنها م تعجبني وغر مناسبة ي واعتذرت عنها، من 
وكنت سأحصل عى  اأيام  الخاص هذه  القطاع  ي  رواية  بينها 
عى  الجيد  النص  وفضلت  الدولة،  راتب  ضعف  مرة   50 أجر 

امال.
الشباب  المؤلفن  وغياب  النصوص  فقر  هل   -  

المسرح؟ عن  الكبار  النجوم  عزوف  في  السبب 
مرح  يهتم  أن  بد  وا  جيدة  نصوصا  يكتبون  شباب  هناك 
أن  لهم،  مسابقات  ويعمل  الشباب  الكتاب  بنشاط  الدولة 
أساعدهم  كيف  أعرف  ا  بنصوص  ي  يتقدمون  شباب  هناك 
عى  ليس  أي  للمنتجن،  أو  امرح  لهيئة  بالذهاب  أنصحهم 
وإما  ي  مناسب  غر  يكون  الغالب  ي  أنه  لتنفيذه  استعداد 

مناسب أشخاص آخرين.
الفضائيات؟ مسرح  في  رأيك  ما   -  

»مرحيات  مسمى  تحت  ولكن  قبل  من  النوع  هذا  قدمنا 
امرحية  ونصور  يوما،   20 مدة  بروفات  نجري  كنا  تلفزيونية« 
بعينها  قنوات  هناك  أن  إى  حاليا  وتحولت  التلفزيون،  ي 
أصبحت متخصصة ي إنتاجها، وهذا النوع ليس سيئا إما ا يعد 
السياي«،  »الكباريه  عليه  نطلق  أن  مكن  التقليدي،  امرح 
فيها  استكتشات  مجموعة  تقدم  عليها  متعارف  مدرسة  وهذه 

مواقف ضاحكة، لست معرضا عليها عى اإطاق.
مدى  نعلم  المحافظات  في  العرض   -  

قريبة؟ جوات  هناك  فهل  به  اهتمامك 
وأسوان  واإسكندرية  طنطا  إى  »غيبوبة«  مرحية  ذهبت 
أن  وما  سعيدة«،  »فرصة  مع  ذلك  بفعل  وأحلم  والغردقة، 
وأنا  هناك،  اأوى  جولتنا  ستكون  الفيوم  من  العرض  مخرج 
عى استعداد تام للتجوال بها ي جميع امحافظات حتى سيناء 
بها  مر  التي  الظروف  هذه  ظل  ي  بها  أعرض  أن  أمنى  نفسها 
ونقف  وندعمهم  أهلها  نزور  العرض  من  نتمكن  م  وإن  الباد، 
احراًما  وننحني  اإرهاب،  ضد  حربهم  ي  ونشجعهم  معهم 
بعد  الروضة  أهاي  وذهبت  وسبق  امجيدة،  ورطتنا  لجيشتا 
حادثهم األيم وصلينا ي امسجد برفقة عدد من القيادات عى 
رأسهم اإمام أحمد الطيب ومفتي الجمهورية ووزير اأوقاف، 
عليها  نبخل  ولن  الكثر  أعطتنا  مر  أن  ودورنا  واجبنا  هذا 

بعمرنا: »الي هتطلبه مر إحنا تحت أمرها فيه«.
الباد  بها  تمر  الي  الحالية  الفرة  تتابع  كيف   -  

والمواطن؟ الفنان  بعن 
»فرصة  لعرض  امناسبة  وهي  صعبة،  فرة  ي  أننا  شك  ا 
نعود  أن  نظري  وجهة  من  اأيام  هذه  ي  ما  وأخطر  سعيدة«، 
إعام 2011 من جديد الذي كان يصطاد ي اماء العكر وم يراِع 

الله فيا ينقل للناس من أحداث تر مصلحة الوطن.

إما حاليا كيف أرة دفع 1500 جنيه مشاهدة عرض مرحي، 
القطاع  بها  توقف  التي  الفرة  ولذلك  جدا،  صعبا  أصبح  اأمر 
عايز كري«،  قدمته »مري  آخر يء  كان  ما  إى حد  الخاص 
ونجحت جدا كانت قبل حلول 2011 بعامن، وكنت خائفا وقتها 
وبعدها  ونجحت،  إرادات  لكنها حققت  تكلفتها  تغطي  أا  من 
ارتفعت  التذاكر  أسعار  أن  يجازف  أن  للمنتج  صعبا  كان 
الحياة  ظروف  نتيجة  البسيط  امواطن  قدرة  يفوق  كبر  بشكل 

ااقتصادية حاليا.
أم  الخاص  القطاع  قلبك  إلى  اأقرب  أيهما   -  

العام؟
قبل  »غيبوبة«  مرحية  قدمت  حن  أنني  العام  القطاع  أحب 
امملوك  و»رأس  املك«،  هو  »املك  طويلة  بفرة  وقبلها  عامن 
جابر« عى خشبة مرح الدولة، شعرت بروح مختلفة وجمهور 
والطلبة  اموظفن  منهم  الخاص،  القطاع  من  محروم  جديد 
أصبحت  بأنني  مستمتع  حاليا  وأنا  البسيطة،  واأر  والعال 
أرى تلك الوجوه، وخصوصا بعد نهاية كل عرض يطلبون التقاط 
يء  هذا  نفسه،  العرض  مدة  من  أكر  معي  التذكارية  الصور 

يسعدي كثرًا.
مسرح  تواجه  الي  المشكات  أهم  ما   -  

الدولة؟
وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الله  يوفق  أن  أمنى  أوا 
الثقافة ي الفرة امقبلة وتقي عى البروقراطية والروتن وكرة 
كا  العقيمة،  اأشياء  هذه  من  الدولة  وتحرر مر  اإمضاءات 
عالية  وتكلفة  كبرة  ميزانيات  تأخذ  امرحيات  بعض  أن هناك 
من  أكر  تستمر  أن  بد  فا  وتختفي،  شهرا  وتعرض  إنتاجها  ي 
ذلك ويتم تصويرها، كنت أمنى أن يتم تصوير عرض »غيبوبة«، 
امري  التلفزيون  مع  اتفاق  لعمل  أدعو  نظري  وجهة  ومن 
»ماسبرو« لتصوير العروض وإذاعتها دون مقابل عى الجمهور 

تلك ليست  الكثر، وسعادتهم  تعادل  واابن والزوجة والحفيد، 
تعويض  عى  قادر  هذا  أيضا،  فيها  أشاركهم  بل  وحدهم  لهم 

الجزء امادي شبه امعدوم ي القطاع العام.
التلفزيون؟ عن  المسرح  يمز  الذي  ما   -  

مجموعة  والتلفزيون  فالسينا  الجمهور،  مع  امبار  اللقاء 
والطباعة  التحميض  بعد  والنتيجة  تصور  دورها  كامرات 
وامونتاج، فالشغل أوا ثم تليه النتيجة، إما عى خشبة امرح 
أنا آخذ النتيجة يوميا، وإذا قرت ي يوم سآخذ عقاي الفوري، 
»بحس  حااي:  أسعد  ي  أنني  أشعر  تجاوب  هناك  كان  إذا 
النفس بتاع الجمهور، بيبقوا ي حضني وقريب منهم«، كا أن 
فأنا  مريضا  كنت  لو  التلفزيون  عكس  أعذار  به  ليس  امرح 
ي  أكون  أحيانا  امرح  إما  أكر،  أو  يومن  ااعتذار  عى  قادر 
شدة اأم من ظهري ومع ذلك أخرج للجمهور وا أستطيع أن 

أقول »أ«.
لكل  ومواكبا  المسرح  نجوم  من  بصفتك   -  

مشواره؟ في  اأسوأ  هي  فرة  أي  فراته.. 
أسوأ  كانت  لـ2013،  يناير   25 من  كانت  عشناها  فرة  أسوأ 
توهان،  حالة  ي  كان  كله  امجتمع  أن  امري  امرح  فرات 
السياسة  يشغله  ما  وكل  الفن  متابعة  عن  غائبا  الجمهور  وكان 
مؤامرات  وسط  عاش  عليها،  ويغفو  يستيقظ  ومساء  صباحا 
وخدع فلم يكن لديه وقت ليتابع الفن، هي بالنسبة إي أسوأ 
ي  حتى  وكل يء  والتلفزيون  والسينا  امرح  تاريخ  ي  فرة 
بدأ   2014 عام  قبل  من  الخاص؟  القطاع  أين  البرية.  النفس 
القطاع الخاص يضمحل أو يضعف نسبيا بسبب ارتفاع تكلفته 
مرحيا  عما  يصنع  حن  امنتج  عن  عبارة  الخاص  القطاع  أن 
يلزمه فريق عمل كبر من نجوم وعمل دعاية وإعانات بتكلفة 
العرب  اإخوة  من  تكلفته  يغطي  كان  هذا  فكل  جدا،  عالية 
الذين يأتون للنزهة ي مر فكانت التذكرة بـ250 و300 جنيه، 

13حوار [

الفضائيات وقدمناه من قبل   يعجبي مسرح 
تلفزيونية تحت مسمى مسرحيات 

الفيوم القادم في  العرض في سيناء والعرض  أتمى 
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14تحقيق [
الوزارة به  تعرف  ا  النشط  التعليم  آليات  أهم  أحد 

المسرح أخصائي  عيون  في  المناهج  مسرحة  مشروع 

تناول  نر:  مدينة  رق  مرح  أول  موجه  بكري  رضا  قالت 
امرحلة  منهج  والشخصيات ضمن  الدروس  من  مجموعة  بالفعل 
جيدا،  كان  فنيا  اأعال  ومستوى  والثانوية  واإعدادية  اابتدائية 
إنها  نقول  أن  نستطيع  ا  التي  اأمور  بعض  هناك  أن  وأوضحت 
سلبيات، ولكنها أثرت عى مستوى نجاح امروع ومنها التوقيت 
الذي قدم فيه، ي بداية امتحانات العمي للطاب واليء اأكر 
امروع  مستوى  عى  تكن  وم  كافية  تكن  م  الدعاية  أن  أهمية 
مرحي  عرض  وجود  لديه  ليس  الطالب  أن  معنى  وتكاليفه، 
وعلمت  أحد،  يبلغني  م  للمرح  كموجه  فأنا  الدراي،  منهجه 
بوجود عروض من خال متابعتي لجدول امرح القومي للطفل، 
ومقرحي  تابعت:  العروض.  هذه  من  أحد  يستفد  م  وبالتاي 
دي«  »ي  هناك  يكون  أن  امناهج  مرحة  مروع  لتطوير 
أن  نستطيع  حتى  مدرسة  لكل  امناهج  الخاصة مرحة  لأعال 
الطاب  يقدم  أن  أمنى  وأخرا  اإعامي،  التقصر  جانب  نتاى 
تأثرا عى  وأكر  وأوفر  أوقع  بذلك  فتكون  اأعال  أنفسهم هذه 

زمائهم. 
الدراما وكتاب  والتعليم  الربية  بن  تعاون 

ثاي  عى  الحاصل  سمر  أحمد  وامؤلف  امخرج  قال  بينا 
جمهورية بعرض »بروفه جيرال« ي مسابقة الفنون امرحية عام 
»الزهرة  منها  والتعليم  الربية  ي  أعال  عدة  قدم  الذي   ،2013
الذي   ”4%“ وعرض  نر،  مدينة  غرب  إدارة  إنتاج  امثمرة« 
امناهج  مرحة  مروع  امرحي:  النشاط  درجات  أزمة  ناقش 
مروع فكري جيد عى مستوى تحصيل الطالب للادة العلمية 
اعتقادي  إبداعي مثل امرح، وي  وعى مستوى مارسة نشاط 
تختلف  نسبية  مسألة  وهدفه  لغايته  تحقيقه  مسألة  حسم  أن 
طرحها  وسهولة  امقدمة  امرحية  لجودة  وفقا  آخر  عمل  من 
اإيجابية،  مستوى  عى  أضاف:  للطالب.  الفكرة  وضوح  ومدى 
امرحية  امادة  مع  الطاب  من  بالفعل  حقيقي  تجاوب  فهناك 
امقدمة، خاصة لو تم رح امادة امرحية قبل العرض امرحي 
الكتابة  السلبيات، فهناك: عدم وجود مختصن ي  نفسه. أما عن 
يجب  وهنا  درامية،  حبكة  إى  العلمي  الدرس  وتحويل  امرحية 
لنا  يخرج  ا  حتى  الدراما  وكتاب  والتعليم  الربية  بن  التعاون 
مرحية  محاوات  أي  دون  معادا  منهجيا  درسا  الفني  العمل 
امقدمة  للعروض  الجاهري  اانتشار  عدم  كذلك  تابع:  تذكر. 
للجان  امرحي  العرض  تقديم  واقتصار  التعليمي،  الوسط  داخل 
قال:  امناهج،  مرحة  مروع  تطوير  سبل  وعن  فقط.  التحكيم 
التعليمية  الخطة  مع  امنهجي  امرح  متزج  أن  رورة  أرى 
النظرية،  باأماط  تدريسه  يتم  ما  حتى نضع تطبيقا عمليا مرئيا 
اإدارات  بن  العروض  لنر  تبادلية  هناك خطة  تكون  أن  معنى 
عى  امرحيات  تلك  وعرض  السنة  طوال  دوري  بشكل  امختلفة 

كل الطاب.
مرحة  ي  تجارب  قدمت  التي  القاي  نهال  امخرجة  وقالت 
امناهج  مرحة  إن  مسابقاتها:  ي  بالتحكيم  وقامت  امناهج 

الدعاية وتوقيتاته تنقصه  اأخصائيون: 
 غر مائمة ومزانياته قليلة

أرف أبو جليلمحمد جال الدين

الطاب  تلقي  في  بالغ  أثر  من  له  لما  والتعليم  الربية  مسرح  في  تقام  الي  المشاريع  أهم  من  المناهج  مسرحة  مشروع  يعد 
مسرحي  درامي  قالب  في  المنهج  يقدم  حيث  والمبسط،  المباشر  التلقي  فكرة  ترسيخ  في  تساهم  الي  المختلفة  الدراسية  للمواد 
يحوي  في  قالب  في  المعلومة  تقديم  إن  المختلفة،  الدراسية  المراحل  في  الطاب  لدى  ااستيعاب  مستوى  رفع  في  يساهم 
ومن  استيعابها،  الطاب  على  يصعب  الي  الدراسية  المواد  بعض  تلقي  صعوبة  من  يخفف  ضروري،  شيء  هو  والعلم  المتعة 
إيجابيات  وما  التطوير؟  دائرة  ليدخل  المشروع  هذا  يحتاج  ماذا  عن  المناهج،  مسرحة  مجال  في  اأخصائين  من  مجموعة  سألنا  هنا 
متكاما. تعليميا  فنيا  مشروعا  يكون  وأن  الصعبة  المعادلة  يحقق  أن  المشروع  لهذا  يمكن  وكيف  الماضية؟  الفرة  وسلبيات 
رنا رأفت
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عى  امروع  تفعيل  يتم  أن  متمنية  الرائعة،  امشاريع  من  يعد 
قالت:  امروع،  إيجابيات  أهم  امحافظات. وعن  مستوى جميع 
ثقافيا  وعيا  يحدث  أنه  كا  امعلومة،  وتبسيط  لتوصيل  مهم  هو 
لدى الطلبة، إضافة إى أنه يخفف من رهبة امرح لدى الطاب 
اموهوبن، باإضافة أيضا إى أنه يعد رورة هامة للطاب ذوي 
ااحتياجات الخاصة. أما فيا يخص سلبيات امروع، فقالت: إن 
مفردات العمل امرحي تعاي من تقلص اميزانية ومن الروري 
مرحة  مروع  تطوير  وعن  بها.  الخاصة  اميزانيات  زيادة 
امناهج، قالت: يجب الوضع ي ااعتبار تقديم امواد الهامة مثل 
العلوم والجغرافيا وا تكون قارة عى مرحلة معينة، وأن يقوم 
كأخصائيي  أكر  بشكل  امتخصصن  من  مجموعة  امروع  عى 
أكر  بشكل  التجارب  تخرج  حتى  اموهبن  وامخرجن  امرح 

جودة فنية.
ااتجاه ثنائية  المناهج  مسرحة  من  الفائدة 

الدين،  جال  محمد  اموسيقي  وامؤلف  امخرج  قال  جانبه،  من 
عضو لجنة تحكيم مسابقة مرحة امناهج: هو من أهم امشاريع 
آثار  من  له  ما  والتعليم  الربية  وزارة  تطورها  أن  يجب  التي 
إيجابية كثرة؛ حيث يعتر أحد أهم وسائل التعلم النشط البعيد 
خال  فمن  امستهلكة،  بوسائله  والتعليم  امبار  التلقن  عن 
مرحة امناهج يستطيع الطالب أن يتعلم ويفهم ويدرك دروسه 
أن  العقل، مضيفا  إعال  أيضا عى  فني جذاب ويساعده  بشكل 
الفائدة من مرحة امناهج ثنائية ااتجاه، فالطالب يتعلم درسه 
ويقوم بأدائه وهناك الطالب امتلقي الذي يستقبل امادة العلمية 
هو  امناهج  فإن مروع مرحة  وعليه  الجذاب،  الفني  بالشكل 
أما  والتعليم.  الربية  بها  تهتم  أن  التي يجب  امشاريع  أهم  أحد 
عن السلبيات، فإن امروع أصبح اآن عبارة عن مسابقة يتنافس 
وحصد  الفوز  هو  والهدف  التعليمية  اإدارات  من  مجموعة  بها 

الجوائز وامراكز والتصعيد للمهرجانات النهائية، وعليه تم تهميش 
من  مجموعة  أن  إى  إضافة  امناهج،  مرحة  اأساي  الدور 
خريجي كليات الربية النوعية أقسام امرح امدري غر مؤهلة 
ونجدها  الفني،  للشكل  اأعال  تفتقد  وعليه  الدور،  بهذا  للقيام 
هدفه  امروع  يفقد  ما  وهو  العلمي،  امضمون  من  مفرغة 
الربية  وزارة  بن  عقدت  التي  الروتوكوات  أن  كا  اأساي، 
والتعليم والجهات اأخرى م يتم تفعيلها بالشكل اأمثل. وحول 
التجربة  تطوير  أن  أعتقد  تابع:  امناهج،  مرحة  مروع  تطوير 
والتعليم  الربية  وزارة  داخل  حقيقية  رغبة  وجود  ي  يتمثل 
لتفعيل الدور الهام مرحة امناهج، إضافة إى رورة عقد ورش 
النوعية من اأخصائين  الربية  ودورات تدريبية لخريجي كليات 
بعمل  القيام  وكيفية  امناهج  مرحة  مروع  بأهمية  لتوعيتهم 
م  امناهج  مرحة  أن  عى  التأكيد  رورة  مع  منهجي،  مرحي 
يتم إنشاؤها لخوض امسابقات والتنافس عى امراكز اأوى فقط، 
الفصول  وداخل  بل  مدارس  عدة  ي  العرض  يقدم  أن  يجب  بل 

للوصول أكر عدد من الطلبة امستهدفن. 
امناهج أن هناك من  أثناء تحكيم مسابقة مرحة  وقد احظت 
جادة  أعال  وهناك  بالفعل،  امروع  تطوير  أجل  من  يعمل 
بالفعل لكنها قلة قليلة ويكتفي بعرضها أمام لجنة التحكيم فقط؛ 

ما أفقد امروع هدفه.
الطاب تلقن  على  تعتمد  ا  تجربة 

بينا ذكر عصام رشوان موجه عام امرح ي محافظة الجيزة، أن 
تحقق  التي  امرحية  امشاريع  من  يعد  امناهج  مروع مرحة 
امتعة الفنية واإفادة العلمية والثقافية؛ حيث يعتمد عى تبسيط 
اإدارات،  جميع  تقدمه  درامي،  قالب  ي  بوضعها  العلمية  امادة 
توجد  ا  أضاف  التلقن.  عى  يعتمد  ا  بسيط  درس  مثابة  وهو 
سلبيات للمروع سوى أن توقيتات إقامته مضغوطة؛ حيث تقام 

الطفولة  أعياد  مسابقات  منها  واحد  وقت  ي  مسابقة  من  أكر 
مروع  تطوير  وحول  أنفاسنا.  نلتقط  أن  نستطيع  فا  واإلقاء، 
بؤرة  ي  امسابقة  توضع  أن  الروري  من  قال:  امناهج،  مرحة 
امناهج  تقدم عروض مرحة  وأن  امعنية،  الجهات  ااهتام من 
يبذل  امروع  هذا  فعروض  مخفضة،  بتذاكر  مختلفة  مسارح  ي 

القامون عليها من اأخصائين امرحين قصارى جهدهم.
واتفق جال طاهر موجه عام الربية امرحية، مع الرأي السابق 
يعد  وأنه  سلبيات،  أي  يحوي  ا  امناهج  مرحة  مروع  أن  ي 
من أهم امشاريع ي الربية والتعليم، يقدم خدمة للطلبة؛ حيث 
ببساطة  امعلومة  لتوصيل  مرحي  عرض  صورة  ي  امنهج  يقدم 
قال: هناك  امناهج،  تطوير مروع مرحة  يتم  وسهولة. وحتى 
توزع  دي”  “ي  عى  امناهج  مرحة  دروس  لتسجيل  رورة 
الفصول  كل  تراه  حتى  امختلفة،  التعليمية  امراحل  جميع  عى 
الخاصة  اميزانيات  لزيادة  رورة  وهناك  امديرية،  مستوى  عى 

مروع مرحة امناهج. 
والتعليم:  الربية  ي  امرح  أخصائية  سعيد  أمل  قالت  بينا 
صنع  ي  امتعة  يعيشون  التجارب  هذه  يقدمون  عندما  الطاب 
نحتاج  امروع  هذا  نطور  ولي  امرحي.  العمل  مفردات 
امهارة،  من  مستوى  أعى  عى  امتخصصن  من  مجموعة  إى 
يستطيعون تحويل الدروس إى مرحيات، إضافة إى رورة أن 

يكون امحتوى ي متناول الجميع، وأن يصبح مرجعا.
اإيضاح ووسائل  اإمكانيات  تطوير 

امعادي  بإدراة  امرح  أخصائية  العظيم  عبد  ملك  قالت  فيا 
الجمهورية  مستوى  عى  اأول  امركز  عى  والحاصلة  التعليمية، 
بد  ا  جليل:  أبو  أرف  وأشعار  إعداد  مرية«  »بيئات  بعرض 
إى  باإضافة  للمروع،  امادية  اإمكانيات  تطوير  يتم  أن  من 
امدارس  داخل  امرحي  للنشاط  موحد  توقيت  اختيار  رورة 
حتى يستطيع اأخصاي امرحي العمل، وتقديم عروض متميزة 
ومن الهام استخدام وسائل إيضاحية، وخصوصا ي مواد الجغرافيا 
البيئات  عن  يتحدث  عرضا  قدمت  وتابعت:  والعلوم.  والتاريخ 
العرض أن  الزراعية والساحلية واستطاع  البيئة  امرية وباأخص 
البيئات، وأشارت إى أنها قدمت  يوضح مميزات وخصائص هذه 
اأر  أحداثها حول  تدور  الليل”،  أخرى وهي “يحدث ي  تجربة 
الفرعونية، وذكرت ملك أن أكر إيجابيات امروع أنه يعد أبسط 
طرق التحصيل ويرسخ لفكرة العمل من خال فريق من الطاب 
خال  فمن  بالتمثيل  يكن  م  إن  العرض،  ي  بامشاركة  يقومون 

الديكور وامابس وبقية مفردات العمل امرحي.
الربية  وموجه  العام  الثقافة  عام  مدير  جليل  أبو  أرف  وقال   
امرحية اأسبق وأحد مؤسي مروع مرحة امناهج: امروع 
تتجه نحو  أوروبا  النشط، فمعظم دول  التعلم  آليات  يعد ضمن 
فكرة الفعل امرحي خروجا عن فكرة التلقن، فعى سبيل امثال 
ي  أرع  سيكون  الطاب  يقدمه  عندما  التاريخ  ي  أحمس  درس 
التمثيل  خال  من  معلومات  عى  ويتعرفون  الطاب،  استيعاب 
ليس فقط ي مادة التاريخ فحسب وإما ي جميع امواد. وأضاف: 
مروع مرحة امناهج رغم ذلك ما زال هامشيا بالنسبة للربية 
مهني،  غر  أنه  عنه  اأمور  وأولياء  امدارس  وتصورات  والتعليم، 
أخصائيي  أن  ومنها  السلبية  اأمور  بعض  تحاوطة  زالت  وما 
إضافة   ،7% إى  نسبتهم  تصل  ا  امدارس  ي  امرحي  النشاط 
بها  يوجد  ا  كاملة  إدارات  فهناك  الجيدة،  امسارح  عدد  قلة  إى 
مرحية  نصوص  وجود  عدم  قال:  أيضا  السلبيات  ومن  مرح. 
النوع  هذا  كتابة  عى  امري  امرح  كتاب  إقدام  وعدم  جيدة 
من امرح، رغم أنه نوع جيد إذا ما أحسن استخدامه، مرحة 
امناهج مروع ا تؤمن به الربية والتعليم وم يدخل ي عقيدتها 

التعليمية كآلية من آليات الرح.
تقيم  أن  رورة  هناك  قال:  امروع،  لتطوير  مقرحه  وحول 
وزارة الربية والتعليم مسابقة بن الكتاب الكبار لتأليف نصوص 
تقوم بتغطية جميع امناهج الدراسية، ويتم طبعها ي كتب ويتم 
الربية  تقوم وزارة  ثانيا:  امدارس،  الكتب ي مكتبات  وضع هذه 
هذه  وإنتاج  ومعقولة،  مقبولة  ميزانية  امروع  بدعم  والتعليم 
إدارة  عن  امناهج  مرحة  ي  كتاب  أول  أصدرت  وقد  النصوص، 

امعادي التعليمية.

