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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
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03متابعات [[

اماي،  اأسبوع  للمرح  القومي  للمهرجان  العليا  اللجنة  اجتمعت 
مقر )امرح القومي( بالعتبة، حيث وضعت تصورها لرنامج الدورة 
هذا  يوليو   29 تعقد  أن  امقرر  من  التي  للمهرجان،  عرة  الحادية 
الجديدة(،  )الكتابة  شعار  الدورة  هذه  تحمل  أن  تقرر  وقد  العام، 
الدورة  تشتمل  دياب«.  »محمود  امجدد  الكاتب  روح  إى  وتهدى 
وفقا لائحتها امعتمدة من السيد وزير الثقافة التي طبقت بداية من 
الرسمية،  امسابقة  قسم  رئيسية:  أقسام  أربعة  عى  السابقة،  الدورة 
يفتح  الذي  خاصة،  نظرة  وقسم  )اموازية(،  امختارة  العروض  وقسم 
والعرائي، وقسم  البري  الطفل  نافذة عى مرح  الدورة  ي هذه 
ضيف رف امهرجان، الذي تقرر أن يكون هو السودان، حيث يحدد 
له يوم من أيام امهرجان يعرض فيه موذجا من مرحه وتقام ندوة 
ااتفاق عى ذلك مع  تاريخه وحاره ومستقبله. وكان قد تم  حول 
السابق،  الثقافة  وزير  السيد  بحضور  السوداي،  الثقافة  وزير  السيد 
القومي  امرح  لفرقة  )كتمت(  عرض  امهرجان  ي  السودان  ومثل 

السوداي، وثاثة من كبار فنانيه ونقاده.

أحمد زيدان

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة 

عى سفر فرقة »العاصفة« امرحية امستقلة إى 

ربيا خال الفرة من 12 حتى 17 مارس 2018.

العاقات  الدكتور هشام مراد رئيس  رح بذلك 

موافقة  أن  إى  مشرا  الثقافة،  بوزارة  الخارجية 

امشرك  الثقاي  التبادل  إطار  ي  تأي  الوزيرة 

أوروبا  دول  ومعظم  امرية  الثقافة  وزارة  بن 

الحركية من  التي تعتر امرح والفنون  الرقية 

الوزارة  من  وتشجيعا  الثقافية،  مكوناتها  أهم 

للدعوة  تلبية  تأي  أنها  كا  امستقلة،  للفرق 

الدورة  فعاليات  ي  مر  مشاركة  اموجهة 

للمرح  الدوي  للمهرجان  عرة  السابعة 

سالفيجيا بالعاصمة الربية »بلجراد«.

عرض »الزيارة« يخرجه محمد الجمي، عن نص 

»امدينة« للكاتبة اليونانية لوا أناغنوسي.

مي عبد امنعم

 Sالهيئ  sئيl
Sاأنشط  Rhﾏبع البliشن  فناني   ｽMاحتف  iيشه

القﾏمي   ﾅMجmالمه
NMيh  hﾏمحم  QتMللك  SمhMالق  ﾍتlﾎh  ﾔiيه

  SصفMالع  Sقmف
hاmلبلج  »RlMيn« في 

شهدت مدينة البدرشن اأربعاء 7 مارس الحاي، احتفاا كبرا أقامته 
بعد  الثقافية  اأنشطة  إعادة  مناسبة  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة 
البدرشن.  ثقافة  قر  إنشاء  تاريخ  من  سنوات  خمس  طال  غياب 
حر ااحتفال د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، 
ونائبه امخرج هشام عطوة، وعدد من امثقفن واإعامين امهتمن 

بالحركة الثقافية ي اإقليم، وأخرج الحفل الفنان محمد نوير.
شهد ااحتفال عرض فيلم تسجيي تناول مجهودات فناي وموظفي 
القر ي التجهيز لعودة اأنشطة، وكلمة د.أحمد عواض ئيس الهيئة 
فريق  مجهودات  تقديره  عن  فيها  عر  التي  الثقافة،  لقصور  العامة 

القاهرة  إقليم  عام  مدير  عامر  إجال  تبذلها  التي  والجهود  امرح 
سبيل  ي  الجيزة،  ثقافة  عام  مدير  العسكري  جال  ود.  الكرى، 
يعمل  سوف  أنه  إى  عواض  وأشار  باإقليم،  الثقاي  العمل  تنشيط 
مفتوحة،  ميزانيات  البدرشن  مرح  فريق  مطالب  لتحقيق  جاهدا 

للمساهمة ي ازدهار امرح من جديد ي امنطقة.
رئيس  هبيلة  وحامد  البدرشن،  نائب  الداي  صبحي  تكريم  تم  كا 
امرحجية،  فرقة  مدير  غزالة  أبو  شياء  ود.  امدينة،  مجلس 
من  نوير  محمد  وامخرج  البدرشن،  قر  مدير  كال  وشاهندة 
آخر  عدد  تكريم  تم  كا  امرحية،  البدرشن  لفرقة  الفني  امكتب 

ممن أسهموا ي دعم النشاط الثقاي بالبدرشن، ومنهم: سعد فرغي 
الصياد، نار صاح عبد الخالق، صالحة رمضان، صاح عبد الفتاح، 
إسام محسن، نورا عبد الستار، الشياء محمد شعبان، ندا محمود، 
عا شعبان، هيام محمد، دمة عبده, محمد إبراهيم, أحمد حميدة, 
أحمد  شعبان,  ملك  حسن,  محمد  محسن,  يوسف  حمدي,  أسامة 
منحهم  تم  وقد  الرحمن،  وعبد  الطري،  محمود  سيد،  نظر  فؤاد، 

درع الهيئة.

شياء سعيد

ﾅMجmالمه شmف   ｴضي  ﾅاhﾏالسﾎ
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04 ]متابعات

 »Sالملكي  mمص »مسＲح 
ﾔmالمص المسＲح   Rسر من   ﾓسطﾏال  Sالحلق

ثقافة  لفرع  التابع  الخرية،  القناطر  ثقافة  قر  شهد 
امحروسة«،  »ديوان  أوبريت  تقديم  مؤخرا  القليوبية، 
وكانت فرقة القناطر الخرية قد عرضته بامعرض الدوي 
متفرج،  ألف  من  أكر  اإبداع، وسط  خيمة  للكتاب، ي 
وقدمته أيضا ي قر ثقافة بنها، إضافة لتقدمه أكر من 

مرة ي قر ثقافة القناطر الخرية.
الكاتب فؤاد مري مدير ثقافة القليوبية رح بأن حالة 
امختلفة  عروضه  ي  اقاه  الذي  الافت  ونجاحه  العرض 
تقديم  أمام  العقبات  يذلل  ويجعله  حاسه،  يزيد  أمر 

اأوبريت عى نطاق واسع داخل وخارج امحافظة.
أضاف مري: الحاس واإرار وحدها كفيان بإنجاح 
ففي  داما،  اإنجاز  قانون  هو  هذا  كان  إذا  عمل..  أي 
إيجاد  عى  القدرة  إليها  يضاف  الجاعي  العمل  حالة 
امختلفة  العنار  فيها  تتضافر  متكاملة،  عمل  حالة 
محددة.  رسالة  توصيل  يبتغي  واحد  سياق  ي  وتندمج 
العمل،  فريق  أكده  الذي  امعنى  هو  هذا  أن  إى  مشرا 

وأكده – كذلك - الجمهور الذي شاهد العرض.
القليوبية أن اأوبريت يقدم تاريخ  وأوضح مدير ثقافة 
 23 ثورة  من  بدءا  امفصلية،  لحظاته  عر  الحديث  مر 
يوليو 1952، حتى اللحظة الحارة التي تشهد مواجهة 
عى  القضاء  تستهدف  والتطرف  اإرهاب  مع  يومية 
بحيث  محطاته،  بأهم  مرورا  منابعه،  وتجفيف  جذوره 
الكفاح  عن  وواضحة  مكتنزة  صورة  امتفرج  يعطى 

ومتوازنة عن التاريخ السياي مر الحديثة.
أداة  من  أكر  توظيف  عى  العرض  انبنى  مري:  تابع 
قصيدة  استخدام  عى  قام  فقد  مضمونه،  إبراز  فنية 
وتضفرها  مر«،  اسم  »عى  الشهرة  جاهن  صاح 
الحركية  والتشكيات  ااستعراضات  من  مجموعة  مع 

تكثف  بحيث  وتوجهاتها  القصيدة  معاي  مع  امتوافقة 
من معانيها وترزها، إضافة إى استثار للمواد الفيلمية 
ما جعل  ذاته،  بامضمون  امتعلقة  والوثائقية  التسجيلية 
مع  ماست  متكاملة  فنية  حالة  داخل  يعيش  امتفرج 
امتفرج  جعلت  بطريقة  فكره  مع  وتجادلت  وجدانه 
أعى  من  ومحلقا  كرسيه،  أسر  ربع  إا  ساعة  مدار  عى 
عى تاريخ عمره خمس وستون عاما محتشدة بالتجارب 
واأحداث، ليتأملها بدقة ويحصل عى جرعة مكثفة عن 

شؤونها ومجرياتها، ما يسهم ي رفد ثقافته وتغذيتها.

ياسمن عباس

عى  اماي،  فراير   26 إى   22 من  الفرة  ي  أقيمت 
مهرجان  فعاليات  الرقاوي،  جال  الفن  مرح  خشبة 
الوطنية،  للهوية  باديب  جائزة  ضمن  امرح«  »مسار 
وعرض  مر  من  منها  ثاثة  عروض  خمسة  مشاركة 
أقيم  السعودية.  العربية  امملكة  من  وآخر  العراق  من 
امهرجان دون تغطيات إعامية مصاحبة ودون جمهور. 

»مسار  مهرجان  إن  امهرجان  مدير  عزب  أرف  قال 
امرح« تقدم له 46 عرضا تم اختيار خمسة من بينها 
فقط عرضت أمام اللجنة، وهي عرض »ماعت« للمخرج 
الطيف« محمود كحيلة،  العيسوي، وعرض »ألوان  خالد 
و«مواطن ورق« لفاطمة منصور من مر، وعرض »حلم 
الحسن من  ليار  »أماي«  العراق، وعرض  الغفيلة« من 

تضمنت  امسابقة  روط  أن  إى  أيضا  أشار  السعودية. 
تخلو  وأن  عاما،   40 إى   18 من  التسابق  سن  يكون  أن 

اموضوعات امطروحة من العنرية. 
يقام ي  الجوائز  وتوزيع  الختام  أن حفل  إى  أشار عزب 

فندق اماريوت بحضور إعامين وفنانن.
وأشارت الدكتورة ليى محمد إى أن سبب قلة العروض 
أن امرح ي امسابقة كان أحد امسارات، فقط، حيث 
هناك الرواية والقصة القصرة والشعر، كا منت حضور 
الجاهر ي امرات القادمة حيث ا يكون امرح دون 

جمهور. 

رنا رأفت

امقبلة  اأيام  خال  دمياط  ثقافة  قر  فرقة  تستعد 
وإخراج  سمر  أحمد  تأليف  من  )ُعزله(  عرض  لتقديم 
محمد ندا، وهو أحد العروض امشاركة ي تجارب نوادي 

امرح هذا العام 2018.
إطار  ي  يدور  العرض  إن  ندا  محمد  امخرج  ويقول 
التي تصاحب  النفسية  لأزمة  يعرض  السيكودراما، حيث 
العام  عن  امنعزل  اأديب  »آدم«  الرئيسية  الشخصية 
يدور  الذي  واآيديولوجي  الفلسفي  وراعه  الخارجي، 
داخل رأسه انعكاسا ما يجري ي اُمجتمع اُمعار. وتابع 
الرؤي  بن  الخلط  خال  من  العرض  تناولت  ندا:  محمد 

وامدارس امرحية والفلسفية نظراَ لصعوبة وعمق النص 
امرحي وما يقدمه من أفكار متتالية ومتصاعدة.. النص 
عند  صعوبة  مثل  ما  وهو  الاوعي،  منطقة  عى  مبني 
وامناسب  الصحيح  بالشكل  تقدمه  تناوله مرحيا، وعند 

مرحيا ُيصبح ذا قيمة عالية فنيا وفلسفيا.
عز،  محمد  ضيف،  أحمد  السعيد،  محمد  مثيل  عزلة 
هشام  رسوم  الهندي،  مي  السيد،  بسنت  رف،  أحمد 
سمر،  أحمد  تأليف  عبده،  هايدي  ماكياج  الدين،  عز 

وسينوغرافيا وموسيقى وإخراج محمد ندا.

همت مصطفى

المسＲح«    lاＺم«  ﾅMجmمه
lﾏجمه با   »QيhMب«  SابقＺمﾎ

  »ﾔhاﾏن« عmض   »Sلoع«
hمياط  SفMثق  mقص  ﾓعل

..sئيmال  iالسي  ﾅﾎiيناش  ?Mبhأﾎ  ﾅﾏفنان
ﾄالعظي  mمص لجيش   ﾀمMالك  ﾄعمهh  ﾓعل  ﾅﾎiكEيﾎ  

مارس   11 اأحد  عموما،  امثقفن  ومن  امرح،  فناي  من  عدد  أصدر 
أجل  من  التدخل  الجمهورية  رئيس  سيادة  فيه  ناشدوا  بيانا  اماي، 
حاليا  فنانوها  يحاكم  التي  خاطر،  سليان  مرحية  فناي  عن  اإفراج 
بسبب مقال غر متخصص، ويحمل افراءات عن مضمون العرض، نره 
البيان أن الشباب قدموا مرحية سلميان  الرياضين، أوضح  النقاد  أحد 

خاطر تقديرا لنموذج مرف لجنود مر البواسل. وهذا نص البيان:
»يناشد اموقعون عى هذا البيان، السيد رئيس الجمهورية، بأن يتفضل 
بالتوجيه باإفراج الفوري عن فريق عرض )سليان خاطر(، الذي قدمه 
مجموعة من الشباب حبا وتقديرا لنموذج مرف لجنود مر البواسل، 
حدود  عى  الحفاظ  ي  امرية  امسلحة  القوات  لدور  وتبجيا  وإعزازا 

الوطن.
يكونوا  أن  مكن  الذي  الوحيد  الخطأ  كان  وإن  أنه،  اموقعون  ويؤكد 
دون  امسلحة  القوات  مابس  استخدام  ي  يتمثل  الشباب  فيه  وقع  قد 
هذا  عى  الحصول  برورة  إليه  تنبيههم  مكن  كان  خطأ  فهو  تريح، 
إى  وييء  وطنيتهم  من  ينال  اتهام  توجيه  إى  اللجوء  دون  التريح، 

انتائهم الذي ا نشك فيه إطاقا.
الخر،  تناولوا  الذين  البيان ببعض اإعامين  ويهيب اموقعون عى هذا 
أن يتحروا الدقة قبل نر أخبار تيء إى الفنانن الشباب، وإى دورهم 
من  يواجه حربا روسا  الذي  الوطن  عمر  من  الحاسمة  الفرة  ي هذه 
قوى الجهل والظام، ا تستهدف إا العودة بامجتمع امري إى عصور 
ما قبل التاريخ. فالثقافة واإبداع ها جزء ا يتجزأ من أمن وأمان هذا 

الوطن وها الضانة الحقيقية ي مواجهة اإرهاب والتطرف والعنف.
كا أن دستور مر العظيم ينص راحة عى أن: )حرية اإبداع الفني 
وبرعاية  واآداب،  بالفنون  بالنهوض  الدولة  وتلتزم  مكفولة،  واأدي 

امبدعن وحاية إبداعاتهم، وتوفر وسائل التشجيع الازمة لذلك(.
وأنه )ا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة اأعال الفنية 

وا  العامة،  النيابة  طريق  عن  إا  مبدعيها  ضد  أو  والفكرية  واأدبية 
توقع عقوبة سالبة للحرية ي الجرائم التي ترتكب بسبب عانية امنتج 
العنف  بالتحريض عى  امتعلقة  الجرائم  أما  الفكري،  أو  أو اأدي  الفني 
القانون  فيحدد  اأفراد،  أعراض  ي  الطعن  أو  امواطنن  بن  التمييز  أو 

عقوباتها(.
)للمحكمة ي هذه اأحوال إلزام امحكوم عليه بتعويض جزاي للمرور 
التعويضات اأصلية امستحقة له عا لحقه من  من الجرمة، إضافة إى 

أرار منها، وذلك كله وفًقا للقانون(.
السيد رئيس الجمهورية

إننا نلجأ إليك كماذ أخر إنقاذ مستقبل شباب مبدع يخطون خطواتهم 
من  مسناه جميعنا  وما  الثقة  كل  ونثق  الوطن،  بناء  طريق  اأوى عى 
أنكم  امبدعون،  منهم  القلب  وي  مر،  لشباب  واحتوائكم  اهتامكم 

ستلبون نداءنا لإفراج عن هؤاء الشباب.
حربكم  ي  امسلحة  وقواتنا  وأعانكم  مر  خر  فيه  ما  الله  وفقكم 

امقدسة ضد جحافل اإرهاب.
وحفظ الله مر من كيد الكائدين«.

مختلف  من  وامثقفن  امرحين  من  كبر  عدد  البيان  عى  وقع 
وامخرج  امنعم،  عبد  نار  امخرج  بيتهم  من  السياسية،  اانتاءات 
الخالق، ودكتور  السيد، وامخرجة عبر عي، وامخرج محمد عبد  عصام 
مدحت العدل، ودكتور محمد العدل، وفريدة الشوباي، والفنانة إلهام 
مشرة  ود.  رمسيس،  أمر  وامخرج  إساعيل،  عي  سيد  ود.  شاهن، 

خطاب، والرواي إبراهيم عبد امجيد، وغرهم.

أحمد زيدان
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المسmحي  Sيliاإسكن  ﾅMجmمه
 ﾀيmأب  ｽﾎأ

متابعات [[

لجنة  اماي،  مارس   6 اإسكندرية  مكتبة  امؤمرات  قاعة  ي  اجتمعت 
ي  للمشاركة  مرحية  عروض  مشاريع  امتقدمن  امخرجن  مناقشة 
الذي  امرحي،  اإسكندرية  مهرجان  اأوى  للدورة  الرسمية  امسابقة 
مع  بالتعاون  ذي،  أرف  الدكتور  برئاسة  التمثيلية  امهن  نقابة  تنظمه 
مكتبة اإسكندرية. تكونت اللجنة من د. أبو الحسن سام، د. سامي عبد 

الحليم، الفنان وائل عبد الله، الفنان سعيد قابيل.
تأليف  والروح«  »كيوبيد  فكانت:  اللجنة  شاهدتها  التي  العروض  أما 
محمد  تأليف  داكن«  »أسود  مجدي،  محمد  إخراج  أبوليوس،  لوكوس 
سلاوي،  محمد  تأليف  »الجنزير«  النجار،  مصطفى  إخراج  السيد، 
إخراج  الكاشف،  تأليف عاء  الوحي«  »العرض  إخراج محمد مصطفى، 
إبراهيم أحمد، »تقول اأسطورة« تأليف مصطفى سليان، إخراج محمد 
رفعت  إخراج  هوجو،  فيكتور  تأليف  نوتردام«  »أحدب  القادر،  عبد 
عثان،  عي  إخراج  عثان،  سامح  تأليف  »فوتوسيشن«  العليم،  عبد 
أبو  »ميت  اموى،  عبد  محمد  إخراج  شحادة،  جورج  تأليف  »امهاجر« 
راب« تأليف أحمد عبد الرازق، إخراج محمد مجدي، »8 حارة يوتوبيا« 
تأليف  تأليف مصطفى حمدي، إخراج محمود فير، »غر قابل للنر« 
ياقوت، إخراج  تأليف جال  اانتظار«  وإخراج ياسمن سعيد، »ي صالة 
إسام وسوف، »فاندو وليز« تأليف فرناندو أربال، إخراج سامح الحري, 
»أثناء حدوث العاصفة« تأليف وإخراج أحمد عاد, »آه كارميا« تأليف 

خوسيه سانتيس، إخراج محمد عطا.
وقد اختارت اللجنة للمشاركة ي امهرجان: »ميت أبو راب«، »الجنزير«، 
»أثناء  »امهاجر«،  »فوتوسيشن«،  اانتظار«،  صالة  »ي  داكن«،  »أسود 

حدوث العاصفة«.
خوسيه  تأليف  كارميا«  »آه  وهو  احتياطيا  عرضا  اللجنة  اختارت  كا 
امشاريع  بروفات  متابعة  اللجنة  وأوصت  عطا،  محمد  وإخراج  سانيس، 
مناقشته  تم  ما  وتنفيذ  العروض امرحية  قبولها لضان جودة  تم  التي 

مع امخرجن. امهرجان يهدف إى اكتشاف وجوه فنية جديدة.
إى   1 من  تبدأ  الفعاليات  أن  امهرجان  مدير  يونس  إيهاب  الفنان  رح 
أشارك  أبريل،  من  الخامس  الجوائز  وتوزيع  الختام  ويقام حفل  أبريل   4
عروض  منها  الرسمية  امسابقة  ي  تتنافس  التي  السبعة  العروض  أن  إى 
بكلية  امرح  وكذلك من طاب قسم  التمثيلية،  بامهن  أعضاء  مخرجن 
امناقشة  لجنة  أقيمت  أضاف:  امرحية،  للفنون  العاي  وامعهد  اآداب 
تشكيل  وجاري  نادر،  رامي  والفنان  يونس  إيهاب  الفنان  إدارة  تحت 
نظام  لجنة  من  للمهرجان  عاما  منسقا  ويضم  للمهرجان  اإداري  الهيكل 
ولجنة عاقات عامة والدعايا واإعان والنرة امطبوعة والنرة امرئية، 
ومن اأساء امطروحة الفنان إيهاب مروك، إسام عوض، محمد فاروق، 
تابع:  غطاس.  وأندرو  امنعم،  عبد  مي  حسن،  روق  جابر،  سلمى 
سوف  ومر،  اإسكندرية  ي  الفن  نجوم  من  عددا  امهرجان  وسيكرم 
التحكيم من منتجن ومخرجن  يتم اإعان عنهم قريبا، وستتكون لجنة 
وتقديم  اكتشاف  انطاق  نقاط  يكونوا  أن  اختيارهم  ي  راعينا  وفنانن، 
تسليط  اأساس،  ي  امهرجان  يستهدفه  ما  وهو  امهرجان،  من  اممثلن 

الضوء عى الفنانن السكندرين، ومنى أن يكون مستوى العروض جيدا.