%7 وإدارات كاملة  إلى  المسرح  ا تصل نسبة أخصائي 
بها مسرح ا يوجد 

عصام رشوان

أحمد سمر

نهال القاى

رضا بكرى
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خان رصد 
وحارسه الكز  رصد  اإنسان..  أطماع 

امرحي  العرض  شاهد  الذي  الجمهور  لدى  التساؤل  يثر  ما  أول  لعّل 
ضمن  تقدمه  تم  الذي   - عي  محمد  ومخرجه  مؤلفه  خان”  “رََصد 
للفنون  العاي  بامعهد  طليات(  )زي  العري  امرح  مهرجان  فعاليات 
لهذا  ونقدية  تحليلية  دراسة  بصدد  كنا  وإذا  عنوانه،  هو   - امرحية 
العمل، فا يجب أن نغفل - بحال من اأحوال - عتبة النص والعرض، بل 

سنتخذ منها مدخا للتحليل والتأويل.
امال  يحرس  )جني  حارس  وضع  يعني  الشعبية  الذاكرة  ي  فـ”الرََصد” 
اسم  من  الثاي  امقطع  فهو  “الخان”  أما  إليه(،  اأشخاص  وصول  ومنع 

العرض ويعني الفندق أو الحانوت أو امتجر أو اأمر أو الحاكم.
داخل  أحداثه  تدور  الذي  الفني  العمل  تحليل  إى  الولوج  هنا مكن  من 
قر قديم، وهو ما أشار إليه امؤلف بـ”الخان” ي عام 1842م، كا أكد 
البداية من خال مقطع مسجل عى لسان رواي “فويس  عى ذلك منذ 
الزمن  وهو  1542م،  عام  من  قرون  ثاثة  بعد  زمن  أن  إى  يشر  أوفر” 
الذي عاش فيه “ابن غانم” الجد الذي أمى حياته باحثا عن كنز قارون 
عى  العثور  سبيل  ي  القتل  خطيئة  ارتكب  والذي  قره،  تحت  امدفون 
تلو  واحدة  حواسه  فقد  والذي  له(،  )الحارس  الرصد  وفك  الكنز  هذا 
اأخرى وهو يبحث عن هذا الكنز، ي البداية تفتح الستار عى ابن غانم 
وتدريجيا  تناديه،  الخفية  اأصوات  بعض  يسمع  قره،  أرض  عى  ملقى 
امعذبة، وأن هذا  ابن غانم  أمامنا هو مجرد شبح وروح  نكتشف أن ما 
تجمع جميع  التي  غانم،  ابن  أحفاد  من  واحدة  تسكنه “سجايا”؛  القر 
أحداث  خالها  تدور  التي  الليلة  هذه  ي  القر  داخل  غانم  ابن  أحفاد 
العرض، وتنبئهم أن لديهم تركة جدهم ابن غانم، واأحفاد هم مجموعة 
“صالحن”،  والنخاس  العام  فمنهم:  امتباينة،  امجتمعية  اأماط  من 

والبكباي/  “شحات”،  وامتسول  “دما”،  وامومس  “سنار”،  والبلطجي 
الرجل بالزي العسكري.

عى  واحدة  مرة  شخصياته  بجميع  امخرج  امؤلف/  يلقي  البداية  ي 
ويتأزم  العرض،  طول  عى  تدريجيا  الكشف  عملية  ي  يبدأ  ثم  امرح، 
القر،  هذا  داخل  محبوسون  جميعا  أنهم  اأبطال  ليكتشف  الراع 
النقوش  الخروج قد أغلق عليهم بجدارية منقوش عليها بعض  وأن باب 
ُقتل  وكلا  الخامسة،  اأرض  ي  مدفون  الكنز  أن  تنبئ  التي  الفرعونية، 
اللحظة  وهذه  اأوى،  اأرض  إى  يصل  حتى  درجة  الكنز  ارتقى  أحدهم 
أما  الجميع  لتقتل  امؤامرة  الدرامي وتحيك “سجايا”  الحدث  تعد ذروة 
ي أن تفوز بالكنز، إا أنها تتحول إى ذات معذبة كجدها ابن غانم الذي 

فقد حواسه واحدة تلو اأخرى.
اعتمد امخرج عى تكنيك »الفوتومونتاج« مكثفا ي اتجاه فكرته، ممسكا 
مفاتيح  كبر  بشكل  واعيا  امركبة  الحكبة  ذات  الدرامية  خيوطه  بجميع 
متى  يدرك  فهو  خلل،  دوما  الراع  أبعاد  للمتلقي  تكشف  التي  الدراما 
الراع  تأزم  إى  تؤدي  التي  بالبذرة  يلقي  َمْن من شخصياته  وعى لسان 
طول  عى  الحدث  لتطور  وفقا  متزايد  متناغم  إيقاع  عر  الحبكة،  داخل 
دراميا،  الحدث  تصاعد  وكذلك  بطيئا  بدأ  للعرض  العام  فاإيقاع  العرض، 
عى  واضحا  تأثرا  ليخلق  اأزمة،  ازدادت  كلا  تدريجيا  يتزايد  أخذ  ثم 

امتلقي يضعه ي حالة من التوتر والرقب جراء ما يحدث.
ارتكز امؤلف/ امخرج ي بنائه الدرامي عى ما يعرف بـ”البنية الدرامية 
الدائرية”، فا حدث ابن غانم هو نفسه ما يحدث لـ”سجايا”، ويحدث 
الخطيئة  باإنسان ارتكاب  تدفع  التي  الطمع،  كانت خطيئتهم  لكل من 
هو  اأول  متوازين؛  درامين  خطن  عى  معتمدا  “القتل”،  وهي  اأوى 
امعذبة  غانم  ابن  روح  عن  والثاي  الشخصيات،  بن  يدور  الذي  الراع 

التي تظهر بعد كل جرمة قتل لتفقد إحدى حواسها.
يا ليت لنا مثل ما أوي قارون

ما  بكل  الديني  اموروث  من  وامستمدة  وكنزه  قارون  قصة  من  متخذا 
بعلمه  التباهي  الشديد  وهو  قارون،  شخصية  عن  داات  من  تحمله 
الكنز  هذا  لحجم  امتلقي  خيال  تثر  ركيزة  الكرى  خطيئته  وهي  وماله 

اموجود تحت الذي يدور حوله الراع.
الجد م يكن عى نفس  غانم”  “ابن  امتمثل ي  الدرامي  الخط  كان  وإن 
بعض  ي  وزائدا  فقرا  بدا  فقد  اأول،  الخط  عليه  يسر  الذي  اانضباط 

اأحيان، فهو ي عام آخر غر الواقع الذي تعيش فيه بقية الشخصيات، ا 
يضيف كثرا للراع داخل الدراما، إا أنه ولإنصاف يحدث حالة غرائبية 

تائم الجو العام لطبيعة العرض.
ورغم ثبات الصورة عى مستوى الديكور، فإن اإضاءة بركيزاتها وألوانها 
خلفية  متباينة  بإضاءات  جاليا  تنويعا  تحقق  أن  استطاعت  امتباينة 
وجانبية وأمامية لها دااتها امعرة عن اللحظة الدرامية، باإضافة للكتل 
وامكتبة..  والبار  امذهب  كالصالون  امكان  أثاث  عن  تعر  التي  الديكور 

إلخ.
وشخصياتهم  أدوارهم  تقمص  تحقيق  استطاعوا  فقد  اممثلون  أما 
الذي  وااختبار  اموقف  صعوبة  رغم  زائدا  اأداء  يكن  فلم  وأبعادها، 
تتعرض له الشخصيات، وم يكن أقل، بل بدا التمثيل تلقائيا إى حد كبر 
بالخمر  جميعا  سكروا  أن  بعد  البوح  لحظات  ي  سيا  ا  افتعال،  دون 
اموجود داخل القر، بعد نفاد اماء والزاد، وهو مرر قوي لدفع جميع 
فكانت  صدورهم،  ي  ما  وباحوا  سكروا  حتى  الخمر  لرب  الشخصيات 
لدى  شخصية  لكل  تاريخ  لرسيخ  جيدة  مساحة  البوح  مونولوجات 
امتلقي، ووفق امخرج كثرا ي اختيار عناره من حيث البعد الجساي 

لكل شخصية.
الذي كان معرا عن لحظات  والتعبري  الحري  اأداء  نغفل  أن  وا مكن 
جسدها  “دما”  فيها  منحت  التي  اللحظة  مثل  مفصلية،  درامية 
فقد  الكنز،  ر  تحمل  التي  الورقة  يعطيها  أن  مقابل  ي  لـ”شحات” 
لهذه  بسيطة ومنضبطة وموحية  تشكيات جسدية  الكروجرفر  استخدم 

اللحظة الجنسية دوما تجاوز إباحي، أو تسطيح مخل.
متناغمة  فكانت  الجاعية،  والتشكيات  للممثلن  الحركة  خطوط  أما 

ومعرة عن الشخصيات والعاقات بينها.
جشع النفس هو حارس الكنز

باطنه  أنه ي  إا  الكنز،  الراع عى  العرض هو  البارز ي  الراع  كان  إن 
عن  تبحث  التي  الشخصيات  هذه  أفكار  بن  مستمر  راع  عن  يعر 
رغباتها مسقطا عى مجتمع تديره رغباته وجردت ذاته، واستفحل جشعه 
الذي هو مثابة الحارس عى كنزه، فأزمة ابن غانم شغفه بامعرفة فارس 
من  كمجموعة  وتباينهم  اختافهم  عى  نسله  وكذلك  اأسود،  السحر 

اأماط امجتمعية، وقد انتقلت هذه الذات الجشعة من الجد لأبناء
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خان رصد 
فيه يقن  ا  وشك  فيه  مشكوك  يقن 

فعاليات  وضمن  امرحية،  للفنون  العاي  امعهد  خشبة  عى 
الخامسة  الدورة  طليات(  )ذي  العري  امرح  مهرجان 
خان”  “رصد  امرحي  عرضهم  امعهد  طاب  قدم  والثاثون، 
قارون  قصة  من  انطلق  الذي  عي  محمد  وإخراج  تأليف  من 
إرائيل  بنو  من  أنه  اأثر  ي  ورد  الذي  الفاحش  الراء  صاحب 
الكثر والكثر حتى إن مفاتيح خزائن هذه  وامتلك من اأموال 
اأموال كانت تصعب حملها من قبل الرجال اأشداء، وزاد تجر 
رزق  من  ليست  اأموال  تلك  أن  وادعى  قارون  وغرور  وصلف 
ازدياد صلف  ومع  ذاته،  هو  عنده  لعلم  لقارون  أتيت  إما  الله 
هو  أثره  فاختفى  اأرض  به  الله  خسف  قارون  وعنت  وغرور 
ومن  مثا.  الناس  ولكل  عرة  إرائيل  لقوم  وأصبح  وأمواله، 
ي  الكريم  القران  ي  تفصيا  ذكرت  الواقعة  تلك  أن  امعروف 
سورة القصص، والجدير بالذكر أن قصة قارون م تكن إا متكأ 
اتكأ عليه »محمد عي« لتمرير أفكاره امتشابكة شديدة التعقيد 

والطارحة لجدلية أكر إرباكا عن عاقة اإنسان باإله.
العمومة من قبل سجايا  أبناء  تبدأ أحداث “رصد خان” بدعوة 
حفيدة ابن غانم )والقاطنة ي قره اموجود ي أطراف امدينة 
اقتسام  اأقرباء  فيجتمع  الجد،  كنز  اقتسام  مهجور(  مكان  ي 
يتم  الفراعنة  وطاسم  اأسود  السحر  وبفعل  الغامض  الكنز 
احتجازهم ي القر وتغلق عليهم اأبواب وتصبح حوائط القر 
سجنا منيعا يحبس فيه السبعة من أبناء العمومة وثامنهم شبح 
أقدارهم  ي  وامتحكم  أنظارهم  عن  الخفي  امسيطر  غانم  ابن 
اأسود  السحر  وترهات  هو  جميعها،  اأحداث  عى  وامسيطر 
اأحداث  لتبدأ  والخرف،  بالهذيان  اممتلئ  رأسه  داخل  القاطنة 
غانم  ابن  أن  اأحفاد  معرفة  مع  التعقيد  ي  أساسا  امتشابكة 
الفراعنة  مقابر  نبشه  نتيجة  والكثر  الكثر  اأموال  من  امتلك 
ورقة آثارهم وبيعها وما لبث أن أضاع أغلب تلك اأموال عى 
السحر اأسود وبناء القر امجهور وهجر البر ماما حتى لقى 
حتفه جسديا ي القر وهامت روحه فعليا تبحث عن استقرار 
لن ُمنح، وزاد من تشابك اأحداث أن باب القر بعد استقرار 
فرعونية  تعاويز  عليها  حائطا  واحتلت  اختفى  داخله  السبعة 
مكانه وقرأها أحد السبعة لينبئ الجميع أن الجد ابن غانم بنى 
اموجودة  قارون  أموال  عن  بحثا  فيه  واستوطن  وشيده  القر 
أرض  سابع  من  بصعودها  إا  تظهر  لن  التي  أرض  سابع  تحت 
عر الدم فيعمد السبعة )أبناء العمومة( إى قتل بعضهم البعض 
لن  الذي  الروح  استقرار  عن  بحثا  اأخرى  هي  أرواحهم  لتهيم 

منح. 
غانم  ابن  أفكار  عن  العرض  بكشف  تعقيدا  الحبكة  زادت 
إى  للوصول  اإله  درب  عى  والسر  ذاته  تأليه  إى  الساعي 
األوهية والبحث فيا وراء امعاي إتيان امعاي فضا عن سعيه 
ي اأخر ا إى أموال قارون وحدها وإما السعي اأكر رغبة هو 

السعي إى علم قارون امانح له قوة امال والتجر.
التحليل  ي  وجودية  أفكار  لتمرير  عي  محمد  امؤلف  سعى 
اإنسان  يفنى  وكيف  بفنائه  اإنسان  يخلد  كيف  مفادها  اأخر 
التفاحة،  ي  تركز  سيميولوجي  رمز  استخدام  إى  فعمد  بخلوده، 
بأن  السام،  عليه  آدم  إبليس  بها  أغوى  التي  الغواية  تلك 

ابنه  أى  وما  سوءته  بدت  آدم  أتاها  فلا  الخلود  منح  التفاحة 
غانم التفاحة هو اآخر بدت سوءته، فالتفاحة رمز خيبة اأمل 
تدركه  ا  الله  وأن  محالة،  ا  خار  وآتيها  والخديعة  والتغرير 
بأن  التريح  هو  عي  عند  الدرامي  الحل  كان  فقد  اأبصار 
إدراك  ي  يساهم  الحواس  وفقد  يفقدها  الحواس  عن  التخي 
اإله  عن  البحث  ورحلة  خلود  بالرورة  فالفناء  اإله،  كينونة 
والخلود  الفناء  بن  للمتأرجح  كانت  الحقيقة  وعن  اليقن  وعن 
والتذوق  واللمس  البر  لحواسه  غانم  ابن  فقد  ومع  منقوصة، 
وأن  محالة  ا  قادم  اموت  وأن  عبء  الجسد  أن  أدرك  والشم، 
رائحة اموت ستكون رفيق رحلته وطعم الراب سيكون نهايته، 
أبناء  مات  الدم  بإزهاق  الكنز  امانحة  التعويذة  اشراطات  ومع 
الداعية  سجايا  النهاية  ي  وبقت  احتداما  السبعة  العمومة 
للبحث عن الكنز ليصبح كنزها الفائزة به بعد قتل الغرماء أبناء 
إى  الصعود  رحلة  لبدء  الغامضة  اأشباح  تجي  هو  العمومة، 

الهاوية واعتناق الهذيان والخرف.
ي  ونجح  التداخل،  شديدة  وأفكارا  رؤى  طارحا  العرض  جاء 
لسببن  النظارة  صالة  عن  التمثيل  منصة  انفصال  من  النجاة 
بأكر  امرح  فنون  دارسو  الجمهور وهم  نوعية  وأولها  أراها 
التلقي  فرص  بالتبعية  فوفر  اأوسط،  الرق  ي  أكادمي  رح 
وثاي  بأريحية،  النص  ي  الدسامة  شديدة  اأفكار  وتعاطي 
اأسباب وأهمها موهبة فريق التمثيل الشديدة الرقي والتاسك 
فكانت كلات الحوار واأفكار امطروحة عونا حقيقيا ي إظهار 

بذاكرة  ااستعانة  مع  حدة  عى  ممثل  لكل  امتصل  الفعل  خط 
الحقيقي  التوفيق  عن  فضا  الخرات،  مراكمة  أراها  انفعالية 
جميعهم  اممثلون  وميز  اأدوار،  تسكن  ي  العرض  مخرج  من 
ي  فيه  امبالغ  التطويل  ورغم  الحدث،  إيقاع  عى  وحافظوا 
الحبكة فإن خرات اأداء ساهمت ي تخطي هذا إى البحث عن 
جاليات فن اممثل وتجي ابن غانم كشخصية مرسومة بعناية، 
ورهان  ذاته  عى  ورهانه  عظيا  يوسف  محمد  تحدي  فكان 
غانم(  )ابن  يوسف  محمد  ربحه  حقيقيا  رهانا  عليه  امخرج 
ذلك أنه بدأ شابا فهرما، صحيحا فمغيبا، مرتبكا فمربكا، وحاول 
تجسيد فقده حواسه امعينة عى الحياة، ففقدها وامتلك ناصية 

القول وتاعب بإيقاع اأحداث أى شاء.
واستخدمت  وكفى،  القر  حوائط  مجسدا  العرض  ديكور  جاء 
ويحمل  موحش  القر  أن  منطلق  من  الكأبة  عى  باعثة  ألوان 
الشعورية  الحالة  تجسيد  عن  تغافل  ولكنه  لقاطنيه،  اموت 
التشكيل  ثبات  عن  فضا  الزمن،  بن  الحاد  اانتقال  وتجسيد 
والحدث،  الحدث  ديناميكية  مع  يتناى  ما  الصورة  ي  الدائم 

وساهمت رتابة الصورة ي تصدير اإحساس بطول مدة العرض.
اإيقاع  زمام  امخرج  فيه  ترك  بامتياز  “رصد خان” عرض مثيي 

ممثليه، فنجح ي مرير أفكار امؤلف، فتفوق.

محمد النجار

17 [ رؤى
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الغابات غزل  في 
الخيالية شكسبر  عوالم  استعادة 

يلجأ كثر من الفرق امرحية ي وقتنا هذا إى تقديم نصوص شكسبر 
شهرته  بسبب  وذلك  لعروضها،  امرحي  الجمهور  جذب  بهدف 
الثقافات  ي  قيمته  توطن  واستطاعت  العام  اجتاحت  التي  الواسعة 
العام، للحد الذي يدفع  الفنية وامرحية حول  امختلفة وامجتمعات 
هل  ولكن  شكسبر،  أعال  من  عمل  لرؤية  امرح  أبواب  بالكثر 
مكن اعتبار ذلك الدافع هو السبب الوحيد ي إعادة تقديم شكسبر 
حتى اليوم؟ وهل تناسب أعال شكسبر عرنا الحار؟ وهل تتشابه 

مشكاتنا وأسلوب حياة العر الحار مع عر شكسبر ورواياته؟
شكسبر  محبي  من  اماين  ورما  امئات  مع  أقرحها  التي  اإجابة  إن 
الراجيدية  سواء  جميعها  شكسبر  أعال  ي  نجد  حيث  »نعم«؛  هي 
محدد  هدف  نحو  داما  سعيا  التاريخية،  حتى  أو  الكوميدية  أو  منها 
أعاله  ي  داما  نجد  حيث  اإنسانية؛  واأحاسيس  العواطف  وهو 

الشخصيات النبيلة التي تؤثر ي الجمهور أينا كانوا وي أي زمان.
أحد  وهو  )الضواحي(،  فريق  أعاد  اإنسانية  الحالة  تلك  عن  وبحثا 
ضمن  وذلك  صيف«،  ليلة  »حلم  نص  تقديم  الحرة،  امرحية  الفرق 
الغابات(، وهي  عروض مهرجان آفاق امرحي، وعرض بعنوان )َغَزل 
معارنا(:  )شكسبر  كتابه  ي  كوت(  )يان  عنها  قال  التي  امرحية 
“إن الغابة فيها ا مثل الطبيعة فحسب بل تتعداها لي مثل غرائزنا 

أيضا”.
وعميقة،  “مبهجة  جريشكات(:  )إريك  اأمريي  امخرج  عنها  وقال 
بإقبال  احتفالية  احتفالية،  فهي  ذلك  كل  وفوق  وحميمية..  سحرية 
احتفالية  والتسامح  وبالتضامن   – تحققه  أو  فقدانه   – والحب  الحياة 

بامرح.. احتفالية باإنسان”.
إن العرض قدمه امخرج - وفريق العمل - من خال عدة عنار فنية 
العرض  أن  مثا  فنجد  هدفه،  تحقيق  ي  العرض  خدمت  التي  منها 
العرض  بداية  ففي  اليء،  بعض  امرحية  عن  مختلف  بشكل  ُقدم 
اأدوار  بتوزيع  ويقومون  العرض  يجهزون  وهم  الفريق  أعضاء  نجد 
عى اممثلن قبلا يبدأ تقديم مرحية »حلم ليلة صيف« من مشهد 
وأبرز  أول  أمام  التوقف  هنا  مكننا  وقد  الهرب،  عى  العاشقن  اتفاق 
أن  أن نكتشف بسهولة  لنا  التمثيل، حيث مكن  الفنية وهو  العنار 
البعض من ممثي الفرقة كانت تلك هي امرة اأوى لهم عى خشبة 
امرح، وأن الرهبة سيطرت عليهم بشكل واضح، ظهر هذا مثا من 
خال عدة شخصيات منها شخصية )امخرجة نورهان( التي قامت بها 
اممثلة نورهان طارق، وشخصية )مهندس الديكور محمود( التي قام 
بها اممثل محمود حسانن، ورما ساهم ي ذلك كون تلك الشخصيات 
وا  الباز،  إبراهيم  العرض  مخرج  الخاصة  امعالجة  إضافات  من  هي 
بعض  هناك  فإن  امقابل  ي  ولكن  الشكسبري،  النص  إى  بصلة  مت 
تفاعل  خال  من  سواء  الجمهور  إعجاب  عى  حازوا  الذين  اممثلن 
)مثل  امرح  خشبة  عى  ظهورهم  أثناء  والضحك  معهم  الجمهور 
شخصية بوتوم النساج اأثيني( التي قام بتمثيلها اممثل بيشوي عدي، 
ولكن أكر ما أثر بشكل سلبي عى أداء جميع اممثلن بشكل عام هو 

الحركة عى خشبة امرح بشكل يرهق عن امتفرج.
عن  عبارة  امبالغة،  من  خاليا  بسيطا  فكان  للديكور  بالنسبة  أما 
الجان،  ملكة  كوخ  عن  ليعر  قش  وجود  وأحيانا  معلقة  ورود  سيقان 
أو  للخشبة  عامة  إضاءة  بن  تتغر  بسيطة  اإضاءة  كانت  وكذلك 
العرض  يساعد  هذا  رأيي  وي  غر،  ا  فقط  اممثلن  عى  ضوئية  بؤر 
وغرضه  امخرج  رؤية  ترى  امتفرج  يجعل عن  عموما حيث  امرحي 
ا  اأحيان،  أغلب  ي  التي  الديكورات  كرة  عن  مبتعدة  الرواية  من 
أكده  ما  وهذا  سلبي،  بشكل  عليه  تؤثر  بل  امرحي  العرض  تساعد 
فريق عمل عرض )َغَزل الغابات( من خال تريرهم عن طريق الحوار 
أن  يرون  جروتوفسي  ومنهم  الكاسيي  امرح  رواد  من  الكثر  بأن 
الرواية، وكذلك نجد  التمثيل وطريقة تقديم  العرض يعتمد أكر عى 

مابس العرض بسيطة ي البداية، زي عادي ينتمي إى عرنا هذا ذلك 
الزي للممثلن داخل الروفة، ومن َثم تتحول تلك امابس إى مابس 
من  كل  بأدواره  قام  الذي  الجن  عام  ارتداها  امعة  مابس  أو  أثينية 
اممثلة مها العوي ي دور )باك الجني الشقي( واممثلة مارتينا أمن 
ي دور )أوبرن ملك الجان( واممثلة نجاء مهيب ي دور )تيتانيا ملكة 

الجان(.
العنوان؛  ذلك  تحت  ُقدم  كا  العامية  امرية  باللغة  العرض  ُقدم 
العرض  أن  كا  البنات(،  )َغَزل  فيلم  إى  اُمشاهد  ذاكرة  أخذ  حيث 
مراد داخل  ليي  الفنانة  الغنائية أغاي  الفواصل  بداخله بعض  يحمل 
الفيلم مثل أغنية )عهد الهوى(، ومن وجهة نظري أن ذلك امزج بن 
نص شكسبر وفيلم )َغَزل البنات( حتى يتناسب العرض مع الجمهور 
العرض  فكرة  امزج  ذلك  يخدم  كا  متطلباته،  العر  وهذا  امري 
وهي أن لكل قلب من يهواه ولكل إنسان من يكمله ويشاركه مشواره 
ي الحياة، وأنه تحت ظل الحب والتفاهم واإنسانية تكمن السعادة 
ليظهر  لتحقيقها،  الغابة  إى  فهربوا  امدينة  ي  العشاق  افتقدها  التي 
التي  قوانينه  بسبب  اأحام  يرق  الذي  امدينة  مجتمع  بن  الراع 
تحرم اأمل والحلم والحب، وبن الغابة التي حققت الحلم والسعادة 
مبتعدة عن القوانن التي ا تنظر إى اإنسانية فيرك العرض الجمهور 
يختار بن امجتمعن ويحتفل اممثلون مع الجمهور ي النهاية، ورغم 
مخرج  إليها  لجأ  التي  الحيلة  فإن  والحركة  التمثيل  ي  العرض  ذات 
العرض؛ حيث قدم العرض من خال بروفة لفرقته أخفت أو تغاضت 
بريختي كر من  بأسلوب  إنه قدم امرحية  الذات؛ حيث  تلك  عن 
تقديم  خال  من  وذلك  الجمهور،  وبن  بينه  الرابع  الحائط  خاله 
يقدمها  بروفة عرض  أنها  ليلة صيف(  أو )حلم  الغابات(  )َغَزل  رواية 
وواقعية  طبيعة  عن  الخروج  بسبب  ذلك  يكون  قد  )الضواحي(  فرقة 
أن  يدرك  الجمهور  يجعل  أن  بسبب  يكون  قد  أو  الشكسبري  النص 
للواقع أو رما حلم  ما يشاهده ليس سوى حدوتة أو مثيلية ا مت 

نحلمه ي ليلة صيف ومكن تحقيقه.