مي عبد امنعم

05

حصل فرع ثقافة الفيوم عى اإجازة النهائية للحاية امدنية بعد معاناة دامت 
أكر من 1٠ أعوام، رح الشاعر عبده الزراع مدير عام فرع ثقافة الفيوم، أنه 
تم الحصول عى إجازة الحاية امدنية التي انتظرها طويا كل العاملن بقر 
من  مرحيا   ٧٠ من  أكر  ضحيته  راح  الذي  سويف  بني  حادث  منذ  الثقافة، 
خرة عقول مر النرة، وأعرب الزراع عن شكره لكل من ساهم ي هذا اإنجاز 
العظيم، وخص بالشكر رجال الحاية امدنية، منهم: العميد جابر بهاء الدين، 
امتنانه  عن  أيضا  أعرب  كا  الفلو،  الرحمن  عبد  والرائد  منر،  محمد  والعقيد 
مدير  حلمي  أحمد  واأستاذ  الفنية،  الشؤون  مدير  الربيني  محمد  لأستاذ 
قر ثقافة الفيوم، عى كل ما بذاه ي هذا الشأن. وأهدى الزراع هذا اإنجاز 
للدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، كا منى عودة الحياة 

امرحية واستقبال العروض امختلفة عى مرح قر ثقافة الفيوم.

 مريانا سامي

مبادرة  إى  اانضام  امري  امرح  نقاد  الهجري  جال  الناقد  طالب 

إقامة  خال  من  وذلك  إليها،  دعا  التي  امري«  امرح  فناي  »حاية 

الندوات اموثقة بالفيديو لجميع العروض امرحية لفرق الدولة، والهواة، 

ووزارة  امرية،  والجامعات  الثقافة،  قصور  وعروض  امستقل،  وامرح 

تضم  للمبادرة  التطوعي  التنسيق  إدارة  أن  إى  مشرا  والرياضة،  الشباب 

امخرج نار عبد امنعم، ود. محمد الخوي رئيس امركز القومي للمرح.

وإما  الحاية،  مجرد  ليس  امبادرة  هذه  من  الهدف  إن  الهجري  وقال 

امري  امرح  فعاليات  توثيق  خال  من  النقدية،  الحركة  إحياء  إعادة 

من  النوع  هذا  ي  الصحافة  مشاركة  أن  مؤكًدا  نقدية،  بحركة  امصحوب 

الندوات وتغطيتها إعاميا، مهم جدا، أنها منطقة وعي وإدراك ثقاي رغم 

عدم التخصص العلمي ي النقد.

للرد عى  وتوثيقية  نقدية  مواد  ااستعداد  من  بد  ا  أنه  الهجري  أضاف 

غر امتخصصن هواة إصدار الشكاوى الكيدية، ادعاء البطوات الوطنية، 

مستوى  عى  أنشطتها  وإنهاء  ثقافية  مواقع  أوإغاق  للفنانن،  للكيد  أو 

جهة  أي  شكوى  بأي  يتقدم  من  أن  إى  مشرا  العربية،  مر  جمهورية 

امركز  أرشيف  عر  ومشاهدتها  العرض،  بندوة  عليه  الرد  وقتها  مكننا 

كان  سواء  فنان،  أي  ضد  قانوي  إجراء  أي  اتخاذ  قبل  للمرح،  القومي 

هاويا أو محرفا، واعتبار ندوة النقاد مثابة تقييم الخراء للعرض، ووثيقة 

رسمية لحاية اإبداع من أي ادعاءات باطلة.

كا أوضح الهجري أن امرح سيكسب - من ناحية أخرى - حركة نقدية 

فاعلة ذات تأثر إيجاي وتعمل أيضا عى رقي الذوق العام، وتنمية الوعي 

الفني لدى الشباب. انضم لهذه امبادرة كل من امخرج نار عبد امنعم، 

امخرج إميل شوقي، مهندسة الديكور نعيمة عجمي، الباحث عي داود، 

امؤلف وجدي رشاد، الناقد كال عبد الرازق، الفنان شاذي فرح، وآخرين.

ياسمن عباس

ي  الدوي  العلمي  املتقى  يونس،  أحام  د.  برئاسة  الفنون  أكادمية  تنظم 
دورته الثالثة، وذلك تحت عنوان »موقع الفنون ي عام اليوم بن اموروث 
القادم وتستمر مدة  أبريل  الثقافية«، والذي تبدأ فاعلياته 22  والتعددية 
الوايات  من  والخراء  الباحثن  من  كبر  وذلك مشاركة عدد  أيام،  خمسة 
امتحدة وأوروبا والدول العربية واأفريقية، باإضافة إى امشاركة امرية، 

ليصل عددهم إى ما يقرب من خمسن باحثا.
محاور  أن  باأكادمية  العلمية  املتقيات  مقرر  نجاي  عاصم  د.  ورح 
الفنون وعاقتها  الفنون وهي،  الدورة تشمل كافه فروع  املتقى ي هذه 
امنتج،  والتلقي  الثقافات  طرق  مفرق  ي  وامرح  البيئية،  بالدراسات 
ومحنة الفنون بن اامتزاج الثقاي وقلق التعدد، والوسائط ي فن الرقص 
اأدائية  والثقافة  امخزنة  الجسدية  التعابر  بن  الرقص  وفن  امعار، 
وصناعة  التعايش،  قيم  ترسيخ  ي  ودورها  الروحية  واموسيقي  الوافدة، 

السينا عر الثقافات.
رئيس املتقى د. أحام يونس رئيس اأكادمية، ومقرره د. عاصم نجاي.

 شياء منصور

ﾁﾏلفيMب  Sنيiالم  SيMالحم  Sمشكل  ﾀح
مسmحنا  hاmانف تأكيiا 

الهجmسي  ｽجا
 SيMلحم  Rlhمبا يطＲح   
ﾔmالمص المسＲح  فناني 

الﾎiلي العلمي   ﾓالملتق
Sيميhأكا من   ｸينطل
ﾁhMالق  ﾀيmأب  ﾅﾏالفن  
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06 ]متابعات
:Mالنج  ﾏأب  Sيnﾏف  .h  iالصعي ﾎسط   ﾄقليF  sئيl

Tالمشكا من  الكثر   Qسب المسＲح   RlاhF  Sيoكmم

نوادي  فرق  جانب  إى  والبيوت  القصور  وفرق  القومية  الفرق 
امرح التي تعد امفرخة الحقيقية للمواهب الشابة الجديدة، 
بشكل  اإقليم  ي  تعمل  الطفل  رائح  وجود  إى  أيضا  أشارت 
هذا  الطفل  نوادي مرح  عروض  استحداث  إى  مشرة  مبهر، 
منها  مهرجانات  عدة  باإقليم  يوجد  كذلك  أضافت:  العام. 
فيه  ويشارك  أسيوط  محافظة  به  تتميز  الذي  الغرفة  مهرجان 
فرق من امحافظات امرية كافة. ويضم نقادا ولجان تحكيم 

متميزة.
تابعت مهران: نسعى لتقديم أنشطة مختلفة ي هذا امهرجان، 
منها  امواهب،  لتطوير  الورش  من  الكثر  إنشاء  نسعى  كا 

ورشة هيثم الهواري التي أقيمت العام اماي.
الجديد  الوادي  ي  امرح  أن  إى  مهران  فوزية  د.  وأشارت 
ورش  به  تقام  حيث  العام،  هذا  قوية  مرحية  بنهضة  يتمتع 
عمل مرحية لتدريب الشباب وتطويرهم ي مختلف العنار 
منطقة  وأن  والغناء.  واموسيقى  والديكور  واإضاءة  كالتمثيل 
الداخلة والخارجة تتميز بعروضها الجديدة الشابة التي تعمل 
أنه سوف  امنطقة، مؤكدة عى  الثقافية ي  الحياة  إنعاش  عى 
الجديد ولكنها  الوادي  لتطوير وصيانة مرح  يتم وضع خطة 
ميزانية  تستوعب  ا  حيث  اآن،  تتوفر  ا  ميزانية  إى  تحتاج 
اإقليم الضئيلة الكم الهائل من عروض اإقليم ونوادي ورائح 
وعروض طفل والتمكن الثقاي أيضا، كا ا تكفي الورش التي 

تقام مدارس ذوي ااحتياجات الخاصة ومدارس الصم والبكم.

شياء سعيد

والثقاي  الفني  طابعها  لها  جغرافية  منطقة  الصعيد  وسط  إقليم 
امتميز الذي يؤثر ي عقول الجاهر بشكل ملحوظ، حيث يصدر 
امستوى  عى  وتلمع  أنحاء مر  إى  عدة  ومواهب  فنية  قامات 
العري، كا يقدم أنشطة وعروضا وورشا متنوعة تؤكد خصوصية 
من  أيضا  يواجهه  وما  اإقليم  يقدمه  ما  حول  الثقافية.  اإقليم 
رئيس  النجا«  أبو  »فوزية  بالدكتوره  “مرحنا”  التقت  مشكات 

إقليم وسط الصعيد الثقاي.
قالت دكتور فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد: إن أول 
إقليم وسط  التي تطرأ عى امرح ي  وأهم وأصعب امشكات 
الصعيد، هي “إدارة امرح مركزيا”، وهو ما يؤدي إى الكثر من 
الهيئة  قامت  إذا  أضافت:  امرح.  نشاط  ي  والروتينية  الخمول 
كل  لرئيس  امرح  النشاط  إراف  برك  الثقافة  لقصور  العامة 
النشاط، فستجد  العام عليه وعى  إقليم، وأصبحت هي امرف 
كل  واستطاع  كلها,  مر  أقاليم  ي  امرحي  بالنشاط  ازدهارا 
التي  امتفوقة  امرحيات  لبعض  أكر  عروض  لياي  تقديم  إقليم 
مد الجمهور بالبهجة واأمل والحلم وبالقيم اإنسانية الصحيحة. 
امرحي،  للنشاط  اموجهة  اميزانية  ضعف  أيضا  نواجه  تابعت 
وخصوصا باأماكن النائية، ما يتسبب ي إنهاك امسارح وصعوبة 
باهظة  مالية  مبالغ  بعد ذلك  الدولة  الذي يكلف  اأمر  صيانتها، 

إعادة صيانتها أو بنائها من جديد.
وعن امشكات آلت تواجهها ي العروض امرحية التي تقدم ي 
اإقليم، قالت: أاحظ أحيانا مشكلة التكرار، تكرار تقديم نصوص 
مثا  منها  اإقليم  عروض  من  كثر  ي  الديكورات  بنفس  بعينها 
عرض “حلم يوسف”، وعرض “نعيمة” اللذان تم عرضها مرات 
كثرة ي عام واحد باستخدام التقنيات نفسها، إى جانب تقليدية 
النصوص امرحية امقدمة. أضافت: نحن نأمل ي تقديم عروض 
التي  امنطقة  وطبيعة  ومشكات  هموم  من  تنطلق  مرحية 
لراثنا  امرين، حفظا  أجدادنا  أمجاد  أيضا  وتعرض  فيها،  نعيش 
من ااندثار. أشارت أيضا لوجود كثر من امشكات التي تتعلق 
عروض  ي  للمشاركة  امغربن  امخرجن  اختيار  وسوء  بااقامة 

اإقليم التي مثل اسا ي امهرجانات الدولية.
وعن مرح أسيوط، أوضحت: مرح أسيوط م يغلق مطلقا إما 
إقليم  ي  لدينا  أضافت:  داما.  متميزا  مرحا  ليظل  صيانته  تعاد 
دون  ولكنهم  امسارح،  صيانة  فناي  من  الكثر  الصعيد  وسط 
امستوى الذي يتطلبه مرح أسيوط الذي يتطلب صيانة دورية 
القاهرة  من  كرى  صيانة  ركات  مع  التعاقد  تم  لذلك  محرفة، 
حيث  أسيوط؛  عى مرح  الفني  واإراف  الصيانة  أمور  لتتوى 
أدت الفرة التي استنزفت ي الصيانة إى تأجيل مارسة امرح 
التي  امدنية  الحاية  جانب روط  إى  امعروف،  الثقاي  نشاطه 
يكون  أن  نسعى  تابعت:  معينة.  جودة  بروط  داما  تلزمنا 
مرح أسيوط من أعرق وأجمل امسارح امرية اموجودة وذلك 
متلك  أسيوط  أن  اإقليم  رئيس  وأكدت  أسيوط،  مدينة  لعراقة 
وكثر  الصيي  وامرح  الشتوي  امرح  منها  امسارح  من  الكثر 
من امسارح مراكز الشباب، وأرجعت لذلك عدم توقف النشاط 
امواهب  وليدة  أسيوط  أن  موضحة  مطلقا،  بأسيوط  امرحي 

واأدباء الكبار منذ القدم. 
أشارت أيضا إى أن أسيوط بها عدد من الفرق امهمة مثل فرقة 
الفرق  وبعض  وصدفة،  البداري،  منفلوط،  فرقة  سليم،  ساحل 
اأخرى التي تعقد عليها آمال كثرة ي امستقبل. ونوهت مهران 
امتنوعة  القاهرة  عروض  يستقبل  بأسبوط  الشتوي  امرح  بأن 

مثل “أواد البلد”.
وعن اأنشطة التي يرعاها ويقدمها اإقليم، أوضحت أن أسيوط 
تتميز ي الجانب الثقاي بكرة رائح امرح، وميزها وعى رأسها 

نأمﾀ في تقiيﾄ عرﾎض مسmحيS تنطلق من 
Sالبيئ  Sطبيعﾎ Tمشكاﾎ ﾁهمو
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نقدية  ندوة  الحاي،  مارس  من  اأول  اأسبوع  اأقر،  ثقافة  قر  أقام 
تأليف  من  باأقر  القومية  الفرقة  قدمته  الذي  “الوايا”  عرض  مناقشة 
الشاعر والكاتب امرحي أسامة البنا وإخراج أرف النوي، ناقش العرض 
النقاد والكتاب يري حسان، ويوسف فاخوري، وليليت فهمي، ومحمود 

الحلواي، وأدار الندوة الكاتب محمد صالح البحر.
لأقر  القومية  الفرقة  حق  من  إن  بقوله  للندوة  تقدمه  البحر  استهل 
وإخراجا  نصا  الجودة  من  عال  قدمت عرضا عى مستوى  أنها  تسعد  أن 
الثقافة  عروض  عن  كبر  بشكل  ويختلف  عناره،  جميع  وي  ومثيا 
وتوجيه  ممثليه  تحريك  ي  نجح  امخرج  أن  إى  أيضا  أشار  الجاهرية،، 
العنار اأخرى مثل الديكور واإضاءة واموسيقى بشكل جيد، أضاف: ي 
بعض اماحظات عى العرض، أنه ا يوجد يء كامل، ولكن ما أراه من 

ماحظات ا يعني شيئا أمام مستوى اأداء الذي قدمه العرض.
Sحقيقي  Sأسئل

الشاعر والناقد يري حسان أشاد ي بداية مداخلته بوعي امؤلف أسامة 
إى  حركه  إما  كسائح،  امجتمع  قضايا  مع  يتعامل  م  أنه  إى  مشرا  البنا، 
الكتابة هاجس قوي وأسئلة حقيقية تؤرق هذا امجتمع، اأمر الذي جعله 
ينجح ي صياغة رسالة حقيقية ورورية، تتوافق ماما مع امجتمع الذي 
امضمر،  امستوى  عى  رسالته  تقديم  ي  نجح  العرض  أن  مؤكدا  يخاطبه، 
وعى امستوى امبار أيضا، وأن هذا هو الدور التنويري الذي نطالب به 
ي  خاصة  عرض  أي  تقييم  معاير  أهم  أحد  أن  إى  أشار  حسان  امرح. 
الثقافة الجاهرية هو مدى ماءمته للبيئة التي يقدم فيها، وهو ما نجح 
فيه العرض بامتياز. موضحا أن ما يقصده بإشارته إى البيئة ا يقتر عى 
أيضا كل مكان آخر يحمل  إما يشمل  الصعيد  أو غرها من مدن  اأقر 
نفس السات والعادات والتقاليد التي رصدها العرض، وأشار حسان أيضا 
إى أن النص تناول نظرة امجتمع الضيقة إى امرأة واحتياجاتها اإنسانية، 
ما ي ذلك احتياجاتها الجنسية وكان هاجسه ورسالته أن تحيا امرأة حياة 

كرمة وحرة، كا تحيا ي ثقافات أخرى تحرمها وتقدرها.
بالكتابة  كبرة  متلك خرة  العرض  مؤلف  أن  إى  أيضا  أشار يري حسان 
للمرح ويدرك جيدا أنه ا يكتب نصا أدبيا، إما يكتب لخشبة امرح، 
وهو ما أوجد اانسجام بينه وبن امخرج. حسان أشار أيضا إى أن أرف 
النوي مخرج العرض تعامل مع النص باحرافية، منوها بأنه متلك خرات 
م  تابع:  الجاهرية.  الثقافة  ي  مهمة  عروضا  وقدم  واسعة  إخراجية 
بعمل  يغري  اموضوع  أن  من  الرغم  عى  اأداء،  ي  مبالغات  أو  ثرثرة  أَر 
الزمان  فيها  يتداخل  بنية  عمل  ي  نجح  امخرج  أن  موضحا  ميلودرامي، 
وامكان، وقدم ردا غر تقيليدي بانسيابية كاملة، ودون أن يحدث التباس 
قدموا  أنهم  مؤكدا  اممثلن،  مجموعة  أيضا  حسان  أشاد  امشاهد.  لدى 
أدوارهم بانضباط كبر، كا أشاد بأغاي العرض، مشرا إى أنها جاءت من 

نسيج الدراما وم تستخدم كزينة أو حلية.
TMيmتﾎ  ｩاmص

الذي  امرحي  العرض  بن  الفرق  تناول  فاخوري  يوسف  اأسواي  القاص 
الذي  اإدريي  النص  وبن  النوي،  أرف  وأخرجه  البنا  أسامة  قدمه 
تناول  إدريس  نص  أن  إى  أشار  حيث  لحم”؛  من  “بيت  العرض  تضمنه 
وضع  بينا  الرير،  والقارئ  الثاث،  وبناتها  اأرملة  شخصيات  فقط 
فقد  ثم  ومن  القرية،  مواجهة  ي  القصة  بذكاء شخصيات  امرحي  النص 
ما  قدم  إدريس  إن  القول  مكننا  أضاف:  الدرامي،  الرد  مساحة  اتسعت 
يقوم  دراميا  عما  البنا  أسامة  قدم  فيا  واحدة،  آلة  الكونرتو  يشبه 
اختافا ي  أن هناك  إى  فاخوري  أشار  الوتريات. كا  يشبه راع  ما  عى 
يغلف  م  إدريس  أن  وهو  امرحي،  والنص  إدريس  قصة  بن  ما  الرؤية 
لو  ماذا  بتساؤل:  ختمها  إما  الرير،  والشيخ  وبناتها  اأرملة  بإدانة  نصه 

القرية.  نطق الصمت، فيا أنطق النص امرحي الصمت من خال أهل 
عى  منها  النصن  كا  ي  النصية  العامات  من  عدد  بتحليل  قام  فاخوري 
إى  إشارة  يحمل  لحم”  من  “بيت  ي  الخاتم  أن  إى  إشارته  امثال  سبيل 
كرمز  “الخلخال”  العرض  به  استبدل  ما  وهو  بالصمت،  امحاطة  الرغبات 
اهتم  النوي  أرف  العرض  مخرج  أن  لو  الجنوي  القاص  ومنى  لإغواء. 
أكر بخدمة شخصية الغريب، حيث كانت تحتاج – من وجهة نظره – إى 

اهتام خاص عى مستوى اإضاءة والحركة.
Rأmالم  RادlF

فهمي  ليليت  الناقدة  رأت  العرض  يطرحها  التي  بامشكلة  يتصل  وفيا 
مقابل  امرأة ي  إرادة  هو  العرض  دراما  تعالجه  الذي  الرئيس  امشكل  أن 
أن  إى  مشرة  اإرادة،  هذه  كر  عى  يعمل  الذي  الذكوري  امجتمع 
امستوى  عى  إا  للشخصيات،  الجنسية  بالرغبات  يتعلق  ا  اموضوع 
الظاهري، بقدر ما يحاول التأكيد عى فكرة رورة أن ينظر امجتمع إى 
التي قدمها  الغريب  إرادة امرأة ويحرمها. أشارت ليليت إى أن شخصية 
العرض، ي صورة امسيح، كانت أقرب إى صوت الضمر الذي يجلد أهل 
وأن  مغامرة،  يعد  قدمها  التي  الصورة  بتلك  العرض  أن  مؤكدة  القرية، 
من  بعدد  ليليت  أشادت  كا  الناجحة،  الدراما  أهم روط  أحد  امغامرة 