علياء الرنس

بطاقة العرض
اسم العرض: 
غزل الغابات

جهة اإنتاج: 
فرقة 
الضواحي

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: وليم 
شكسبر

إخراج: 
إبراهيم الباز
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يوترن
المعاني شرنقة  داخل  مفردات 

أصبح  حيث  وامشاهد؛  امجتمع  فكر  بتطور  امرحية  الكتابة  تطورت 
ووسط  بداية  من  امعروف  الدرامي  البناء  عن  يخرجون  الكتاب  بعض 
بناء  عى  معتمدا  الدرامي  البناء  يصبح  وبالتاي  النص،  داخل  ونهاية 
امعاي  منها  تتفجر  التي  الداات  الكثر من  تحمل  الصورة من مفردات 

داخل الرسالة الفنية.
يأخذ العرض امرحي )يوترن( امتلقي داخل هذه امفردات حتى يصبح 
العنكبوت  خيوط  خال  من  يتابع  كا  امفردات  تلك  من  مفردة  بدوره 
حيث  الرنقة؛  حالة  الصورة  عى  لتضفي  الديكور  أمام  وضعت  التي 
اأبيض؛  الطاء  ذات  السفينة  يشبه  الذي  امنزل  داخل  اأحداث  تدور 
البعيد،  اماي  إى  به  تصل  عمق  لها  صورة  أمام  امتلقي  يجعل  ما 
وأيضا  الصورة،  عمق  ي  الفرعونية  الكتابة  ي  إليه  إشارة  مت  ما  وهذا 
الحركة والسكون ي آٍن  التجمد، ليؤكد عى رمزية  اإحساس بالجمود أو 
الديكور  وعنر  اممثلن  حركة  خال  من  امتحركة  الصورة  داخل  واحد 
بدايات  ي  صامتة  ظلت  التي  العرافة  رمزية  ولكن  والصوت،  واإضاءة 
الغموض والسكون وامراقبة  ذاتها، فهي  الشخصية  أبعد من  العرض هي 
العرض  بها  بدأ  التي  الكونية  الحركة  عى  وشاهدة  الوقت  نفس  ي 
خلق  وبعدها  الكوي،  اانفجار  صورة  ي  الحديثة  التقنيات  مستخدما 
اإنسان الذي بدأ بالراع الجسدي؛ حيث تطور ذلك الراع ليصل بنا إى 
امعلومات منها، وأظهر  إليها رغم تشوش بعض  امعلومة والسباق  راع 
واأب  اأم  من  يتكون  الذي  البيت  داخل  الراع  هذا  امرحي  العرض 
امكانية  عن  ليعر  واابنة  اابن  بن شخصية  تناقضا  هناك  ولكن  واابن، 
والزمانية، فاابنة هنا كانت امكان امعار، واابن هو الزمن اماي يصل 
توقف  وهو  الزمن،  وثبات  امكان  تطور  عى  ليؤكد  البداي،  اإنسان  إى 
العقل أو توقف الفكر، وهذا ما أكدت عليه مابس اابن واابنة ي الثلث 
الذي يحتوي  العرض، أما اأم فهي ترمز إى امكان اأكر  اأول من زمن 
أنها  مع  اليوم،  مهلها  أصبح  الذي  اأكر  العام  مثل  فهي  اأماكن،  كل 
هو  واأب  العام،  هذا  داخل  القيم  عن  تتغاى  أنها  إا  مسيطرة  تبدو 
بنا من مكان مكان وداما ما يحاول أن يرك  ينتقل  الذي  امتطور  الزمن 
عامُه اأكر ليسكن عاما أصغر عندما يرتبط بالشغالة داخل امنزل، وهنا 
الفرع  أي  التابعية؛  إى  البري  العقل  محتوى  ي  البحث  من  بنا  يخرج 
الذي يحتوي عى كم كبر جدا من  اإنساي  امجتمع  وترك اأصل داخل 
امعلومات، وأصبحت هذه امعلومات هي التي تتحكم ي حركة اإنسان 
خال  من  هذا  عى  العرض  وأكد  رنقة،  داخل  عقله  وتضع  بل  ذاته 
امذيعن، فها وسيلة من الوسائل التي تقدم امعلومة ي هذا العام الذي 

أصبح مكانا واحدا يجمع كل البر.
أما العاقات بن الشخصيات داخل الصورة ي العرض امرحي “يوترن”، 
فترابط وتنفصل ي إيقاع ريع جدا، ليس لخلل ي بناء الصورة، ولكنها 
عاقات  فهي  امعيش،  الواقع  إى  ُترمى  التي  للداات  بطلقات  أشبه 
طردية بن الصورة امتحرك ي العرض امرحي والواقع الحقيقي لإنسان 
هي  “العجلة”  العرض  داخل  امثال  سبيل  عى  الداات  ومن  امعار 
حركة  منها  كثرة  معاٍن  منها  تتفجر  بل  للكلمة  اللفظي  بامعنى  ليست 
الحياة، وعجلة التطور، وتختلف تلك الدالة اللفظية ي امعنى من متلٍق 
نقلة  فهي  الثدييات”،  عام  “رئيس  به  يشعر  ما  يقرأها حسب  كل  آخر 
تدور”  “اأرض  الكبر،  امجتمع  داخل  الكل  من  جزء  إى  تشر  ريعة 
اأرض  دوران  ليس  هنا  الدوران  ولكن  تدور،  اأرض  أن  امعروف  من 
مفهومها، ولكن عندما يشعر اإنسان بدوران اأرض فقد وقع ي دوامة 
الصورة  مع  امسجلة  الفيديو  صورة  حركة  ارتبطت  وأيضا  الحركة،  تلك 
اممثلة، ليست فقط لعمل ميكس ي الصورة ككل، بل هو يجعل امتلقي 

ينظر إى امستقبل الذي هو نتاج للحار امعيش.
العقلية  نحرر  م  إن  يحدث  ماذا  منها:  تساؤات،  عدة  العرض  يطرح 

إن  يحدث  وماذا  الرنقة؟  داخل  نكون  عندما  يحدث  وماذا  الفكرية؟ 
التساؤات من  تلك  العرض امرحي عن  الجمود؟ فيجيب  نتحرر من  م 
عبد  “هايدي  الزوجة  شخصية  امرح.  عمق  ي  الفيديو  صورة  خال 
الخالق” وشخصية الزوج “ريف خر الله” يجمع بينها حلم واحد هو 
البحث عن الواقع الحقيقي بن محافظة اأم عى البيت وبن بحث الزوج 
لتحقيق  نفسيا،  راعا  منها  شخصية  كل  داخل  أن  ومع  الجديد،  عن 
الحلم امشرك رعان ما يظهر الراع بينها من خال شخصية الخادمة 
“ريهام أبو الخر” التي ينجذب إليها الزوج. هنا راع قوتن بن امورث 
اامتداد  هي  نبيل”  “نرمن  اابنة  شخصية  امعارة،  بالحضارة  واانبهار 
للواقع، وهي اأم التي تنجب امستقبل ليحقق الُحلم الذي م يستطع كل 
فهمي” هي شخصية  “هشام  اابن  يحققاه، شخصية  أن  واأب  اأم  من 
الذي  اأرض  ظهر  عى  اأول  والراع  البداي  العر  من  امتدادا  تكون 
قتل  عنه  ينتج  راع  فيه  أيضا  والحار  أخيه،  اإنسان  قتل  عنه  ينتج 
وهو الراع الفكري الذي بدأ منذ اإنسان اأول. أما شخصيات امذيعون 
)ميشيل مياد، ريتا هاي، إسام عي( شخصيات تعمل عى تأهيل عقل 
“يوترن”  امرحي  العمل  داخل  تكمن  التي  الداات  استقبال  امتلقي 

الداات،  لتلك  امعنى  عى  وتأكيد  بل  الشخصيات  بقية  خال  من 
لنا  ليطرح  امذيعن  من  الثاث  الشخصيات  العرض  مخرج  واستخدم 
التلوين ي اأداء اإعامي، ي نقل امعلومة؛ ما يحدث التشويه للرسالة 
اإعامية، فقد قدم لنا العرض امرحي “يوترن” مضمون الواقع ي هذا 
العنوان البسيط للعرض امرحي، فمتى نخرج من - اليوترن - إى قطار 
الحلم ليصل بنا إى مستقبل أفضل لواقع مبهر؟ ومتى نتحرر من الجمود 
امستقبل  إى  اانطاق  هو  العقل  تحرر  أن  اللفظ.  هذا  أقصد  العقي، 
فقد وظف مخرج العرض العنار الفنية لصناعة صورة مبهرة، وإن كان 
هناك الكثر من العامات تعطي معنى واحدا داخل الديكور فهذه قراءة 
خاصة ممصمم الديكور، فقد يريد التأكيد عى الجو العام داخل الصورة، 
الرودة والسقيع  الذي يشر إى  امتكرر  امدفأة، والجليد، واللفظ  فهناك 

عى لسان شخصية اأم. 
فيديو  الغريب،  محمود  ومابس  ديكور  “يوترن”  امرحي  العرض 
جرافيك محمد يحيى، كروجراف عمر باتريك، دراماتورج وأشعار سامح 
ُدنقل ومحمد  أمل  بأشعار  ااستعانة  وتم  ربيع،  عثان، موسيقى صادق 

اماغوط، إخراج سعيد امني.

أحمد خر

بطاقة العرض

اسم العرض: 

يوترن

جهة اإنتاج: 

مرح 

الطليعة

عام اإنتاج: 

2018

دراماتورج: 

سامح عثان

إخراج: 

السعيد مني
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مانى كانى 
تابو تنتهك  الفارس  بروح  كوميديا   

للفنون  العاي  امعهد  مرح  خشبة  عى  وماي”  “كاي  مرحية  قدمت 
الخامسة  دورته  ي  العري  امرح  مهرجان  فعاليات  ضمن  امرحية 

والثاثن، من تأليف صالح سعد ودراما تورج وإخراج أحمد سعد واي.
أنها  البعض  يظن  التي  القدمة  الفارس  كوميديا  روح  العرض  يستحر 
وظيفة  من  تستهدفه  ما  عى  آخرون  يؤكد  بينا  فقط  لإضحاك  تهدف 
الكاتب  أدرجه  ما  سيا  وا  إليه  ميل  ما  وهو   – اإضحاك  بوسيلة  قيمة 
الطاق”  عى  نحصل  “دعنا  مرحية  ترجمته  مقدمة  ي  بنتي”  “أريك 
يقدم  الهزل  “إن  قائا:  ساردو”  وريان  “فيكت  الهزي  الفرني  للكاتب 
وظيفة قيمة إذ إنه وسيلة فنية للرفيه، والكشف النفي عن اإحباطات 
يعالج  فهو  اإنسان،  عليى  الحديثة  الحضارة  فرضتها  التي  وامكبوتات 

الرذائل اموجودة ي امجتمع”.
يجمع  شهر  مثلث  عى  الفارس  كوميديا  تقوم  الوظيفة  هذه  وإبراز 
كبر  بشكل  معه  تتاس  ومرحيتنا  ة«  والعشيق/  والزوجة  »الزوج 
الذي  وتحديدا ي مثلث عبده وكاي زوجته وماي محبوبته، إن »عبده« 
يقوم بعرض مرحية روميو وجوليت مع صديقته “ماي” - الذي يحبها 
بصحبة  الحامل  “كاي”  زوجته  طريق  عن  امرح  باقتحام  يفاجئ   –
ويلهو  اأطفال  مع  يركها  بأنه  مقررة  أكبادها،  فلذات  العر  أطفالها 
ي امرح مع محبوبته »ماي« التي تفاجأت هي اأخرى بردة فعل هذه 
الذي طلب  الذي أزعج مخرج امرحية  ااقتحام  الطابع،  الشعبية  امرأة 
مرارا وتكرار من “كاي” إخاء امرح أن ما تتحدث عنه متعلق ما هو 
خارج امرح فقط؛ إذ مكنها عمل ذلك بعد اانتهاء من العرض امرحي 

لروميو وجوليت. 

بن  وتراوح  امرحية  تطرحها  التي  الرئيسية  امفاهيم  تنطلق  هنا  من 
عاقات  ي  للبيع  كسلعة  امرأة  مع  والتعامل  والهروب  والخيانة  الحب 
الرجل وامرأة ي امجتمع، مرتكزة عى عاقة زواج بن »عبده« و»كاي« 

وعاقة حب بن »عبده« و»ماي« من طرف اأول فقط.
فعى مستوى عاقة الرجل »عبده« بامرأتن يتضح لنا من تطور الحدث 
وإجبار  ضغط  إثر  طويا  دامت  خطبة  بعد  “كاي”  تزوج  أنه  الدرامي 
الذاكرة،  فاقد  ووالدها  وجدتها  والدتها  من   - التعبر  صح  إن   - وتغفيل 
فكانت طلباتهم مبالغا فيها بشكل كبر، ورغم ذلك تزوجها أنه يحبها، 
اأطفال  تربية  واأخر  اأول  همها  فأصبح  الزواج  بعد  تغرت  لكنها 
عواطف  يكبته من  ما  وتوجيه  إياها  تركه  إى  أدى  الطعام؛ ما  وتحضر 
التي تحبه كصديق فقط. أما عن  التمثيل  جياشة إى »ماي« صديقته ي 
“كاي” فرى أنها مجرد سلعة للبيع اتفق كل من والدها ووالدتها وجدتها 
عى بيعها بسعر يرضيهم، فهي ولدت ي تعيش أوا كامرأة ا حرية لها 
مضطهدة من قبل أرتها ككل، وثانيا كزوجة تري اأطفال وتهتم منزل 
فور  طلقها  الذي   - زوجها  ترك  عى  “ماي”  تحرضها  إا،  ليس  زوجها 
اانتهاء من عرض مرحية روميو وجوليت إذ إنه يريد الزواج من ماي - 
طاما أنه ا يريدها وا يحبها، فرفض معللة ذلك بأنها ا تقدر عى تربية 
اأطفال مفردها أنها ا تعمل ومرتب زوجها هو الذي يجعلها عى قيد 
“ماي”  يري  ا  التعليل  هذا  أن  إا  اأطفال،  تربية  عى  وقادرة  الحياة 
لها.  كأصدقاء  الجميع  تحب  التي  امتزوجة  غر  القيود  كل  من  امتحررة 
مجاريها  و”كاي”  “عبده”  بن  الزوجية  الحياة  بعودة  امرحية  وتنتهي 

بعد وضعها الطفلة التي يقرر “عبده” تسميتها بـ»ماي«.
امبالغة  وا سيا  الفارس  بامبالغة كمرحيات  للعرض  العام  الجو  اتسم 
ي عدد اأطفال أبناء وبنات “عبده” و”كاي”، باإضافة للتنويعة الرائعة 
من  أطفال  لعرة  داخلها  العدد  وصل  الذي  اأطفال  مجموعة  داخل 
امبالغة  إى  باإضافة  وامحرم وهكذا،  واأكول  والبلطجي  الراقصة  بينهم 
امصاب  اأب  كشخصية  ككل  العمل  ي  الرئيسية  الشخصيات  حفر  ي 
ذات  “كاي”  وشخصية  )اأرشانة(  الجدة  وشخصية  فيه  امبالغ  بألزهامر 
جعلت  التنويعة  هذه  كاس(،  )الهاي  و”ماي”  الديء  الشعبي  الطابع 
اللغوية  امضحكة  الوسائل  يستخدم  عري  بفارس  أشبه  امرحية  من 

 – امفارقات   – الريعة  اللفظية  التعليقات   – القفشات   – النكات  مثل: 
التوريات والقافية.

من  اأخر  يعتمده  وما  والتمثيل  اممثلن  عن  الحديث  إى  تطرقنا  وإذا 
التقاليد اأدائية  أسس اأداء واإلقاء، فقد نجح امؤدون ي ااقراب من 
اإكسسوارات  واستخدام  اأدائية  امبالغات  من  الفرس  بكوميديا  الخاصة 
الشخصية. بداية، وفق رشدي ي الفصل بن روميو وعبده بطريقة سلسة 
اللغه  باإضافة إتقان  كا فعلت رنا خطاب مع شخصية جوليت وماي، 
العربيه ي مشاهد روميو وجوليت. أما عن مريم أحمد التي لعبت دور 
كاي وجدتها، فقد كانت أحد العنار اأكر ميزا بالعرض؛ حيث نجحت 
جمهور  فأجرت  للنهاية،  البداية  من  للدور  وحيوية  جاذبية  تحقيق  ي 
أما  الراجيدية.  أو  الكوميدية  امشاهد  ي  سواء  مشاهدتها  عى  النظارة 
لكاي  اأكر  اأخ  عاشة  شخصية  ي  تركيزا  أكر  فكان  فايز  محمود  عن 
اأكر  النصيب  كان  وأخرا  وامأذون.  عان  امخرج  مساعد  شخصيتا  منه 
أبو عاشة وكاي  الذي لعب دور  امبالغة أحمد سعد واي  من كوميديا 

بحرفية شديدة، باإضافة لدور فان امخرج.
ساعدت بقية عنار امرحية من إضاءة وموسيقى وديكور عى وضوح 
مع  اأحيان  أغلب  ي  ايت  فول  كانت  فاأوى  ككل  للعمل  العام  الجو 
معاناتها،  عن  شخصية  كل  حديث  عند  الضوئية  البقع  بعض  استخدام 
والثانية ماشت مع حالة امشاهد والثالث عر عن مناظر امرحية بشكل 

يحسب مصممه.
كوميديا  إن  إذ  للرفيه؛  تهدف  ا  امرحية  إن  القول  مكننا  النهاية،  ي 
إحباطات  من  خلدنا  ي  يدور  عا  تكشف  إليها  مالت  التي  امبالغة 
اإنسان، ولعل امرحية ترمي  الحديثة عى  الحضارة  ومكبوتات فرضتها 
امتعلقة  امحظورات  أو  التابوهات  لبعض  انتهاك  إى   - بآخر  أو  بشكل   -
امهر  الحديث عن  امرحية من  ما ورد ي  والتقاليد وا سيا  بالعادات 
نخاف  الذي  التابو  هذا  شابه،  وما  بالزواج  الخاصة  والقامة  وامؤخر 
اخراقه من أجل حياة أفضل ومن أجل الحصول عى من نريده زوجا لنا، 
وكذلك ما تعلق باإنجاب فعندما يزيد عن حده يصبح تابو ا نستطيع 

الفرار من أرواحه الريرة التي تاحقنا.

أسامة القاي

بطاقة العرض
اسم العرض: 
كاي زماي

جهة اإنتاج: 
امعهد العاي 
للفنون 
امرحية

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: صالح 
سعد

إخراج: أحمد 
سعد واي



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

[

05 مارس 2018 العدد 549

21 [ نوافذ

تشيخوف تأثرات 
اإخراج في  ستانسافسكي  منهج  على 

قدم لنا امرح العامي الكثر من امبدعن، الذين جاءت معرفتهم مع انتشار 
النر  حركة  ومو  العام،  دول  بن  الجديدة  اأدي  والتبادل  التواصل  حالة 
والصحافة التي تنمو معها جدلًيا حركة الرجمة عن اللغات اأخرى. ومن أهم 
اأسباب ي انفتاح الثقافات، كان توافر أدباء وفنانن مثقفن منفتحن، الذين 
يعد من أمثالهم »تشيخوف« أحد امؤثرين ي امرح الروي والعامي. الذي 
تأثر بواقعه ااجتاعي والسياي ما جعله يرى الواقع وما حوله بعن الفن، 
ويرى الكثر من النقاد أن ا وجود لكاتب مبدع ومتحرر من تأثرات كتابات 
خاصية  فيها  أرى  التي  اإبداعات  من  الكثر  عى  فنه  يحتويه  ما  تشيخوف 
وصفه  ي  برجان«  »أنجار  السويدي  امخرج  ذكر  كا  اممتنع”،  “السهل 
عالية..  جدران صاء  خال  من  الحياة  أعاق  باخراق  أشبه  أنه  لتشيخوف: 
اأول  حبه  امرح  كان  فقد  بامرح  تشيخوف  عاقة  نذكر  اأمر  بدء  ففي 
وأنتج  أخرى،  مرة  للمرح  يكتب  لن  بأنه  اأحيان  من  كثر  ي  ادعائه  رغم 
والخال  النورس،  )طائر  مطولة  وأربع مرحيات  القصرة،  القصص  من  الكثر 
ي  ستانسافسي  بإخراجهم  وقام  الكرز(  وبستان  الثاث،  والشقيقات  فانيا، 
تحويل  ي  صعوبة  الجيل  هذا  مخرجي  معظم  فيه  يرى  كان  الذي  التوقيت 
وممثا  مخرجا  ستانسافسي  ويعد  مرحية.  عروض  إى  تشيخوف  نصوص 
ما  التي  الفني،  موسكو  مرح  فرقة  مؤسي  وأحد  وعاميا،  روسيا  مرحيا 

زالت تعمل ي موسكو لحد اآن.
ثم  ومن  أنطوان،  بأندرية  متأثرًا  الطبيعية  إى  متجًها  ستانسافسي  بدأ  فقد 
لقاء  مع  إا  امرحلة  هذه  تبدأ  م  ولكن  السيكولوجية،  الواقعية  إى  انتقل 
أي  1888م  عام  نهاية  ي  لقاؤها  وبدأ  تشيخوف،  بأنطوان  ستانسافسي 
بالتعرف  واقعيا  بدأ  ستانسافسي  وأن  الفني،  موسكو  مرح  تأسيس  قبل 
مرحية  يعرض  أن  نيمروفتش  صديقه  قرر  عندما  تشيخوف  نتاجات  عى 
مرح  ي  عرضها  أثناء  هائا  فشا  فشلت  التي  امرحية  تلك  )النورس( 
وذكر  ذلك،  بسبب  امدينة  من  يهرب  أن  تشيخوف  واضطر  بطرسبورج، 
ستانسافسي ي كتابه )حياي ي الفن( اعراًفا شخصًيا بأنه م يفهم امرحية 
حينها، ومن ثم أخرج ستانسافسي الثاثة نصوص امطولة اآخريات مجددا 
من طريقة إخراجه، بجانب فهمه أسلوب تشيخوف، ومن هنا بدأت عملية 
ستان  اتجاه  وبدأ  امرحي  تشيخوف  أسلوب  من  ستانسافسي  منهج  تناص 
إى الواقعية السيكولوجية. وما ميز ستانسافسي عن منظري عره أنه كان 
يعرف بأخطائه ومحًبا للتجديد الذي يخدم أسلوبه ي اإخراج. إذا فطبيعية 
الشخصيات  واقعية  مع  تتناسب  ا  كانت  اإخراج  ي  البدائية  ستانسافسي 

التي رسمها تشيخوف ي نصوصه امطولة.
أما عن أسلوب تشيخوف ي الكتابة امرحية فقد كان مهتا بالتفاصيل التي 
تجعلنا نرى الواقع والحياة امستقبلية من خال رسم شخصيات النص، بجانب 
ااهتام بظهور اأبعاد ااجتاعية والسيكولوجية لأشخاص من خال الحوار 
وتحديد انفعاات الشخصيات عر اإرشادات بجانب وصف امابس والديكور 
نعيش  يجعلنا  اموسيقى؛ ما  بإدخال عنر  اهتم  إنه  اإضاءة حتى  وتحديد 
ي واقع هذه الشخصيات التي ظهرت ي نص )بستان الكرز( بداية من وصف 
الطبيعة ي البستان، ورمزية شخصية لوباخن وما يقوم به من اقتاع البستان 
استبداا بامنشأت السكنية والفيات حتى يقف أمام صخب الرجوازية ونر 
الرأسالية أمام صمت جايف عى بيع البستان فهو ا يفعل شيئا سوى الرثرة 

عى اماي.
)ستانسافسي  من  لكل  السياسية  التوجهات  ي  توافق  هناك  فكان 
رؤيته  ي  داًما  تظهر  ستانسافسي  توجهات  كانت  حيث  وتشيخوف(، 
العروض  خال  من  عنها  عر  التي  ااشراكية  البلشفية  الثورة  إرهاصات 
تلك  عى  تشيخوف  مرحيات  احتوت  فقد  الثورة،  قبل  يقدمها  كان  التي 
فنجد  الواقعية.  من  تخلو  ا  أنها  إا  شعريتها  من  الرغم  عى  اإرهاصات 
اأشخاص  سيكولوجية  خال  من  الواقع  تصوير  استهدف  ستانسافسي  أن 
ي  الداخلية  السيكولوجيا  عى  ستان  اعتمد  ثم  ومن  تشيخوف،  فعل  كا 
أن  رأى  فقد  حقيقية.  ومعايشة  بصدق  الواقع  نقل  عى  والعمل  التدريب 
امؤلف،  رسمها  التي  الشخصية  ي  الحياة  يبعث  من  هو  الحقيقي  اممثل 
ويكشف بامعطيات الحسية عن عامها الداخي امعقد، ويرزها بكل أبعادها 

السيكولوجية وااجتاعية. 