ممثي العرض، وخصوصا الشخصيات النسائية.
العامات  من  عدد  عر  يشكل خطابه  العرض  أن  أوضح  الحلواي  محمود 
التي تشكل قيا رمزية، ي بنية شعرية، كالجدار امرتفع ي خلفية خشبة 
الغريب  وكذلك  امغلق،  امجتمع  فكرة  إى  امشاهد  يحيل  الذي  امرح، 
الذي يكثف فكرة  ورفض امجتمع له بوصف ذلك رفضا للحب، واأعمى 
عاء امجتمع، الذي يعد تعبرا عى رفض قبول اآخر الذي حبسته القرية 
ي  وتحريكها  الغريب  لروح  امخرج  بتجسيد  وأشاد  »الغريب«،  ي صورة 

حول  اإضاءات  من  عدد  تقديم  ي  نجحت  أنها  إى  مشرا  القرية،  فضاء 
أيضا إى أن عنر امابس شكل  الحلواي أشار  العرض.  الدراما ي  طبيعة 
اموتيفات  من  التقليل  مكن  كان  وأنه  العرض،  داخل  التغريب  من  نوعا 

الديكورية إتاحة مساحة أوسع للتمثيل عى الخشبة.
باأقر،  الجميلة  الفنون  بكلية  الديكور  قسم  رئيس  صالح،  داليا  د. 
ومصمم مابس وديكور العرض، أوضحت أنها تعاملت مع ألوان وخطوط 
ولكل مجموعة عى  لكل شخصية  تفصيي، حيث حددت  بشكل  امابس 
إى  وتحيل  الدرامية  مواقفها  عن  تكشف  التي  والخطوط  األوان  امرح 
دواخلها النفسية، اأمر نفسه الذي اتبعته ي توزيع اموتيفات الديكورية 
عى الخشبة، ما كشف عن قيامها بدراسة تفصيلية للنص، وتقديم معادل 

عامي كامل له.
العاقة  الندوة، وقد تحدث عن  العبودي كان ممن حروا  الرواي أدهم 
بن النص امرحي وقصة بيت من لحم، مشرا إى أن يوسف إدريس أراد 
مارسوا  من  جميع  تقبل  لو  ماذا  منها:  اأسئلة  من  عدد  طرح  قصته  من 
الفعل اأمر؟ وهل عى اأعمى حرج؟ فيا صنع أسامة البنا تاريخا وبيئة 
أعمى.  مجتمع  مصر  بوصفها  الحدوتة  يقدم  أن  واستطاع  للشخصيات، 
تحدث العبودي أيضا عن ميزانية العرض ومنى أن لو كانت أكر من ذلك، 
وهو ما كان سينعكس – من وجهة نظره – عى العرض وعناره، مؤكدا 

أن العرض قدم مستوى جيدا، عى الرغم من ضعف اميزانيات.
مؤلف النص الشاعر أسامة البنا أشاد ما قدمه مخرج العرض من إضافات 
من  هو  القرية  فضاء  ي  ومتحركا  مجسدا  الغريب  شخصية  بأن  منوها 
ابتكار امخرج وا يوجد ي النص، كا قدم التحية لكل امشاركن ي العرض 

ما بذلوه من جهد متميز.
امخرج أرف النوي قال إن عرض »الوايا« هو تجربته الثانية مع امؤلف، 
العرض،  من  منع  أن  وكاد  كثرة،  مضايقات  تعرض  النص  أن  إى  وأشار 
إا  التي يطرحها،  الشائكة  القضية  تقدمه بسبب  الفرقة من  تخوفت  كا 
إشكاليات  من  النص  يقدمه  ما  حلوا  متلك  وكان  بشدة،  عليه  راهن  أنه 

جريئة، مشرا إى أنه سعى لكر اأداء الواقعي عر عدد من العنار.

تابعها: محمود الحلواي 

:mاأقص  SفMثق  mبقص  »Mايﾏال«  Rﾎiن في 
 Sسالl  ﾁiق العmض   :ﾅاＺح  ﾔmيس

كＺائح  ﾍبيئت مع   ﾀمMيتع  ﾄلﾎ  Sمهم

إدlيس قﾁi »كونشmتو«  يوسف فMخوlي: 

 Mامliال أحi أهﾄ شرﾎط  ليليت فهمي: حقق 

TMيmتﾎ اعmالبنا« ص«  ﾁiق Mبينم  ﾄلح بيت  في 

المغMمmة الناجحﾎ Sهي 
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 SفMالثق  ｵＲف عﾎＲض  عن   lالس∨ا lفع   mيستم
 ﾄليMأق من   Sمختلف مﾏاقع  في   SهريMالجم
 ﾅاﾏعن Wتحﾎ ،ﾔﾏالسن  Mنشاطه ضمن   mمص
 ﾁMالع هkا   ﾄيض  ﾔkال  ”lﾏللجمه “المسＲح 
بمتﾏسط  مسmحي  مشﾎＲع   100 من  أكر 
 TMفظMمحﾎ  ﾐmبق  ﾁiتق عmض   Sليل  1500
 SفMالثق  lﾏلقص  ﾁMالع  Sالهيئ  SيMعmب  ،mمص
 iأحم  ﾅالفناﾎ عﾏاض،   iأحم  .h  SسMئmب
 ﾅﾎEللش  Sيoكmالم  Rlاhاإ  sئيl الشافعي 
 Rlاhاإ  ﾁMع  mيiم  iالسي صبحي   .hﾎ  ،Sالفني
المخＲج   ｵＲالف  ｽﾏمسئﾎ للمسＲح،   SمMالع

منسي.  iالسعي
همت مصطفى

عmض   Sليل  ┾┽٧
plMم من   mشMالع حى 

TMفظMلمحMب  Mمسرته  ﾀتستكم  SهريMالجم  SفMالثق عﾎＲض 

يتكلم  العرض  الجميع..  يكرهه  الذي  فيليب  واملك  الجميع، 
التهريج  يولد من  الذي  الشعبي  البطل  عامة عن صناعة  بصفة 
والضحك، ونظرة عامة للتفاؤل دون النظر أحزان الدنيا التي ا 
الجائر مثل  تصلح من اأمر شيئا بعيدا عن الر وحكم املوك 
الفرقة  مثيل  تيل”  “امهرج  إسبانيا. مرحية  ملك  فيليب  املك 
محمود  الاه،  عبد  محمد  طارق  بسوهاج:  امرحية  القومية 
عباس،  منصور  يوسف  سيد،  الله  عبد  أحمد  محمود،  أحمد 
العزيز  عبد  فهد  محمد،  يحيى  طارق  كال،  ممدوح  أحمد 
محمد  امسيح،  عبد  نادر  مينا  حسن،  ممدوح  محمود  خلف، 
حمدي، عي مام، أمن مجدي عبد الحميد، مؤمن صابر محمد، 
عاطف أحمد عبد الرحيم، آاء نادي سيد، رشا رشاد خلف الله، 
أحمد  مجدي  هال،  أحمد  طارق  الحميد،  عبد  سيد  محمود 

كتانة، مصعب صري محمد.
تأليف جريجوري جورين، أشعار مجدي الحمزاوي، ألحان رأفت 
موريس، استعراضات محمد الرز، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، 

ومن إخراج مصطفى إبراهيم. 
النجا  أبو  فوزية  د.  برئاسة  الثقاي  الصعيد  وسط  إقليم  وي 
العرض  أنهى  برئاسة صاح حسان،  الجديد  الوادي  ثقافة  وفرع 
من  لفيف  بحضور  العارة  عرضه  ليلة  تقوق«  »جبل  امرحي 
وباسم  هاشم  أحمد  النقاد  من  امكونة  التقييم  ولجنة  امبدعن 
والسياسية  الثقافية  القيادات  وحضور  إبراهيم،  وهشام  عادل 

عروضها.

العiد   ﾀكام  »ﾔiبل  Rmعش«
افتتح الفنان ماهر كال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقاي السبت 
10 مارس، العرض امرحي »عرة بلدي« لفرقة بورسعيد القومية 
امرحية تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن عز الدين، وذلك 
ضمن عروض اموسم الثاي للمرح للجمهور. وتقدم العرض مده 
1٥ يوما متواصلة عى مرح قر ثقافة بورسعيد، من 1٠ مارس 
الساعة  مام  ي  الستار  يرفع  مجانا،  والدخول  مارس،   ٢٥ وحتى 

الثامنة ونصف مساء.
وقد حظي العرض ي ليلته اافتتاحية بجمهور كامل العدد وحضور 
الفنان إبراهيم عبد القادر ومحمد الشراوي مدير عام فرع ثقافة 
بورسعيد، وإبراهيم فهمي مسئول امرح بالفرع، وعدد كبر من 

امرحين ببورسعيد.
عاء  أشعار  الحسيني،  إبراهيم  تأليف  بلدي”  “عره  مرحية 
فرج، ألحان عادل عثان، ديكور معتز حمود، استعراضات محمد 
بورسعيد  فرقة  مبدعي  مثيل  الدين،  عز  حسن  إخراج  صالح، 
عبد  محمد  جمعة،  خالد  العطار،  هشام  هدية،  فاطمة  القومية: 
رانيا مدكور،  الحلوجي،  السيد، محمد مجاهد، عمر  اللطيف، مي 

ونخبة من مبدعي الفرقة القومية ببورسعيد.
اثنن ي مكان ما شاءت  مرحية »امهرج تيل« تدور حول وادة 
من  محبوبا  شعبيا  بطا  سيصبح  الذي  تيل  معا..  يولدا  اأقدارأن 

بامنيا  مرحية  عروض  عن  اماي  قبل  اأسبوع  الستار  رفع 

القومية  والفرقة  ومطروح،  وزفتى  الداخلة  وواحة  وسوهاج 

»أصل  مرحية  القومية  امنيا  فرقة  قدمت  حيث  لبورسعيد.. 

مرحية  الداخلة  بواحة  امرحية  موط  فرقة  وأنهت  وعفريت«، 

القومية بفرع  الفرقة  ليلتها العارة، كا قدمت  »جبل تقوق« ي 

القر،  تيل” عى مرح  “امهرج  امرحي  العرض  ثقافة سوهاج 

بورسعيد  وقومية  مطروح  وقومية  وزفتى  إمبو  كوم  فرق  وبدأت 

 ﾄدعﾎ NMهlاإ  Sمواجهﾎ فتحيﾎ NMخط ﾄيmتك
Sمiالمق المضMمن   nأبر الوطن  ااتفMف حول 
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وكيل  عليوة،  رانيا  د.  القر  مديرة  حسن،  محمد  الفرقة  مدير 

القر حسناء شحاتة.

lحلﾏا لمن   ?Mفﾏالﾎ  ”MيMالسق “بر 
العرض  بافتتاح  إمبو  كوم  ثقافة  لقر  امرحية  الفرقة  وقامت 
مارس   16 حتى  ليستمر  مارس   7 ي  السقايا«  »بر  امرحي 
الحاي، وقد أهدت الفرقة العرض إى روح الفنان محرم خطاب 
وامخرج امرحي سامح فتحي. كا وقف الحضور دقيقة حداد 
عى أرواح د. سيد خطاب الرئيس اأسبق لهيئة قصور الثقافة، 
أحد  فتحي  سامح  والفنان  الفرقة،  عضو  خطاب  محرم  والفنان 
العرض  حر  إمبو.  كوم  لفرقة  عروضا  قدموا  الذين  امخرجن 
والكاتب  والرواي  الحميد  عبد  بكري  امرحي  والكاتب  الشاعر 
مهرجان  ورئيس  الصحفي  والكاتب  خنيجر  أبو  أحمد  امرحي 
محمد  امرحي  وامخرج  الهواري  هيثم  الجنوب(  )مرح 
ثقافة  بفرع  امرح  قسم  رئيس  أحمد  محمد  وموى  شحات 

أسوان وعلية طلحة مسئول الثقافة العامة بفرع ثقافة أسوان.
حيث  الصحراوية؛  القرى  إحدى  ي  السقايا«  »بر  أحداث  تدور 
حتى  امطاريد  ضد  حربا  يقود  الذي  الفوارس  فارس  “بدار” 
ينتر، هذا اانتصار الذي جعل عمدة القرية أو كبرها يعطي 
لبدار، وتستمر حروب بدار تحقيقا لخرافة  السقايا والبر  رف 
عى  نهايته  لتكون  امحتوم  قدره  وكأنها  سمعها  التي  السيادة 
العزيز،  عبد  الدين  حسام  إعداد  العرض  خانهم.  من  كل  يد 
عباس  امنعم  عبد  موسيقى  لشكسبر،  ماكبث  مرحية  عن 

سينوغرافيا وإخراج خالد عطالله.

لاصطفMف  ﾏعiي  ”ｴسMن  ﾁاoح“
»حزام  امرحي  العرض  زفتى  ثقافة  بيت  فرقة  قدمت  كا 
مارس   10 السبت  زفتى،  شباب  مركز  مرح  عى  ناسف« 
ويستمر حتى 16 مارس الحاي، تأليف سيد فهيم وإخراج محمد 

النجار.
تدور أحداث العرض حول يوسف الشاب الذي فشل ي الزواج 
سهلة  فريسة  جعله  وإحباط  بيأس  فأصيب  محبوبته  من 
للمتطرفن، حيث تم تجنيده من قبلهم لتفجر حزام ناسف ي 
يوسف  يدرك  اأحداث  تطور  ومع  امسامة،  التجمعات  إحدى 
لتحقيق  بالدين  بامتاجرة  يقومون  وأنهم  جندوه  من  كذب 
مكاسب خاصة فرفض ااستمرار معهم. أوضح النجار أن الرؤية 
اإخراجية تركز ي اتخاذ قالب الكباريه السياي منهجا لإخراج، 
اأفكار  ترز  التي  السيمولوجية  الداات  تأكيد  محاولة  مع 
ظام  من  بامجتمع  للنجاة  امثالية  القيم  عى  وتؤكد  امتطرفة 
الهدامة وااصطفاف وراء  اأفكار  امنظم والقضاء عى  اإرهاب 

الرؤى امنادية بإعاء الوطن كمرجع أساي لاحتواء.
امقمر، عى  العرض بطولة أنس عفيفي، محمد سعد، مصطفى 
شباب  من  وعدد  فرحة،  غنيم،  عى  الرقاوي،  إمي  النحاس، 
موسيقى  سليان،  أحمد  وأشعار  أغاي  امرحية،  زفتى  فرقة 

وألحان محمد ناجي، ديكور نار الجيتي.

 »SتيMالمشخص«
إى  ودفعه  الوطن  حول  واالتفاف  الشعب  بتكاتف  تطالب 

اأمام
امرحي  العرض  امرحية  القومية  مطروح  فرقة  افتتحت 
ثقافة  قر  مرح  عى  مارس  من  الخامس  ي  »امشخصاتية« 
مطروح ومدة 15 يوما بامجان، بحضور محمد حمدي مدير عام 

الفرع وكافة قيادات الفرع امرحية.
قال امخرج عبد امقصود غنيم ي تريح خاص: تدور أحداث 
امرحية عن دور الفن ي توجيه وتوعية الشعب ما يدور حوله 
واالتفاف  الشعب  بتكاتف  وامطالبة  وراعات  أحداث  من 

حول الوطن ودفعه إى اأمام.
الله الطوخي، أشعار  الراحل عبد  الكاتب  »امشخصاتية« تأليف 
ومابس  ديكور  الرجال،  الله  عبد  وألحان  موسيقى  عطا،  أحمد 
إبراهيم عفيفي، تعبر حري محمد فرغي، تصميم إضاءة حسن 
طلعت،  القادر  عبد  بطولة  غنيم،  امقصود  عبد  إخراج  شعبان، 
محمد العلمي، وفرح رفعت، والسيد العري، حسن السوهاجي، 
هشام فتحي، وأحمد عبد امنعم، رشا الشاعري، رمضان حمدي، 

يري محمد، محمد بدر، محمود رفعت، سعد رجب.

العرض  بروفات  من  مقاطع  برومو  عرض  أعقبه  فتحي،  سامح 
امرحي “أصل وعفريت”. 

للمخرج  تحية  القومية  امنيا  فرقة  فنانو  قدم  العرض  نهاية  وي 
د  وقالت  للمخرج،  للطبيعي  بالحجم  صورة  عر  فتحي  سامح 
امخرج  عن  الثقاي  الصعيد  وسط  إقليم  رئيس  النجا  أبو  فوزية 
الفني  الذي حفل مشواره  بورسعيد  ابن  إنه  فتحي،  الراحل سامح 
بالنجاحات واإنجازات التي أثرى بها امرح وعشاقه، وعن واجبنا 
ابنه  تسلمها  تقدير  وشهادة  اإقليم  درع  أهدته  له  وتكرما  نحوه 
اأكر، كا كرمت ماهر برى مخرج منفذ تكرما لجهوده امبذولة 

ي العرض.
كا كرمت النقابة العامة للعاملن بوسائل اإعام ممثلة ي نقيبها 
فتحي  سامح  الراحل  امخرج  عمران،  صفاء  الصعيد  وشال  وسط 

وتسلم التكريم ابنه اأكر أحمد سامح فتحي.
حسام  ألحان  عريس،  أرف  أشعار  وعفريت«  »أصل  مرحية 
امنعم،  تامر عبد  استعراضات  الحلوجي،  حسني، سينوغرافيا عاء 
مكياج  شاهن،  انتصار  مخرج  مساعد  برى،  ماهر  العرض  تنفيذ 
سيد  بهجت،  محمد  عيد،  عي  مجدي  بطولة،  صفوت،  ماجد 
موى،  هبة  طه،  زينب  زيد،  أبو  مجدي  حادة،  مجدي  حسني، 
عبد  فاروق،  يار  سمر،  محمد  أسامة،  عصام  يوسف،  عاد 
يار  محمد،  باسم  نصار،  سمر  فتحي،  عاد  محمد،  الحميد 
فؤاد، سناء مخلوف، بسمة ريف، طارق السعدي، محمود نار 
محمود عبد الغني، محمد حري، نادي محمد مختار، إيهاب سمر، 

موط، صاح حسان مدير فرع ثقافة الوادي الجديد، وسيد هال، 
مركز  رئيس  نائب  خليفه  رأفت  امعلمن،  نقيب  واصف  ووجدي 

الداخلة.
يعرف ره  أحد  ا  الذي  الجبل  هذا  حول  العرض  أحداث  وتدور 

وما بداخله، كنز أم لعنة تحل عى أهل البلد.
عبد  ماجد  أبو عمره،  الريس، حسني  فوزي  بطولة محمد  العرض 
إساعيل  درغام،  طلعت  الجندي،  ريهان  جميل،  رشا  الوهاب، 
صالح، ديبو، تيشو، إبراهيم كال، هاجر هاي، أشعار أحمد دياب، 
محسن  منفذ  مخرج  ماهر،  ديكور عي  مخلوف،  إساعيل  ألحان 
سعيد، مخرج مساعد وليد مراد، غناء خر جامع. “جبل تقوق” 

من تأليف شاذي فرح وإخراج هشام إبراهيم.

فتحي   سامح   ﾀاحmال المخرج   ﾄاس  ﾄيmتك
امنيا تكريم اسم امخرج  الجمعة قبل اماي مرح محافظة  تم 
الراحل سامح فتحي، من قبل إقليم وسط الصعيد الثقاي والنقابة 
العامة للعاملن بوسائل اإعام، وبحضور د فوزية أبو النجا رئيس 
نعيم  والقاص  امرحي  والكاتب  الثقاي  الصعيد  وسط  إقليم 
اأسيوطي، وامخرج حمدي طلبة، ود. رانيا عليوة مدير قر امنيا، 
سامح  الراحل  امخرج  وعائلة  امنيا  قر  وكيل  شحاتة  وحسناء 
فتحي، ولجنة التقييم من قبل اإدارة العامة للمرح النقاد أحمد 
ومديري  الفنانن  من  وجمع  عادل،  باسم  إبراهيم،  هشام  هاشم، 

اإدارات والعاقات العامة واإعام وجمهور محافظة امنيا.
الراحل  امخرج  روح  عى  حداد  دقيقة  بالوقوف  الفعاليات  بدأ 
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 »Riسعي  Sصmف«  ﾎ  »Tﾏتم  Mلم  ｼاضح«
hiالع  Sكامل ﾎعﾎＲض  ايmاhا   ﾓاأعل

RmهMالق ﾎخMرج   ﾀاخh  ﾍضﾎＲع  ﾄيiتق  ﾀاصﾏي الفي   Wالبي

يواصل البيت الفني للمرح إنتاج وتقديم عروضه الجديدة عى معظم 
مسارح القاهرة وخارجها.