تشيخوف ي البيت الريفي، أما دور تروفيموف الطالب، فقد أخذه تشيخوف 
من جاعة من الشباب الذين كانوا يقيمون ي لوبيموفك. وكان يسعى ستان 

إى أن يختار اممثلن بنفس الوصف الذي أورده تشيخوف ي مرحياته.
وخلق  والصوتية،  الضوئية  امؤثرات  يستخدم  ما  كثرًا  ستانسافسي  وكان 
الواقعية  وُيظهر  اانفعالية  اممثلن  ذاكرة  يحرك  لي  بالديكور  اأوهام 
اانفعالية  امامح  عى  يؤكد  الذي  امكياج  استخدم  أنه  كا  السيكولوجية، 
لأشخاص التي كان يصفها تشيخوف ي اإرشادات. ويتناول الروفسر كاتايف 
الرسائل  الروس ي أدب تشيخوف؛ ذكر بعض  أبرز امتخصصن  الذي يعد من 
عكست  أنها  إى  مشرا  الكرز(  )بستان  اأخرة  تشيخوف  مرحية  امكرسة 
التقارب الكبر والعاقات الحميمة التي تبلورت بن ستانسافسي وتشيخوف، 
أثناء العمل عى عرض هذه امرحية بشكل تفصيي مع  إذ ناقش تشيخوف 
امرتبطة  والخصائص  اممثلن  عى  اأدوار  توزيع  قضية  حتى  ستانسافسي 
امرح  ي  التدريبات  أثناء  يجلس  كان  تشيخوف  أن  ستان  وأشار  بذلك، 
بستانسافسي  يثق  أنه  إى  وأشار  امهم،  اباخن  دور  عن  بالتفصيل  وتحدث 
هذه  )تعقيد  يعكس  أن  يستطيع  الذي  الوحيد  أنه  معترا  الدور،  هذا  أداء 
الشخصية ي امرحية(. أما ستانسافسي، فقد كان شديد اإعجاب مرحية 
)بستان الكرز(، وكتب ي رسائله إى تشيخوف عن )انبهاره( بها، وأن امرحية 
متكاملة بحيث ا مكن أن نحذف منها شيئا، وأن اليء السلبي الوحيد هو 
أنها تتطلب ممثلن كبارا وعالقة أكر ما ينبغي، من أجل الكشف عن كل 

جاليتها.
امتباينة،  امواقف  بينها  ظهرت  امرحية  لعرض  اإعداد  بدأ  عندما  لكن 
كتب  كا  )كوميديا(  هي  وهل  للمرحية،  العامة  الصفة  بشأن  خصوصا 
تشيخوف  اختلف  فقد  ستانسافسي،  أخرجها  كا  )تراجيديا(  أم  تشيخوف، 
مع ستانسافسي ي معالجة هذا النص كراجيديا. فعى الرغم من تأثر ستان 
بتشيخوف فإن هذا ااختاف يؤكد عى وجود رؤية ستانسافسي امستقلة ي 

نصوص تشيخوف بعيًدا عن تأثره بأسلوبه.
فقد  العرض،  ومخرج  النص  مؤلف  بن  تربط  قوية  عاقة  هناك  أن  ونستنتج 
إنتاج  ي  اُلمتبع  اإخراجي  امنهج  تكوين  ي  امشاركة  إى  العاقة  هذه  تصل 
ملجأ  تشيخوف  نصوص  من  ستانسافسي  اتخاذ  ي  ظهرت  التي  العرض، 
لتدريب اممثل. ما تحتويه اإرشادات من تفاصيل ي الحركة واإماءات وثراء 
ترجمة كل ماحظة من ماحظات  إى  كان ستانسافسي يسعى  الحوار، فقد 
امؤلف إى لغة مرح، ويرى أنها ستسعفه ي ذلك الفانتازيا امجنحة، التي ا 

حدود لها، متجاوًزا الحواجز كلها ي الفضاء امرحي.

كان  كيف  موسكو،  فرقة مرح  ي  ممثلة  تعد  التي  تشيخوف  زوجة  وتروي 
تلك   - فانيا(  )الخال  أوسروف ي مرحية  الطبيب  دور  يؤدي  ستانسافسي 
ونستنتج   - )النورس(  بعد فشل  نجاًحا  أخرجها ستان وحققت  التي  امرحية 
إليها  دعا  التي  امستقبل  إى  التطلع  بفكرة  ستان  تأثر  كيف  خالها  من 
تشيخوف ي مؤلفاته. فقد جاء أداؤه نابًعا من الداخل فتقول زوجة تشيخوف 
إنها تنظر إليه فتصدق شخصية اسروف التي ترمز مستقبل روسيا. ورأى كثر 
من النقاد والفنانن، أن ستانسافسي من امخرجن الكاسيكين، حيث متلك 
التي  امرحية،  مع خرته  إى جنب  جنبا  اممثل،  بسيكولوجية  عميقة  معرفة 
الواقعية  النص. إذن هناك تناص ظهر ي  الكشف عن مكنون  أعطته إمكانية 
من  تظهر  كانت  والتي  اإخراج،  ي  ستانسافسي  اتبعها  التي  السيكولوجية 
اقتباس  أو  الريفية  بالبيئة  تأثره  بداية من  الواقعي  تشيخوف  أسلوب  قبل ي 

الشخصيات من الواقع.
وُذكر ي كتاب “حياي ي الفن” اعتاد ستانسافسي عى مرحيات تشيكوف 
عى  ُتقرأ  امرحية  وكانت  والتدريب.  التمثيل  ي  ودويستوفيسي  وإبسن 
مقاصدها  ُتحدد  ذلك  وبعد  وداليا،  لغويا  ُترح  ثم  حرفية  قراءة  اممثلن 
عامة  أهداف  إى  امرحية  ُتقسم  ثم  ومن  امبارة.  وغر  امبارة  السياقية 
وينطلق  اإجرائية.  اأهداف  عى  تعتمد  سلوكية  بطريقة  وجزئية  وخاصة 
وأهداف  أفكار  إى  وتقسيمها  ودراستها  امرحية  أدوارهم  قراءة  ي  اممثلون 
خال  من  الدور  عى  التدريب  فرصة  وتأي  العامة.  الفكرة  فهم  قصد  أدائية 
الطبيعية  اانفعالية  الذاكرة  عى  وااعتاد  الطبيعي  النفي  اإسقاط 
مع  اانفعاات  وتهييج  الذاكرة  واستقطار  الشخصية  التجربة  واستحضار 
من  اممثل  وينتقل  واانتباه.  بالركيز  وتعويضه  النفي  التوتر  عن  اابتعاد 
التأمل العقي لدوره إى الجمع بن الكلمة والحركة والتشخيص الواقعي الحي، 

وا بد من اارتجال ي عملية التمثيل من أجل إتقان الدور ومعايشته.
وكان اممثلون ينتقلون إى اأماكن التي لها عاقة بالدور امرحي، أو ينتقلون 
إى بعضهم البعض داخل امنازل معرفة الظروف الشخصية والنفسية التي مر 
منها كل ممثل والتي قد تؤثر سلًبا عى الدور التمثيي فوق خشبة امرح من 
ما  وذلك  الفرقة.  أعضاء  بن  وااجتاعي  النفي  اانسجام  عى  الحفاظ  أجل 

يذكرنا بواقعية تشيخوف ي اقتباسه لأحداث من الواقع امحيط.
كا  وستانسافسي(  )تشيخوف  من  كل  بن  آخر  مشرك  خط  هناك  وكان 
“بستان  ي  تشيخوف  شخصيات  فكانت  الواقعية،  وهو  أا  قبل  من  ذكرنا 
الكرز” مستمدة من الواقع فمثا شخصية إيبيخودوف مأخوذة من شخصيات 
خدمة  عى  يقوم  كان  الذي  الخادم  من  مأخوذة  اأساس  امامح  ولكن  عدة، 

رغدة محمد
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اأمريكي المسرح 
ولكن للمرأة..  ينتصر 

تامز  نيويورك  الناقدة امرحية لجريدة  ماحظة مهمة لفتت نظر 
يردد  الذي  الحديث  امرحية  الفرق  من  عدد  استغل  اأمريكية. 
الجني ي  التحرش  انتشار ظاهرة  امتحدة حول  الوايات  ي  بقوة 
توجيه  إى  امشكلة  هذه  وأدت  امستويات.  كل  وعى  امواقع  كل 
اتهامات مسئولن كبار ي مواقع كثرة بالتحرش. وانتهت ي معظم 

الحاات باستقالة هؤاء امسئولن من مناصبهم أو إقالتهم.
امدن  من  وعدد  اأمريي  امرح  عاصمة  برودواي  تشهد  هنا  من 
امرحيات  من  الكثر  عرض  إعادة  الحاي  اموسم  خال  اأمريكية 
التي  وامشكات  وامرأة  الرجل  بن  امعقدة  العاقة  تتناول  التي 

تواجهها وتنتر للمرأة.
ومن أبرز هذه العروض مرحية “الدائرة” وهي مرحية موسيقية 
عن مرحية  مأخوذة  أصا  وهي   ،1945 عام  اأوى  للمرة  عرضت 
للكاتب امجري فرينيك مولنار عرضت أول مرة عام 1909. وتدور 
مطحنة.  ي  وعاملة  خيول  سايس  بن  حب  عاقة  حول  امرحية 
لإنفاق عى زوجته وطفله  للرقة  ااثنان عملها ويضطر  ويفقد 

الذي م يَر النور بعد.
وهناك مرحية “سيدي الجميلة” امأخوذة عن مرحية بيجاليون 
عى  عرضت  التي  شو  برنارد  جورج  العماق  اآيرلندىي  لأديب 

دول  من  عدد  ي  تنتر  والتي  الرجال،  مع  بامساواة  تطالب  التي 
ي  اعتمدت  كلها  أن  لوا  بذلك  ترحب  نفسها  وهي  الغري،  العام 
تستحق  يجعلها  أحيانا  عبارات مكشوفة  تحقيق هدفها عى  سبيل 
بن  دار  ذلك حديثا  الصارخ عى  امثال  وكان  “للكبار فقط”.  لقب 
البطلة وابنتها ي مرحية “الدائرة” عندما سألتها عن السبب الذي 
وهذه  بالرب.  عليها  يعتدي  عندما  أمها  زوج  تقاوم  ا  جعلها 
امرحيات. وكان  لتلك  اأصي  النص  تكن موجودة ي  العبارات م 
مكن، كا تقول ستيت، تحقيق الهدف اأصي لهذه العروض دون 
ا  جعلتها  الخارجة  العبارات  وهذه  خارجة.  عبارات  إى  اللجوء 
تصحب ابنتها البالغة من العمر 12 عاما مشاهدة تلك امرحيات. 
ونصف اأعال امرحية تقريبا تستعرض عاقات تواجه مشكات 
بها  يشقى  ا  طبيعية  سوية  عاقات  عن  للحديث  معنى  وا 
كثرا  بالغت  العروض  هذه  لكن  امبدأ  بهذا  تؤمن  وهي  أصحابها، 
إنها  قائلة  ومضت  ومكشوفة.  فجة  بطريقة  امشكات  تصوير  ي 
لهذه  اموجه  النقد  مثا  ترفض  فهي  اأعال،  تتحامل عى هذه  ا 
والدراما   – رأيها  ي  فامرح  حا،  يقدم  ا  بعضها  بأن  امرحيات 
تثر  أن  يكفيها  بل  حلول  اقراح  عى  مجرة  –ليست  عام  بوجه 

التساؤات خاصة إذا كانت موسيقية.
جديدة،  برؤية  وعرضها  قدمة  عروض  إى  اللجوء  عدم  مكن  وكان 
اأساسيتن  القضيتن  تواكب  تقديم عروض جديدة  وبدا من ذلك 

العام كله تقريبا سواء بشكل مبار أو ي شكل معالجات  مسارح 
الذي  السنياي  الفيلم  اإطاق  عى  أشهرها  وكان  منها.  مأخوذة 

عرض عام 1964 بطولة أودري هيبورن وركس هاريسون.
وهناك أيضا »قبليني يا كيت« تأليف الزوجن صامويل وبيا سواك. 
“ترويض  شكسبر  وليم  لرائعة  عرية  معالجة  عن  عبارة  وهي 

النمرة”.
جميلة”  “امرأة  مرحية  مثل  جديدة  أخرى  مرحيات  وهناك 
روبرتس  لجوليا  العنوان  بنفس  الشهر  الفيلم  عن  امأخوذة 

وريتشارد جر.
مشرك عامل 

وأول اماحظات هنا أن كل امرحيات تقريبا انترت للمرأة، فقد 
عى  تتفوق  قوية  شخصية  ذات  سيدة  جميعا  فيها  البطلة  كانت 
شخصية الرجل ي نهاية العرض بعد أن يكون قد اعتر نفسه الرجل 
امتفوق. وهذا اأمر كان أكر وضوحا ي مرحية “سيدي الجميلة” 
ي العاقة بن بائعة الزهور وأستاذ اللغويات. كا نجحت العروض 
جذب  ي  ساهمت  البطات  لسان  عى  جيدة  أغنيات  طريق  عن 

امشاهدين.
وتعلق عى هذه امرحيات جورجيا ستيت وهي مؤلفة موسيقية 
متخصصة بشكل أساي ي امجال امرحي. تقول إنه مكن اعتبار 
أيضا”  “وأنا  النسائية  الحركة  لصالح  أيضا  فعل  رد  امرحيات  تلك 
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كل  ي  الرجل  مع  امساواة  لتحقيق  وسعيها  بامرأة  التحرش  وها 
امجاات. لكن اللجوء إى اأعال القدمة له ميزة مهمة وهي أنها 
يقبل عى مشاهدتها  أن  امرح مكن  لدى جمهور  مألوفة  أعال 

دون حاجة إى جهد كبر ي الدعاية.
التي عرت عنها  اآراء  الجديد  العرض  بطلة  إمروز  لورين  وترفض 
النسائية  الشخصيات  تجسيد  عى  داما  تحرص  إنها  قائلة  الناقدة 
ومي  الجميلة”.  “سيدي  ي  به  التزمت  ما  وهو  محرمة  بطريقة 

قائلة لدي طفلة صغرة تحاسبني عى كل يء.
وتقول إمروز )40 سنة( إنها تأمل يوما ما أن تقوم ببطولة مرحية 
الرجل وامراة معا وم يكن أي منها  التي تعاون فيها  “سندريلا” 

أقوى من اآخر.
باني طريقة  على  للحب  دعوة 

سبقي شكسبر  ومسرح  جديدا..  أفعل  لم 
ضواحي  ي  الواقعة  جرينيتش  قرية  ي  سكربال  مرح  عى 
آيرلندية  مرحية  لفرقة  “الشغب”  مرحية  عرض  بدأ  نيويورك، 

تحمل اسا غريبا وهو  hisispopbaby وهي عبارة عن مرحية 
موسيقية غنائية استعراضية راقصة يخيل من يشاهدها أنه يشاهد 
سركا. وتهدف امرحية إى الدعوة للحب بن الناس وبن الشعوب 

والتخي عن الراعات فيا بينها.
كثرة  مرحيات  إليه  تدعو  عاديا  أمرا  اأوى  للوهلة  ذلك  ويبدو 
من  غرها  ي  أو  نيويورك  ي  سواء  امتحدة  الوايات  ي  معروضة 
امدن، وا يستحق هذا العرض أن ينتقل إى الوايات امتحدة أنه 

ا يقدم جديدا للجمهور اأمريي ولن ينجح.
اللهجة  مقدمتها  ي  كثرة  أسباب  كبرا  نجاحا  حقق  العرض  لكن 
الوايات امتحدة وهو  الرئيي ي  العنر  أبناء  اآيرلندية، ذلك أن 
العنر اآيرلندي يحنون داما إى أصولهم اآيرلندية، هذا رغم أن 
من  أكر  منذ  واستوطنوه  الجديد  العام  هذا  إى  جاءوا  أجدادهم 
الجاليات  مع  الحال  هو  كا  العنر  هذا  أبناء  لكن  سنة،  مائتي 
ومن  القدمة،  أصولهم  إى  يحنون  امتحدة،  الوايات  ي  اأخرى 
اللهجة اآيرلندية امطعمة بالكثر من  أبرز مظاهر ذلك الحنن إى 
التي طغت عليها اإنجليزية خال  اللغة اآيرلندية اأصلية  كلات 
أن  قبل  ذلك  وكان  سنة،  مائة  عن  زادت  التي  ااحتال  سنوات 
لتتحول  اآيرلندية  الجزيرة  أسداس شبه  بريطانيا عن خمسة  تجلو 
الباقي  بالسدس  الجنوبية وتحتفظ  آيرلندا  أو  آيرلندا  إى جمهورية 
اآيرلندية  توارت  الجزئن  كا  وي  الشالية،  آيرلندا  مسمى  تحت 
واأسكوتلندية.  الويلزية  توارت  كا  ماما  اإنجليزية،  زحف  خلف 
لكن اآيرلندين م يفقدوا حبهم لهذه اللغة التي فشلوا ي إحيائها 

حتى ي آيرلندا الجنوبية نفسها.
باني

بانتي  أو  بانتي  هو  الرئيي  السبب  يظل  لكن  اأسباب،  وتتعدد 
يعرف  الذي  امرحي  ااسم  هو  وبانتي  أحيانا.  يعرف  كا  بليس 
ااسم  هذا  يحمل  وهو  أونيل،  روري  الجنوي  اآيرلندي  اممثل  به 
النسائية، وهو  اأدوار  بالفعل ا مثل سوى  النساي، أنه  امرحي 
ويتمحور  الغنائية،  امرحية  هذه  النسائية ي  البطولة  بدور  يقوم 
الدور حول طفلة صغرة تراودها أحام بأن تصبح اممثلة اأمريكية 
واآيرلندية،  واإيطالية  والفرنسية  اإنجليزية  اأصول  ذات  الراحلة 

فرح فاوست )1947 - 2009( التي كانت مثاا للجال ي حياتها.
ويتحدث بانتي عن موقفه قائا إن امرحية دعوة إى الحب وترك 
يأمل أن تكون  الراعات والحروب وامنافسات، وهي مجرد فكرة 
بدور  قيامه  عن  تقليدي  بشكل  الدفاع  إى  ويعود  لآخرين.  حافزا 
البطولة النساي، فيقول إنه يشارك ي تأليف كل اأعال امرحية 
التي يشارك فيها. وى كل اأحوال، تكون الشخصية النسائية مركبة 
وتحتاج رجا ي يحسن التعبر عنها. وهذا اأمر ليس بجديد، ففي 
نساء  إى  تسند  الرجال  أدوار  بعض  كانت  نفسه  شكسبر  مرح 

وبالعكس للتعبر عن الشخصيات امركبة.
اتهمه باإساءة ي مرحيته إى رجال  النقاد  ومي قائا إن بعض 
ائقة،  غر  مابس  يرتدي  كاثوليي  قس  شخصية  خال  من  الدين 
لكن هذه امابس كان لها مغزى. وهو يعلم أن الشعب ي آيرلندا 
مشاعره  يصدم  أن  يقبل  وا  متدين،  كاثوليي  شعب  الجنوبية 
امتحدة  الوايات  ي  امرحية  تقديم  تم  وقد  الدين.  رجال  بإهانة 
بالضبط كا قدمت ي آيرلندا. وتتضمن أفام أمريكية كثرة ما هو 

أكر.
بل  عشوائية،  ومشاهد  حركات  مجرد  تكن  م  امرحية  إن  ويقول 
وهي  جيننجز  جانيفر  اآيرلندية  امرحية  الكاتبة  تأليف  من  هي 
كاتبة مرحية مرموقة، وكذلك فيليب ماكاهون امخرج امرحي 
الرقص  وكان  هناك.  امرح  روائع  من  اآيرلندي صاحب مجموعة 
مابس  أن  يرى  وا  اأساسية.  الفكرة  عن  تعبر  مثابة  امرحية  ي 
مرحي  بعرض  تليق  وا  الازم  من  أكر  عارية  كانت  الراقصات 
بعض  أن  كا  مبار.  بشكل  الجاهر  مع  اممثلون  فيه  يتفاعل 
ناقدا  يجد  م  إنه  قائا  ويبتسم  مبتذلة.  تكن  م  اممثلن  حركات 
أمريكيا واحدا يشيد بتشكيلة األوان الرائعة وامنسجمة التي ميزت 

الديكورات وامابس.

بدون عبارات مثرة الهدف..  تحقيق  يمكن 
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شايلوك
الحقيقي البطل 

تاجر  مرحية  عن  حتى  سمع  أو  قرأ  أو  يدرس  م  منا  من 
الكثر  مزاج  تروق  شهرة  دراما  إنها  شكسبر؟  لويليام  البندقية 
امال  من  مبلغا  آخر  يقرض  رجل  فهذا  مشوقة  أنها  رما  منا. 
وحن يعجز عن السداد فيكون رطل من لحمه هو رط العقد 
فنشهد  للزواج  الكثر  يطلبها  التي  الجميلة  امرأة  هي  وها 
رما  أو  يستحقها.  الذي  الحبيب  يظهر  حتى  الصناديق  لعبة 
امشهد  هذا  نحب  كم  يهودي؟  هزمة  عن  تحي  امرحية  أن 
الذي يخر فيه اليهودي كل يء فيشفي غليلنا من امارسات 

القمعية عى أراي فلسطن امحتلة؟
فلنتخيل  امسلم؟  بشايلوك  اليهودي  شايلوك  استبدلنا  لو  ماذا 
هذا الرجل امسلم يعيش ي مجتمع غالبيته يهود مارسون ضده 
الغالبية  عن  ليميزونه  قنصوة حمراء  يلبسونه  القمع.  أنواع  كل 
اليهودية، يبصقون ي وجهه وعى جبته وقفطانه، يسمونه كلبا 
تهرب  حينا  مكاسبه.  ويحزنون  لخسارته  يفرحون  خنزيرا،  أو 
ابنته وترقه يحتضونها ومكنوها من ماله وحينا يخر قضيته 
التخي عن دينه. منظور جديد  يصادرون أمواله ويجرونه عى 
ورؤية إنسانية لأحداث تجعلنا ننظر بعمق لتلك امرحية التي 
كتبها ويليام شكسبر عام 1598 وتجعلنا نرى منظورا جديدا عن 

كيفية تقبل اآخر.
بإيطاليا،  »البندقية«  فينيسا  مدينة  ي  امرحية  أحداث  تقع 
وتحي قصة التاجر أنطونيو وصديقه بسانيو الذي كان ي حاجة 
إى امال للتقدم لخطبة بورشيا وحيث إن أنطونيو متلك تجارة 
هذا  شايلوك  من  لاقراض  يضطر  فإنه  البحر  زالت ي عرض  ما 

عرضها كا كتبت الناقدة اأدبية اأمريكية ميشيكو كاكوتاي ي 
مقالتها ي النيويورك تامز بتاريخ 22 فراير 1981. فقد أوضحت 
من  حالة  سبقه  للمرحية  ي ي  البي  قناة  عرض  أن  كاكوتاي 
الغضب أعلنت عنها رابطة مكافحة التشهر وهي منظمة تعني 
موضحة  اأمريكية،  امتحدة  الوايات  ومقرها  امدنية  بالحقوق 
كا  اليهود  تعادي  التي  امواقف  من  كثرا  تحوي  امرحية  أن 
لنص  نظرنا  إذا  وبالفعل  قوي.  كراهية  خطاب  عى  تحتوي  أنها 
بطل  أنطونيو  لسان  عى  قويا  كراهية  خطاب  نجد  شكسبر 
فوائد  بدون  الناس  يقرض  الذي  الطيب  التاجر  هذا  امرحية 
ولكنه وباعرافه يهن شايلوك ويبصق عليه، وي نهاية امرحية 
ومصادرة  دينه  تغير  عى  يجر  القضية  شايلوك  يخر  عندما 
أماكه. فحقيقة إذن إن امرحية بها كم من خطابات الكراهية 

تجاه اليهود فهل كان شكسبر معاديا للسامية؟
كان  فقد  امرحية،  لكتابة  امصاحب  التاريخ  عى  نظرة  لنلقي 
الثالث  القرن  إى  وبالعودة  للسامية.  معاديا  نفسه  العام  الجو 
إدوارد  املك  قام  اليهود،  بطرد  اأول  إدوارد  املك  وقرار  عر 
يهوديا  عر  مانية  منهم  وأعدم  اليهود  من  مجموعة  باعتقال 
شديدة  موجة  بدأت  وبعدها  هامة،  شخصية  باغتيال  اتهامهم 
بوضع  مأمورين  كانوا  اليهود  إن  حتى  السامية  معاداة  من 
أعلن  حتى  الروتستانت  امواطنن  عن  لتمييزهم  صفراء  نجمة 
عام  تحديدا  بطردهم  وقام  إنجلرا  عى  خطر  اليهود  أن  املك 
سمح  عندما   1657 عام  حتى  هكذا  إنجلرا  واستمرت   .1290
بالعودة  لليهود  الكومنويلث،  محمية  الحاكم  كرومويل،  أوليفر 
إنجلرا ليس من منطلق حرية امواطن ي مارسة شعائر دينه 
بعد  جديد  من  إنجلرا  يبني  كان  وقتها  كرومويل  أن  وإما 
ملكون  اليهود  أن  معروفا  وكان  اأهلية،  الحرب  من  سنوات 
وقتها  هولندا  وأصبحت  هولندا  ي  استخدموها  اقتصادية  قوة 
لهم  يسمح  أن  كرومويل  قرر  ولذلك  التجاري،  إنجلرا  منافس 
هنا  ومن  إنجلرا.  ااقتصادي  النهوض  عى  للمساعدة  بالعودة 
ولعقود  لليهود  رافضا  كان  وااجتاعي  السياي  الواقع  أن  نرى 

ي  لشايلوك  يسمح  عقد  عى  أنطونيو  يوقع  ذلك  مقابل  امبلغ 
حالة فشله دفع امبلغ أن يقطع رطا من لحمه. يخر أنطونيو 
تجارته بسبب غرق السفن ويعرض بسانيو عى شايلوك ضعف 
امبلغ امقرض ولكن شايلوك يصمم عي اخذ هذا الرطل. تنجح 
وتسمح  محامي  شخصية  انتحلت  بعدما  مرافعتها  ي  بورشيا 
واحدة  دم  نقطة  اراقة  دون  العقد  ي  له  ما  باخذ  لشايلوك 
إراقة دماء. يخر شايلوك قضيته  العقد م ينص عى  إن  حيث 
بل وماله كله تصادر الدولة نصفه وتعطي النصف اآخر ابنته 
التي هربت مع عشيقها واعتنقت امسيحية. ويجر شايلوك عى 

اعتناق امسيحية هو أيضا كعقاب له.
انتباه  شايلوك  مثل  فرعية  شخصية  تستلفت  أن  القليل  من 
 9 صاحب  وهو  شايلوك  إن  لقول  البعض  ذهب  هكذا.  الناس 
مشاهد فقط ي امرحية من 5 فصول و19 مشهدا إا أنه يعتر 
البعض  antagonist. فقد اقى شايلوك تعاطف  الخصم  البطل 
هكذا  به  التنكيل  يتم  كيف  مركبة.  شخصية  اآخر.  وكراهية 
وإهانته والبصق ي وجهه داما ثم نجد ابنته تهرب ومعها أمواله 
وي النهاية يخر قضيته ومعها ا يخر ماله فقط، وإما دينه 
أيضا بعد أن أجره القاي برك دينه والتحول للمسيحية. كيف 
ا نتعاطف مع كل هذا؟ وي نفس ذات الوقت كيف ا نكرهه 
اانتقام  عى  ويصمم  منه  لينتقم  أنطونيو  حاجة  يستغل  وهو 
ويرع ي قطع لحمه؟ كيف نتعاطف مع شخصية امتأت بتلك 