ي  نحاول  للمرح،  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  امخرج  وقال 
الجديد  عن  ويعر  الوطن  أركان  كل  إى  امرح  يصل  أن  الفني  البيت 
الذي نعيشه اآن، وهناك تنافس كبر بن العروض يزداد يوًما بعد يوم، 
وإقبال جاهري افت منذ بدأ البيت الفني خطته استعادة الجاهر 
أضاف:  التجارية.  العروض  بعيدا عن  الحقيقي  والفن  امرح  واستعادة 
فالبيت الفني ا يقدم عروضا تجارية ومع ذلك تحقق عروضه إيرادات 

غر مسبوقة ي تاريخ امرح.
موضحا أنه عى الرغم من أن اإحصائية الكاملة باأرقام م يتم إعدادها 
كاملة بعد، فإن اإيرادات تكشف عن وجود تنافس بن عري »اضحك 
عصام  وإخراج  الجندي،  ومحمود  الحلفاوي،  نبيل  بطولة  موت«  ما 
السيد، وبن عرض »فرصة سعيدة« للفنان أحمد بدير. افتا إى أن هناك 

عروضا أخرى ترفع افتة كامل العدد لنجوم صاعدين.
فرقة  إنتاج  من  مرحين  بعرضن  يشارك  الفني  البيت  إن  مختار  وقال 
مرح الطليعة ضمن فعاليات الدورة الثالثة مهرجان رم الشيخ الدوي 
ي  امقبل  أبريل   ٩ ١إى  من  الفرة  ي  إقامته  امنتظر  الشباي  للمرح 
مدينة السام »رم الشيخ« محافظة جنوب سيناء. وها عرض »واحدة 

حلوة« وعرض »الجلسة«.
الرسمية  امسابقة  عروض  ضمن  يشارك  »الجلسة«  أن  مختار  وأوضح 
عروض  مسابقة  ضمن  يشارك  حلوة«  »واحدة  بينا  للمهرجان، 

امونودراما.
وي السياق ذاته، قال الفنان شادي رور مدير فرقة مرح الطليعة إن 
من  عدد  ي  شارك  حيث  للفرقة؛  امميزة  العروض  من  »الجلسة«  عرض 
وحصل  اماضية  الدورة  ي  للمرح  القومي  امهرجان  منها  امهرجانات 
باتريك عن  اماكياج وعمرو  تقدير خاصة إسام عباس عن  عى شهادة 
العري  امرح  مهرجان  مر  العرض  مًثل  كا  الحري،  اأداء  تصميم 
امونودراما »واحدة  يناير اماي، كذلك عرض  السابقة  بتونس ي دورته 
اماضية،  دورته  ي  للمرح  القومي  امهرجان  ي  شارك  الذي  حلوة« 

وحصلت بطلة العرض مروة عيد عى جائزة أفضل أداء مثيي نساء.

 Sهب  ،hاﾏع  ｴيmش  ﾀتمثي  ،ﾅاmمه سامح   .h  ｴتألي  »Qنجي  ﾄع  Sشق« المسmحي  العmض   iالغ بمسＲح   ﾅاآ يعmض 
 .h  ﾓسيقﾏم يحى،   RﾎＲم  ،ﾀنبي  iأحم  ،ﾅMسليم  ﾓمصطف  ،ﾅاﾏضl  ﾓسلم  ،ﾅﾏنn  mخض  ،ﾄحيmال  iعب  iمحم  ،ｸفيﾏت
 ﾍمع لنا   ﾅكا  ﾅMعثم  ｽجا المخＲج   Mخاله من   ﾍلﾎيتنا  ﾔkال  iيiالجﾎ  Sبmالتج هkه   ｽﾏح  ،iالسي  hMنه  lﾏيكh فmا¥،  يMسمن 
.lاﾏالح هkا 

محمد الريف

أبو  الفيشاوي ومحمود حميدة وخالد زي وكال  العرض ومنهم فاروق 
رية.

تطارد  التي  الدم  ولعنة  اإنسانية  فكرة  حول  امرحية  أحداث  تدور 
اإنسان منذ الخطيئة اأوى عندما قتل قابيل أخاه هابيل.

»ﾅترﾏي«
سامح  وأشعار  درماتورج  وايلدر،  لثورنتون  بأعجوبة«  »نجونا  نص  عن   
بكر،  أبو  ريهام  الخالق،  عبد  هايدي  الله،  خر  ريف  بطولة  عثان، 
سوزان مدحت، مشيل مياد، ريتا هاي، إسام عي، هشام فهمي، نرمن 
ربيع،  صادق  موسيقي  تأليف  الغريب،  محمود  ومابس  ديكور  نبيل، 
غناء أماي رفعت ومهاب فهمي، أداء حري عمرو باتريك، مكياج إسام 

عباس، جرافيك وتصميم دعاية محمد يحيى وإخراج السعيد مني.
.lﾏللجمه  Mابهﾏأب تفتح   Qنجي  ﾄع  Sشق

افتتح الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مرح الغد الخميس قبل اماي 

»Sالجلس«
 بطولة طه خليفة، فهد إبراهيم، ميدو عبد القادر، مصطفى عبد الهادي، 
لله،  عبد  مجدي،  مارينا  الهادي،  عبد  مصطفى  نوح،  حسن  نواف،  نورا 
منفذ  مخرج  باتريك،  عمرو  حري  أداء  اأرف،  عمرو  وإضاءة  ديكور 
حلوة«  »واحدة  عرض  أما  عنر،  مناضل  وإخراج  تأليف  عاطف،  عمرو 
عن نص (امرأة وحيدة) لداريوفو فهو بطولة مروة عيد، تأليف موسيقي 

محمد الشاذي، ديكور فادي فوكيه ومن إخراج أكرم مصطفى.
أضاف رور أنه تقرر مد العرض امرحي »يوترن« من إخراج السعيد 
موسمه  انتهاء  بعد  وذلك  الطليعة،  مرح  عى  أخرى  ليلة   15 امني، 
والفنانن،  النقاد  من  كبر  عدد  وحضور  هائل  جاهري  بنجاح  اأول 
ومن جانبه أعرب امخرج سعيد امني عن سعادته بالحضور الجاهري 
الثاي،  أو  اأول  اموسم  ي  سواء  يوميا  العرض  به  يحظى  الذي  الهائل 
مشاهدة  حروا  الذين  امري  امرح  لنجوم  والتحية  الشكر  ووجه 
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إساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح والفنان أحمد السيد مدير 
أن  متمنية  النور،  إى  العرض  لخروج  جاهدين  لسعيهم  الكوميدي  فرقة 

ينال إعجاب الجمهور.

ﾀالجمي الoمن   Sحلl
أسبوع  كل  من  والجمعة  الخميس  يومي  يستمر  العرايس  مرح  وي 
محمد  الفنان  قال  الجميل«.  الزمن  »رحلة  امرحي  العرض  تقديم 
افتة  يرفع  العرض  إن  العرض،  ومخرج  العرايس  مرح  عام  مدير  نور 
كامل العدد رغم تزامن تقديم العرض مع الدراسة، مؤكدا عى أنه نظرا 
امرح  عى  يتوافد  زال  ما  الجمهور  فإن  العرض،  يتناوله  ما  أهمية 
القومي  امركز  أقام  وقد  الفرعوي،  التاريخ  يقدم  حيث  مشاهدته، 

للمرح ندوة مناقشة العرض.

NMهlاإ  Sاجهﾏم في  nالﾏا   Mم  iالبل أﾎاد 
وي إطار خطة البيت الفني للمرح لتجوال عروضه ي محافظات مر، 
الحديث  امرح  فرقة  إنتاج  من  البلد«  »أواد  امرحي  العرض  يزال  ا 
يحقق نجاحا كبرا ي سيناء. امخرج محمد الرقاوي أعرب عن سعادته 
قبل جمهور  كبرا من  إقباا  أنه اقى  إى  بنجاح عرضه ي سيناء، مشرا 
سيناء، مضيفا: »سنواصل العرض مدة 15 يوما ي مناطق مختلفة بسيناء 

خال الفرة امقبلة، منها الطور ونويبع والوديان وطابا«.
فنية،  لوحات  يتناول قضايا اجتاعية واقتصادية عدة من خال  العرض 
الفنانن،  شباب  من  مجموعة  وبطولة  سليم،  مصطفى  تأليف  من  وهو 
منهم شادي أسعد، وائل مصطفى، عبد العزيز التوي، آية جال، روق، 
ضحى محمد، رنا، وإبراهيم طلبة، محمد صالح، عادل يوسف، أمر عز، 
أحمد مجدي، أمر الصم، محمود فتحي ويار رفاعي، موسيقى وألحان 
مادة  جعفر،  فاروق  استعراضات  صابر،  أمرة  أزياء  الكفراوي،  حازم 

فيلمية دنيا أمن وبيشوي شوقي، إخراج محمد الرقاوي.
سعيدة«  »فرصة  الكبر  امرحي  العرض  يوميا  السام  يقدم مرح  كا 
العدد.  كامل  افتة  ورفع  الكبر  الجاهري  واإقبال  نجاحه  ي  مستمرا 
العرض بطولة أحمد بدير، فتوح أحمد، محمد الصاوي، أحمد الدمرداش، 
أبو طالب، خالد محروس، عي كالو، ي ي قاسم، بسمة شوقي،  إمان 
ديكور  حمدي،  إيهاب  وتوزيع  وألحان  موسيقى  عري،  صاح  تأليف 
وإخراج  وفكرة  هبة طنطاوي،  أزياء  النمر،  أمن  أشعار  حامد،  مصطفى 

محمد جمعة.
 mيﾏلتط  ﾓيسع  Sالشعبي  ﾅﾏللفن الفي   Wالبي lئيس 

Sالفني  Sكmالح
بدأ عادل عبده مهام عمله بوصفه رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية، 
الحاي  الوضع  عى  للوقوف  القطاع  فرق  مديري  لقاءات  عدة  بعقد 
تفقد  كا  امستقبلية،  امشاريع  ومناقشة  القومي  والسرك  للقطاع 
للوقوف  القطاع  ي  العمل  القومي  والسرك  القطاع  وفناي  مديري  مع 
تحقيق  دون  تحول  التي  والعوائق  الحواجز  وإزالة  احتياجاتهم  عى 
طموحاتهم، وتابعت وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم ما أسفرت عنه 

تلك ااجتاعات رغبة منها ي تطوير الحركة الفنية.

محمود عبد العزيز

مري التي حرت العرض برفقة أعضاء امكتب الفني بامجلس القومي 
للمرأة.

كا تم تكريم د. مايا مري من قبل مرح الشباب تقديرا لدورها ي 
مساندة حقوق امرأة.

كا أعرب امخرج أرف حسني مخرج العرض عن سعادته بهذه اللفتة 
الطيبة، قائا: امركز القومي للمرأة هو ريك أساي ي التجربة. وجميع 
الهيئات اأخرى مثل امجلس ا بد وأن تشارك امرح والفن بشكل عام.

يتناول 4 حكايات نسائية من خال 4 ممثات  عرض »أحوال شخصية« 
التي تسببت ي تحولهن من بر إى ماثيل. وهو من  يردن معاناتهن 
ندى عفيفي،  الطوخي،  بطولة عبر  الدين،  وأشعار ميرة صاح  تأليف 
حلمي،  عز  إضاءة  أسلان،  أحمد  وأزياء  ديكور  راماج،  جعفر،  مياء 
إخراج  صاح،  محمود  فيلمية  مواد  مونتاج  الكفراوي،  حازم  موسيقى 
أرف حسني، وقد تم افتتاحه مساء الخميس اأول من مارس بحضور 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

 Mيiميﾏك« مع  يعﾏد   »Tﾏالم مع  »سيلفي 
البEسا?«

قال الفنان أحمد السيد مدير عام امرح الكوميدي امغلق حاليا بسبب 
»كوميديا  امرحي  العرض  لتقديم  حاليا  تستعد  الفرقة  إن  الصيانة، 
مرح  الصيانة  أعال  منها  أسباب،  لعدة  عرضه  تأخر  الذي  البؤساء« 
ميامي، الذي من امقرر تقديم العرض عى خشبته، وكذلك اعتذار بطلة 
البطولة  دور  أن  إى  مشرا  صري،  طارق  والفنان  الجمل  رحاب  العرض 
ستقوم به بدا منها الفنانة رنا ساحة. والفنان رامي الطمباري بدا من 

طارق صري. ومن امقرر افتتاح العرض أول أبريل.
للفنانة  اموت«  مع  »سيلفي  عرض  إعادة  تقرر  كذلك  السيد:  أضاف 
نشوى مصطفى عى خشبة مرح ميامي أيضا ي اأول من أبريل عى 
أن تقام حفلة ماتينيه ويليها حفلة سواريه للعرض الكوميدي »كوميديا 

البؤساء«.
وي السياق نفسه، وجهت مخرجة العرض مروة رضوان الشكر للمخرج 

عى مرح الغد بالعجوزة، العرض امرحى الجديد »شقة عم نجيب«، 
امخرج  اافتتاح  حر  وقد  واإعامين،  الفنانن  من  كبر  حضور  وسط 
مجدي  والناقد  الدين  جال  ميس  واأستاذة  الخوي  فهمي  امرحي 

حمزاوي وامخرج نار عبد امنعم والكاتب والناقد حسن عطية.
أعرب مجاهد عن سعادته برفع العرض افتة كامل العدد منذ افتتاحه، 
مؤكدا عى أنه يراهن عى هذا العمل الفني الذي كتبه أحد كبار الكتاب 
د. سامح مهران، وإخراج جال عثان وهو من  ي مجال امرح، وهو 
امخرجن امتميزين. أشار مجاهد أيضا إى أن توافد الجمهور بهذا الشكل 
مرح  إعادة  عى  قادر  الفني  بالبيت  كبر  عمل  فريق  وراءه  الافت 

الدولة لسابق عهده.
»شقة عم نجيب« يعرض يوميا ما عدا ااثنن ي مام التاسعة مساء عى 
مرح الغد، تأليف سامح مهران، بطولة نجوم مرح الغد: هبة توفيق، 
ريف عواد، خر زنون، أحمد نبيل، مروة يحيى، سلمى رضوان، ريهام 
إخراج  ومن  السيد،  نهاد  وأزياء  ديكور  فراج،  ياسمن  موسيقى  السيد، 

جال عثان.
 Sخشب  ﾓعل قmيبا   Sالمعجن  :  Qجl  iأحم المخرج 

القﾏمي المسرح 
ما  »اضحك  مرحية  تقديم  ي  يوميا  بالعتبة  القومي  امرح  ويستمر 
وإمان  عثان  وسلوى  الجندي  ومحمود  الحلفاوي  نبيل  بطولة  موت« 
إمام، تأليف لينن الرمي وإخراج عصام السيد، كا يجري امخرج أحمد 
رجب بروفات العرض امرحي »امعجنة« الذي مقرر عرضه عى خشبة 
مدير  إساعيل  يوسف  القدير  الفنان  وقد رح  قريبا.  القومي  امرح 
امرحي  العرض  لتقديم  حاليا  يستعد  امرح  بأن  القومي  امرح 
إحدى  داخل  بروفاته  اآن  يجري  الذي  أحمد رجب  للمخرج  »امعجنة« 
قاعات امرح، نظرا انشغال خشبة امرح الرئيسية بالعرض امرحي 

»اضحك ما موت« ومقرر عرضها فور اانتهاء من العرض الحاي.
 »Sالمعجن«

إمان  عزب،  مروان  رجاي،  إمان  بسيوي،  ندى  شاهن،  نار  بطولة 
سامح، محمد العزايزي، رامي السنباطي، ديكور ومابس صبحي السيد، 
د.  تأليف  أشعار طارق زورمبة،  موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، 
سامح مهران وإخراج أحمد رجب، وأضاف إساعيل أن امرح القومي 
ضمن  امرشدي  سهر  الفنانة  تكريم  حفل  اماي  قبل  اأربعاء  استقبل 

فعاليات تكريم رواد امرح التي ينظمها امركز القومي للمرح.

Sشخصي  ｽاﾏحCب يحتفي   Rأmللم القﾏمي 
الشباب،  مرح  يعرضه  الذي  شخصية«  »أحوال  عرض  أهمية  ونظرا 
العرض  مشاهدة  للمرأة،  القومي  امركز  رئيسة  مري  مايا  د.  قامت 
الذي يتطرق إى مشكات امرأة، وكا أهدت د. مايا درع امجلس لفرقة 
مرح الشباب. جاء ذلك عقب مشاهدتها للعرض مرح أوبرا ملك ي 

احتفال خاص باليوم العامي للمرأة.
بالعرض  الشديد  وفخرها  اعتزازها  عن  للمرأة  القومي  رئيسة  وأعربت 
امرحي »أحوال شخصية« الذي »فاق توقعاتها« بحسب قولها، مؤكدة 
تفرده عى كل امستويات وميزه بالقضايا التي ناقشها باحرافية ميز بها 

فريق العمل.
عن  الشباب  فرقة مرح  مدير  عادل حسان  امخرج  أعرب  جانبه  ومن 
مرحي  لعرض  تقدمه  يتم  الذي  للمرأة  القومي  درع  بتسلم  سعادته 
مايا  د.  تأكيد  بحسب  للمرأة،  القومي  امجلس  تاريخ  ي  اأوى  للمرة 
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12 [ حوار

 R@mم  Qنجي  ﾄع  Sشق  :ﾅMعثم  ｽجا
المجتمع  Sاجيﾎhnا  sتعك

العmض   iالغ بمسＲح   ﾅاآ يعmض 
 .h  ｴتألي  »Qنجي  ﾄع  Sشق« المسmحي 
 Sهب  ،hاﾏع  ｴيmش  ﾀتمثي  ،ﾅاmمه سامح 
 ،ﾅﾏنn  mخض  ،ﾄحيmال  iعب  iمحم  ،ｸفيﾏت
 iأحم  ،ﾅMسليم  ﾓمصطف  ،ﾅاﾏضl  ﾓسلم
يMسمن   .h  ﾓسيقﾏم يحى،   RﾎＲم  ،ﾀنبي
هkه   ｽﾏح  ،iالسي  hMنه  lﾏيكh فmا¥، 
 Mخاله من   ﾍلﾎيتنا  ﾔkال  iيiالجﾎ  Sبmالتج
هkا   ﾍمع لنا   ﾅكا  ﾅMعثم  ｽجا المخＲج 
.lاﾏالح
حوار: أحمد محمد الريف

 ﾅأ  ﾄغl محفﾏظ   Qنجي  ﾄيiتق  Tlقر لمjMا   
 Mالسينم في  كثرا   Wاستهلك  iق  ﾍلMأعم
 mظه عن   Mيحفظه  lﾏالجمهﾎ  ﾅﾏيoالتلفﾎ

قلQ؟
محفوظ  نجيب  روايات  شخصيات  نجيب«  عم  »شقة  ي  أقدم 
الذي  اانقسام  عى  بالركيز  أقوم  حيث  ومختلف،  جديد  بشكل 
حدث ي هذه الشخوص ورصده نجيب محفوظ بشكل جيد جدا، 
امرأة قد تم إهالها عى مستوى  امجتمع وهو  ويبن أن نصف 
التاريخ، وأن تلك امرأة هي فقط التي استطاعت أن تنجو بنفسها 
وترفض فكرة أن اأشباح تسيطر عى رأسها وأن تصبح منقسمة 
الجواد  عبد  أحمد  السيد  شخصية  فمثا  الداخل،  من  ومروخة 
الدايم  عبد  ومحجوب  آخر،  الخارج يء  ومن  الداخل يء  من 
أمام عائلته يء وي الواقع يء آخر، عكس عي طه الذي كان 
ملك الكثر وقاد مظاهرات وكان يطالب بطرد ااستعار، وريري 
أنها ترتزق من  النهاية رغم  أنها ي  الدباغ إا  التي خدعها عيى 
تخجل  وم  امبدأ  ملك  أنها  منه  الزواج  رفضت  فإنها  جسمها، 
ودافعت عن موقفها من أجل العيش، ويوجد شخصية اسمها ذو 
الرأسن التي هي قسمتي ونصيبي وهو برأسن، حيث نطلع عى 
لكنه  الدنيا  بنصيبه ي  يؤمن  الذي  الشخصية، قسمتي  بداخل  ما 

يلتصق به.

 Rmمتناث  Tشخصيا  Riع بجمع   ﾁﾏتق  Wأن  ﾅjF  
..iاحﾎ  ﾁﾏمفه  ｽﾏح  TMايﾎر  Riع من 

دخول  أما  محفوظ،  نجيب  شخوص  الحواديت  هذه  كل  يجمع 
وسعدية،  عباس  وبنت  ولد  عن  عبارة  فهو  اأساسية  الشخوص 
منذ  الزواج  يستطيعان  وا  جدا  بسيطة  طبقة  من  إنها  حيث 
فرة، حيث يقرآن إعانا بقرطاس ترمس عن شقة تقع عى النيل، 
هي  الشقة  هذه  أن  ويكتشفان  للمشاهدة  الطموح  فيجذبها 
تظهر  محفوظ  نجيب  شخوص  أشباح  وأن  محفوظ  نجيب  شقة 
لها فيها، والبنت ترفض ي النهاية هذا اانقسام وتلك اازدواجية 
وتنجو بنفسها أنها ترفض فكرة أنها كمرأة ي امجتمع أن تكون 
والعربدة  السيد  ي  عام  يعجبه  عباس  زوجها  لكن  مزدوجة، 
وامسخرة وامتعة وينجذب خلف أهواءه كمجتمع ذكوري، يسر 

خلف رغباته.

عام  دخولها  مجرد  لكن  باألوان  طبيعية  النيل  كورنيش  عى 
قد  كأنها  فها  واأسود،  باأبيض  كل يء  نرى  محفوظ  نجيب 
كانت  لو  فمثا  قديم.  لفيلم  لشاشة عرض سيناي  اخرقا حاجزا 
البنت ترتدي اأخر نرى كل يء باأبيض واأسود حتى الحائط 
باللون  بينهم  تظل  هي  ماعدا  لتاريخه،  بالزمن  يعود  والشخوص 
الشخصيات  بداخل  التي  والروخ  اانقسام  فكرة  ونجد  اأخر، 
مساته  تظهر  لكن  مقصود  غر  وهو  وظاهري  عام  بشكل  نراها 
الحياة  تعيش  التي  الشخوص  أو  مابس  أو  ديكور  قطعة  كل  ي 

والرورة الحتمية للحياة.

 Wبني  Sاجيmاإخﾎ  Sاميliال  SيDالر  ﾅأ  ｨأاح  
 ،Tللشخصيا النفسي   lﾏالمنظ  ﾓعل بMلركز 

صحيح؟ هkا   ﾀه
بعدما  محفوظ  نجيب  رصده  وهذا  شيزوفرنيا،  لديه  امجتمع 

هkا  في   ﾍمiتق  iيiج  QلMق  iجﾏي  ﾀه  
القiيﾄ؟  ﾄلMالع

القاعة بأسلوب مختلف،  الجديد ي الشكل أي أتعامل مع فضاء 
حول  يدور  والتمثيل  امنتصف  ي  يجلس  الجمهور  إن  حيث 
هذه  الغد  مرح  وقاعة  امرح،  جوانب  مختلف  ي  امتفرجن 
م يتم استخدامها بهذا الشكل من قبل، فأجمل ما ي قاعة الغد 
أنه مكن تشكليها كا يريد امخرج، فطبيعتها مثل طن الصلصال 

ومكن وضع منصاتها بأشكال مغايرة.

في   Mيmبص المتلقي   mيبه  ﾅأ يمكن  مjMا   
بعيi؟ لoمن   Sاقعيﾎ قص}  من  نسج   ﾀعم

الشبحي  الجو  تعطي  التي  اإضاءة  وتقنية  اموتيف  استخدام 
باللونن  محفوظ  نجيب  شقة  داخل  ماهو  كل  الوقت  نفس  وي 
والبنت  الولد  مشاهد  فنجد  الرمادي،  ودرجات  واأسود  اأبيض 

الشخوص  الواقع ﾎيكشف  يحMكي  العmض 
Mاتهj ﾁMأم
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المتفرج   ﾓعل  |mالع في   iتعتم  ﾀه  
من   ｽMاأعم هkه   iاهａ  ﾔkال  xMالخ
 Tالشخصيا عن   Sسابق  Sخلفي  ﾍيiلﾎ  ﾀقب

ﾎمiلﾏاتهM؟
محفوظ  نجيب  إن  نقول  فعندما  العرض،  ي  توضيحه  يتم  هذا 
ثم  ودما،  لحا  الشخوص  هذه  اكتست  ثم  الروايات  هذه  كتب 
نبدأ بتعريف الشخصيات ي سياق الحوار حيث يذكر كام يفهم 
الحياة، وكيف  ومنطقها ي  ومبدأها  الشخوص  الجميع هذه  منه 
فإذا  الحاي،  بالزمن  ربطه  وكيفية  فيه  عاشت  الذي  الزمن  كان 
كنا نبحث عن أن يكون لدينا شخصية سوية ومجتمع يرغب ي 
ولدينا  واضحن  نكون  أن  بد  فا  وتقدم،  وتطور  حقيقية  نهضة 
جيا  نخرج  حتى  أبناءنا،  تربية  نستطيع  حتى  واضح  مستوى 
يرى  أن  بد  فا  القرار،  اتخاذ  عى  القدرة  ولديه  ومنضبط  سويا 
هذه الناذج ونضع له تعريفات عليها حتى يربطها مابن القديم 

والحديث.

للمﾏسيقﾓ؟  SصMالخ  TMالثيم عن  حiثنا   
اموسيقى مسجلة لكنها من نفس النسيج ومن نفس العام، فمثا 
من الظواهري أو عى إساعيل كان فيه جمل موسيقية كتيات 
بآات  منها  تصويرية  موسيقى  فلدينا  بالشخصيات،  مرتبطة 
بطعم  موسيقى  لدينا  يكون  ي  الشخصيات  عن  ومعرة  مختلفة 
هذا الزمن، مع بعض أشكال اموسيقى العري حاليا مثل أغنية 
إى  الدور  وتحيل  ما،  درامي  موقف  عى  معلقة  أو  معرة  حالية 

الحوار إما بالتأكيد أو السخرية من امواقف.

 Xاiاأح أمMكن  من   iمستم  lﾏيكiال  ﾀه  
 Qنجي شخ}  عن   Rمعر أمMكن  من   ﾁأ

محفﾏظ؟
غر  فانتازي  عام  ولدينا  حدث  به  مكان  كل  من  موتيف  لدينا 
بل  بأشكالها  اأشكال  لدي  يكون  أن  بالرورة  فليس  واقعي 
يكون  أن  بل مكن  حائطا حجريا  يكون  ا  الحائط  فمثا  معناها 
لبعد  سلويت  فتعطي  خارجية  خلفية  أو  أبيضا،  أو  أسودا  قاشا 
وامابس  خيال.  من  خارج  عام  وكأنه  وظال،  أشباح  آخر، 
مابس الشخصيات نفسها، مثا بالنسبة للسيد عبد الجواد الجبة 
البدلة  الدايم  عبد  ومحجوب  والطربوش،  والحزام  والقفطان 

والطربوش والباشا بعصايته والنظارة بسلسلة والبايب وهكذا.

 xﾏشخ  lاختيا  ﾄت  pأسا  ﾔأ  ﾓعل  
الرﾎايTM؟ من   ﾐmأخ ﾎاستبعMد 

شخصيات نجيب محفوظ كلها ثرية، لكن د. سامح مهران امؤلف 
مثل  واانقسام  الروخ  فيها  يظهر  التي  الشخصيات  أبرز  أخذ 
ريح  انقسام  فهذا  الرأسن  ذو  ومحجوب  الجواد  عبد  السيد 
اللذان ا ينتميان لهذا  ووكذلك زبيدة، إما ريري وعي طه فها 
اإنجليز  لطرد  وسعى  سعد  عن  ودافع  مظاهرة  فقام عي  العام 

ويحمل قضية وريري نفس الحكاية.

محفﾏظ   Qنجي  liبق  ﾄضخ  ﾀعم  ｽﾎتنا أليس   
 Rخر  ﾎj  ﾀعم  mبعناص  SنMااستع  Qجﾏيست

كبرR؟
الشابة  الوجوه  بعض  مع  للعمل  العرض  هذا  ي  تحمست  لقد 
الجديدة،  الوجوه  من  الكثر  مع  للعمل  قبل  من  تحمست  مثلا 
منح  أن  أرى  أننى  أقدمها  تجربة  كل  عليه ي  أحرص  وهو يء 

الفرص للوجوه الشابة واجب علينا.

فنيا   MهمMتفﾎ  MنﾎMتع هناك   ﾅأ  ｨأاح ﾎأخرا 
 ﾅاmمه سامح  د.  ﾎبن   Mجmمخ  ｼبين متعiدا 

.MلفEم
بدأنا  حيث  مهران  د.سامح  وبن  بيني  الثالث  التعاون  هو  هذا 
 ،2010 سنة  السام  مرح  تامر  عوضن  حباك  مرحية  بعرض 
اشركت  كا  الغد،  2015مرح  سنة  »انبوكس«  مرحية  ثم 
معه بالتمثيل حيث كان هو مخرجا ي مرحية »بازل« بامرح 

العائم، ومرحية »لر بروفة جرال مرح الغد.

أبناء  بخمسة  العمر  ي  مرات  ستة  أو  خمسة  تكون  امغازلة  إن 
النظرة  ننتقد ونرفض  مات أحدهم ي مظاهرة وامقصود هنا أن 
للزوجة أنها عبارة عن جسد للشهوة أو كائن حيواي دون التعامل 

معها ما أوصانا به الرسول صى الله عليه وسلم,..

 ﾅأ   Riيiالج  ｽاأجياﾎ  Nللشبا يمكن   ｴكي  
 Mاتهﾏلiم  ﾄتفهﾎ  Tالشخصيا  ｼتل  Qعﾏتست
 ﾄلﾎ محفﾏظ   Qلنجي يقرﾎDا   ﾄل غMلبا   ﾄهﾎ

أفامﾍ؟ يشاهﾎiا 
الجيل الجديد الذي م ير نجيب محفوظ يكفي أنه سرى السيد 
أنه  الجواد وزبيدة وهي تركب عى ظهره كالحصان ي حن  عبد 
يتظاهر بالقوة والرجولة أمام زوجته، ويرى امتفرج هنا محجوب 
أبوسيف، ويراه وهو  الدايم وهو بقرنن مثلا أظهره صاح  عبد 
يحرض البنت أنت تفعل مثل أخواتها ويريد أن يلوثها مثله، وهو 

يرسل أبوه أقل القليل من النقود وهو ي الحقيقة قواد.

أشكال  كل  ومارس  فيها  وعايش  وامقاهي  بالشوارع  اختلط 
الذي  التي مكن أن تصنع إبداعا حقيقيا، عكس امبدع  الصعلكة 
الناذج  كل  حاى  محفوظ  نجيب  ويبدع،  الصالون  ي  يجلس 
أخذها  والتي  رواياته،  ي  عاشه  الذي  الزمن  واقع  ي  امرية 
حقيقية  شخوصا  منها  وعملوا  ودما،  لحا  وكسوها  امبدعون 
الرواية اأصلية محفوظ، ونحن طوال عمرنا مجتمع  توازي رؤية 
بيتي  ي  أتسيد  تجدي  فمثا  النعام،  كا  الرمال  ي  رأسه  يضع 
النساء  كل  أملق  البيت  من  أخرج  لكني  وزوجتي  ابنتي  عى 
ا  املهي  ي  ترقص  التي  الراقصة  موذج  فإن  لذا  بالشارع، 
ومتصالحة  متسقة  وهي  بذلك،  وترح  راقصة  كونها  من  تخجل 
امواقف،  والرجولة ي  بالشهامة  تتميز  فتحرمها، وهي  معنفسها، 
ا  لكنك  ااحتشام  قمة  ي  أمامك  تظهر  التي  امرأة  عكس  هذا 
والنساء،  الرجال  عى  ينطبق  وهذا  ورائك،  من  تفعل  ماذا  تدري 
فهؤاء  يحدث،  ما  الناس  أذهان  يعيد  ي  رصده  تم  العام  فهذا 
ا  اانقسام  فكرة  إن  امجتمع.  ي  لنا  مرآة  عن  الشخصياتعبارة 
تخلق شخصية مجتمع أو نهضة أو عاقات أرية أو مو أو تاريخ 

وا يحقق تراث أنك تقول اليء وتفعل ضده.

من   ｽMاأبط بتشmيح   ﾁﾏيق  |mالع  ﾅjF  
للﾏاقع؟  R@mكم  ﾀاخiال

يقتحم  م  الذي  حاليا  الجديد  بالجيل  أساسا  معني  وأنا  بالضبط، 
كنت  فأنا  ورواياته،  محفوظ  نجيب  عام  عن  البعيد  العام،  هذا 
أشاهد فيلم السكرية باأمس حيث كان مشهد السيد أحمد عبد 
يحتفل  وحيث  امظاهرات،  ي  الخروج  بعدم  ابنه  يأمر  الجواد 
الشعب بعودة سعد زغلول من امنفى بامظاهرات السلمية فنجد 
امناسبة  بنفس  يحتفلون  الجواد ورفاقه  عبد  الوقتالسيد  نفس  ي 
ي  اازدواجية  هي  فتلك  الخارة.  ي  الخاصة  بطريقتهم  لكن 
الشخصية. ونجد هنا ي النص امرحي امؤلف د.سامح مهران، ي 
أحد امشاهد يدخل السيد أحمد عبد الجواد عى عباس وسعدية 
إنجاب  وعليكم  منها  اأشباح  واطردوا  الشقة  ادخلوا  لهم  ويقول 
فيخرق  زوجته  مغازلة  عباس  فيبدأ  اأشباح،  لطرد  سيئن  أبناء 
حد  فيه  (هو  له  قائا  ذلك  ويستنكر  الحاجز  الجواد  عبد  أحمد 
له  فتقول  ذلك  عن  فيسألها  أمينة  ينادي  ثم  مراته)،  بيعاكس 

 ﾁMكالنع الmمMل  lأسﾍ في  مجتمعنا يضع 
ﾍخﾎء شرMإخف
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..Rأmللم العMلمي   ﾁﾏالي  TاMاحتف في 

 Tعقباﾎ طمﾏح   .. المسＲح   ﾓف  Rأmالم

الي   Rأmللم العMلمي   ﾁﾏالي  TاMاحتف  Sبمناسب
 :ｽأＺن  ،ﾁMع  ﾀك من   plMم  mشه في   ﾁMتق
عن  المصﾔm؟  المسＲح  في   Rأmالم عن  ﾎمjMا 
من   ｼلj ﾎغر   MاتهnMنجFﾎ  Mتهlﾏصﾎ  Mهlﾎh
.Mبه  ﾀتتصﾎ  Mتهمه  MيMقض
رنا رأفت

قالت امخرجة عبر عي: امرأة ي امرح سواء ممثلة أو مخرجة 
أو مهندسة ديكور، استطاعت أن تحقق وترز نفسها من خال 
يحققن  أن  استطعن  فنانات  فهناك  لها  امتاحة  البسيطة  الفرص 
ومنهن  امرحي  العمل  مفردات  جميع  ي  كبرة  نجاحات 
عجمي،  نعيمة  وامهندسة  الله،  رحمها  صليحة  نهاد  الدكتورة 
وامخرجة نورا أمن، والكاتبة رشا عبد امنعم، والناقدة والكاتبة 
أن  إى  باإضافة  البطراوي، وغرهن،  والكاتبة منحة  مايسة ذي، 
وفنية  ثقافية  مروعات  صاحبات  امرح  ي  العامات  النساء 

وفكرية ولسن فقط مبدعات ولديهن موهبة.
النظر  وجهات  اختاف  مع  امرأة  قضايا  ناقش  امرح  أضافت: 
والبعض  وامساواة  التمكن  زاوية  من  يراها  فالبعض  امطروحة 
ناقشها من وجهة نظر اضطهاد امرأة وهناك جدل وحراك حول 
جميع  تحول  أن  أهمية  اأكر  ولكن  امرأة،  حقوق  موضوع 
هذه القضايا إى يء مفعل. تابعت: أعتقد أن اآليات امتبعة 

تتيح الفرص بشفافية لجميع امبدعن وتستطيع امرأة ي مجال 
امرح أن تحصل عى فرصتها ومبدأ إتاحة الفرص وعدم التميز 

بن الرجل وامرأة روري. 
Sيlﾏكj  mنظ  Sجهﾎ

ي  وفعال  قوي  دور  لها  امرأة  إن  أمن  دينا  الدكتورة  وقالت 
عى  السينائية،  أو  امرحية  سواء  عام  بشكل  الفنية  الحركة 
الرغم من تدهور دور امرأة ي الثاثن عاما اأخرة، فقد كانت 
هناك رائدات ي مجال الكتابة والتمثيل والحركة امرحية أمثال 

عزيزة رشدي وروزا ليوسف وغرهن. 
برؤية  امرح  ي  امرأة طرحت  قضايا  أن  إى  أمن  دينا  أشارت 
ولكن  والتمييز  ااضطهاد  أو  اأمومة  أو  التعليم  ي  ذكورية، 

تزام 
ربع 
حدا 
هات 
جوز 
 وم 
يدة 
رح 
نت 
هبة 
قوم 
فتح 
رح 

فني 
يني 
لطفل 
مام 
دما 
رية 
مثا 
هرة 
 من 
جرد 
رح 
تب 

wمMاله  ﾓعل
عدم 

لهن  كان  نسائية  ماذج  فهناك  ذلك  ومع  ذكورية،  نظر  بوجهة 
دور بارز ي الحركة امرحية امرية مثل الدكتورة نهاد صليحة 
ي  وامخرجات  الكاتبات  عدد  يتزايد  أن  وأمنى  الله،  رحمها 

امرح امري.
وأوضحت أن هناك رورة لتقدير عمل امرأة ي مجال امرح 
ومنت من اآباء واأمهات أن يسمحوا لبناتهم بالعمل ي مجال 
للعمل،  كثرة  ساعات  إى  يحتاج  امرح  أن  يعوا  وأن  امرح، 

وأنه فن له رسالة سامية ا تقل عن أي مجال آخر. 
SسlMالممﾎ التأثر   ﾄحج

ليس  امرح  ي  امرأة  دور  أن  إى  هام  داليا  الناقدة  وأشارت 
قويا بالقدر الكاي مع ماحظة أنه ا يوجد عرض مرحي يخلوا 

المسرح..  المmأة ﾎالmجﾀ في  بن   Sقmتف  iا توج 

التأثر   ﾄحج Mإنم  ﾄالمه ليس هو  المMدي   lالحضو

Mنفسه الفmص   ﾄتتاح له  ﾅااثنا

ﾁMالمه  Sطبيعﾎ

نهاد صليحةعرض ليال الجنوب
أمينة رزق
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من وجود امرأة، لكن الفكرة ليست ي الوجود وإما ي اأهمية 
بعض  أضافت:  بها.  تقوم  التي  وامهام  وامارسة  التأثر  وحجم 
حيث  من  وجودهن  أثبن  امرح  ي  وامشتغات  امخرجات 
امارسة اإخراجية وعى مستوى جميع العنار ي العرض، لكن 
فكرة القيام بدور قوي تحتاج إى دعم وتضامن وحركة مرحية 

تؤمن بأهمية دور امرأة.
قضايا  عى  تركز  التي  هي  العروض  من  قليا  أن  داليا  وترى 
ضمن  امرأة  قضايا  لبعض  التلميح  مكن  ولكن  خصيصا،  امرأة 
قضايا العرض عموما، وأن امرأة ي امرح ينقصها لتحصل عى 
حقوقها اإمان الذاي بكونها تستحق إى جوار استمرار امحاولة 
امخرجات  الشابات  وخوض تجارب مرحية دون خوف ومكن 

وامشتغات ي امرح من تقديم تجاربهن اإبداعية.

المسرح في   Tاiائmال
الذي  جاعي،  فعل  امرح  إن  الحكيم  وفاء  الفنانة  وقالت 
واحدة،  فئة  وليست  ونساء  رجال  امرحية  باأعال  يقوم 
والفنون  والسينا  امرح  مجال  ي  الرائدات  من  الكثر  وهناك 
أن  إى  باإضافة  الفنانات عى خطاهم،  من  كثر  سار  امختلفة، 
ديكور  من  امرحي  العمل  مفردات  جميع  ي  مبدعات  هناك 
وتصميم أزياء وإخراج ومثيل وتأليف، وهو ما يثبت وبقوة دور 
سميحة  العري  امرح  سيدة  مثا  فهناك  وميزه،  وتأثره  امرأة 
أيوب والفنانة سهر امرشدي والفنانة أمينة رزق والفنانة بهيجة 
حافظ وغرهن من الرائدات. أضافت: ناقشت العروض امرحية 
الكتابات  من  الكثر  وهناك  الهامة  امرأة  قضايا  من  الكثر 
مؤلفات وكاتبات من السيدات مثل فتحية العسال والكاتبة رشا 

تريحا  يقدم  أن  فرح  شاذي  الكاتب  استطاع  كا  امنعم،  عبد 
جيدا لناذج امرأة ي الصعيد، وأيضا من الكتاب البارزين الذين 

كتبوا عن قضايا امرأة الكاتب امرحي إبراهيم الحسيني. 
العاملة  امرأة  بن  تفرقة  توجد  ا  أنه  إى  الحكيم  وفاء  وأشارت 
لتقديم  نفسها  الفرص  لها  تتاح  فااثنن  والرجل،  امرح  ي 

إبداعاتها.
Sقليل  |ﾎعر  

بارز  دور  لها  امرأة  إن  صري  خدوجة  اللبيبة  الفنانة  وقالت 
عى  وامرح  الفني  امجال  ي  مساحتها  عى  وحصلت  وفعال 
بشكل  امرأة  قضايا  ناقشت  التي  العروض  أما  الخصوص،  وجه 
امرح  ي  عروضا  أَر  م  سنوات  خمس  مدار  فعى  متعمق، 
امري تناقش قضايا امرأة سوى ي إطار عام، فا توجد قضايا 
تخصها بعينها. أشارت خدوجة إى أنها قدمت من خال تجربة 
ومشكاتهم  سيدات  لخمس  ماذج  طرابلسية”  “حكاية  عرض 
تحصل  حتى  الفنانة  تجتهد  أن  يجب  أنه  عى  مؤكدة  امختلفة، 
العملية  عنار  جميع  ي  وميزها  أهدافها  وتحقق  مكانتها  عى 

امرحية. 
lيتكر لن   oمl

ي  للمرأة  قوي  دور  يوجد  ا  إنه  زين  منار  امخرجة  وقالت 
متميزات  فنانات  نجد  أن  النادر  ومن  قليل  فعددها  امرح، 
مجال  ي  البارز  ودورها  للمرأة  الهامة  اأمثلة  ومن  امجال،  ي 
امرح الدكتورة نهاد صليحة »رحمها الله« السيدة التي قادت 
خال  من  وعلمية  نظرية  نقات  وقدمت  امرحي  النقد  حركة 

ترجاتها ودراستها.
امرأة  قضايا  ناقشت  التي  العروض  من  الكثر  هناك  وتابعت: 