الكراهية؟
إذا أمعنا النظر ي شخصية شايلوك سنجد أن تجسيدها اختلف 
عى مر الزمان، فلنقارن بن الشخصية كا تناولها شكسبر وكا 
للمخرج  البندقية  تاجر  فيلم  وامرحيات  اأفام  ي  جسدت 
فهناك   ،2004 عام  إنتاج  كان  الفيلم  موذجا،  رادفورد  مايكل 
شايلوك  أن  نجد  الوقت  فبمرور  الشخصية،  رسم  ي  جديد 
كشخصية بدأت تأخذ منحنى إنسانيا عر السنن. والحقيقة، إن 
هذا امنحنى بدأ بعد الحرب العامية الثانية مع بدء نشاط تيار 
عند  شديدة  معارضة  تاقي  امرحية  فكانت  السامية،  معاداة 

شرين جاد
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عر  وهو  ومارلو  شكسبر  فيه  ظهر  الذي  العر  حتى  كثرة. 
أيضا  كان  أنه  إا  فنية  بنهضة  متع  الذي  اأوى  إليزابيث  املكة 
معروفا معاداة اليهود والكاثوليك. وي نهاية اأمر، فإن شكسبر 
الجمهور  طبيعة  كانت  وتلك  آنذاك  اإنجليزي  لجمهوره  يكتب 

اإنجليزي وقتها.
من  الرغم  فعى  أيضا؟  هو  للسامية  معاديا  شكسبر  كان  فهل 
أن شكسبر  أجد  فإنني  سابقا  أوضحتها  التي  التاريخية  الخلفية 
رما نصفه بالدهاء قبل أن نصفه بالعنرية. فهل كان ملك أن 
الواقع  كان  وقد  اليهود،  للظلم ضد  فيه  ينتر  عمل  أي  يكتب 
يؤمن  شكسبر  كان  وإذا  ذلك؟  ضد  كله  وااجتاعي  السياي 
بالعنرية وراضخا لها ماذا يكتب عى لسان شايلوك كلمة هي 
تقرب  عميقة  كلمة  العنرية،  مناهضة  ي  الكلات  أجمل  من 
إليك وتجرك عى أن تعامله مبدأ امساواة؟ نسمعه حن  اآخر 
الذي يظهره هو رد فعل  الر  يقول عى لسان شايلوك إن كل 

لر امسيحين معه.
»وستشهدون مني الغلظة التي تعلمتها منكم، بل وأشد منها إن 

م يحل بيني وبينها حائل«.
وكانت تلك الخطبة حجر ارتكاز مايكل رادفورد ي فيلمه “تاجر 
مقدمة  الفيلم  رادفورد  فبدأ  شايلوك.  إنسانية  عى  البندقية” 
أنه  وكيف  الفرة  تلك  ي  أوروبا  ي  اليهود  وضع  عن  تاريخية 
امشاهد من رجال  والتمييز مع بعض  القمع  كان مارس عليهم 
ومنذ  اليهود.  ضد  الكراهية  خطابات  يلقون  مسيحين  دين 
اللحظة اأوى للفيلم نحن نعي ماما أسلوب رادفورد الدفاعي 
خطابات  من  خائفا  لشايلوك  اأول  امشهد  فمثا  شايلوك.  عن 
بجانبه  مر  وهو  أنطونيو  إى  نظرة  الوقت  نفس  وي  الكراهية 
امشاهدين  اسرعى  مشهد  ذلك  أنطونيو.  عليه  فيبصق  فيناديه 
ورغم  شايلوك.  مع  شديد  تعاطف  مقابله  وي  أنطونيوا  لقسوة 
نفاجأ  الر،  فيه  يضمر  الذي  أنطونيو  مع  أبرمه  الذي  العقد 
مشهد هرب ابنة شايلوك واأم الذي أم به لفقده ابنته وأمواله. 
أما مشهد  أمواي!  ابنتي..  بأنن:  باتشينو وهو يرخ  آل  مشهد 

ظهرت  وفيه  الحانات  إحدى  خارج  رادفورد  جعله  فقد  الخطبة 
الغانيات يستمعن لكام شايلوك وقد اغرورقت أعينهم بالدموع 
إنسانية  أشد  هن  احتقارهن  رغم  الغانيات  إن  يقول  مشهد  ي 
الغانيات ي  بإظهار  رادفورد  قام  امنافق.  امسيحي  امجتمع  من 
مشاهد الفيلم اأوى وهن مشن عاريات الصدور ليتم مييزهن 
الراقيات وكأنه يظهر ظلم امجتمع عموما  عن سيدات امجتمع 

ضد كل امهمشن.
عى  مصمم  أنه  عى  يظهر  شايلوك  فكان  امحاكمة  مشهد  أما 
العقد وكان سعيدا  بالثأر ورفض من بسانيو ضعف مبلغ  اأخذ 
بامحامي الذي أيده أن عقده سليم وأن القانون يجب أن يأخذ 
باتشينو كان يحمل رسائل أخرى؛ تردده  أداء آل  مجراه. ولكن، 
حينا أمسك بالسيف ليقطع لحم أنطونيو وكأنه نفسه ا يريد 
نفس  نجده يرخ ي  فيه،  الذي هو  التوتر  ذلك وإظهار مدى 

الوقت الذي رخ فيه امحامي ليتوقف ي لحظة معرة جدا عن 
التوتر. وحينا قال امحامي إنه ا يستطيع أن يسكب نقطة دم 
يدافع  أن  الفيلم  ي  شايلوك  يحاول  م  اأمر  واستحالة  واحدة 
عن موقفه أو يحاول أي محاولة إنفاذ العقد وإما يقول »حسنا، 
ورجال  امجتمع  وحشية  أخرى  مرة  يظهر  وهنا  امال«،  سآخذ 
القضاء، فهم من تظاهروا بالعدل حينا أعطوا شايلوك حقه ي 
العقد طبقا للقانون وما أن وجدوا الثغرة فلم يكِفهم أن منعوا 
شايلوك أن يأخذ أي مال من باسانيو، وإما تتم مصادرة أماكه 
هربت  التي  جيسيكا  ابنته  اآخر  والنصف  للدولة  نصف  كلها! 
فجيسيكا  للمسيحية.  وتحولت  أمواله  ورقت  قبل  من  منه 
اآن  وأنها  يهودي  من  رقت  أنها  سارقة  القانون  يعترها  م 
مسيحية. وم يقف الظلم عند هذا الحد، بل أجروا شايلوك أن 
الحرة  بارع يظهر  بأداء  باتشينو  يتنازل عن دينه عر عنها آل 
اأرض  عى  وينحني  بشدة  الدينية  بقادته  مسك  وهو  واأم 
حقيقته  عى  امجتمع  هذا  يظهر  وهكذا  مسموعا.  أنينا  صادرا 
نبل ي  النباء، ولكن أي  التي ظهرت كسيدة من  وحتى بورشيا 
رقة أموال اآخر وأي نبل ي إجباره عى ترك معتقده الديني؟ 
سواء  امرحية  طوال  شيئا  يفعل  م  وهو  أنطونيو  بطولة  وأين 
السعادة  ثم  واإهانة  والبصق  اآخر،  ضد  الكراهية  خطابات 
عندما انتر عى شايلوك ظلا. أم يكن اأجدى أن يرجع امال 
الذي اقرضه من شايلوك إليه بعد امحاكمة؟ أم يكن أوجب أن 

يطالب بالعدل؟
رغم كراهية شايلوك أنطونيو وتفكره ي اانتقام فإن امرحية 
سواء كا كتبها شكسبر أو كا صورها مايكل رادفورد ي الفيلم، 
فالتاريخ  عليه.  امجني  أو  الضحية،  مظهر  ي  شايلوك  أظهرت 
تجسيد  ي  وذكاؤه  وبراعته  كالعنرية  تهمة  من  شكسبر  أنقذ 
الشخصية بشكل م يستشعر معه الجمهور اإنجليزي آنذاك أنه 
فالخطبة  كان.  أيا  لآخر  الظلم  يرفض  أنه  أو  اليهود  عن  يدافع 
الشهرة كانت نقطة ارتكاز قوية بدونها م يستطع امخرجون من 

إعطاء امرحية تلك اللمسة اإنسانية!
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والمسرح التقمص 

قد  شيئا  أن  نصدق  أننا  امرح  ي  نتقمص  أننا   )Susan Feagin فيجن 
وااعتقادات  مكانه.  وكأننا  امقابل  ي  عاطفيا  فينا  يؤثر  للممثل  يحدث 
نظام  هي  )فيجن(،  تقول  كا  امرح،  ي  امشاهد  لتقمص  امطلوبة 
بها  التي نعدل  الوسيلة  التقمص ي امرح هو  أن  اعتقادات أعى؛ معنى 
مشاعرنا تجاه آخر عن طريق التخيل والتصديق أيضا، بواسطة ابتكار نظام 
أو  التعاطف  شكل  امشاعر  هذه  تأخذ  أن  ومكن  للحدث.  لقبولنا  أعى 

التقمص، ولكنها ليستا تجربتن متشابهتن بالرورة.
تعني  التي   Einfuhlung اأمانية للكلمة  ترجمة  Empathy هو  التقمص 
أقدم  مصطلح  وهو   sympathy والتعاطف  الداخل«.  من  »الشعور  حرفيا 
والتعاطف  والتقمص   .»Milfuhlung بيء  »الشعور  اأمانية  ي  يعني 
اضطرابا  ويضيفان  امعنى  ي  فائضا  يخلقان  بل  تعريف مشرك،  لها  ليس 
امصطلحن،  لتوضيح  محاولته  وي  بامعنى(.  متعلق  )اضطراب  سيانطيقيا 
التقمص  أن   )Charles Edward Gauss جاوس  إدوارد  )تشارلز  يؤكد 
بينها،  التوازي  التعاطف  يفرض  بينا  واموضوع،  الذات  ذوبان  يفرض 
أ.  )رودولف  يزعم  ماثل،  تفسر  وي  واآخر.  ذاي  بن  الفرق  أعي  بحيث 
تتطابق  أن  للذات  يسمح  التقمص  أن   )Rudolf A. Makreel ماكريل 
أن  ويرى  لآخر.  متخيلة  استجابة  التعاطف  مثل  بينا  اآخر،  مع  بديهيا 
زعم  فيه  وليس  أوسع،  بشكل  يتنوع  أنه  التقمص  عى  يتفوق  التعاطف 
الدخول إى اآخرين أو التطابق معهم. وي رأي )جاوس وماكريل( يتضمن 

التعاطف مسافة مكننا أن نوظف غر مثقلن بالتطابق.
وأقرح أن التقمص، وليس التعاطف، هو الذي يتضمن القدرة عى التطابق 
مع  وأتفق  الوقت.  نفس  ي  عنه  واانفصال  امقصود  التأمل  موضوع  مع 
إدراك  إى  يشر  التعاطف  أن  تؤكد  التي   )Lauren Wisp ويسب  )لورين 
إثارة  خال  من  تخفيفه  يجب  شيئا  باعتبارها  آخر  شخص  معاناة  متزايد 
مستوين للشعور: الوعي بامعاناة، والرغبة ي امساعدة. وي امقابل، يعني 
التقمص محاولة ذات واعية بنفسها أن تفهم بدون تفكر الخرات اإيجابية 
وتخيلية.  مثيلية  طاقات  استخدام  عى  اعتادا  أخرى  لذات  والسلبية 

فالذات ي التقمص هي وسيلة نقل الفهم، ولن تفقد هويتها.
عن  يختلف  بشكل  الوعي  من  مستوين  ي  التقمص  يؤثر  لذلك،  نتيجة 
والثاي  والعاطفة،  التخيل  يحتاج  فاأول  والحكم.  التطابق  التعاطف: 
الدقة،  عن  فضا  بامشاركة  يهتم  التعاطف  والتقييم.  النقدي  الفكر  يحتاج 
ويختزل الوعي بالذات فضا عن زيادته. وبعكس )جاوس وماكريل( توضح 
والتعاطف،  امعرفة،  ي  طريقة  باعتباره  التقمص،  بن  الفرق  )ويسب( 
كان  رما   – يتداخا  أن  أنها مكن  ففي حن  امشاركة.  باعتباره طريقة ي 
التقمص جاعيا، ورما قدم التعاطف شكا للفهم فيا يتعلق باآخر – فإن 
وعى  العاطفي.  التشويه  إى  يقودنا  الذي  هو  التقمص،  وليس  التعاطف، 
عمليتان  فإنها  له،  كموضوع  اآخر  عواطف  يتبنى  كليها  أن  من  الرغم 
التقمص  يكون  بينا  مذعن،  بأنه  التعاطف  )ويسب(  وتصف  مختلفتان. 
بينا  امشاعر،  ي  اتفاق  هو  التعاطف  فإن  ولذلك  للفهم.  اسراتيجية 

العقل« يعرفها  ا  الي  أسبابه  له  »القلب   
»باسكال«  

الفهم«  يمنع  ا  الجيد  »التقمص   
بوال« »أوجستو   

تعمل  كيف  بالتقمص:  المرتبطة  العاقات    
العواطف

ذلك.  من  العكس  عن  فضا  بالعقل،  باارتباط  يعمل  التقمص  أن  أؤكد 
ففي حن يعد التقمص من مسائل العاطفة، وعرضة أن ينوب عن امشاعر 
والشهية، فإنه يلقى اهتاما أقل باعتباره دافعا لإدراك. ومع ذلك، يدخل 
التقمص إى الفهم عن طريق العواطف. فهو ي رأي )أرنا يوهان فيتلسن 
Arna Johan Vetesen( يتضمن بعدا إدراكيا بفضله وحده فقط يتكشف 
بعينه؛  العاطفية ي موقف  - وهو تحديدا خرته  لنا شيئا عن شخص آخر 
إذ من الروري أن أفهم عواطف اآخر، مع أنني ا أشاركه نفس عواطفه. 
اانفصال«؛  »عملية  )فيتلسن(  تسميه  ما  يير  التقمص  فإن  ذلك،  ورغم 
وتعزز  النقدي.  الفعل  برد  التضحية  بدون  آخر  شخصا  نقلد  أن  مكننا  إذ 
عملية الربط هذه فهمنا فضا عن أنها توقفه. فاانفصال وااتصال امتعلق 
الحكم،  عى  والقدرة  والهوية  الذات  فقدان  بالرورة  يعني  ا  بالتقمص 
يتعلق  التقمص  أن   )Martha C. Naussbaum نوسباوم  )مارثا  وتؤكد 
الراجيدية  الظروف  ناحظ  أن  مكننا  إذ  امعاناة؛  تجسيد  ي  بامشاركة 
ولكن  التجارب،  نفس  نشاركهم  أنفسنا  نجد  ورما  للشخصية،  والكوميدية 
هذا ا يعني أن نتخى عن قدرتنا عى نقد أفعال الشخصية. ففي التقمص، 
بتجربته  وأقوم  اآخر  مع  »أتطابق  سميث(  وودروف  لـ)ديفيد  وفقا 
وتجربته  تجربتي  وبن  واآخر  ذاي  بن  الحدود  تظل  ولكن  بها،  أمر  وكأي 
نجزئ  ا  امرح،  عى خشبة  الحدث  نشاهد  عندما  وبامثل،  ي«.  واضحة 
إدراكنا ونفهم اأحداث باعتبارها كا عضويا باأحرى. فنحن نفكر ونشعر 
نرى  بإطار  امقابل  العواطف ي  وتزودنا  الوقت.  نفس  ونتقمص ي  ونعقل 
أن   )Robert C Solomon سولومون  )روبرت  ويؤكد  العام.  خاله  من 
ويقاوم  بالعاطفة  مقيد  العمي  فالعقل  بالفعل،  العقل  تتضمن  العواطف 
بها. وعواطفنا تضعنا ي العام، ولذلك ا تقدم لنا سوى دافعا منطقيا أقل 
الفعي. فالعواطف تساعد  باأحرى إطارها  لنا  إذ تقدم  بكثر من نقيضها؛ 
إيجاد استجابات مؤثرة ي  امفاهيمية لعامنا وتساعدنا ي  البنية  ي وصف 

مواقف معينة.
اعتقادا  تتطلب  إدراكية  لحالة  وظيفة  أنها  للعواطف  العامة  الرؤية  وتقر 
التاي:  امثال   )Ronald de Sousa سوسا  دي  )رونالد  ويقدم  يء.  ي 
متخيا،  أو  حقيقيا  اأسد  كان  وسواء  يهاجم،  اأسد  أن  هو  خوي  موضوع 
قادم.  اأسد  أن  أعتقد  أنني  الخوف  هي  الحالتن  كلتا  ي  ااستجابة  فإن 
خشبة  عى  الشخصية  يهاجم  اأسد  أن  امشاهدون  يصدق  كيف  ولكن 
امرح وهم يعرفون يقينا أن ذلك خياا؟ إن الخوف الفعي الذي أمارسه 
إى  أستجيب  عندما  يحدث  الذي  الخياي  والخوف  اأسد،  يهاجمني  عندما 
ا  ولذلك،  بالخيال.  متعلقا  تداخا  هناك  ولكن  متساوين،  ليستا  لعبة، 
تحتاج العواطف داما إى تصديق أنها تحتوي عى خرة متنوعة ا تتضمن 
 Noel كارول  )نويل  عليه  اصطلح  ما  أيضا  تتضمن  بل  فقط،  التصديق 
اانتباه  أماط  تقودنا  أن  إذ مكن  اانتباه؛  أماط من  ورما  أفكار   )Caroll
اموجودة عى خشبة  امرأة  تكون  قد  مثل:  امتنوعة،  ااعتقادات  هذه  إى 
امرح هي »ميديا« وأن هذه اأحداث تحدث لها، وأن ما تفعله قد يقع 
ولكن  أطفالها،  تقتل  م  وأنها  فعا  »ميديا«  ليست  أنها  أيضا  فعا. ونعرف 
نتائج  إى  اأحداث  تؤدي  حيث  كذلك،  التجربة  تصبح  التخيل  خال  من 
باأحداث  الحقيقية  اأحداث  ويربط  الفجوة  يسد  الخيال  إن  طبيعية. 

الخيالية.
وأيضا  امرح،  ي  بالعاطفة  وإقناعه  امشاهد  إدراك  أساي  إذن  التخيل 
ومن أجل تشجيع مشاعرنا عى قبول الخيال باعتباره فعليا. وترى )سوزان 

تكون  ا  حيث  آخر  وأفكار شخص  مشاعر  مع  التطابق  التقمص  يستدعي 
مساحة  من  أوسع  مساحة  ي  التقمص  يتنوع  قد  إذن،  رورية.  اموافقة 
يسميه  ما  هو  التقمص  ي  الهدف  إن  مقاومة.  يتضمن  ا  أنه  التعاطف، 
ا  فامتقمص  التقمص«،  »دقة   )homas Natsoulas ناتسواس  )توماس 
يتخذ وضع امشفق الذي يحاول تخفيف امعاناة. فالتقمص يحدد تأكيدات 

اآخرين بتعاطف محتمل، لكنه يسعى أيضا إى توضيح دقيق.
التقمص أصل     

ي حن أن التقمص ي الفلسفة الغربية هو نتيجة بحث أرسطو ي الشفقة، 
 David هيوم  )ديفيد  عر  الثامن  القرن  فاسفة  عند  تأمله  امتد  فقد 
لقاموس  )وفقا  تقمص  وكلمة   .)Adam Smithسميث و)آدم   )Hume
أوكسفورد 1989( عمرها أقل من قرن؛ إذ صاغ عام النفس )إدوارد تيتشر 
اأمانية  للكلمة  كرجمة   1909 عام  امصطلح   )Edward Titchener
عى  القدرة  تعني  التي   Empathea اليونانية  اللغة  من   Einfuhlung
إسقاط عواطف شخص عى موضوع فكري. وسوف نبحث ثاثة تصنيفات 
وعلم  الغربية  الفلسفة  ي  )التاريخي(  الزمني  تطوره  مع  تتطابق  للتقمص 
الدمج،  منهج  والعرين:  عر  التاسع  القرنن  خال  )ااستطيقا(  الجال 

وامنهج الظاهراي )الفينومينولوجي( ومنهج التجسيد.
دراسة  باعتباره  عر  التاسع  القرن  خال  الدمج  منهج  تطور  وقد 
يزعم  منهج  وهو  الفن.  ونظرية  النفس  علم  ي  الجالية  لاستجابات 
امشاهد  فيصبح  أساسا،  التأمل  موضوع  مع  يتوحد  أو  يندمج  امراقب  أن 
مساهمة  للشكل:  البري  »امعنى  كتابه  وي  واحدا.  شخصا  وامؤدي 
 ،»Das Oplische Formgefuhl: Ein Beintrag Aesthetik جالية 
التقمص  أن   )Robert Vischer( )1847 – 1933 فير  )روبرت  يرى 
ويصف  فني.  موضوع  مشاهدة  أثناء  والعاطفي  العضي  الوعي  عى  مؤثر 
هذه التجربة بأنها »شعور انقباي ينتج صورا ذهنية تؤثر عى العواطف. 
التطابق،  خال  من  واموضوع  الذات  مزج  التي  التجربة  يعد  فالتقمص 
)فير(  يصف  إذ  آنذاك؛  امصطلح  التي سيطرت عى وصف  الرؤية  وهي 
الشعور  أو  بالحواس  اأول  يرتبط  التقمص.  من  النوع  لهذا  مراحل  ثاث 
والثالث  بدنية،  استجابة  باعتباره  ويفهم  بالحركة،  الثاي  ويرتبط  الفوري، 
وهو اأبرز، التقمص باعتباره وعي امشاهد العميق باموضوع الذي يتبلور 
الشكلن  إى  يتسلل  الثالث  الشكل  وهذا  بالتقمص.  مرتبط  إحساس  إى 
للجسم  تركيبة  ويخلق  موضوع،  يرتبط  عندما  والحري(  )الحي  اأولن 
وإرادة ي موضوع التأمل. ويرهن )فير( أن مثل هذه الركيبة تقوم عى 
التقمص  يحدث  فمثا،  العام.  مع  ااتحاد  أجل  من  الوجود  وحدة  باعث 
منظر جندي  مع  يتعاطف  وقد  للحدث.  أوسع  رؤية  امشاهد  عندما ملك 
جريح، ولكن التقمص يوسع رؤيتنا فيا وراء الحدث؛ إذ يخلق ي التخيل 
خرة عاطفية أكر عمقا من معاناة الجندي، أنه يتضمن رؤيتنا للذات التي 
تعاطفنا معها باعتبارها ذاتا إنسانية عامة. فمعاناة الجندي امنفردة تصبح 
اأشكال  ي  سيا  وا  صحيح  وهذا  امتلقي.  تحتوي  أكر  تجربة  من  جزءا 
الفنية كا أشار )فير(، حيث مكن أن تكون امعاناة معدة حركيا من أجل 
قيمة عاطفية أكر. ويقول )فير( تظهر عى وجه الجندي وحشية ااعتداء 

وضعف الفرد، وكل معاي التوقف عن القتال.
ورغم ذلك، من الغن أن نصف رؤية )فير( من زاوية ضيقة. فقد غر مع 
آخرين اآراء حول هذا اموضوع غالبا؛ إذ اتفق عام النفس اأماي )ثيودور 
التقمص  )فير( حول  رؤى  مع   )heodor Lipps( )1851 - 1914 ليبز
الغالب.  ي  أيضا  رأيه  غر  أنه  رغم  اموضوع،  مع  الذات  اتحاد  باعتباره 
عموما، بعد أن برهننا أن التقمص ليس مجرد إحساس ي الجسم، بل هو 
ويؤكد  الجاي.  اموضوع  داخل  ي  تحديدا  الذات  وهو  بيء،  إحساس 
)ليبز( أن التقمص ليس هو ذوبان الذات بالكامل ي موضوع التأمل، بقدر 
قد  فمثا،  الداخلية«  »امحاكاة  يسميه  ما  وهو  اموضوع،  الذات  تحاي  ما 
تتوتر عضاتنا عندما نرى شخصا تحت ضغط. يخلق التقمص ي رأي )ليبز( 
شعورا بديا يتجاوز امتلقي. فإدراك يء وااستجابة العاطفية له متحدان 
غريزيا، أن تجربتنا الواعية تندمج ي أجسام اآخرين. فالطفل، عى سبيل 
ي  سابقة  خرة  عى  يعتمد  أن  بدون  اابتسامة  إى  فورا  يستجيب  امثال، 
اابتسام. ويؤكد )ليبز( أن التقمص موجود كقوة إيجابية وسلبية: تستنبط 
وما  الطبيعية  دوافعنا  بن  راعا  الثانية  وتستنبط  بالتناغم،  شعورا  اأوى 
يسمى شعور عداي تجاهي. ويخلص إى أن التقمص عملية فطرية تتولد ي 
التجربة اإنسانية حيث مكن أن تتعايش كينونة أو أي يء آخر مع وعي 

واحد وتشارك فيه وظيفيا.
وعينا.  داخل  محبوسون  أننا   »Ideas »اأفكار  كتابه  ي  )هورل(  ويؤكد 
نتعايش  ذلك  ورغم  آخر،  به  يشعر  ما  أشعر  أن  أستطيع  ا  أنني  معنى 
امشركة  »الذاتية  بأنه  يعرف  ما  خال  من  بالعام  ونتصل  الحياة  ي 
مختلف  ي  نهائية  ا  بجاعية  نرتبط  أننا  معنى  intersubjectivity«؛ 
موضوعات العام؛ إذ يتم توسيط الجاعية والذاتية امشركة ي التجارب – 

تأليف: ديفيد كريزنر
ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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اأخذ والعطاء من خال ااتصال الحي - عن طريق التقمص. فأنا أستطيع 
أن أفهم، من خال التقمص، ما مر به اممثل ي امرحية بدرجة ما، ورغم 
وعواطف  أفكار  بديهيا  أفهم  أن  مكنني  بدقة،  مشاعره  أعرف  لن  أنني 
الشخصية التي يؤديها. إذن، التقمص هنا هو العملية التي نحاول بواسطتها 
من  الثاي  الجزء  وي  اممثلن.  خرات  مع  خراتنا  مقارنة  اآخر،  نفهم  أن 
كتاب »اأفكار« يصف )هورل( عملية التقمص بأنها العملية التي نواجه 
وأننا  التقمص،  خال  من  بنا  امحيطة  اأخرى  لأجسام  امادي  العام  فيها 
ذاي.  ليست  ولكنها  لأنا  اماثل  اموضوع  باعتبارها  اأجسام  هذه  ندرك 
فنحن ناحظ الكينونة اأخرى ونفهمها باعتبارها مناظرة لذواتنا ي التقمص 
أمامي  موجود  اآخر  الجسم  أن  وعيي،  تتجاوز  لن  العاقة  وهذه  فقط. 
واضح  وهذا  وجسمي.  عقي  داخل  موجودا  وليس  ومكانيا،  زمنيا  هناك 
أنني هنا وهو هناك. ولكن )هورل( يثر هذه النقطة أنه يريد أن يؤكد 
تنتمي  مظاهري  اآخر:  بواسطة  تستوعب  أن  لأنا  يسمح  لن  التقمص  أن 
أو   »Apprasenz »امظاهر  يسميه  ما  له. ومن خال  تنتمي  ي ومظاهره 
وعي الذات ااستبطاي الذي يعني وضع البديهة والفهم، نستطيع أن نفهم 
الذات  وعي  وحدة  من  نوع  ي  لآخر  النفسية  والكينونة  النفسية  الحياة 
ااستبطاي، معنى أنني أفهم اآخر ولكن بدون أن اعتره ذاي، بل باعتباره 

شخصا ي نفس الظروف والروط. 
به  يتمسك  م  أنه  مع  للتقمص،  فهمه  ي  مركبا  موذجا  )هورل(  يستنتج 
مبارة،  لنا  تقدم  ا  اأشياء  أن  نؤكد  بالتقمص  إننا  نقول  أن  يكفي  داما. 
ويؤكد  ااستبطاي.  الذات  وعي  طريق  عن  ماحظتنا  بواسطة  ُتفهم  بل 
بل  تأمليا.  استنتاجا وليس فعا  ليس  ااستبطاي  الذات  أن وعي  )هورل( 
يشر باأحرى إى تأسيس مبدي ينشأ من خاله اليء عن طريق التحويل 
فمثا،  أبدا،  يندمج  ا  فإنه  ويقيم،  اليء  يستوعب  فبينا  التناظري، 
البنية مشاهدتها من اأمام، فنحن  مكننا أن نحسب شكل ومظهر خلفية 
اليقن  وجه  عى  نعرف  ولكننا  امبنى،  خلفية  شكل  نعرف  أن  نستطيع  ا 
أننا  والبديهة  والتخيل  السابقة  بخرتنا  تسليا  امبنى  خلفية  هو شكل  ما 
نستطيع  ا  أننا  رغم  وبامثل،  مناظرا.  مفهوما  )هورل(  يسميه  ما  نكّون 
من  اآخر  نفهم  أن  مكننا  فورا،  وعواطفه  ومشاعره  اآخر  أفكار  نفهم  أن 
وأحكاما  روابط  ونكّون  ااستبطاي،  الذات  لوعي  التناظري  التوظيف  خال 
التخيل  يشكل  لـ)هورل(  فبالنسبة  السابقة.  وخرتنا  بديهتنا  بواسطة 

والبديهة والخرة وعيا ذاتيا استبطانيا موحدا.
أن  ويزعم  ازدواجا،  باعتبارها  هذه  التقمص  عملية  إى  )هورل(  يشر 
هذا اازدواج أو ظاهرة التزاوج هي الشكل البداي لهذه الخاصة الخاملة 
نسميها  التي  الخاملة  الخاصة  مع  مفارقة  ي  »التداعي«،  نسميها  التي 
»التطابق«. وبشكل مبسط، فإنني أتابع اممثل أو الشخصية فضا عن أي 
أتطابق معه من خال مدخات اماحظة والتداعي ونصل )أنا واممثل( إى 
وأتقمص.  أفهم  أن  أستطيع من خالها  وأرضية مشركة  التشابه،  وحدة ي 
تنشئ  التقمص  طريق  وعن  اموضوع،  الذات  تحلل  امزاوجة  هذه  ففي 
التقمص،  تطوير  ي  طويا  شوطا  اازدواج  مفهوم  يقطع  تبادلية.  خرات 
واآن أصبح التقمص مفيدا ي زيادة تخيل امشاهد. ويستطيع امشاهدون 
لست  أنا  امرح:  خشبة  عى  »وكأنه...«  رط  بتأكيد  خيالهم  استخدام 
إذا حدثت ي روط  أكون هناك  لكنني رما  موجودا عى خشبة امرح، 
معينة. فأنا كمشاهد جالس عى مقعدي أشاهد وا أشارك ي اأداء. ولكن 
من خال استخدامي التخيي لإسقاط والبديهة والتقمص، مكنني أن أكون 
هناك عى خشبة امرح. فأنا أفهم اأحداث التي تدور عى خشبة امرح 
بل  الحدث،  مع  منجرفا  لست  ولكنني  خراي.  ي  كامنة  خرات  باعتبارها 

احتفظ بأفكاري وموضوعيتي وأحكامي، مع أنني ما زلت متأثرا باأحداث 
التي تدور عى خشبة امرح.

امتقوقع  )الفرد  اأنانية  الذات  عى  )هورل(  تأكيد  يفشل  ذلك،  ورغم 
تفسر  ي  الحواس،  عى  التامة  السيطرة  »مجال  يسميه  وما  عقله(،  داخل 
عبور  كيف مكنني  إذ  التقمص؛  فعليا من خال  إدراكيا  فها  نحقق  كيف 
 Alfred ألفريد شوتِز( وفقا ماحظة  آخر،  عام شخص  لفهم  نفي  حدود 
Shutz(، إذا كنت أبني عامي لنفي فقط، وليس من أجل الذوات اأخرى 
ضد  جديدا  شيئا  أخرى  كينونة  تقدم  م  إذا  )هورل(،  لكام  وطبقا  أيضا؟ 
فكيف  جديدا،  شيئا  ي  وتقدم  تفكري،  طريقة  يفوق  معنى يء  الذات، 
شيئا  مارس  اآخر  هذا  كان  إذا  آخر،  شخصا  أفهم  أنني  أزعم  أن  مكنني 
غريبا عني؟ إن م أكن مأخوذا بهذا اآخر أو اندمج مع تجربته، وما الذي 
)هورل(  يفر  م  تفصلنا؟  التي  الحدود  أعر  أن  مكنني  وكيف  أتعلمه 
آخر  شخص  معرفة  كظاهرة  التقمص  ينجح  أن  مكن  كيف  مقنع  بشكل 
ونياته.  ومعانيه  آخر  شخص  أفكار  تقريب  حتى  أو  فهم  ي  وعيي  داخل 
الذاي  بذاتها وجوهرها  امكتفية  فرديتها  تفقد  أن  ذاي ي  لو فشلت  فاذا 

ومجالها امغلق، عندئذ تبدو عملية فهم اآخر مستحيلة.
ي  »أنا   – هذه  الذاي  اانغاق  مشكلة  من  الخروج  أساليب  أحد  ولعل 
حركيا  التأكيد  القدرة عى  امجسد:  التقارب  هو   – عامك«  وأنت ي  عامي 
يحتا  أن  والرقص  للمرح  ومكن  فقط.  الذهني  التضمن  عن  فضا 
فامرح  أخرى.  فنون  ذلك  تستطيع  ا  بينا  التقمص،  مجال  ي  مكانها 
والرقص يقدمان الجسم كموضوع للتأمل. وجسم اآخر الذي يؤدي )مثل 
بفضل  التاثل  ي  وأشاركه  ودم،  لحم  تسلية( هو  ويقدم  ويجسد شخصية 
أن  )دون  ذاي  أنقل  أن  وإدراي  تخيي  بشكل  أستطيع  ولذلك،  وجوده. 
أفقد إحساي بها( عندما أشاهد ممثا يؤدي عى خشبة امرح. ويبحث 
ليفيناس  و)إمانويل   )Maurice Merleau - Ponty مرلوبونتي  )موريس 
Emmanuel Levinas( لغز الذات امنغلقة عى نفسها وغر القادرة عى 
كر انغاقها عند )هورل(؛ إذ طورا وجسدا منهج الذاتية امشركة. فأثار 
الذات عندما يقول كيف  اانكفاء عى  امتعلق  السؤال  )مرلوبونتي( نفس 
اأخرى؟  بالذوات  تسليا  الجمع،  صيغة  ي  »أنا«  كلمة  توضع  أن  مكن 
الذي  الوعي  يستطيع  كيف  امغلق:  عامي  من  أتحرر  كيف  آخر،  معنى 
يعد وعيا ملا بطبيعته، وهو ي صيغة »اأنا«، أن يفهم ي صيغة »أنتم«، 
بل  فقط،  العقل  ي  يوجد  ا  الوعي  أن  ويرى  الفرد؟  عام  ي  خالها  ومن 
القصد  ينفصل  كيف  أعرف  أن  أحتاج  آخر  شخصا  أفهم  فلي  مجسد،  إنه 
خارجها  من  مرئين  ويصبحون  الشخصية  الذات  عن  واانعكاس  والفكر 
الذاتية  وتقع  لنفسه.  يبنيها  التي  )السياق(  البيئة  وي  الجسم  شكل  ي 
الذاتية  »النزعة  يسمى  ما  أو  العزلة  سياق  داخل  )هورل(  عند  امشركة 
من  أهرب  أن  مكنني  وا  عقي  ي  موجود  أنني  تعني  )وهي  الديكارتية« 
خاضع.  وغر  وأساي  فطري  )هورل(  عند  الذاتية  مجال  أن  عامي(، 
ويعدل )مرلوبونتي( مقولة )هورل( بتأكيد انتقال الوجود امجسد بحيث 
ا تكون ذاي ووعيي سلسلة من حاات الوعي امغلقة بشكل صارم وليست 
العام ويتجه  متاحة أحد غري. فضا عن ذلك، يتحول وعيي مبدئيا نحو 
العام  امادية مع  فالعاقات  العام.  النهاية ي عاقة مع  إنه ي  إى اأشياء، 
أفكر«.  وكيف  أنا  »من  وتأثرات  حياة  من  وتأخذ  وتعطي  الوعي،  تشكل 
الحياة ااجتاعية،  وي سياق ما يسميه مخالطة متفاوتة، وامد والجزر ي 
بيئتي.  ي  يعيشون  أنهم  حقيقة  خال  من  وعيي  ي  اآخرين  استوعب 
فالجسم عند )مرلوبونتي( ليس فقط ي العام امري، لكنه أيضا ي مكانية 
مجال  ي  مختفية  وليست  امكان،  ي  تشاركني  موجودة  وكينونة  اموقف، 

يقرحه  كا   le corp vecu امعاش  فالجسم  )هورل(.  يراها  كا  خاص 
يراه  كا  البيئة،  وإدراك  امواقف.  مختلف  ي  البنيات  مارس  )مرلوبونتي( 
مغزاها  ونكتشف  بها  ونضطلع  ونتبناها  نعيشها  أن  يعني  )مرلوبونتي( 
ذات  الفكرة  هذه  مد  امرح  وي  الحياة،  ي  كوعنا  نحك  فنحن  الواضح. 

التفاعل ااجتاعي عى امتدادها.
ليس  امرح  خشبة  عى  فاممثل  امرح،  ي  مغزى  له  امعاش  الجسم 
والحركات  واإماءات  واأفعال  العواطف  عن  يعر  حي  كائن  بل  تجريدا، 
ي  التغرات  بتقييم  للمشاهدين  ويسمح  يتطور،  فاممثل  واأصوات. 
امشاهدين،  بن  كمشاهد  موجود  فأنا  امرحية.  مسار  خال  الخرات 
ونحن  آخر.  جسم  وحركات  أفعال  يتأمل  أيضا،  كجسم  أوجد  ولكنني 
واممثل  اتصال،  حالة  ي  فنحن  بأخرى.  أو  بطريقة  مرمجة  آات  لسنا 
واأماكن  امرحية  وظروف  بيئة  وتضبط  تعدل  حية  ماذج  وامشاهدون 
التي نوجد فيها. وأنا أتقمص اممثلن، ليس لي أفقد ذاي فيهم، أو أسمح 
التي تساعدي ي  تجاربهم  أستوعب  بل لي  لهم،  ألعوبة  تكون  أن  لنفي 
أيضا.  امقابل  ي  حياي  ومعنى  امرحية  معنى  وتسويغ  فهم  ي  امقابل 
فالتعاون بيننا ليس بعدا واحدا، وليس له بعد أحادي، بل هو أخذ وعطاء 
خشبة  مقدمة  أضواء  عر  يتواصا  أن  والوعي  للتجارب  يسمح  تفاعي 

امرح.
)هورل(  فلسفة  أن  )مرلوبونتي(  مع  بااشراك  )ليفيناس(  اعتر  وقد 
الفينومينولوجية مجردة جدا. فالحياة امادية عند )ليفيناس( ليست انغاقا 
أنانيا. والذاتية امشركة هي جزء من جوهر الواقع، وليست شيئا استبطانيا، 
مرتبطن  ظللنا  وإذا  للتفاعل.  متاحة  وليست  عقي  ي  مغلقة  أنها  معنى 
عمل  نكمل  أن  يجب  ويقول،  فارغ.  تجريد  اآخر  يصبح  فسوف  بذواتنا، 
حضورنا  قبول  خال  من  اآخر،  بإدراك  امشركة  للذاتية  الفلسفية  البديهة 
بدون  اآخرين  مع  لوجه  وجها  فحضورنا  فيه.  نعيش  باعتبارنا  العام  ي 
حدود أو ذوات مغلقة. فأنا كمراقب أتناول أفعال اآخر كادة مستويات 
اآخر.  موقف  ي  خياي  بشكل  نفي  أضع  وبذلك  الذات.  عام  معاير  أو 
حية  تجربة  ي  ذاي  حضور  بتشكيل  التقمص  تجربة  تتعلق  كمشاهد  وأنا 

مع اآخرين.
والعناية التقمص  الخاصة:    

الا  امعنى  بدمج  التقمص  وتعريف  استخدام  امجسد  التناول  يوسع 
باأحداث  ااهتام  عي  امشاهدين  قدرة  ويقوي  للمجتمع  محدود 
ي  معنى  له  إيحاء  تكون  أن  مكن  كعاطفة  فالعناية  امرح.  خشبة  عي 
الذي يراه )بريخت(، باعتباره قوة تعطيل  التغر ااجتاعي، ليس بامعنى 
وتعجيز. وبدون درجة ما من التقمص والعناية باممثل أو الشخصية، يؤدي 
مكنهم  مكانة  ي  امشاهدين  يضع  فالتقمص  الفراغ.  ي  الذهني  النشاط 
أن يهتموا، وعندما يفعلون ذلك بشكل محتمل يعيدون توجيه منظورهم 
قد  اممثل  استعداد  أن ضعف  )جيل دوان(  وتؤكد  فهمهم.  ويزيدون من 
يساعد استعدادنا ويدفعنا نحو العاطفة وامزيد من الفهم. وتزعم أن هذا 
عى  سابق  عاطفيا،  فينا  ويؤثر  مشاعرنا  يحرك  أن  مكن  الذي  التعاطف 
بالتفاعل  ينفصم  ا  بشكل  مرتبطان  والتقمص  فالعناية  السياي.  ااتجاه 
للوعي  رورين  مكونن  يعدان  واللذين  امتزايد،  واإدراك  ااجتاعي 

النقدي والتقييم اموضوعي.
انقسام  إى  اختزاله  مكن  ا  لتفسره،  امقال  هذا  يسعى  كا  التقمص 
سطحي بن العقل والعاطفة، وا مكن رفضه باعتباره فقدانا للذات يؤدي 
توظف  التي  امرحية  للتجربة  امركب  التفاعل  من  جزء  إنه  الخمول.  إى 
ي  امقابل  ي  يساعد  وأنه  إليهم(،  )وتضيف  والتحليل  والفهم  العقل  مع 
بالشخصية ي امرحية  الوعي ااجتاعي. وبدون بعض ااهتام والعناية 
الخالية  ااجتاعية  فالبيئة  عدمه(،  من  للقصة  متابعتنا  عن  النظر  )بغض 
ويخلق  امرح  ي  فهمنا  يزود  فالتقمص  فارغة.  دعاية  هي  التقمص  من 
مشاهدتنا  تجربة  وتري  اإدركية  وظائفنا  توسع  الوجوه  متعددة  استجابة 
للمرح. ولذلك ا نستطيع أن نقبل النقد أحادي الجانب للتقمص بدون 
شديدة  وقيمته  امختلفة  ومناهجه  التقمص  تاريخ  اعتبارنا  ي  تأخذ  أن 

التنوع.

العنوان اأصي لهذه الدراسة هو »Empathy and heater«، وهي مثل 
 Staging Philosophy: intersections« كتاب  من  عر  الثالث  الفصل 
والذي صدر عن جامعة   of theater، performance and philosophy
)الصفحات 255  الثالث عر  الفصل  تقع ي  - وهي  ميتشجان عام 2009 

)277 -
ديفيد كريزنر David Krasner: هو مؤلف كتاب الدراما اأمريكية )1945 
منها  عدة  ميتشجان  جامعة  مع  كتب  عدة  تحرير  ي  وشارك   .)2000  -
اأداء  النص/  النظرية/  الحاي مع )ديفيد سولتز( وكتاب »امرح:  الكتاب 
براتر  )أينوش  الناقدة  مع   )theater: theory / text / performance
 History ويعكف اآن عى تأليف كتاب »تاريخ الدراما .)Enoch Brater

of Drama مع جامعة يال.

أوجستو بوال
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طليمات  زكي  تقرير 
1931 عام 

الحكومية التمثيل  لفرقة  سابقة  محاوات 

4

21/2/1882 يرغب بها إعطاءه التياترات ي فصل الشتاء القادم(:
ولعلمنا  التياترات مر  قونراتو  تجديد  ميعاد  مناسبة طول  إنه   “
امرتبة  اإعانة  استمرار رف  ي  ترغب  رما  امرية  الحكومة  بأن 
التي  للفوائد  بالنظر  بالتياترات  التشخيص  ملتزمي  إى  اآن  لغاية 
بتقديم  فنتجار  امذكورة  التياترات  افتتاح  من  للمدينة  تحصل 
للفصل  امحروسة  مدينة  اموجودين  التياترين  مقاولة  عن  مروع 
القطر  إن  وحيث   31/3/1883 إى   1/11/1882 من  أو  القادم 
فقد  والحرة  امتمدنة  الشعوب  ضمن  له  محل  أخذ  جاري  امري 
عاقل  وطني  كل  عى  يجب  ولذلك  جديداً  تاريخاً  أواده  فتح 
رفقائه  همة  تحريك  ي  سلوكه  وحسن  عمله  بواسطة  يجد  أن 
ا  أشياء  بعض  هناك  أن  إا  امستجدة  اأشياء  استحسان  عى 
بأجملها  الشعوب  تعليم  ضمنها  من  بالحال  عليها  الحصول  مكن 
يجلب  أمر  أول  هو  التياترو  أن  عى  تدل  التاريخية  فالشواهد 
بعض  تشخيص  صار  كان  فإذا  الحسنة  والعوائد  الطباع  الناس  عى 
روايات مختصة بتاريخ مر وخافها فذلك ما يعلم الشعب أشياء 
فإذا حر  ذلك.  أسهل من  بطريقة  عليها  الحصول  مفيدة ا مكن 
عى  تدل  نوادر  جملة  وهناك  فيه  فتؤثر  أدبية  تشخيصة  اإنسان 
التشخيصات مثل هذه تغرت  الناس من بعد أن حروا  أن بعض 
ببالنا أن نعرض  الواسطة خطر  طباعهم وتحسنت أخاقهم. وبهذه 
الكبر  التياترو  بتشخيصات  امختص  امروع  عى سعادتكم خاف 
يجروا  وطنين  مشخصن  طاقم  بخصوص  آخر  مروع  الخديوي 
التشخيصات ي تياترو الكوميديه وهذا الطاقم يجري تركيبه وربط 
بحيث  اأوروباوين  امشخصن  مع  كالجاري  معرفتنا  معه  الروط 
اأشخاص  ازدياد  تكفي  اآن  ولغاية  للتياترو  امرتبة  اإعانة  أن 
الوطنين  إن  حيث  العدالة  تتواجد  الصفة  وبهذه  امذكورة  بالصفة 
يجدوا  طرفهم  من  مصاريف  غرهم  لتسلية  سبباً  كانوا  الذين 
ي  سمح  فإذا  اليومية.  أتعابهم  لرف  يوم  كل  ي  مفيدة  التسلية 
بالتزام التياترات امرية وتير ي ترجمة بعض تشخيصات أفرنكية 
مؤلف  بعض  إى  تعطى  ميري  بحسب  مكافأة  أرتب  أن  فقصدي 
بن  والغرة  ااجتهاد  يظهر  الواسطة  وبهذه  العربية  التشخيصات 
فيحصل  البلد  أواد  من  إي  وما  قريحتهم.  جودة  وتظهر  الوطنين 
ي التقدم ي امستقبل إذا تم مروعي وا يندم والحالة هذه من 
الصناعية  باأشياء  إمامي  بخصوص  وأما  عّي هذا  اعتمد  قد  يكون 
امتعلقة بالتياترات فها أنا رهن أمر سعادتكم إذا أردتم ااستفهام 

مني عن أي يء كان بشأنها أفندم. ]توقيع[ أرنست ويلكنسون”.
الثالثة المحاولة 

اأولى المحاولة 
عام  كانت  مرية،  حكومية  مرحية  فرقة  إنشاء  محاولة  أول 
ابن   – أني  محمد  به  تقدم  متكامل  مروع  خال  من   ،1872
العربية عام 1871 –  إى  أوبرا عايدة  السعود مرجم  أبو  الله  عبد 
العمليات  مدرسة  الفرنسية  اللغة  أستاذ  فاروجيه  لويس  واأستاذ 
امرية، ومؤلف مرحية )الشاب العاقل امجتهد ى تحصيل العلم 
ي  عنها  وتحدثت   ،1870 عام  امدرسة  طاب  مثلها  التي  الكامل(، 
م  امروع  وهذا  عر(.  التاسع  القرن  ي  مر  ي  )امرح  كتاي 
سادجروف  فيليب  الدكتور  ولكن  السبب؛  نعرف  وا  وقتذاك،  يتم 
– ي كتابة )امرح امري ي القرن التاسع عر( فر ذلك بعدم 
التفسر  الخديوي إساعيل ي وجود مرح عري. ورما هذا  رغبة 
اإيطالية،  اأوبرا  بعروض  مهتًا  كان  الخديوي  أن  مقبوًا  ُيعّد 
الكوميدي  مرح  ي  ُتعرض  كانت  التي  الفرنسية،  وبالعروض 

فرانسيز اموجود ي العتبة، ومكانه اآن مبنى بريد العتبة اأثري.
الثانية المحاولة 

اأشغال  نظارة  إى   1882 عام  ويلكنسون  أرنست  بها  تقدم 
الخديوية،  اأوبرا  إدارة  ي  امتيازه  تجديد  فيها  يطلب  العمومية، 
نفوس  ي  الوطني  الشعور  بث  منها:  لذلك،  اقراحات  عدة  وقدم 
وأيضاً  العربية،  إى  مرجمة  تاريخية  روايات  بتقديم  امرين 
روايات تختص بالتاريخ امري، لتعليم أبناء مر تاريخهم وتاريخ 
مرية  مثيلية  فرقة  بتقديم  تعهد  كا  اأخرى.  واأمم  الشعوب 
امؤلفن  سيشجع  أنه  كا  فيها.  اأجانب  للممثلن  دخل  ا  وطنية، 
مرحية  له  يقدم  مري  لكل  مجزية  مكافأة  بإعطاء  امرين 
النظار.  مجلس  قبل  من  امقرح  هذا  رفض  تم  ولأسف  مؤلفة! 
إن  حيث  هنا،  كاملة  سأنرها  التاريخية،  الوثيقة  هذه  وأهمة 
مجلس  محفظة  ي  القومية  الوثائق  دار  ي  محفوظاً  زال  ما  اأصل 
واردة  )إفادة  عنوان  تحت   ،)1/2( رقم   – اأشغال  نظارة   - الوزراء 
بتاريخ  ويلكنسون  أرنست  اموسيو  من  العمومية  اأشغال  لنظارة 

من  الريس  ظاهر   1912 عام  فراير  ي  )امقطم(  جريدة  ي  نرها 
امرحية  الفرقة  أغلب  بتوحيد  مقرح  عبارة عن  وكانت  امنصورة، 
الرسمي  الشكل  استكال  لهم  نقابة  وتكوين  واحدة،  فرقة  ي 
لعله يلقى  الحكومي. وما جاء ي امقرح اآي: “... وأقدم اقراحاً 
خدمة  اأول  غرضن  وأصبنا  حجراً  رمينا  فنكون  به  فيعمل  قبوًا 
لواء ركة  تحت  الجوقات  اتحاد  والثاي  التمثيل  فن  برقية  اآداب 
ومدير  اأدب  عشاق  عليها  يقبل  معلومة  أسهًا  تصدر  نقابة  أو 
للتمثيل  الحكومة  بتوحيد مساعدة  ناهيك  اممثلن  الجوقات وكبار 
وعبد  أبيض  جوق  ليتفق  له  البلديات  مجالس  ومساعدة  العري 
عطا  وسليم  عكاشة  الله  وعبد  حجازي  سامة  والشيخ  الرازق 
ويتآلفوا  ويتحدوا  الحارة  النهضة  أصحاب  طنوس  وجورج  الله 
رجال  من  اأفاضل  ببعض  إليه  يدعون  عاماً  اجتاعاً  ويحررون 
الدكتور  حرات  أمثال  اأدب  وعشاق  القانون  ورجال  الصحافة 
بهجت  ومحمد  الله  عطا  وأمن  عيد  وعزيز  مطران  وخليل  فياض 
والبلبل  بالتمثيل  اشتهرن  اللواي  السيدات  وبعض  فهيم  وأحمد 
فإذا  واممثات  اممثلن  وسائر  جوازاً   .. امبدع  وامطرب  امغرد 
صادف ااجتاع حظاً وميًا من الحارين يسعون إى تأليف نقابة 
ينتخبون  ثم  اأربع  الجوقات  العري ويقررون توحيد  التمثيل  لفن 
تضم  ائحة  ويقررون  إلخ   ... وأعضاء  عامل  ورئيس  رف  رئيس 