العنوسة والتحرش والتمييز  بشكل كبر وموضوعات كثرة منها 
كا ي عروض امخرج خالد جال، وهناك أيضا مخرجات قدمن 
أعاا هامة ومختلفة ناقشت قضايا امرأة مثل امخرجة شرين 

حجازي. 
والفرصة،  امساحة  لديهن  الفنانات  أن  إى  زين  منار  وأشارت 

باأخص إذا كن متميزات ي مجال عملهن.
ﾀالتمثي في   iجي

امرحية  الحالة  ي  امرأة  حضور  ممدوح:  أمل  الناقدة  وقالت 
نراه محدودا ي حالتي  بينا  التمثيل  يعد جيدا فقط ي جانب 
بقية  ي  بالطبع  لها  وجود  وهناك  امرحي،  واإخراج  الكتابة 
عنار الحالة امرحية لكنه ليس كبرا. أكدت ممدوح عى أنها 
ا تفضل بناء عرض مرحي عى انحياز مسبق لجنس، فالهدف 
هو اإنسان عموما، فاانحياز امسبق يفسد الفن ويفسد التلقي 
وا ينبغي للمرأة امبدعة أا تتحدث إا عن نفسها، فهذا نفسه 
للرجل وحده..  العام  اإنساي  السياق  لها وإخاء  انتقاص وعزل 
نطاق  ضمن  لكن  امرأة،  منها  تعاي  قضايا  طرح  الجيد  فمن 
أضافت:  النوع.  هذا  عى  فقط  امرأة  طرح  يقتر  وأا  إنساي 
التنافس، فالحياة  عى امرأة أن تؤمن بنفسها وا تخى راسة 

وامرح خاصة يحتاجان هذا التوازن.
ﾔlﾏكkال المجتمع   lMأفك

بامجتمع  امرأة  تأثرت  فقالت:  رضوان  مروة  امخرجة  أما 
وتهاجم  نفسها  عن  الدفاع  تحاول  الوقت  طول  فهي  الذكوري، 
فرض  الذكوري  امجتمع  استطاع  عنه،  وتتحدث  الذكوري  الفكر 
السينا.  بخاف  امرح  ي  يحدث  وهذا  عليها  القضايا  بعض 
أضافت: بشكل عام هناك حرية للمرأة ي جميع امجاات ولكن 
ما زال لدينا بعض امشكات ي الساح للمرأة بالعمل ي امجال 
الفني، فا زلت بعض العائات تخى ذلك، وباأخص ي الطبقة 
امتوسطة التي تعافر فيه امرأة حتى تحصل عى حريتها. ولكن 
الفنانات  الحريات وأصبح هناك عدد أكر من  بوجه عام زادت 
بشكل  وامرحي  الفني  امجال  ي  للمرأة  بصمة  هناك  وأصبح 

خاص. 
ومنت إلغاء فكرة التصنيفات فيا يقدم من إبداع فني ليكون 
للمرأة  سيسمح  ما  وهو  فقط!  إبداعك  هو  ما  الوحيد  التقييم 

بامنافسة وأن تكون داخل نسيج واحد.
ممز تCثر   Mله  

مبدعة  امرح  ي  امرأة  أن  وصفي  هدى  دكتورة  أكدت  فيا 
ولها دور مؤثر عى أكر من جانب، فهي كممثلة قدمت أدوارا 
أما عى مستوى  واجتاعية،  متميزة ي عروض مرحية وطنية 
مستوى  عى  كذلك  مختلفة،  وبصمة  تأثر  لها  فكان  اإخراج 
جوائز  عى  امميزات حصلن  الكاتبات  من  الكثر  فهناك  الكتابة 
امرأة وتأثرها  يثبت بشكل كبر ميز واجتهاد  دولية، وكل ذلك 
ي  للمرأة  كبرة  حرية  وهناك  وأضافت:  امري.  امرح  ي 
الذي  السائد  اازدواجي  السلوك  رغم  عام  بشكل  بالفن  العمل 
حرة،  ليست  امرأة  إن  بقولهن  امجتمعات،  بعض  به  تتظاهر 
الدولة  ي  حتى  صحيح،  غر  هذا  فإن  اأمر،  حقيقة  ي  ولكن 
عى  يجب  تابعت:  التحرر.  شديدات  سيدات  هناك  اإسامية 
تقبل  وأا  هادفة،  أعاا  تقدم  أن  امرح  ي  وخصوصا  الفنانة 

تقديم أعال مسفة أو دون امستوى.

 iالنق  Sكmح TدMق »ﾍالل  Mحمهl« Sد صليحMنه
Sعلمي Tنقا المسmحي ﾎأحiثت 

الكتابﾎ Sاإخmاج التمثيﾎ ﾀمحﾎiد في  المmأة جيi في   lحضو

هدى وصفي

خدوجة صري

منار زين

خدوجة صريدينا أمن
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 plMم  ┾┿ ااثنن  “مسmحنا”   Riيmج  mبمق  ﾄأقي
 Sمiص«  iيiالج  Nالك∨ا تﾏقيع   ﾀحف الحMلي، 
 Sالهيئ  TاlاiصF ضمن  مEخmا   lhMالص  »ｽاkاابت
 ،ﾁMاإم  iسي  lﾏكتiلل  ،SفMالثق  lﾏلقص  SمMالع
 Nالك∨ا  ｽﾏح  Rﾎiن  Wأقيم  Sالمناسب ﾎبهkه 
 ،ﾄسلي  ﾓمصطف  .h  ،ﾔخر ａlا   .h  Mفيه  Xiتح
 ﾔiمج  iالناق  Mهlاhأﾎ  ،ｽhMع  ﾄسMب  iالناقﾎ
 iمحم  .h المسmحين  من   Mهmحضﾎ  .ﾔﾎاoالحم
 Riالناق  ،oيoالع  iعب عا?   .h  ،Qالخطي سمر 
 QتMالكﾎ  ،ﾔﾎالحنا  iأحم  iالناقﾎ ممﾎiح،   ﾀأم
النابلسي،  هMني   ﾅالفناﾎ حسن،   mهMم الصحفي 
المهتمن. من   mخ@  hiعﾎ  ،ﾅاiيn  iأحم  mالشاعﾎ
 TMحلق من   Sال¬الث  Sالحلق  Nالك∨ا هkا   iيعﾎ
 ﾁMاإم  iسي  lﾏكتiال  Mجمهmت الي   Qالكت  Sسلسل
 Mمنه تعMني  الي   Rﾏالفج  iلس  ﾍعﾎＲمش ضمن 
يتتبع   ﾔkال المسＲح،   Sجمmت في   Sبيmالع  Sالمكتب
 Sيnاﾏالرج  Sالطبق  lﾏتط  ﾀاحmم  ﾁMاإم  ﾍفي
 hMالنق عiه   Mم  ﾏهﾎ الliامي..   MلبهMق في 
 Nhاأ  ﾎأ  gيlال∨ا في  بMح]   ﾀلك  Mمهم  Mجعmم
 ..Sالسياسﾎ  hMااقتص في   ｼلkكﾎ ااجتمMع،   ﾎأ
عن  المجتمعي  العا¥   ﾀسب  Mأيض المشﾎＲع   ｽﾎيتنا
lhامي.  lMطF في   Sمiالص  ｸيmط

تابعتها رنا رأفت وشياء ربيع

أقامه  الذي  بامروع  الشديد  إعجابه  أبدى  الحمزاوي  مجدي  الناقد 

بـ”الضائقة  أساه  ما  ظل  ي  خاصة  ترجاته،  عر  اإمام  الدكتور 
مهمة  قراءة  يعد  الكتاب  هذا  أن  إى  مشرا  بها،  مر  التي  الثقافية” 
لنظرية “املهاة التهكمية”. وتساءل الحمزاوي لفتح النقاش: هل عى 
حري،  بشكل  إشارة  كل  ترجمة  عليه  بريد،  ساعي  يكون  أن  امرجم 
فرقا  هناك  أن  موضحا  ترجمة؟  من  أكر  لها  الواحدة  اإشارة  أن  رغم 

كبرا بن الهجاء والتهكم.
يتم  ما  معترة  مساحة  يغطي  الكتاب  أن  إى  أشارت  خري  رشا  د. 
التهكمية”،  “املهاة  ترجمته  حول  اإمام  د.  مع  واختلفت  تدريسه، 
امعنين  أن  مؤكدة  »الهجاء«،  إى  ترجم  أن  اأفضل  من  إن  وقالت 
ليسا مرادفن، وأن الهجاء شكل وجنس أدي له ساته. أضافت: هناك 
وهي  أبحاث،  بعمل  يقومون  الذين  الطلبة  من  الكثر  تواجه  مشكلة 
الكثر من اأحيان - يتخبطون ي تحديد امعاي والسات،  أنهم - ي 
ترجاته.  تتعدد  بينا  واحدا  يكون  اإنجليزي  امصطلح  أن  موضحة 
التي تحدد متى  أشارت أيضا إى أن الهجاء له مجموعة من السات 
سخرية   - تعريفها  بحسب   – فالهجاء  هجاء،  الفني  العمل  يكون 
هجومية، يتضح من لهجته وفق امعيار اأخاقي الذي يتخذه امؤلف، 
الناحية  من  الهجاء،  عى  الحكم  ي  مهم  اأخاقي  امعيار  أن  مؤكدة 

الفنية. 
مثا،  تتمكن«  حتى  »تتمسكن  مرحية  عنوان  إن  خري:  أضافت 
تواجه  التي  امشكات  إحدى  وهي  الحيلة  عى  تنطوي  ترجمته 
الرجمة، حيث من اممكن أن تعطي إيحاءات ليست مطلوبة، وهي 

من امرحيات امهمة، ليس فقط أنها تنتمي إى الكوميديا الهجائية، 
النقاد  اعترها  وقد  سميث،  جولدين  نظرية  تبلور  أنها  أيضا  ولكن 

تطبيقا عمليا عى النظرية. 
كتاب  مناقشة  لحضور  الكبرة  سعادته  عن  أعرب  سليم  مصطفى  د. 
معترا  بالفضل،  وجيله  هو  له  يدين  الذي  اإمام،  سيد  للدكتور 
امرجم  حاول  مها  أنه  إى  سليم  وأشار  امعرفة.  ي  رحلة  محاراته 
الكلات،  بعض  ترجمة  ي  خيانة  هناك  فسيكون  اموضوعية  التزام 
إى  ثقافة  من  وتتغر  وامكان،  والثقافة  الزمان  ابنة  الكلمة  أن  مؤكدا 
فن  »الهجاء«  قال:  الهجاء،  مصطلح  وعن  آخر.  إى  زمان  ومن  أخرى 
الفرزدق وجرير، مؤكدا  ما كان يحدث بن  عري أصيل موروث، مثل 
وأنه  ثقافيا،  دقيق  وغر  لغويا  دقيق  الهجاء  مصطلح  استخدام  أن 
استخدم ي امرحية بالعقلية الغربية، وهو يختلف، مشرا إى وجود 
الدرامية،  الشخصيات  ي  السلوك  إظهار  ي  الفنية  امهارة  بن  فروق 

وبن هجاء الفرزدق وجرير. 
ووصف سليم كتاب »صدمة اابتذال« بأنه رحلة اسرجع فيها أجمل 
التحوات  جيله  مع  فيها  درس  دراسية  فرة  وأجمل  العمر  ذكريات 
السياسية وااجتاعية والصناعية، ي القرن الثامن عر، وقد تحولت 
اأخاق إى بضاعة، واغرب الفكر عن الواقع. أضاف: الكتاب ي الجزء 
أرضية  تعد  كاملة  مرحلة  آليات  عى  أيدينا  نضع  يجعلنا  منه  اأول 
لفهم الربع اأخر من القرن الثامن عر ي أوروبا؛ حيث يرز صورة 
الرجوازية  الجديدة  الطبقة  وضع  ويرح  السوق،  مجتمع  كاملة 
امنهارة  الطبقة  غرار  عى  بها،  تتشبه  أن  تحاول  التي  وسلوكياتها 

ﾁMاإم  iسي
مسmحنا في   ..ｽاkاابت  Sمiبص  ﾀيحتف

 SلMح Mإنم يmصi حMلS فنيS فقط   ﾄل النقMد: 
 Sيnالرجوا  ﾄالقي  Sتغر منظوم

SمMالعﾎ Sالنخب بن   ﾀي يصkال  mكالجس  ﾁMاإم  TMجمmت
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“اأرستقراطية”.
اابتذال«  لـ»صدمة  قراءته  عند  استحر  أنه  إى  أيضا  سليم  أشار 
كا  الغنى،  إى  الفقر  مرحلة  من  انتقل  الذي  بيه  كشكش  شخصية 
من  جزءا  سليم  وقرأ  ونظريته.  سميث  جولدن  الكاتب  عى  تعرف 
يلقي  أنه  موضحا  الصدق«،  واختبار  العقاء  »اآباء  وهو  الكتاب، 
القيم وامبادئ من خال حوار اآباء واأبناء  الضوء ويناقش منظومة 
ونظرة كل منها للقيم باختاف منظور كل من الجيلن. أشار أيضا إى 
امجتمع  وتحوات  امجتمع  نبض  إبراز  استطاع  اإمام  سيد  دكتور  أن 
أفرزته  ما  نفسها  هي  والتي  أفرزها،  التي  والركيبات  الرجوازي، 
حالة  برصد  قام  بل  فقط  فنية  حالة  يرصد  م  فهو  مضيفا:  الدراما، 

مجتمع بتغراتها ي منظومة القيم. 
املهاة  ربة  بأن  »أقر  تقول  التي  الجملة  سليم:  مصطفى  د.  وذكر 
ي  أنها  مع  سأبي،  أنني  قراءتها  عند  شعرت  لقد  معلقا:  تحتر« 
التهكم  منطقة  إى  يأخذنا  الكاتب  أن  إى  مشرا  سخرية،  الحقيقة 
دون أن نشعر، وأن الكاتب مرد عى »املهاة العاطفية« البعيدة عن 
الواقع بـ”املهاة التهكمية”، فمن خال امونولوج البسيط لربة املهاة 
كشف لنا عن موقع “املهاة التهكمية”، إذا ما تم مقارنتها بـ”املهاة 
ي  وجدية  ظل  وخفة  ببساطة  ذلك  استعراض  تم  وقد  العاطفية”، 

الوقت نفسه.
سيد  الدكتور  كتب  ي  العناوين  أزمة  عن  تحدث  عادل  باسم  الناقد 
إى  أقرب  وأنها  العادي،  للقارئ  بالنسبة  صعوبتها  إى  مشرا  اإمام، 
امتخصصن، متمنيا أن تصل كتب اإمام للجميع، خصوصا أنها ليست 
أن  الجميع  حق  ومن  اإنسانية،  العلوم  تتبع  إما  طبية،  أو  هندسية 
أساه  ما  إى  أيضا  باسم  أشار  اإنسانية.  الثقافة  هذه  من  يستقوا 
»سنة التدافع« تطبيقا عى امرحية، مشرا إى أن التدافع يخلق نوعا 
الذي يعمل عليه  اإمام  الدكتور سيد  من الراع. أضاف: إن مروع 
الثامن  القرن  بفرة  داما  مهموم  الدرس  قاعات  داخل  أو  بإصداراته 
عر، وصعود الطبقة الرجوازية، فهو يدرس نظرية الدراما من خال 
من  وبأكر  شمولية،  نظرة  اأمور  إى  وينظر  الدرامي،  التاريخ  هذا 
فلسفة اجتاعية، وذلك من خال التحليل وقراءة التاريخ وإسقاطاته 
عى الواقع، فيا يخص الطبقة الرجوازية، وبداية عر النهضة حيث 
عر،  الثامن  القرن  منتصف  ي  أوجها  إى  الرجوازية  الطبقة  تصل 
بن  والراع  التدافع،  بحركة  ما يسمى  يحدث  الفرة  تلك  وي غضون 
ومن  قيمها،  برسيخ  تقوم  التي  والرجوازية،  اأرستقراطية  الطبقة 
مجموعة  ظهور  مع  بها،  يشيدون  منظرون  هناك  يكون  أن  الطبيعي 
من القيم، تنتمي إى الفلسفة النفعية واقتصادات السوق، التي تقوم 
اأرستقراطية،  الطبقة  هدم  مقابل  ي  وقيمها  أفكارها  عن  بالدفاع 

تابع:  التهكمية”.  بـ”املهاة  الدامعة  املهاة  استبدال  تم  ذلك  وعى 
تحولنا من فكرة تصدير الفضيلة إى ااقتصاد الحر، فبدأ الفن يحكمه 
ارتباطا  السلعة،  إى  أقرب  اموضوع  وأصبح  والطلب  العرض  قضية 

بالقيم التي بدأت ي طرحها الطبقة الرجوازية. 
وأوضح باسم أن فكرة التدافع تتضح ي بداية النص )البلورة(؛ حيث 
فهناك  نقضها،  تم  التي  لأفكار  إزاحة  وعمل  ونقضها،  اأفكار  هدم 
تهكم عى شكل معن ي املهاة الدامعة باستخدام “اأكليشيهات” ما 
يجعل فكرة التدافع مستمرة، فهناك راع بن الجيل الجديد والقديم 
يتضح من خال شخصيات  الجديد، وهذا  الجيل  من  مقاومة  وهناك 
العرض امرحي “اأب واأم وجيل اأبناء”، فهناك راع ي منظومة 
أفكار  لديها  واأم  اأب  الجديد،  والجيل  القديم  الجيل  لدى  القيم 
زاوية  من  الزواج  إى  ينظرون  والطبقة،  بالفروسية  مرتبطة  مختلفة 
امصلحة، ي مقابل النظرة امختلفة من اأبناء، وذلك وفقا للمفارقات 

امطروحة.
ماهر حسن، رئيس القسم الثقاي بامري اليوم، قال: منذ فرة طويلة 
القاعدة  مع  امتفاعل  الواعي  امثقف  النموذج  هذا  هناك  يعد  م 
امجتمعية، الذي مثله د. سيد اإمام، الذي يبني جرا ثقافيا وتعليميا 
يقتر  أن  ينبغي  فا  يكون،  أن  يجب  ما  وهذا  والشارع،  النخبة  بن 
ترميم  من  بد  وا  العامة،  دون  من  عليهم  حكرا  ويكون  النخبة  علم 
الجاهرية،  للقاعدة  للوصول  مبسطة  خطاب  لغة  وخلق  الجسور 
وعناوين  اللغة  وتبسيط  للهدف  للوصول  العنار  أهم  هي  فاللغة 
الكتب الذي يرمم الجسور، مضيفا: هذا باإضافة إى أن الرجمة ا بد 
أن يكون بها روح امرجم وشخصيته، فهناك فرق بن الرجمة الحرفية 
ينقل  التي  الثقافة  مع  يتوافق  الذي  لثقافته،  امنتمي  الكاتب  وهدف 
أثناء  حتى  مريته  مهموم  اإمام  سيد  د.  حسن:  ماهر  تابع  إليها.. 
الجسور  تلك  ترميم  يقوم عى  التخصص، فهو  ترجمة نصوص شديدة 

وداما ما يختار قضايا مهمة نافعة مجتمعنا وثقافتنا.

 WبMث  pمقيا  Mله ليس   Sالرجم
الكتاب،  أثارها  التي  الجدل  بحالة  سعادته  عن  أعرب  اإمام  سيد  د. 

منوها بأن هذا دليل عى الراء الفكري الذي ساد امناقشة.
أشار د. اإمام إى أنه أثناء اختيار هذا الشكل من الرجمة، فإنه يراعي 
الثقافة التي ينقل إليها ولهجتها، وكذلك الثقافة امرجم عنها ولهجتها، 
والهدف اُمرجم من أجله، مستدركا: غر أن الرجمة ليس لها مقياس 
امحرك  هو  الهدف  امرجم،  هدف  هو  امقياس  يكون  وهنا  ثابت، 
امصطلح  استيعاب  أن  الحرفية،  الرجمة  وليس  للرجمة،  اأساي 
الحرفية  الرجمة  إليها أهم من  امنقول  الثقافة  إيجابيا داخل  وبلورته 

التي قد ُتخل بالهدف.
أضاف: أوليفر سميث هدفه التهكم ا الهجاء، التهكم اإصاحي أنه 
كان صحفيا وكان يكتب صورة قلمية عن امجتمع فيها رصد للحانات 
مهتا  كان  ولكن  العليا  الرجوازية  الطبقة  عن  يتحدث  وم  وروادها، 
يهجو  أن  امعقول  غر  ومن  الدنيا(  الرجوازية  )الطبقة  العال  بأمر 
القاعدة، ولكنه كان يتهكم  جمهوره. فهو كصحفي يحتاج زيادة تلك 
لغة عدائية تصل  الهجاء فهو  أما عن  السلوكيات بغرض اإصاح،  من 
للُسباب وهي غر مستحبة ي الحوار الذي يحمل هدفا بناء، فقضية 
عدائية  إزاحة  فهو  الهجاء  أما  وااستقطاب،  اإزاحة  تحمل  التهكم 

فقط.
”ｽاkاابت  Sمiص“  ﾅاﾏعن  lاختيا  Qسب

واملم  اأدبية  باللغة  املم  بن  فرقا  هناك  أن  اإمام  سيد  د.  أوضح 
امتلقي  يراعي  فإنه  لذا  وإليه،  منه  امرجم  والقالب  اأدبية،  باللغة 
موفقا،  كان  العنوان  اختيار  أن  يظن  فإنه  هذا  ضوء  وي  وثقافته، 
مجتمعنا  عى  امرآة  بانعكاس  سمث«  »أوليفر  قصده  ما  إن  حيث 
هو “امسكنة” ي لهجتنا وثقافتنا العربية، مشرا إى أنه رغم اختاف 

الثقافات فإن اإنسان هو اإنسان.
ｩﾎللمشر اأساسي  الهiف   ﾏه  Rﾏالفج  iس

وذكر د. اإمام أن لديه جنونا بفكرة امرايات، وتطبيق امنقول ي ضوء 
امرآة العربية وامرية، لذا فإن سد الفجوة هو كل ما يشغله إنجاز 
فإنه  العنوان  اختيار  ي  امبذول  امجهود  رغم  أضاف:  امروع.  ذلك 
ا ُيشغله منه إا ربطه بامضمون، مشرا إى أن الفضيلة الغائبة هي 
الوصول إى “الجمهور” الذي ا بد من الوصول إليه عن طريقة دراسة 
تطور تركيبته الثقافية، وا بد من جذبه أنه الحكم الحقيقي. وي هذا 
الصدد يكون مبدأ “العقانية” الذي طاما تغنينا به وتغنى به الغرب 
وكانت  عر،  الثالث  القرن  ي  تأسس  امفهوم  أن  إى  أشار  قبل.  من 
ظهرت  امقابل  وي  وتسليعها،  بالسوق  القيم  دمج  أوروبا  به  تعني 
الفلسفة النفعية وهذه هي “صدمة اابتذال”، وقد أشار لهذا امفهوم 

د. صاح قنصوه ي نظرية “القيمة ي الفكر امعار”. 
ياحق  يظل  سوف  أنه  عى  بتأكيده  الندوة  اإمام  سيد  د.  وختم 
التطبيق  بن  شتان  أنه  قريبا،  ُمارس  أن  متمنيا  النظري،  اإطار  هذا 

والنظرية.
من  عدد  إى  اإمام  د.  أشار  فقد  امروع،  حلقات هذا  بقية  عن  أما 
الغائبة”،  “الفضيلة  طبقة”،  “انتحار  منها  الطريق  ي  التي  الكتب 

“اميلودراما”، و”الرومانسية”.

 ﾀداخ ﾍتlبلوﾎ المصطلح  NMاستيع  :ﾁMاإم  iسي
Sفيmالح  Sالرجم إليهM أهﾄ من  المنقول   SفMالثق
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القﾏمي   oكmالم  ﾄنظ  ،hاﾎＲال  ﾄيmلتك استمmاlا 
 ﾓعل الخﾏلي   iمحم المخＲج   SسMئmب للمسＲح 
 ﾄيmلتك حفا   ،SلعتبMب القﾏمي  المسＲح   Sخشب
 ،»ﾔiشmالم »سهر   ﾔmالمص المسＲح   sيoيF
 ﾁﾏي  ｼلjﾎ العMلمي،   Rأmالم  ﾁﾏي مع  تoامنا 
 .plMم  ٧  ｸافﾏالم المMضي   ﾀقب  ?Mبعlاأ
 iعب  pيناF  .h  SفMالثق  Rmيnﾎ  ﾀالحف  mحض
قطMع   sئيl  ｽجا  ｽخا ﾎالمخＲج   ،ﾄايiال
 ﾀعيMسمF ﾎالمخＲج  الثقMفي،  اإن∨ا¥   ﾅﾎEش
للمسＲح. الفي   Wالبي  sئيl  lمخ∨ا

تابعها: محمود عبد العزيز – ياسمن عباس

الثقافة، عن سعادتها  الدايم، وزير  الدكتورة إيناس عبد  أعربت 
الفن  تاريخ  بتشكيل  يقومون  عظيمة،  قامات  وسط  بوجودها 

وإثراء الحالة الفنية للمرح امري.
امرشدي  سهر  الفنانة  مع  ذكرياتها  بعض  الثقافة  وزيرة  وروت 
فرنسا، ووجهت  أثناء وجودها ي  كرم مطاوع  الراحل  وزوجها 
وسعيدة  اأول،  اللقاء  يوم  أنى  لن  قائلة:  للمرشدي  حديثها 

بحضور هذا التكريم الذي هو حلم كل فنان.
امخرج خالد جال قال: امخرج الراحل كرم مطاوع كان أستاذي 
ومثي اأعى، ورت عى خطاه منذ أن درس ي ي امعهد، وكان 
سببا من اأسباب ي أن أكون حارا ي امشهد اليوم، مشرا إى 
وهذا  الفنية،  الساحة  عى  الفنانات  أهم  من  مطاوع  حنان  أن 
ليس بغريب عى ابنة كرم مطاوع وسهر امرشدي أعظم فنانات 
يتمنى  بطات  مخرج  كل  ذهن  تابع جال: ي  امري.  امرح 
العمل معهم، وكان ي ذهني ثاث من أيقونات امرح امري 
وسهر  جميل،  سناء  أيوب،  سميحة  وهن  معهن،  العمل  منيت 
كان  وأنه  جدا،  كبرة  قامة  امرشدي  سهر  أن  مؤكدا  امرشدي، 
يشاهدها منذ السبعينات والثانينات، ويتابع إحكامها لطريقة 
بعمل واحد يجمع  يقوم  أن  وقفتها عى خشبة امرح، متمنيا 
واحد،  مرح  خشبة  عى  أيوب  وسميحة  امرشدي  سهر  بن 

واصفا إياه بـ»لقاء السحاب«.
التحية  للمرح،  الفني  البيت  رئيس  مختار،  إساعيل  ووجه 
ونحتضن  نشارك  أن  يسعدنا  قائًا:  والحضور،  الثقافة  لوزير 
الكبرة  الفنانة  وهي  امري  امرح  نجوم  من  نجمة  تكريم 
امرح  خشبة  عى  يقف  لفنان  تكريم  فكل  امرشدي«،  »سهر 
هذا  داخل  يعمل  من  ولكل  القومي،  للمرح  أيضا  تكريم  هو 

امرح العظيم.
إن  للمرح،  القومي  امركز  رئيس  الخوي،  محمد  الدكتور  وقال 
يقدموا  أن  استطاعوا  بالحفل  الفنانن  من  العظيمة  القامات 
عامة،  الفنية  الحياة  ي  يؤثروا  وأن  اإنسانية،  للقيمة  ماذج 

وامرحية خاصة.
استهلت فقرات الحفل بتقديم فيلم تسجيي عن الفنانة “سهر 
عى  ووقوفها  امرح  مع  مشوارها  عن  فيه  تحدثت  امرشدي” 
خشبة امرح القومي، وأنها دخلت امرح القومي وعمرها ٩ 
سنوات مع عمها وأخيها الشهيد صاح، وحرت وقتها مرحية 
عامية كانت تؤديها الفنانة سناء جميل، والفنان محمد الطوخي، 
وقد عرت عن سعادتها بتلك اللحظة قائلة: »فرحت يومها فرحة 

دخلت قل ماطلعتش لحد دلوقتي«.
وإما  فقط،  ممثلة  تكن  م  امرح  ي  أنها  امرشدي  وأضافت 
متفرجة أيضا؛ حيث شاهدت كبار الفنانن منهم سميحة أيوب، 
نبيل  مطاوع،  كرم  غيث،  الله  عبد  غيث،  حمدي  رزق،  أمينة 
األفي. وأشارت امرشدي إى دور لجنة تحكيم امرح امدري، 
اللجنة  وكانت  امدري«،  امرح  بنت  »أنا  قائلة:  اكتشافها  ي 
تضم الفنان نور الدمرداش، عبد الرحيم الزرقاي، وحسن رياض، 
»ازم  وقتها  ي  وقالوا  الكبار،  هؤاء  رأيت  أن  الرف  ي  وكان 
بامعهد  التخرج  لجنة  أيضا  وهناك  تابعت:  امعهد«.  تدخي 
وقتها  وتخرجت  أردش،  وسعد  الرقاوي،  جال  تضم  وكانت 
امثقف  الفنان  أن  إى  مشرة  جوليا«،  »ميس  امرحي  بالعرض 

وصاحب القضية هو الذي يعطي ُبعدا آخر للفنان.
قائلة: “كنت  الشهيد،  أخيها  الحديث عن  تطرقت بعد ذلك إى 
وقتها  وكنت  الشهيد،  )صاح(  أخويا  خر  ي  وجاء  الكواليس  ي 
محتاج  الوطن  أن  وحسيت  أكتوبر(،  ي  )حدث  مرحية  أقدم 
إنِت”،  أو  أنت  أو  أخويا  كان  سواء  بيه  يضحي  قوي  عزيز  حد 
متابعَة: “امرح ده زي ما ضحكت ورقصت فيه.. بكيت كان 

من قلبي فيه”.
من  الكثر  القومي  امرح  عى  “لعبت  أيضا  امرشدي  قالت 
)سالومي(،  اأحمر(،  )النر  أكتوبر(،  ي  )حدث  منها  اأدوار، 
ورقصت وغنيت ي )إيزيس( ي حضور رئيس الجمهورية وحرمه 

Mيمهmتك  Sليل في 

»مطﾎMع«  hﾏجﾎ  ﾍينقص  ﾄيmالتك  :ﾔiشmالم سهر 

المliسي..  المسرح  بنت   Mأن المmشiي:  سهر 
ﾎالمسرح هو حياتي
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وكبار رجال الدولة ي افتتاح امرح القومي عقب ترميمه”.
تأرشف  رائع،  سحري  عام  السينا  أن  إى  »سهر«  وأشارت 
للمجتمع. أضافت: »أحببت اأفام التي قدمتها وكانت محطات 
مرمر،  اسمها  بنت  حكاية  )البوسطجي،  ومنها  حياي،  ي  مهمة 
عودة اابن الضال، السيد البلطي، يا رب توبة، حكمتك يارب(«. 
الثقافة  لوزيرة  والتحية  الشكر  امرشدي  سهر  الفنانة  ووجهت 
اإنتاج  قطاع  رئيس  وامخرج خالد جال  الدايم،  عبد  إيناس  د. 
الفنانن  لكل  الشكر  وجهت  كا  التكريم،  هذا  عى  الثقاي 
عن  وأعربت  بها.  لاحتفال  التكريم  حروا  الذين  والفنانات 
أيضا:  امرشدي  قالت  القومي.  امرح  ي  بتكرمها  سعادتها 
امرح هو حياي، فكل أعاي وتاريخي امرحي مثابة متنفس 
ي ي الحياة، موضحة أن رقم 7 أصبح له دالة جيدة، خصوصا 

أنه يوم تكرمها.
لكل  التحية  امرشدي  وجهت  للمرأة  العامي  اليوم  ومناسبة 
اإنسانية  حياتها  ي  وأثروا  بجوارها  وقفن  الاي  السيدات 
التي تعلمت منها معنى  )أمي(  أولهم  والفنية، أوضحت »وكان 
اأمومة والتحدي، ونور عيني )بنتي( حنان مطاوع زهرة حياي 
التي أرى فيها نفي«، مؤكدة عى أن ما ينقص هذا التكريم هو 
التحدي،  روح  بداخلها  خلق  الذي  مطاوع«  »كرم  الفنان  وجود 

وبث فيها الثقة.
امرشدي«،  »سهر  الفنانة  نجلة  مطاوع،  حنان  الفنانة  وأعربت 
عروسة  اليوم  أمي  أرى  وقالت:  والدتها،  بتكريم  سعادتها  عن 
ُكرمت  وقد  مر،  الدنيا  أم  وي  الثقافة،  وزارة  بيتها  ي  تكرم 
هو  بادها  ي  تكرمها  ولكن  قبل،  من  العربية  الدول  معظم  ي 

التكريم الحقيقي الذي أعتره تكرما شخصيا ي.
الحياة، وكامة أراري،  الفن سندي ي  وتابعت: فهي بعيدا عن 
وي  طفولتي،  منذ  أحامي  تشاركني  وكانت  اأول،  ومستشاري 
مؤكدة  وامبادئ،  القيم  من  الكثر  تعلمني  كانت  امراهقة  فرة 
الفن  من  والكثر  الكثر  لديها  زال  ما  كفنانة  امرشدي  سهر  أن 

والعطاء، وقريبا سرونها ي أعال مختلفة.
مثاا  امرشدي«  »سهر  الفنانة  والدتها  أن  عى  حنان  وأكدت 
لإخاص بشكل عام، إخاصها لزوجها الفنان الراحل كرم مطاوع، 
أن  إى  مشرة  ولجرانها،  طنطا  ي  وأهلها  أرتها  وإخاصها 
اأعباء  تحمل  عى  والقدرة  بامسئولية  اإحساس  لديها  والدتها 
لقاء  أول  إن  الهجري  نشوى  الدكتورة  وقالت  الوقت.   طول 
الراحل  الفنان  مرض  أثناء  كان  امرشدي  سهر  بالفنانة  جمعها 
كرم مطاوع، وكانت وقتها رئيس قسم القلب مستشفى الشارقة 
سهر  ومن  امري،  السفر  من  اتصال  جاءي  وتابعت:  دي.  ي 

مطاوع«  »كرم  الفنان  إى  فذهبت  النجدة،  تطلب  امرشدي 
التام  التوقف  من  أسبوعن  بعد  ولكن  سيمثل،  بأنه  وطأنته 
أنور  »أسامة  الراحل  الكاتب  أعالج  كنت  أضافت:  التدخن.  عن 
مسلسل  ي  صغرا  دورا  »سهر«  أعطيت  أنا  ي:  وقال  عكاشة«، 
الدور  هتخي  سهر  »ماتقلقش..  له  فقلت  الحلمية«،  »لياي 
الشخصية  وقدمت  هذا  فعلت  وبالفعل  كبرة«،  حاجة  الصغر 

بشكل رائع بشهادة »عكاشة«.
الكاتبة سكينة فؤاد قالت إن مر تجدد قوتها الثقافية مبدعيها 
العظيم،  الوطن  هذا  قوة  من  أصبحوا  الذين  وكتابها  وفنانيها 
وجزءا من مكونات القوى الثقافية، أضافت: ومن هؤاء الفنانن 
لـ»سهر«  أحبها  التي  اأدوار  من  وتابعت:  امرشدي«.  »سهر 
الضال«،  اابن  »عودة  ي  و”فاطمة”  و”إيزيس”،  “سالومي” 
مع  و»البوسطجي«  مرمر«،  اسمها  بنت  »حكاية  ي  ودورها 

حسن كال.
إن  قالت  اأسبق،  اإعام  وزير  الدين،  رف  درية  الدكتورة 
فقد  واموهبة،  واإتقان  بالجودة  مرتبط  امرشدي«  »سهر  اسم 
استطاعت مع زوجها الفنان الراحل كرم مطاوع، ونجلتها الفنانة 
حنان مطاوع، أن مثلوا عائلة منفردة ومتفردة جدا، وجميعهم 

يتميزون بهذه امثالية الفنية.
نتذكر  أن  بد  ا  قطًعا  امرشدي«  »سهر  نتذكر  عندما  وتابعت: 
الضال«،  اابن  »عودة  »البوسطجي«،  الحلمية«،  »لياي  معها 
الفني،  الوسط  تؤرخ مسرة طويلة ي  أكتوبر«، فهي  »حدث ي 
ولها بصمة واضحة عى صورة امجتمع امري التي قدمتها عن 

طريق أعالها الفنية.
امرشدي  سهر  الفنانة  إن  الدهشان  السام  عبد  الفنان  وقال 
مواقف  سهر  بالفنانة  تجمعني  أضاف:  الوطن،  تراب  تعشق 
الوحوش«،  مع  »موعد  مسلسل  آخرها  كان  كثرة،  فنية  وأعال 
الطيبة  امرية  اأم  ومثل  الناس،  بحب  تتمتع  فنانة  فهي 
وأشار  فنية.  قيمة  لنا  قدموا  الذين  القائل  من  وتعتر  اأصيلة، 
»عبور  عرض  تقديم  أثناء  زارتهم  الفنانة  أن  إى  الدهشان 
وهتفت  مر  بعلم  وأمسكت  امرح  عى  وصعدت  وانتصار« 
منتهى اإخاص »تحيا مر.. تحيا مر« ما بداخلها من وطنية 

كبرة.
أجمل  هي  امرشدي  سهر  إن  حمدي  مديحة  الفنانة  قالت  كا 
فنانات جيلها، موضحة أنها أبناء جيل واحد، وأنها اشركت مع 
امرشدي ي أعال كثرة سواء عى امرح أو التلفزيون، ولنا مع 

بعض ذكريات جميلة.
الله مرف إن سهر امرشدي فنانة كبرة  الفنان عبد  بينا قال 
العاي  امعهد  ي  زماء  كنا  عندما  بدأت  بها  عاقتي  وقديرة، 

للفنون امرحية.
لها  تنبأ  سهر  الفنانة  مع  تعامل  من  كل  أن  مرف  أوضح 
يؤكد  اليوم  تكرمها  وأن  حدث،  ما  وهو  وباهر،  كبر  مستقبل 
صدق نبوءتهم. تابع: وعندما يكرم الفنان ي مجده يكون ذلك 

تأكيدا لجمهوره بأن فنه كان فنا حقيقيا يستحق ااحتفاء.
وقالت الفنانة مشرة إساعيل إن الفنانة سهر امرشدي تستحق 
رموز  من  رمزا  وتعد  كبرة  مرحية  فنانة  فهي  التكريم،  هذا 
امرح امري، مشرة إى أنها عملت معها ي »حكاية با بداية 

وا نهاية«.
كا قال الفنان أحمد عبد الوارث إن الفنانة سهر امرشدي من 
حدث،  لكنه  تأخر  تكرمها  وأن  امري،  امرح  فنانات  أهم 
مشرا إى أنها قامت بتجسيد الكثر من اأعال العظيمة سواء 

ي امرح أو السينا أو التلفزيون.
وناشد عبد الوارث وزارة الثقافة أن تهتم بتكريم الفنانن الكبار 
قبل أن يرحلوا، أن هذا التكريم هو الذي يجعل الفنان يشعر 

بأن مرة إنتاجه قد نضجت.
بكر،  أمال  أيوب،  سميحة  الفنانن:  من  كبر  عدد  الحفل  حر 
أمال رمزي، أنوشكا، أحمد عبد العزيز، ويوسف إساعيل مدير 

فرقة امرح القومي، وآخرون.

الفن  الكثر من   Mيهiل nال   Mع: مﾎMمط ﾅحنا

 ﾅأي فنا ﾄيmتك للمسرح:  الفي  البيت  lئيس 

بعمﾀ يجمع سهر   ﾄأحل خMلi جال: 

ﾎالعطMء

القومي للمسرح   ﾄيmتك كبر هو 

Nأيو  Sسمحيﾎ يiشmالم
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Tﾏتم  Mلم  ｼاضح
Qفحس  Sالتسليﾎ  Sجmللف  sلي  oملغ عmض 

بطاقة العرضنور الهدى عبد امنعم

اسم العرض: 

اضحك ما 

موت

جهة اإنتاج: 

فرقة امرح 

القومي

عام اإنتاج: 

2018

تأليف: لينن 

الرمي

إخراج: عصام 

السيد
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21 [ نوافذ

Tﾏتم  Mلم  ｼاضح
Riاحﾎ  Sلعمل  ﾅMجهﾎ  Tﾏالمﾎ  ｼالضح يصبح   Mمiعن

أرف فؤاد 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
اضحك ما 
موت

جهة اإنتاج: 
فرقة امرح 
القومي

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: لينن 
الرمي

إخراج: عصام 
السيد

الرمي  لينن  من  كل  فيها  يلتقى  التي  اأوى  امرة  هي  هذه  ليست 
كان  بل  واحد،  مرحي  عمل  ي  البعض  بعضها  مع  السيد  وعصام 
هذا العرض اأخر هو نتاج تعاون طويل بينهم لعروض كثرة سابقة 
أشهرها عى اإطاق كان العرض امرحي: أها يا بكوات، عى نفس 

امرح القومي، الذي سبق له تحقيق نجاح منقطع النظر.
ي هذه امرة أيضا نجح عصام السيد ي خلق حالة من التواصل مع 
أو جمهور ي  أكانوا ممثلن عى خشبة امرح  أجيال مختلفة سواء 
صالة العرض، حيث يعتمد العرض عى تفجر التناقضات وامفارقات 
أكر  يعد  ذاته  حد  ي  نفسه  العرض  اسم  حتى  لنهايته  بدايته  من 
واحدة  صيغة  ي  واموت  الضحك  بن  الكاتب  جمع  عندما  مفارقة 
العرض  رؤية  ولكن  معا،  توحدها  منطقية  وعدم  تناقضها  رغم 
اعتمد  حيث  التناقض،  ذلك  مواجهة  ي  امتلقي  تضع  أن  استطاعت 
همومنا  من  والضحك  والسخرية  اموت  انتظار  موضوع  العرض 
ومصائرنا كا نشاهد ي أحداث العرض امرحي، فالعرض هنا يقوم 
الجندي،  الحلفاوي ومحمود  نبيل  السن  كبار  عى قصة صديقن من 
منهم  وكل  منها  ويسخر  يضحك  التي  وآامه  همومه  له  منها  كل 
العاج،  ويرفض  بالرطان  مريض  )يحيى(  فالحلفاوي  اموت،  ينتظر 
ويرف عليه طبيب نفي قام بدوره زكريا معروف محاولة إقناعه 
مع  دائم  أنه ي راع وخاف  كا  العاج دون جدوى،  باانتظام ي 
ي  يناير  ثوار  مع  للميدان  النزول  أجل  من  وحيدا  تركه  الذي  ابنه 
للثورة؛ ما  أبيه  رافضا فكر وعداء  التحرير  ميدان  امطل عى  منزله 
جعله يعطف عى فتاة شارع قامت بدورها إمان إمام بعد أن عرف 
قصتها وتعاطف معها بعد تعرضها للتحرش التي ستنضم للثوار فيا 
اإصابة،  من  معالجته  الحلفاوي  منزل  ي  أحدهم  وتستضيف  بعد 
الذي قام بدوره تامر الكاشف، وقرر أن يستضيفها ي منزله لتؤنسه 
يتخيل  التي جعلته  الوحدة  تلك  له،  ابنه  له وترعاه بعد هجر  كابنة 
تلك  وكأن  أوقاتا  الحديث  معه  تتبادل  بامنزل  جثة  مع  يتعايش  أنه 
بأداء  وقام  معهم  تصاحب  الذي  ومرضه  وآامه  همومه  هي  الجثة 