الرواتب وامزايا والتمثيل”.
الرابعة المحاولة 

 ،1925 أبريل  ي  )السياسة(  جريدة  ي  كامل  محمود  الناقد  نرها 
فيها  وجاء  تنفق؟(،  أن  يجب  وكيف  التمثيل  )إعانة  عنوان  تحت 
بعد مرح  لنا  يتكون  أنه م  فيها  التي ا ريب  الحقيقة  اآي: “... 
ذلك  إيجاد  جهدنا  نسعى  أن  الواجب  من  أليس  قومي!!  مري 
أننا  ي  أشك  ا  إنني  ومشقة؟  جهد  من  اأمر  كلفنا  مها  امرح 
لو تركنا اأمر يخضع لسنة التطور فسيتحقق اأمل ولكني بجانب 
هذا ا أشك ي أن زمن تحققه سيكون بعد )عمر طويل(!! لذا كان 
القومي  لنا مرحنا  توجد  ناجحة  نفكر ي طريقة عملية  أن  واجباً 
امنشود. ذلك امرح الذي يقوم بدوره ي تكوين الثقافة امرية 
بثمرها عاجًا. هذا  تأي  بأنها ستكون خصبة  بل ونوقن  نرجو  التي 
من جهة أصحاب الفرق. أما جمهور النظار فا شك أن القارئ يعلم 
بظروف  القرن  هذا  ي  مر  مر  أن  الله  أراد  فلقد  نفسيته.  معي 
التعليم  نظم  جاءت  ثم  الجاهر  عزمة  من  أضعفت  قاسية 
ا  مر  ي  القوم  وبات  الضعف  ذلك  مو  عى  فساعدت  الفاسدة 
يثقون ي عمل إا إذا تدخلت فيه الحكومة تدخًا فعلياً. فهم داماً 

سيد عي إساعيل

(2-2)
يتسع  لم  الحكومية،  التمثيل  فرقة  بإنشاء  المتعلق  طليمات،  زكي  لتقرير  السابق  الجزء  في 
الفرقة،  هذه  إنشاء  حول  طليمات  سبقت  الي  اأفكار  أو  المحاوات  لذكر  أو  للتعليق  المجال 
من  وآخر  قليلة،  بشهور  طليمات  تقرير  قبل  وانتهت   1872 عام  في  بدأت  محاوات  وهي 
من  الهدف  أحقق  وحى  نفسه!  طليمات  زكي  أستاذ  دنيس  دني  كان  الشأن  هذا  في  تحدث 
في  ُنشرت  كما  بنشرها  وسأقوم  المحاوات،  هذه  تفاصيل  في  كثرًا  أخوض  لن  التقرير،  نشر 
مصر. في  القومية  الفرقة  بنشأة  يهتمون  ممن  والباحثن  للكتاب  مرجعًا  تكون  حى  زمانها، 

الوزير عي الشمي باشا
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الصغر  منذ  أنفسهم  يتعهدون  داماً  وهم  الحكومة  بتلك  يتعلقون 
النزعة  أن هذه  أشداء. وا شك  رجاًا  يصبحون  عندما  فيها  ليفنوا 
اممقوتة كانت سبباً ي فشل كثر من امروعات وي تثبيط همة 
بالتأمل.  جديرة  أخرى  حقيقة  ولكنها  أمثالها.  إنشاء  عى  العازمن 
الحياة  نواحي  من  غره  عى  انطباقها  الفن  عى  تنطبق  وهي 
أواجه  أن  ااجتاعية امرية. وأظنني بعد كل ما ذكرته مستطيع 
ي  التمثيل  مرض  الوحيد  العاج  أن  وهي  الازمة  بالنتيجة  القارئ 
مر هو تدخل الحكومة. نعم يجب أن تتدخل فتنشئ لها مرحاً 
.... أما الكتاب امرحيون فيجب أن يكون قبول قصصهم  حكومياً 
ي  اآن  امتجلية  الهائلة  الفوى  عى  نقي  حتى  امباراة  بطريق 
اختيار القصص كا يجب اشراط أن يكون نصفها عى اأقل مرياً 

مؤلفاً حتى نضع الحجر اأول ي أساس مرحنا القومي”.
الخامسة المحاولة 

حوار  ي   1925 عام  وهبي  يوسف  لسان  عى  جاءت  فكرة  كانت 
الناقد محمد عبد امجيد حلمي ي جريدة )كوكب الرق(،  له مع 
دار  إنشاء  فهو  الفن  هذا  لرواج  عمله  يجب  ما  أما   “ قال:  وفيها 
جديدة  دار  وبناء  امديريات  عواصم  من  عاصمة  كل  ي  للتمثيل 
تكون  الحديث  الفن  إليه  وصل  ما  آخر  عى  القاهرة  ي  للتمثيل 
عن  البعيدة  الراقية  الروايات  أنواع  تقدم  حكومية  بفرقة  خاصة 
موجه  تطوف  حازم  برنامج  وضع  ثم  الفارغ  والصخب  التهويش 
بجديد  كمبر  آخر  إى  حن  من  القطر  أنحاء  الحكومية  الفرقة 

نافع”.
السادسة المحاولة 

ُنر  معه،  حوار  ي  باشا  الشمي  عي  امعارف  وزير  عنها  تحدث 
امعارف  )وزير  عنوان  تحت   1928 مايو  ي  )امصور(  مجلة  ي 
الحوار:  أهم جزء ي  التمثيلية ي مر(. وهذا  النهضة  يحدثنا عن 
ي  الفنية  التمثيلية  النهضة  تبدأ  أن  حقاً  اارتياح  بواعث  من   ...“
مر عى يد معاي عي الشمي باشا الوزير الحاي لوزارة امعارف 
قبل  أوربا  ي  قضاها  التي  الطويلة  السنوات  مكنته  فقد  العمومية 
التمثيلية  دورها  معظم  زيارة  من  أثنائها  وي  العظمى  الحرب 
الروايات  أكر  مثلون  وهم  وممثاتها  ممثليها  مشاهر  ومشاهدة 
حديثه  ي  تتجى  عظيمة  خرة  بذلك  فاكتسب  والعرية  القدمة 
فقد  امؤلفن.  كبار  وروايات  واممثلن  التمثيل  عى  الكام  دار  إذا 
اليومية ي اأسبوع اماي أن معاي الشمي  الجرائد  ذكرت بعض 
باشا عهد إى اأستاذ جورج أبيض اممثل امعروف ي أن يرفع إليه 
تنوي  ما  نحو  عى  حكومية  مثيلية  فرقة  تأليف  مروع  تقريراً 

الحكومة الكالية عمله ي تركيا. وقد اجتمعنا معاي الشمي باشا 
حالة  إنهاض  عى  للعمل  امروعات  من  يعده  عا  معاليه  وسألنا 
التمثيل ي هذا القطر فأجاب: إي أعلق عى التمثيل أهمية عظيمة 
ي تهذيب الناشئة أنه مثابة مدرسة خلقية ولكنها ليست مدرسة 
العادية. وقد رأيت أن  امدارس  امتبعة ي  امعروفة  بالقيود  مقيدة 
خر وسيلة يحسن بنا أن نبدأ بالتوسل بها لتحقيق هذه الغاية أن 
عدد  زيادة  لنا  يكفل  ما  ننشطه  وأن  الرواي  التأليف  نشجع حركة 
أن  تصلح  مثيلية  روايات  لنا  يخرجون  الذين  الروائين  امؤلفن 
التي  اأوى  الغاية  هذه  تحقيق  وأجل  مسارحنا  عى  نشاهدها 
ستؤدي بنا إى الغاية الثانية وضعت وزارة امعارف الجوائز الكبرة 
التي أعلنت عنها الصحف اليومية أخراً ي منحها أحسن الروايات 

هذه  تأليف  يتم  وعندما  الروائين.  امؤلفن  قرائح  تولدها  التي 
إخراجها وإظهارها عى امرح  بأمر  امعارف  تهتم وزارة  الروايات 
فتختار لكل دور من أدوار كل رواية اممثلة أو اممثل الذي يصلح 
له إذ ا يخفى عليكم أن اممثل الذي يحذق مثيل الراجيدي قد ا 
يكون مثل هذه امهارة ي مثيل الكوميدي العادي وي وطيد اأمل 
بأن يساعدنا اختيار اممثلن عى هذا امنوال عى تأليف جوقة شبه 
إذا  حتى  وأدبياً  مادياً  الحكومة  تساعدها  اأمر  بادئ  ي  حكومية 
آنست من أعضائها إتفاقاً وتجانساً ونشاطاً فكرت ي تحويل فرقتهم 

إى فرقة حكومية”. 
السابعة المحاولة 

نرها سهيل الناقد الفني ي مجلة )امصور( ي يناير 1929، تحت 
برورة  ملحن  غرنا  وكتب  كتبنا   “ قائًا:  امحي(،  )امرح  عنوان 
إنشاء امرح امحي وتكوينه. ولكننا نأسف إذ نرى أن الفكرة تسر 
الفكري  الركود  أذيال  ي  تتعر  مشيتها  ي  متثاقلة  الخطى  وئيدة 
والكسل امعنوي. وقد حاولنا أن نعرف سبباً لذلك فلم نجد إا أن 
من  يتناولون  وا  الفرق  أصحاب  من  التشجيع  يجدون  ا  امؤلفن 
من  اإنتاج  سبيل  ي  ياقون  وما  ومجهودهم  يتناسب  ما  اأجر 
بأمنيتك  الفرق  أصحاب  أحد  كاشفت  أنت  وإذا  ومشاق.  متاعب 
لكل  مفتوح  بابه  بأن  فوره  من  أجابك  امحي  امرح  تكوين  ي 
يتقدم  التي  القيمة  امؤلفات  لقبول  استعداد  أتم  عى  وأنه  كاتب 
ولكنك  بها  يدي  الفريقن حجة  لكل من  ترى  أنت  فها  أربابها.  بها 
عن  أولئك  لوقوف  وا  التأليف  عن  هؤاء  لتقاعس  سبباً  ترى  ا 
البذل ي الحصول عى ما ينفع الناس. فهل نجد تضامناً من الطرفن 
ونية خالصة ي سبيل التقدم نحو فكرة إنشاء هذا امرح القومي 
التي غمرت مسارحنا  اأجنبية  امؤلفات  قليًا من طغيان  لنسريح 

وجرفت ي سبيلها كل نوع من أنواع التمثيل”.
الثامنة المحاولة 

جاءت عندما زار الفنان دي دنيس القاهرة عام 1929، وهو عضو 
بفرنسا – وقد  بعثته  الكوميدي فرانسيز – وأستاذ زي طليات ي 
أجرت معه مجلة )روز اليوسف( حواراً، نرته ي ديسمر من العام 
ي  امري  امرح  يزال  ا  لسانه: “...  عى  اآي  جاء  وفيه  نفسه، 
فامؤلفون  والجدة  اأصالة  عنار  بعد  له  تكتمل  وم  التقليد  دور 
وا  أوربا  ي  امؤلفن  كبار  منحى  ينحون   - قلتهم  عى   - امريون 
إذا كانوا يحسنون ااستيحاء من رواياتنا  ما  أستطيع أن أقدر ماماً 
أو أنهم ينقلون ما يقع تحت أيديهم مع الترف. وإن شئت فقل 
الكال  يجدوا  أن  يحاولون  امرين  اممثلن  ومعظم  التشويه. 
زاروا  ممن  اأوروبين  اممثلن  كبار  لبعض  تقليدهم  ي  الفني 
مريون  ممثلون  هناك  ليس  أن  يعني  ا  هذا  أن  غر  القاهرة. 
الدرس  مع  منهم  تخلق  قد  طيبة  مؤهات  ولديهم  لهم شخصيات 
الرجل عى  أن عنر  والذي احظته  أكفاء.  نوابغ  ممثلن  والعناية 
كا   - ذلك  مرجع  ولعل  امرأة  عنر  من  أقوى  امرى  امرح 
سمعته هو الحجاب وحداثة عهد الفتاة امرية بامرح هذا وقد 
تقوم  رشدي  فاطمة  مدام  لرؤية سيدة مرية هي  ررت حقيقة 
أن  كيف  هو  له  أعجب  والذي  اسمها.  تحمل  مثيلية  فرقة  بأعباء 
مؤلفينا  كبار  روايات  إى  بعد  يتعرف  م  الحديث  امري  امرح 
مثل مولير وراسن وكورنيل ورينارو ودي موسيه ي حن أنه غاص 
بروايات ساردو وفيدر ومريه وباتا وكذلك بروايات اميلودرام التي 
امرح  لتدعيم  الحلول  خر  إن  أرى  وأخراً  قدمة  موضة  أصبحت 
امري الناشئ هو: إيجاد معهد لتعليم فنون التمثيل حتى يوضع 
أهلية  فرقة  وإنشاء  استعداده.  وشحذ  اممثل  لثقافة  معن  أساس 
تحت إراف الحكومة. وإرسال البعثات إى أوربا من شباب متعلم 

لجمع امؤهات لدراسة فن التمثيل”.
ومن اماحظ أن هذه الحلول، هي أغلب مقرحات زي طليات ي 
تحت   ،1930 أغسطس  ي  خراً  )مر(  جريدة  نرت  كا  تقريره، 
أن  امقرر  حكم  ي  “بات  فيه:  قالت  الحكومية(،  )الفرقة  عنوان 
اتصل  وقد  عليها  اإراف  للحكومة حق  يكون  مثيلية  فرقة  تؤلف 
الفرقة اأستاذ جورج أبيض. أما امرح  بنا أنه سيكون عاد هذه 
الذي ستمثل فيه فسيكون ي الغالب مرح حديقة اأزبكية حتى 

يتم إنشاء مرح خاص لها”.
وكل ما سبق .. تم قبل أن يكتب زي طليات مذكرته بتكوين فرقة 

التمثيل الحكومية، التي نرناها ي العدد اماي!!

زي طليات مع أستاذه دي دنيس

محمد عبد امجيد حلمي
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العربي  الفن  أيقونات  أحد  هو  رياض  حسن  جدا  الموهوب  القدير  الفنان 
سامية  وقيمة  شامخة  قامة  وهو  الخالدة،  اأصيلة  رموزه  من  ورمز 
الخالدة  الدرامية  الشخصيات  بعدد كبر من  الفنية  حياتنا  إثراء  ساهمت في 
بجميع القنوات الفنية )المسرح السينما اإذاعة التلفزيون(، وبالتالي قد نجح 
له  تحقيق مكانة خاصة  المتعددة في  وإبداعاته  المتتالية  الفنية  بمشاركته 
الجماهر  تلك  أجيال،  عدة  مدار  على  الفن  وعشاق  جماهر  قلوب  في 
بعدما  والتمز  الفنية  للجودة  عامة  لها  بالنسبة  رياض«  »حسن  أصبح  الي 

الشخصيات.  لمختلف  تجسيده  ومهارة  أدائه  صدق  وعشقت  أعجبت 

رياض حسن 
صورة وألف  أصل 

البارودي،  حسن  صدقي،  زينب  واكيم،  بشارة  روستي،  استيفان  رشدي،  فاطمة 
مني  توما،  أدمون  حسن،  مختار  خالد،  روحية  حسن،  فردوس  رزق،  أمينة 
فهمي، نظلة مزراحي، عمر وصفي، علوية جميل(، خاصة بعدما قام بأداء بعض 
اأدوار الرئيسية وامهمة ي عدد كبر من امرحيات العامية وامحلية، ولكن مع 
فرقة  من  عيد  عزيز  القدير  امخرج  زوجها  مع  رشدي  فاطمة  النجمة  انسحاب 
فرقتها مع عدد  إى  انضم  »فاطمة رشدي«  فرقة  بتأسيس  وقيامها  »رمسيس« 
أحمد  زينب صدقي،  اأساتذة:  من  كل  مقدمتهم  وي  رمسيس،  فرقة  نجوم  من 

عام، وظل يشارك بالبطوات ي عروض الفرقة حتى عام 1934.
تكونت  التي   ،1934 عام  اممثلن«  »اتحاد  فرقة  تأسيس  ي  ذلك  بعد  شارك 
ضمت  التي  الفرقة  وهي  اماي،  القرن  ثاثينات  بداية  امالية  اأزمة  مواجهة 
وقد  رشدي(،  فاطمة  وهبي،  يوسف  أبيض،  )جورج  الثاث  الكرى  الفرق  نجوم 
شارك الفنان حسن رياض ي بطولة بعض امرحيات التي قام بإخراجها كل من 
الفنانن زي طليات، جورج أبيض، عمر وصفي، ولكن لأسف م تستطع الفرقة 
للفرقة  وتأسيسها  الدولة  تدخل  من  بد  ا  فكان  أشهر،  ستة  من  أكر  ااستمرار 
عدة  )اتخذت  العري  بالوطن  حكومية  فرقة  أول  وهي   ،1935 عام  »القومية« 
مسمسات من بينها: الفرقة القومية امرية للتمثيل واموسيقى امرية الحديثة 
امرح القومي(، وقد انضم إليها »حسن رياض« منذ تأسيسها، وظل يعمل بها 

سنوات طويلة، وكانت آخر مرحياته بها هي: »تاجر البندقية« عام 1963.
اختلفت اأقوال حول عدد مجموع امرحيات التي شارك ي بطولتها من خال 
من  مرحية،  ثامائة  عن  تقل  ا  أنها  امؤكد  ولكن  امرحية  الفرق  مختلف 
أنطونيو وكليوباترا، عاصفة  الحادي عر،  لويس  البندقية،  تاجر  أشهرها: عطيل، 
مضحك  العباسة،  النار،  الندم،  والقدر،  القضاء  الفضائح،  مدرسة  بيت،  عى 
الطيبة،  العرة  زاد،  شهر  أوبريتات:  إى  باإضافة  كليوباترا،  مرع  الخليفة، 

اأرملة الطروب.
مشاركات  عى  يعتمد  أن  الطبيعي  من  كان  مر  السيناي  اإنتاج  بدأ  عندما 
يستطع  م  لأسف  ولكن  التمثيل،  ي  وخصوصا  امجاات  مختلف  امرح  نجوم 
جميع ممثي امرح التعايش والتأقلم مع متطلبات ذلك الفن الجديد، والتعرف 
من  التخلص  رورة  اأرار  تلك  أهم  ومن  كامراته،  أمام  الوقوف  أرار  عى 
اأداء امرحي امبالغ فيه والتعامل ببساطة وتلقائية أمام تلك اأجهزة الحساسة 
لتلك  الفنان حسن رياض  الحظ إدراك  امقربة وامكرة، وكان لحسن  والعدسات 
ي  جاءوا  من  أفضل  من  وفنان  كرائد  السينا  فاحتضنته  جدا،  مبكرا  اأرار 
تاريخها، وذلك بدءا من مرحلة مشاركاته بالسينا الصامتة )مثل فيلم: »صاحب 
السعادة كشكش ِبك« عام 1931(، ثم مجموعة أفامه ببدايات السينا الناطقة 
)ومن بينها أفام: الدفاع، سامة ي خر، اشن(، لتتواى بعد ذلك مجموعة أعاله 
السينائية امتنوعة وامتميزة، ويحسب له عدم توقف مشاركاته الرية امستمرة 

مميزة  بصمة  يضع  وأن  الرفيعة  امكانة  تلك  يحقق  أن  يستطيع  يكن  م  وبالطبع 
خاصة به إا بعدما نجح ي توظيف موهبته امؤكدة التي صقلها بكثر من التجارب 

امتتالية وبالعمل مع كبار امبدعن العرب واأجانب.
عمره،  من  طويلة  سنوات  فمنحه  منذ صغره  الفن  رياض  الفنان حسن  عشق  لقد 
بقسات  يعر  أن  الفني  مشواره  عر  واستطاع  محرابه،  ي  راهبا  معظمها  ي  وبقي 
وجهه البشوش وصوته الحنون امميز - الذي تتعرف عليه اأذن جيدا مجرد ساعه 
- أن يصبح بالنسبة للفن العري اأب الحنون، حتى أطلقوا عليه لقب »أبو السينا 
امرية«، وم ينافسه ي هذا اللقب سوى الفنان القدير عبد الوارث عر، وإن كان 
واختاف  ااجتاعية  فئاته  اأب مختلف  أدوار  بتجسيده  ميز  قد  رياض«  »حسن 
طباعه ومشاعره، وكذلك بتجسيده لبعض أدوار البطولة امطلقة، وحتى ي تجسيده 
ا  أنه  لدرجة  بأدائه  اأول سحرنا  البطل  فيها  يكن  م  التي  الرئيسية  اأدوار  لبعض 
مكن تخيل فنان آخر يقوم بأدائها، ولذا فقد ظل ورغم رحيله الذي متد أكر من 

نصف قرن خالدا ي ذاكرتنا وعامة فنية مميزة ي تاريخ الفن.
مواليد  من  شفيق(  محمود  رياض  )حسن  شفيق  محمود  حسن  القدير  والفنان 
القاهرة( أب مري ميسور  »السيدة زينب« )محافظة  بحي  يناير عام 1897   13
أصولها  ترجع  تركية  أرة  سليل  وهو  سورية،  وأم  الجلود  بتجارة  يعمل  الحال 
لحكام جزيرة »كريت«. وقد بدأ عشقه لفن التمثيل حينا كان والده يصطحبه مع 
شقيقيه )مصطفى ومحمد فؤاد(، ي طفولتهم إى فرقة »سامة حجازي« ليشاهدوا 
امرحيات معه، وشغف »حسن« وشقيقه »فؤاد« )وقد صار اأخر فيا بعد الفنان 
مرحية  شاهدوا  بعدما  وخصوصا  مبكرة،  سن  منذ  بالفن  شفيق(  فؤاد  امعروف 
العروض  من  النوعية  بهذه  »حسن«  فينبهر  أبيض،  جورج  الفنان  لفرقة  تراجيدية 
التي تختلف ماما عن عروض امرح الغناي التي م يكن يعرف غرها. بدأ الفنان 
التمثيل بانضامه إى جمعية  حسن ي التعبر عن عشقه للفنون ومارسته هواية 
فاطمة  فايق،  فارس، حسن  عباس  الهواة:  الفنانن  من  كل  )مع  التمثيي«  »ااتحاد 
اليوسف(، ثم انضامه بعد ذلك مع أخيه فؤاد شفيق ي مطلع شبابها أيضا لفرقة 
»عبد الرحمن رشدي«. وكان مشاهدة الرائد الكبر شيخ امخرجن عزيز عيد للفنان 
رياض،  حسن  حياة  ي  كبر  أثر  امرحية،  اأدوار  أحد  تأديته  أثناء  رياض  حسن 
وذلك حينا أعلن له الرائد عزيز عيد عن أعجابه بصدق إحساسه ونصحه برورة 
العامة(،  )الثانوية  الكفاءة  شهادة  عى  حصوله  بعد  التمثيل  طريق  ي  ااستمرار 
الحربية،  بالكلية  باالتحاق  حلمه  عن   1916 عام  رياض«  »حسن  تنازل  وبالفعل 
الغالية،  النصيحة  لتلك  استجابة  للتمثيل  ماما  ويتفرغ  للفن  حياته  يهب  أن  وقرر 
الهواة:  الفنانن  من  كل  مع  امرحي«  التمثيل  »هواة  فريق  تكوين  ي  فشارك 
وكان  وغرهم،  فايق«  »حسن  فارس«،  »عباس  عام«،  »أحمد  وهبي«،  »يوسف 
عماق  )شقيق  وهبي  إساعيل  اأستاذان  ها  الفرقة  هذه  ي  للتمثيل  معلمها 

التمثيل »يوسف ِبك وهبي(، وعبد الحميد حمدي.
أول  فكانت  لاحراف،  ذلك  بعد  رياض  حسن  الفنان  يتجه  أن  الطبيعي  من  كان 
عروضه ااحرافية بامشاركة بالتمثيل ي فرقة الرائد عزيز عيد وبالتحديد ي مرحية 
امرحية  )النجمة  اليوسف«  »روز  بطولة  من   1916 عام  إميي«  من  بالك  »خيي 
وقام خال هذه  فرة احقة(،  اليوسف ي  روز  مجلة  الشهرة ومؤسسة  والصحفية 
امرحية بتغير اسمه من »حسن محمد شفيق« إى »حسن رياض« خوفا من أن 
 - عليه  يطلق  كان  كا  »التشخيص«  أو   - التمثيل  كان  حيث  أرته،  عليه  تتعرف 
نشاطا معيبا ي ذاك الوقت. وبالتاي فقد ظل اسم »حسن رياض« هو ااسم الفني 
وتحقيقه  مبكرا  التمثيل  احرافه  كان  وإن  ذلك،  بعد  معه  واستمر  به  عرف  الذي 
للنجاح أكر اأثر ي مهيد الطريق أمام شقيقه اأصغر فؤاد شفيق الذي اتجه أيضا 
احراف التمثيل - ولكن بعد وفاة والدها - محتفظا باسمه، ولذا م يعرف البعض 
ي البديات أنه شقيق اممثل القدير حسن رياض، ومن امفارقات الفنية أن الفنان 
يسعفه،  م  أن صوته  إا  جدا  مبكرة  ي سن  للغناء  ااتجاه  حاول  قد  رياض  حسن 
وبعد  أيضا.  مبكرة  سن  ي  وميز  براعة  وأداها  اأب  أدوار  لعب  قد  أنه  يذكر  كا 
بالتمثيل لعدة سنوات مع عدة فرق مرحية  عمله بفرقة »عزيز عيد« ظل يعمل 
أخرى، ومن بينها فرق: »منرة امهدية«، »أواد عكاشة«، »الريحاي«، »عي الكسار«، 

و»سيد درويش وعمر وصفي«.
قام  التي  »رمسيس«  فرقة  خال  من  ذلك  بعد  الكرى  الفنية  انطاقته  تحققت 
الفنانن  كبار  إليها  وضم   ،1923 عام  أوائل  ي  وهبي  يوسف  الفنان  بتأسيسها 
نخبة  مع  تألقه  وواصل  إليها  باانضام  رياض«  »حسن  فسارع  آنذاك،  امرحين 
متميزة من كبار امرحين بالفرقة )من بينهم اأساتذة: روز اليوسف، أحمد عام، 
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31 نوافذ] [[
بورسعيد،  الصغر،  اماك  الليل،  عشاق  غانية،  حياة  امتهم،  املذات،  وكر   ،)1956(
17، حب  بنت  الحب،  حبيبي، هذا هو  غلطة   ،)1957( الحرام  الله  بيت  قلبي،  رد 
من نار، الشيطانة الصغرة، شارع الحب، قلوب العذارى، جميلة )1958(، أم رتيبة، 
حب ودلع، أنا حرة، أحام البنات، حب حتى العبادة، هدى، نساء محرمات، قاطع 
طريق، شمس ا تغيب، عش الغرام، بن اأطال، آخر من يعلم )1959(، الغجرية، 
بهية،  امراهقات،  العائلة،  شجرة  امترد،  الزوج  العاصفة،  ي  رجال  السعادة،  لحن 
وا   ،)1960( العاشقة  وحرمان،  حب  العماق،  الحزين،  النغم  والصيف،  البنات 
بيتنا  الثمن، ي  امدينة، نصف عذراء، ا تذكريني، حياي هي  إساماه، تحت ساء 
الحأموي،  وعبده  أمظ   ،)1961( الله  إى  رسالة  بنات،  السبع  تفاهم،  مافيش  رجل، 
الحب  شهيدة  القبطية،  شفيقة  الزوجات،  قتل  جمعية  امعجزة،  حواء،  من  آه 
اإلهي )1962(، زوجة ليوم واحد، زقاق امدق، النار صاح الدين، رابعة العدوية 
أنا  هل  والدموع،  دعني  الجبل،  شادية  امفقود،  اابن  حنفي،  أجل  من   ،)1963(
السلطان،  تنابلة  اماليك،  معك،  خدي  حياي،  من  أغى  الخائنة،   ،)1964( مجنونة 

الحرام، ليلة الزفاف )1965(.
اإذاعية أعماله  ثانيا: 

لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لأعال اإذاعية، 
وبالتاي يصعب حر جميع امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير، الذي ساهم ي 
يزيد  ما  مدار  الدرامية عى  واأعال  امنوعات  برامج  ببعض  امرية  اإذاعة  إثراء 
عى خمسة وثاثن عاما ومن بينها امسلسات والتمثيليات اإذاعية التالية: مسألة 
ضمر، ثقوب ي الثوب اأسود، اأستاذ حار نفسه، فن العريس، ي سبيل الحرية، 

أوديب، الله موجود.
التلفزيونية أعماله  ثالثا: 

من  عدد  ي  الرئيسية  اأدوار  بعض  بأداء  رياض  حسن  القدير  الفنان  شارك 
أن  القدر  مهله  م  لأسف  ولكن  التلفزيونية،  والسهرات  التمثيليات  امسلسات 
بثاث  التلفزيوي  واإنتاج  البث  بدء  بعد  كبر، وذلك بسبب رحيله  يشارك ي عدد 
امثال فقط: هارب  التالية عى سبيل  سنوات فقط، وتضم قامة أعاله امسلسات 

من اأيام )أول مسلسل تلفزيوي مري(، خيال امآتة، جواز البنات، عواصف.
المسرحية أعماله  رابعا: 

ظل امرح لسنوات طويلة هو امجال امحبب للفنان حسن رياض ومجال إبداعه 
قرن،  نصف  من  يقرب  ما  محرف  كممثل  به  العمل  ي  قى  الذي  وهو  اأساي، 
رمسيس،  أبيض،  جورج  أهمها:  )ومن  امرحية  الفرق  أهم  بعضوية  خالها  شارك 
فاطمة رشدي، الفرقة القومية(. هذا ومكن تصنيف مجموعة امرحيات التي شارك 

ي بطولتها طبقا اختاف الفرق وأيضا للتتابع الزمني كا يي:
 - »طليعة امرح«: فقراء باريس )1914(.

 - »جورج أبيض«: الرف والوطن )1917(، سفينة نوح، رف اأرة، الشغل شغل، 
امسحور، إيفان الجبار قير روسيا، باسم القانون )1920(.

 - »الريحاي«: العرة الطيبة، دقة بدقة )1920(.
 - »سيد درويش وعمر وصفي«: العرة، امحامي امزيف، حاق أشبلية )1921(.

 - »رمسيس«: طاحونة ساقرية، عبد الرحمن وعمر، غادة الكاميليا، ناتاشا، استقال 
 ،)1923( بانشت  مدموزيل  فو،  امسر  امرحوم،  مراي،  جوزيت  امدموزيل  امرأة، 
فيدورا، امرأة امقنعة، امركيز دي بريوا )1924(، لو كنت ملك، البر، حياة امقامر، 
الرعاع،  الهمايا،  وراء  )1925(، هرناي،  أنطونيو وكليوباترة  نوتردام،  أحدب  الوطن، 

الوحوش )1926(، صاحب البيت، عذراء سيسيليا، الرق والغرب )1927(.
ليسكو،  مانون  كورديه،  شاروت  باس، سامبو،  روي  رابجاس،  رشدي«:  »فاطمة   -  
النر الصغر، الوطن )1927(، غليوم الثاي، يهوديت، اإمراطور، الدكتور، الذهب، 
 ،)1929( هاملت   ،)1928( باشا  جال  دارك،  جان  بيزنطة،  السيف،  بحد  الفاجعة، 
عقيلة، فاطمة )1930(، ليلة من ألف ليلة، خي بالك من إميي، العباسة )1931(، 

عي بك الكبر، غريزة امرأة )1932(.
 - »حسن فايق«: بنت الباشا )1932(.

اأكر،  اإسكندر  ليى،  مجنون  شنغهاي،  فتاة  الطفل،  رخة  اممثلن«:  »اتحاد   -  
الحاق الفليسوف، الست درية، القصاص، الوادة بلقيس، جميل وبثينة )1934(.

 - »القومي«: مجرم )1935(، نشيد الهوى، الجرمة والعقاب، الشعلة امقدسة، تاجر 
 ،)1938(  ،)1937( امعجزة  اللهب،   ،1937 بناتنا  الثانية،  الزوجة   ،)1936( البندقية 
لويس   ،)1939( الشيطان  تلميذ  تستجدي،  امرأة  اأمل،  كليوباترة،  مرع  عطيل، 
قطر  مقطوع،  سلك  رجال،   ،)1940( ملكا  أوديب  والقدر،  القضاء  عر،  الحادي 
عاد  شارع  كامل،  زوج   ،)1942( إلكرا  الوطن،  الصغرة،  الثائرة  النائبة،  الندى، 
امرأة،  تاج  القاتل،  من  ويونس،  عزيزة  امهرج،  دموع   ،)1943( وحواء  أدم  الدين، 
عطيل،  أورشليم،  ومملكة  الدين  صاح   ،)1946( الطيبة  العرة   ،)1945( العباسة 
مدرسة اإشاعات، الجزاء الحق، النار )1947(، حب موديل 1948، الغرة )1948(، 
ابن الحسب والنسب، النر الصغر، أصدقاؤنا األداء )1949(، شقة لإيجار، عزيزة 
ي  عاصفة  الشهيدة،   ،)1951( القصور  أرار  الذهب،  اأخوين،  دم   ،)1950( هانم 
الفاضلة،  امومس   ،)1957( الحاق  زواج   ،)1956( الغرة  عز،  ابن   ،)1952( بيت 
ماكبث،   ،)1960( اأرامل  بيوت   ،)1959( اأنجال  أفراح   ،)1958( فوق  إلي  الناس 

إله رغم أنفه )1962(، تاجر البندقية )1963(.

 - »امرح الغناي«: اأرملة الطروب )1962(.
وقد تعاون من خال امرحيات السابقة مع نخبة من كبار امخرجن الذين مثلون 
وهبي،  يوسف  طليات،  زي  عيد،  عزيز  اأساتذة:  مقدمتهم  وي  جيل،  من  أكر 
وصفي،  عمر  رشدي،  فاطمة  منر،  وصفي، راج  عمر  نشاطي،  فتوح  بيض،  جورج 
أبو  سعيد  الدمرداش،  نور  غيث،  حمدي  األفي،  نبيل  فايق،  حسن  جميعي،  عمر 
بكر، محمد عبد العزيز، كا تعاون مع مخرجن من اأجانب ها: امخرج الفرني 

فاندر، امخرج النمساوي توي نيستار.
كان من امنطقي أن يتم تتويج تلك امسرة العطرة وامشوار الفني الري لهذا الفنان 
القدير بحصوله عى بعض مظاهر التكريم وعى الكثر من الجوائز واأوسمة، ولعل 
من أهمها حصوله عى »وسام العلوم والفنون - الدرجة اأوى« من الرئيس الراحل 
مهرجان  من  الريادة«  »درع  عى  حصوله  وكذلك   ،1962 عام  النار  عبد  جال 
أعاله  وتقديره  الجمهور  حب  يظل  كان  وإن   .2001 عام  السيناي  اإسكندرية 
ي  وتظل  حياته  ي  الحقيقي  للفنان  منح  التي  اأوسمة  وأهم  أكر  هو  اآن  حتى 

رصيده حتى بعد رحيله.

فيها حتى تاريخ وفاته ي 17 يوليو  عام 1965 قبل أن يكمل فيلمه اأخر »ليلة 
الزفاف« وهو يؤدي دوره أمام الكامرا عى إثر أزمة قلبية.

جدير بالذكر أن الفنان القدير حسن رياض قد شارك بأداء بعض أدوار البطولة 
امطلقة، ومثال لذلك أفام: الخطيئة، النائب العام، هارب من السجن، بابا أمن، 
بيت الله الحرام، عدل الساء، كا شارك أيضا بتجسيد بعض اأدوار الرئيسية ي 
الوالدين،  عدد كبر من اأفام امهمة، ومن بينها عى سبيل امثال فقط: غضب 
اأرض  الصغر،  اماك  الغريب،  قلبي،  رد  امدينة،  بنات، حديث  السبع  أنا حرة، 
الزمن، أمر اانتقام، اأسطى حسن، حياة  الطيبة، رجال ي العاصفة، حياي هي 
أو موت، لحن الوفاء، أنا الرق، الشيطانة الصغرة، شارع الحب، أم رتيبة، لحن 
السعادة، امراهقات، وي هذا الصدد يجب اإشارة إى ميزه الكبر ي تجسيد دور 
اأب، حتى إنه قد أصبح موذجا لكل من يؤدي دور اأب من بعده، ولعل أكر 
دليل عى تفوقه هو احتفاظه بلقب »أبو السينا امرية«، وم يكن ينافسه عى 

هذا اللقب سوى الفنان الكبر عبد الوارث عر.
هذا وقد تنوعت وتباينت أدواره السينائية - وكبقية أدواره ي مختلف القنوات 
الفنية - بن أدوار الخر والطيبة ومن أشهر ماذجها اأب الحنون امتسامح كا ي 
فيلم موعد مع الحياة، أو عى النقيض أدوار اأب القاي كا ي فيلمي: أنا حرة، 
حديث امدينة، كذلك جسد من خال أدوار الر بعض شخصيات العمدة القاي 
التاريخية كا ي  العصابة، وذلك بخاف ميزه ي أداء مجموعة اأدوار  أو زعيم 
أمظ  الدين،  النار صاح  الرق،  أنا  العدوية،  رابعة  الرسول،  بال مؤذن  أفام: 

وعبده الحاموي، شفيقة القبطية.
وبخاف ما سبق من إبداعات تضمنت امسرة الفنية العطرة للفنان حسن رياض 
تم  وقد  إذاعية،  ومثيلية  مسلسا  وخمسن  مائة  من  يقرب  فيا  أيضا  مشاركته 
تقديم عدد كبر منها باللغة العربية الفصحى التي كان يتقن الحديث والتمثيل 
بها، وهو ما أهله أيضا للمشاركة ي التدريس بامعهد »العاي للفنون امرحية« 

عدة سنوات متتالية ليقوم بتدريس مادي اإلقاء وحرفية التمثيل.
)اإذاعة،  الفنية  القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن 

امرح، السينا، التلفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني كا يي:
السينمائية أعماله  أوا: 

وبعض  امطلقة  البطولة  أدوار  بعض  بأداء  رياض  حسن  القدير  الفنان  شارك 
اأدوار الرئيسية امؤثرة ي عدد كبر من اأفام السينائية التي قد يقارب عددها 

امائة فيلم، وتضم قامة أعاله اأفام التالية:
الدفاع   ،)1934( بك  كشكش  حوادث   ،)1931( بك  كشكش  السعادة  صاحب 
اشن   ،)1937( الصحراء  بنت  ليى  خر،  ي  سامة  البدوية،  ليلة   ،)1935(
)1939(، عاصفة عى الريف )1941(، الريد، عى مرح الحياة )1942(، حب 
القافلة،  عودة   ،)1945( ولدي  قتلت  الكرى،  الزلة  اأم،   ،)1943( الساء  من 
أمل   ،)1946( عمي  وابن  أنا  العام،  النائب  الطائشة،  اأبيض،  اماك  الخطيئة، 
أنا  مديحة،  اأفوكاتو   ،)1948( السجن  من  هارب  الساء،  عدل   ،)1947( ضائع 
الناس  بابا أمن، أمر اانتقام )1950(، ليلة غرام، طيش شباب، أرار  بنت من، 
الزهور  كامل،  مصطفى  الوالدين،  غضب  قلبي،  سلوا  حسن،  اأسطى   ،)1951(
ابن  امكروه،  الحب   ،)1952( القاتلة  اأم  ونار،  جنة  يحن،  الدم  اإمان،  الفاتنة، 
بال  الحياة،  مع  موعد  يء،  كل  امرأة  الفضائح،  تاجر  من،  رع  ي  الحارة، 
مؤذن الرسول، بائعة الخبز، ظلموي الحبايب، حب ي الظام، ريك حياي، لحن 
قلوب  الظام،  اماك  العشاق،  قرية  الوداع،  رقصة  الحب،  انتصار   ،)1953( حبي 
الناس، رسالة غرام، حياة أو موت، جعلوي مجرما، موعد مع السعادة، أنا الحب، 
الوفاء،  لحن  الجسد،  الليل،  بنات   ،)1954( الطيبة  اأرض  طنطا،  من  أمريكاي 
أغى من عينيه، الله معنا، ثورة امدينة، فجر، ضحكات القدر )1955(، راع ي 
اميناء، الغريب، ربيع الحب، من القاتل؟، أرضنا الخراء، نداء الحب، أنا الرق 
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القادم يوترن والطوفان 
أفضل  جائزة  عى  مني  سعيد  حصل  سنوات  ثاثة  منذ 
وقتها  كنت  امري،  للمرح  القومي  امهرجان  ي  مخرج 
هناك  كان  الجائزة،  مني  منحت  التي  اللجنة  أعضاء  أحد 
بعض  معارضة  لوا  عرضه  أهمية  عى  اإجاع  يشبه  ما 
اأصوات، لكن عى الرغم من أية معارضة حصل مني عى 
العام حصل  نفس  ي  الثاثة”،  “القروش  عرض  عن  الجائزة 
الكاتب سامح عثان عى جائزة الدراماتوج، عن عرض نساء 
من  اثنن  لكثرين حصول  بالنسبة  مفاجأة  وكانت  شكسبر 
أبناء الثقافة الجاهرية عى جوائز ي أكر مهرجان مرحي 
محي ي مر، وهذه اأيام يلتقي مني بعثان ليقدما معا 

عرض “يوترن” عى مرح الطليعة.
قبل أن أشاهد العرض كنت قد قرأت النص اأصي “نجونا 
تقديم  صعوبة  مدى  ومست  وايلدر،  لثورنتون  بإعجوبة” 
التداخات  بسبب  وايلدر  به  كتبها  التي  الهيئة  عى  النص 
اأشخاص  بن  النص  يقيمها  التي  الكثرة  والتوازيات 
والعاقات  بالرموز  مليئة  شبكة  مة  الدرامية،  والخطوط 
كبر  جهد  فهناك  لذا  الشخصيات؛  معظم  بن  الواضحة  غر 
وتلك  الخطوط  هذه  ملمة  إعادة  عثان  سامح  قبل  من 
جمهور  ذوق  يناسب  سياق  ي  يقدمها  لي  الشخصيات 

اليوم.
وضعه  الذي  للنص  الجديد  الفكري  التاسك  ذلك  يقابل 
مني  عليها  اعتمد  التي  الرميزات  من  مجموعة  عثان، 
الراع  ذلك  الدائم،  الراع  من  حالة  أمام  فنحن  عمله،  ي 
نهاية  باتجاه  دمويا  واستمر  الكون  بداية  منذ  بدأ  الذي 
الحياة،  عنف  مع  يتوازى  أخيه  تجاه  اأخ  فعنف  العام، 
الغضب  الطبيعة، حالة  وأيضا عنف  الحب،  وعنف عاقات 

امشحونة تفرض نفسها عى كل ترف وكل حركة.
مساحة بيضاء تحتوي داخلها عى عائلة مفككة ي عاقاتها 
خالها  ومن  ظاهري،  ماسك  من  يدعونه  ما  الرغم  عى 
وصوا  اموات...  التوتر،  القلق،  الخوف،  معاي  تجسيد  يتم 
هذا  سيحن  متى  أما  يء،  عى  يبقي  لن  قادم  لطوفان 
الحرب..  النران،  العواصف،  بفعل  سيكون  هل  الطوفان، 
اأوصال  امفككة  العائلة  تستطيعه  ما  وكل  يهم،  ا  فهذا 
اانتظار  سوى  اتجاه  أي  ي  خطوة  هناك  ليس  تنتظر،  أن 
والرثرة، ومن داخل هذا امعنى الكبر تجد مجموعات من 
بعض  ستجد  أنك  فيه  شك  ا  وما  يء،  كل  عن  الرسائل 
موسيقى،  بقطعة  سواء  شخصيا،  يامسك  الهموم  هذه 
التي كتبها بوعي وموهبة  الرائعة  بأغنية من تلك اأغنيات 

سامح عثان، أو بلحظة حركة وإشارة، أو تكوين جاي.
الرسائل  كل  تصلك  ا  قد  مضمونة،  متعتك  العرض  داخل 
امنتظر،  والطوفان  الكبرة  العائلة  حول  العرض  يبثها  التي 
مكانك  ي  جالسا  يبقيك  وما  يخصك  ما  ستجد  حتا  لكنك 
تشاهد  ا  بالصالة  مكانك  من  فأنت  العرض،  نهاية  حتى 
خيوط  خال  فمن  عليه،  تتلصص  بل  امرحي  العرض 
يحدث،  ما  تشاهد  التمثيل  مساحة  تحيط  التي  العنكبوت 
كل يء يحدث داخل رنقة من الحرير الشفاف ا تخفي 
كل  تكتشف  أن  تستطيع  ا  هذا  ورغم  داخلها،  يحدث  ما 
ألغاز ما يحدث، أليس ذلك شبيها بالواقع الذي يحدث فيه 
الكثر من اأشياء؟! ورغم حدوثها وتراكاتها فوق بعضها ا 

نستطيع أن نفهمها جميعا.
تلك القطعة امرحية الشاعرية، التي تعتمد عى الكثر من 
سات الشعر، كالتكثيف، الجمل القصرة، امعاي امفتوحة، 
اممتلئة  امرحية  القطعة  تلك  اإلغاز..  اأفعال،  تعددية 
فذاك  مني،  وسعيد  عثان  سامح  جديد  هي  بالحيوية 

عرض يليق بجهدها الكبر ويليق بنا أن نشاهده.



    

امرحي  العرض  حققه  الذي  الكبر  النجاح  بعد 
مدة  القاهرة  ي  اموت”  مع  “سيلفي  )امونودراما( 
نحو ٤ أشهر متتالية، ونال إعجاب الجمهور »سيلفي 
الجمهور  تصفيق  وسط  بتكريم  يحظى  اموت«،  مع 

ي مهرجان الفجرة باإمارات.
بذلك  سعادتها  عن  مصطفى  نشوى  الفنانة  أعربت 
“سيلفي  عرض  اقاها  التي  امساندة  وتلك  الرحيب 
الفجرة،  مهرجان  أو  بعرضه مر  سواء  اموت”  مع 
موجهة الشكر لعدد كبر البر الذين دعموا العرض 
وأحمد  أيوب  يار  د.  بينهم  من  بالتجربة،  وآمنوا 
السيد مدير امرح الكوميدي الذي أر عى إنتاج 
وامخرج  آخرين،  رفض  رغم  قراءته  مجرد  العرض 
مصطفى  الديكور  ومهندس  عام  محمد  الواعد 
وامعد  الريف،  بكر  أبو  اإضاءة  مصمم  التهامي، 
دينا  اأزياء  ومصممة  سعيد  إبراهيم  اموسيقي 

فتحي، والزماء ي إدارة العرض ومساعدو اإخراج.
وقدمت الشكر لوزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم 
العرض  فرق  بسفر  تتعلق  مشكلة  بحل  قامت  التي 
والدكتور خالد خالد جال رئيس قطاع شؤون اإنتاج 
الفني  البيت  رئيس  إساعيل مختار  والفنان  الثقاي، 

للمرح.
منذ  لدعمه  العدل  محمد  لدكتور  الشكر  وقدمت 
حروا  الذين  امرين  والفنانن  اأوى،  البدايات 
السند  أنهم  إى  مشرة  الفجرة،  مهرجان  العرض 
الحقيقي، ومن بينهم اإعامية بوي شلبي، والفنانة 
روجينا  والفنانن  زي،  أرف  ودكتور  شاهن،  الهام 
رمزي  وهاي  ولبلبة  رزق  وأحمد  السعدي  وأحمد 

وداليا البحري وراندا البحري وبتول عرفة ومارتينا.

بركاء  ساندها  من  كل  بوصف  شكرها  وأنهت 
الفجرة  مهرجان  منظمي  قول  ي  مثل  الذي  النجاح 

“رفتي امرح العري يا بنت مر”.
امرح  عام  مدير  السيد  أحمد  الفنان  وأعرب 
لعرض  وجهت  التي  بالدعوة  بسعادته  الكوميدي 
الفجرة  إدارة مهرجان  “سيلفي مع اموت” من قبل 
اماي،  فراير   ٢٤ يوم  بدأ  الذي  اإمارات،  بدولة 
الحاي،  مارس   شهر  من  الخامس  حتى  ويستمر 

مشاركة العرض ي امهرجان، ويعد هذا نجاحا جديدا 
أثناء  حققها  التي  نجاحاته  بجانب  للعرض  يضاف 
عرضه بالقاهرة. أشار السيد أن إدارة امهرجان قامت 
أكد  وإقامة. كا  السفر ذهاب وعودة  تكاليف  بكل 
السيد أن بعد العودة من امهرجان سنقدم “سيلفي 

مع اموت” مرة أخرى ي إحدى مسارح الدولة.
الكبر  بااستقبال  عام  محمد  امخرج  أشاد  كا 
وامرف وحسن امعاملة مع فريق العمل، وقال إن 

إدارة امهرجان خصصت لهم طائرة خاصة لنقلهم إى 
الدورة  يقام علية فعاليات  الذي  الفجرة  دبا  مرح 
بامشاركة  سعادتة  عن  أعرب  كا  للمهرجان،  الثانية 

ي هذا امهرجان ومثيل مر بهذا العرض.
“سيلفي مع اموت” تأليف وبطولة نشوى مصطفى، 
مابس دينا فتحي، ديكور مصطفى حشيش، إراف 

عام أحمد السيد، إخراج محمد عام.
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فعا  باعتباره  امرح  إى  ينظر  البعض  زال  وما 

تحريضيا عى الفوى وتكدير السلم العام.

إن  وباء  من  كخشيته  امرح  يخى  البعض  زال  ما 

تركه سيستري ويصيب الناس بالعدوى.

وجب  فاضحا  فعا  امرح  ي  يرى  البعض  زال  ما 

منعه أو عى اأقل شجبه.

دوره،  وا  امرح  طبيعة  يفهموا  م  من  هم  وأولئك 

حلية  باعتباره  الحاجة،  وقت  إليه  يلجأون  فقط  هم 

امجتمع  عن  الطنانة  شعاراتهم  بها  يزينون  كرنفالية 

هذا  أداء  عن  وخرج  امرح  تجاوز  فإن  والناس. 

الدور، وقفوا له ووصفوه ما ليس فيه، وحرضوا الناس 

والتجريم، وتركوه  التحريم  ضده، ولقنوهم تفسرات 

لهم يهدمونه بأياديهم، ليخرجوا بعدها باسمن قائلن 

وهل  فعلوا..  من  الناس  قتلناه..  “ما  مدعاة  براءة 

نقف ضد الناس؟”.

أنهم  الحالة،  هذه  ي  إثم  الظن  وكل  يظنون،  أولئك 

يحافظون  تحجيمه،  أو  مصادرته  أو  امرح  منعهم 

هو  فن،  وكل  امرح،  أن  حن  ي  العام.  السلم  عى 

ابن السلم، بلسم الروح، شفاء اأنفس من كل ضغينة 

منع  أو  قتل  فإن  إرهاب.  وشجرة  ر  بذرة  هي 

وأظلمت ساحاته، انطفأت اأرواح، وُسكرت العقول، 

وما  الفكر،  ظلمة  وسادت  الظام،  أفكار  وشاعت 

أخصب من تلك بيئة يرعرع فيها اإرهاب؟

يسألوننا  الذين  أنفسهم  هم  اليوم،  منعون  والذين 

خمسينات  ي  فن،  وكل  امرح،  ازدهار  ر  عن 

ذلك  مجتمع  كان  وماذا  اماي.  القرن  وستينات 

تحرش؟  ومن  إرهاب  ومن  طائفية  من  يخلو  اماي 

كان  امرح  أن  ذلك  أن  يتجاهلون  أو  وينسون 

الشارع.  وي  امصنع  وي  الجامعة  وي  امدرسة  ي 

هكذا  نعم،  امنافذ.  كل  الفتنة  ديدان  عى  فانسدت 

وببساطة لن يفهمها امتشدقون بأن اإرهاب ا يفنيه 

إا القتل امبار، وبأن امرح، وكل الفن، ما هو إا 

ترف ا نحتاجه اآن.

أن  ونعدكم  لنا،  فاتركوه  ترفا،  ليس  سادة  يا  امرح 

حقا  كنتم  إن  ووحدته  وأمنه  لسلمه  مجتمعنا  يعود 

تريدون.. هذا ولعلكم تعقلون.

محمد الروى

بالفجرة مصر  اسم  مشرف  وحضور  تكريم 
الموت« مع  »سيلفي 

تعقلون؟ أا  حياة..  المسرح 

محمود عبد العزيز