دور الجثة حمدي حسن. 
أما محمود الجندي )طاهر( الذي جاء لإقامة مع صديقه هاربا من 
حيث  جارته  استقبال  ومستعدا  الثانية  زوجته  مع  الزوجية  خافاته 
والتي  عثان،  سلوى  بدورها  تقوم  التي  القديم،  الحب  استعادة 
عى  التمويه  مجرد  تستخدمه  وكانت  آخر  رجا  تحب  بأنها  تفاجئه 
عاقتها الجديدة، كا أنه يعاي من جحود ابنته امقيمة بالخارج التي 
وترفض  أرتها  ي  عليها  تربيت  التي  عاداتها  غر  عى  هناك  تعيش 
ي  يفكر  جعلته  الهموم  هذه  كل  والدها،  مشاهدة  لوطنها  الحضور 
والجندي  الحلفاوي  من  كل  يتبادل  بأن  العرض  وينتهي  اانتحار، 
موقع كل منها اآخر كناية عن أنها يتعايشان ي هم واحد وحالة 
شعورية مشركة أا وهي راع اآباء مع اأبناء أو ما يطلقون عليه 

راع اأجيال. 
بعد  الشقة  إى  التحرير  ميدان  ثوار  شباب  بدخول  العرض  ويختتم 
والجندي  الحلفاوي  من  وكل  الصالة  رفة  شبابيك  لهم  تفتح  أن 
يناير   25 ثورة  أن  إى  يرمز  خياي  مشهد  ي  استسام،  ي  يتأمانهم 
اتفقنا  أبينا،  أم  شئنا  حياتنا  ي  واضح  تأثر  ذا  وواقعا  حقيقة  ستظل 

معها أو اختلفنا عليها.
امتعة  من  حالة  تخليق  عى  والقدرة  بالحيوية  التمثيي  اأداء  ميز 

للمتلقي عر التحوات بن اأداء الكوميدي والدرامي.
الطبيعة  عى  حافظت  فقد  عجمي،  لنعيمة  اأزياء  مستوى  عى 
)محمود  الديكور  كان  كذلك  الشخصية،  وماءمة  للحدث  الواقعية 
خال  من  وداات  فكرة  به  ولكن  البساطة  منتهى  ي  الغريب( 

أحيانا  كرفة  التحرير  ميدان  امواجهة  امنزل  رفة  استخدام 
التعبر  أخرى،  أحيانا  الثورة  أحداث  خالها  من  تعرض  وكبانوراما 
الثورة  أحداث  التجسيد  ي  موفقا  جاء  حجازي  لشرين  الحري 
جر  لهشام  التصويرية  اموسيقى  جاءت  امتلقي،  عى  التأثر  وكذا 
امامة  التيات  اختيار  ي  توفيقه  مدى  ولدرجة  الحدث  قلب  من 
مشاهد العرض امرحية م نشعر بها وكأنها جزء متازم من حياة كل 
الشخصيات امرحية، كذلك قامت اإضاءة امرحية ي العرض بدور 
هام حيث م تكن مجرد إضاءة عادية بل نجحت أن تكون موحية ي 

دااتها كا حققت امتعة البرية بألوانها وطريقة توزيعها.
الفيلمية  امادة  هو  العرص  ي  التقنية  العنار  أبرز  أحد  ولعل 
السيد،  عصام  أحمد  بإخراجها  قام  التي  مابينج(  )فيديو  باستخدام 
وشكل  وحجمها  الديكور  عى  امادة  عرض  أماكن  بتحديد  وقام 
تحويل شخصيات  التقنية ي  تلك  نجحت  رضا صاح، حيث  ظهورها 
ممثي  تشارك  امرح  عى  حقيقية  شخصيات  إى  الفيلمية  امادة 

تلك  بتنقل  بينهم  امتبادل  والحديث  والحوار  الحياة  العرض 
الشخصيات للادة الفيلمية عى حوائط كل أرجاء الشقة أو الديكور.

لغة  عى  الرمي  لينن  وامؤلف  السيد  عصام  امخرج  من  كل  اعتمد 
الداات والرموز ي العرض امرحي، مثلا شاهدنا عى سبيل امثال 
ا الحر شخصية حورية )سلوى عثان( التي جاء اسمها حرية تارة 
وحربية تارة أخرى، كا رأينا الجثة التي ترمز إى هموم وآام يحيى 
)أو نبيل الحلفاوي( التي صاحبها ي العرض، ورأينا ربات تلك الفتاة 
الجميلة الوطنية وتجسيد محاولة التحرش بها عى الشاشة ي إسقاط 

واضح عى أعداء مر ي الداخل ومحاولة الربص بها وإسقاطها.
امشاهد  بعض  ي  اإطالة  هو  امرحي  العرض  عى  يؤخذ  ما  كل 
يحدث  أن  كاد  ما  والجندي؛  الحلفاوي  العرض  بطي  بن  الحوارية 

بعض املل لوا اإبهار العرض ي امجمل بكل مكوناته.
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وإنتاج  عنر،  مناضل  وإخراج  تأليف  )الجلسة(  مرحية  تعكس 
بوصلة  غياب  بعد  يوميا  نعيشه  مرا  واقعا  للمرح،  الفني  البيت 
واانقسامات  الفوى  ثقاقة  وشيوع  ااجتاعي  الخر  عن  القيم 
ينطلق  الدالة  عميق  نص  والطائفية،  واإثنية  وامناطقية  الفكرية 
محطات،  خمس  لها  زمنية  متوالية  ي  دراميا  ليعيش  الراهن  من 

تتوزع عى اآي: 1 - امواجهة
2 - امرأة/ الغرور

3 - امتاهة/ الخداع العقي
4 - الخطة

5 - الجلسة
اإنساي  الفعل  مراحل  مثل  شخصيات  لها  الدرامية  امتوالية  هذه 
وتصوره للوجود والغايات، منها الامري الذي يعمل بخفة ونعومة 
ويرك أثرا مدمرا ي الوعي والسلوك والتواصل وقد مثل ي شخصية 
الشيطان وكبر الجن )سوميا( وجنوده، وهناك الواقع املتبس الذي 
وهو  الخسائر،  كانت  مها  إليها  والوصول  امصالح،  فيه  تتداخل 
أو هدف  حلم  لها  التي  امعارة  السياسة  يطلق عى  أن  ما مكن 

مدونات  ي  وامفكرين  الفاسفة  من  عدد  إليه  وعى  نظر  قديم. 
إى  وسعيه  اإنسان  مشكات  حل  ي  ونجاحها  جدواها  ي  تباينت 
العدل وامساوة والحكم الرشيد، ولذلك يعاي من انقساما وخلطا ي 
الفكر والعمل الذي يؤدي إى نتائج كارثية، وقد مثل هذا الي ي 
مريم امجدلية/ السياسة، وهناك عام التعايش والتواصل الذي يراد 
شخصيتن،  ي  هذا  ظهر  ساخن،  صفيح  عى  مي  بيئة  ي  وجوده 
احتدام  من  الرغم  عى  واآن،  الهنا  ي  اليومي  خطاب  تعيشان 
الواقع من حولها بالتحديات العصية عى العاج والحل، ومثل ي 
الشيخ سليان والقس إسحاق، ومة شخصيات تظهر عى نحو قائم 
امسوغ  الجاي  السبب  إى  تفتقر  التي  اميلودرامية  امصادفة  عى 
وبافيش،  الرجال  أم  مثل  للنص،  الدرامي  امعار  داخل  لوجودها 
إذا كانتا مثابة زوائد تفيد التوكيد، قد تكون ناجحة لغويا، لكنها 
روح  هو  الذي  الدرامي  اإيقاع  تربك  زائدة  الدرامي،  امعيار  ي 
النص وطاقته النابضة بامعنى وامبنى ي نسق ينبغي أن يكون مرنا 

وطيعا مع ضبط جاي يراقب كل صغرة وكبرة ي من النص.
ي  اأنروبولوجي  بنية  عى  امرحي  العرض  النص/  ي  تضافر  لقد 
والحياة،  اموت  وامري،  بالامري  وعاقتها  اإنسان  بطقوس  علمها 
الديني  النسق  حفريات  أو  اآركيولوجيا  وعلم  والحزن،  الفرح 
والفساد  بالسياسة  متعلق  محمول  خال  من  بالواقع  وعاقته 
والعباد،  الباد  أمن  امصالح عى حساب  معيارها  عنها حن  الناتج 
أنساق  ي  لليومي  الحيوية  بالطاقة  نشعر  حن  والبيولوجيا 
عضوي  أصله  النفي  امرض  كون  وكيفية  اليومي،  الكامي  الفعل 
نجد  الدرامي،  النسيج  عى  العلوم  تلك  نقسم  وإذ  وبالعكس، 
وفكرة  اأرواح  تحضر  وجلسات  بالجن  متعلقة  اأنروبولوجيا 
الشيطان فولكلوريا وأسطوريا. أما اآركيولوجي فنجده ي حفريات 

دالة مريم امجدلية ي الدين امسيحي، وثنائية تصورها قديسة ي 
الرين،  اإنجيلن  ي  ومومس  وساقطة  الرسمية،  اأربعة  اأناجيل 
السيد  مع  تواصلت  وحن  للرجال،  محبة  روح  لها  يراها  الذي 
قديسة،  إى  وتحولت  الشيطان،  رجس  من  تطهرت   - ع   - امسيح 
أما  للحوارين.  لسانه  وتكون  جديد،  من  انبعاثه  بعد  امسيح  ترى 
الشارع  مشهد  ي  وحاجاتها،  الناس  حياة  ي  كان  فقد  البيولوجي 

وعاقتها بحياة الناس متمثلة بالشيخ والقس.
انبعاث  وفكرة  والبناء  التهديم  نسق  ضمن  النص  بنية  نفكك  وإذ 
النص من جديد، عى ركام فكرة غر مكتملة، هذا الهدم ومحاولة 
البناء، انطلقت من فكرة معارة، تقول: ا يقن ثابت يقود الحياة، 
امعار، وبالتاي ا نجد  العام  أداء  الشك والنسبية هي معيار  بل 
العام ضمن تقسيمه القديم ي معياره القائد والتابعية، بل أصبحت 
العام  توتر  ودينبة  سياسية  بؤر  واإثنية،  والثقافية  الفكرية  امراكز 
هم  والرابح  تنتهي،  ا  وطائفية  ودينية  إثنية  راعات  ي  وتدخله 
محركو العام الجديد؛ انتعاش سوق الساح الذي هو وقود حروب 
الحروب  مشعي  انتعاش  مع  واليابس  اأخر  تحرق  مشتعلة 
الدينية امتمثلة ي النص/ العرض ي الشيطان وعصبة الجن؛ الذين 
السياي  الهياج  ريعة  التكوين،  ضعيفة  فكرية  مراكز  يحركون 
والديني، وامتمثلة ي مريم امجدلية مع محاولة التخلص من هذا 
الشيخ  ي  متمثلة  ااستقرار  نصاب  إى  اأمور  وإرجاع  التشويش 
تفكرا مركبا ي  امخرج، متلك   - امؤلف  لدى/  الوعي  والقس، هذا 
الوضع  الحل لهذا  أنه دخل ي مأزق  العام من حولنا، صحيح  فهم 
اانتحار  ميلودرامية  ي  النص  فأنهى  حولنا،  من  واملتبس  امأزوم 
الذي جاء خاليا من السبب الفكري الجاي امعقول بوصفه نتيجة 
والعرض  الدرامي/  النص  عمر  ي  تلمسناه  الذي  اأضداد  لراع 

جبار خاط حسن

بطاقة العرض

اسم العرض: 

الجلسة

جهة اإنتاج: 

فرقة مرح 

الطليعة

عام اإنتاج: 

2017

تأليف 

وإخرج: 

مناضل عنر

Sالجلس في 
ﾔiالتح  TلياMجمﾎ الامmئي   TMيmحف
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السياي  الخطاب  بوصلة  اتجاه  غياب  من  ناتج  وهو  امرحي، 
امحتدم  الراع  هذا  عليه وسط  كان  الذي  امخرج،  الكاتب/  لدى 
أن يراجع إى جلسة الزار بقصد التخلص من روح التشويش التي 
الجمهور جزءا من  العام من حولنا، وهو ما يعني أن يكون  تقود 
لإنسان  الخاص  يريد  جمعي  خطاب  وكأنه  بالجلسة،  امشاركن 

واأوطان.
يتفاعل العرض امرحي )الجلسة( مع مبدأ التوازن ما بن امعنى 
وامبنى ي تشكيل العرض امرحي، ي بنية أدائية مفتوحة الحلقة 
للمتلقي  تعطي  والحركية،  والسمعية  البرية  الرسالة  داات  ي 
الحوار  هذا  الفرجة،  ي  إراكه  دون  من  بعد  عن  تأملها  فرصة 
الذهني بن امتلقي والعرض امرحي، ي التحليل والركيب؛ سمح 
للعرض أن يحقق نجاحا ي رسالة اأداء امنضبط ي تسلسل إيقاعه 

والراء الداي لها، الذي اعتمد وبذكاء عى مهارة اممثلن.
واإدراك  للحواس  جاذبا  بريا  بعدا  امرحي  العرض  حقق  لقد 
الجاي؛ إذ نجده ينتقل من الردي - الصوي إى الفعل امعادل له 
بيئة  أوجد  الذي  السينوغراي  النسيج  خال  من  وفكريا،  موضوعيا 
فضا  وتكويناتها،  خطوطها  ي  واأناقة  بالرية  اتسمت  مرحية 
اللوي لأزياء، وغرابة تصاميها وهو ما يزحزح مطية  التناغم  عن 
واماكياج  والجن  الشيطان  أزياء  تتميز  إذ  امرحي؛  الزي  تصميم 
بينها   - والعمل  الفكر  ابتعاد  مع   - الكابوي  أزياء  شقيقة  بأنها 
العمي،  اأساس  حيث  من  تجمعها  الطقوسية  الفاعلية  نجد  إذ 
من  اأنروبولوجي  الحفر  هذا  الثقافية،  الرسالة  من  ي  ويتباينان 
مفتوح  بعدا  للتصميم  التكوينية  للخطوط  أعطى  اأزياء  مصمم 
الدالة بعيدا عن امحلية، ولقد ساعد ضيق الفضاء من تأكيد رسالة 
نسق  ي  تتحرك  التي  اإيقاع  حياة  مراقبة  ي  تتمثل  التي  اإخراج 
فيها  يتفاعل  مرحية  صورة  ي  والحري  والسمعي  البري  يجمع 
امرحين،  رجاء  رأس  اإيقاع  إن  فنية.  وحدة  ي  الكل  مع  الجزء 
ا  فاعلة  تواصلية  له  يريدون  الذين  بامتلقي  لإمسك  به  يتقربون 
امخرج  لدى  الذكاء  من  أجد  ولهذا  امرحي،  العرض  مع  تنقطع 
حد  عى  وامقموع  الحر  بالجسد  وعاقته  الصوت  بإيقاع  ااهتام 
ديكارت  يقول  مثلا  له  تعبر  ا  دالة  دون  من  فالجسد  سواء، 
تلك  يغادر  بذاته  والفن  ميكانيكية”،  جسمية  آلة  مثابة  “يكون 
البوح  إى  تسعى  التي  اإبداعية  الحرية  إى  الثابتة  اميكانيكية 
الجاي امغاير عى كل ما هو مألوف ومطي؛ لذا أجد أن اممثلن 
فعاا،  تواصا  وحققوا  امتلقي،  إى  اأداء  رسالة  إيصال  ي  نجحوا 
وتلك غاية الغايات من العرض امرحي، إن فلسفة اإيقاع تجعل 
استثار  مبدأ  خال  من  الضيقة  البيئة  حدود  ي  حرا  اأداء  من 
الجسد بالحركة اموسيقية امتوازنة - مثلا يقول دالكروز »فالجسد 
امنظر  كان  ولذلك  عليها«،  العمل  ينبغي  التي  اإيقاعية  اآلة  هو 

امرحي بسيطا مع بيئة ضوئية متناسقة، تفاعل معها الجمهور.
امكونة  وعنارها  العرض  بنية  تشكيل  ي  امخرج  استند  لقد 
أولها:  جاي،  وكاها  أساسن،  مفهومن  عى  امرحية،  للصورة 
جاليات  ي  امخرج  أدخلنا  القبح،  استاطيقا  وثانيها:  النفي،  نفي 
وقيا،  سلوكا  الحياة  ي  ننكره  ما  ببساطة  يعني  الذي  القبح، 
نتفاعل معه جاليا ي العمل امرحي، وهذا معناه، إزاحة الجاهز 
للمعالجة  الجاي  التعزيز  من  نوع  إى  الواقعية،  التصورات  من 
امرحية. أما )نفي النفي( الهيكي، فهو عدم معالجة الواقع بذاته، 
بل ينبغي تحويله جاليا؛ من خال نفيه، فالحرب تكون أكر باغة 
امرحي  العرض  ي  توفر  قد  وهذا  بالسام،  جاليا  نعالجها  حن 
ونتائجة،  أسبابه  العري،  الربيع  معالجة  خال  من  )الجلسة( 
تذكرنا  بل  مبار،  نحو  عى  إليه،  بصلة  ا مت  بعامات مرحية، 
به وننكره ذهنيا، وهذا أكسب العرض ديناميكة ي التواصل، ترتبك 
قليا، مع تكرارها الذي مرده التزام امخرج بنقل كل حمولة النص 
ألفاظ  من  وكبرة  صغرة  كل  امرحي،  الغرض  فضاء  إى  اللفظية 
امرحي  العرض  يجعل  وهذا  اممثلن،  لسان  عى  تجدها  النص 
أفقية  ي  امتلقي  أدخل  بكليته،  للنص  اأمن  النقل  بنظام  يعمل 
من  وآخر،  مشهد  بن  قرية  فواصل  مة  إذن  امقطعي،  اإيقاع 
خال اإطفاء امتكرر لإضاءة، ا تريد الكف أو التغير، وهذا أفقد 
العرض ي لحظات كثرة الكيف الجاي، الذي يتفاعل معه امتلقي، 
يكون  )أن  ورأيي  لها،  يسعى  التي  اإضافة  غاية  لديه  مثل  أنه 
امرئية/  العوام  بن  انتقاات  نضمن  تقليدية، حتى  علبة  العرض ي 
مثل  التي  الفنطازية  الرمزية  الامرئية/  والعوام  اليومية،  الواقعية 

عوام الشيطان والجن وامردة(.
فإنهم  سالكيها،  قلة  عى  الحقيقة  دروب  ي  للباحثن  طوى 
دروب  ي  الراكضون  الساذجون  يعلمه  ا  ما  يعلمون  معدودون، 
امداهنة والنفاق اممنهج، إنهم يعملون وا يحصدون إا اأوهام، 
تحية  واأضواء.  الجزاء  قلة  عى  سعداء  فإنهم  الحقيقة،  سالكو  أما 

لفريق عمل مرحية “الجلسة” مخرج ومؤلف وممثلن وتقنين.

الجالية  الروح  تلك  والشيطان،  الجن  مجموعة  الجاي، وخصوصا 
الجامعة لهم، أوجدت نسقا للتلقي يتطور مع زمن العرض، ينكر 
مشهد  أو  أخرى،  تارة  ويومياته  امري  الواقع  مشاهد  مع  تارة 
العرض  دفع  امرية، ما  باللهجة  الحوار  والقس ي مشهد  الشيخ 
أن يكون إيقاعه يفتقر إى التطور وامرونة، فضا عن طول العرض 
فاعلة  وحركية  بنيته،  ي  ثراء  تعطي  جالية  تحوات  دون  من 
اللفظية  النص  حمولة  نقل  امخرج  أن  إى  السبب  ويرجع  للتلقي، 
عى  واإبقاء  منها،  اأدي  الزائد  وقص  ترشيقها  دون  من  بأكملها، 
أو  اأدائية  لاستجابة  ماذج  بإنتاج  تسمح  التي  الدرامية  الحمولة 
التقنية، سواء أكانت عى مستوى السينوغرافيا أم أداء اممثل، عى 
الرغم من الفضاء الحري ذي النكهة الكروجرافية للممثلن، وأكرر 
اأسلوبية  بالدقة  اتسم  الذي  الجن”،  ومجموعة  “الشيطان  هنا 
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Sشخصي  ｽاﾏأح
TMيMحك  hmمج

بدأ مرح الشباب تحت قيادته الجديدة اممثلة ي امخرج عادل حسان 
العروض  تقديم  وهو  أا  الفرقة  هذه  من  اأساي  عمله  ي  فعالياته 
امرحية. حيث بدأ ي تقديم )أحوال شخصية( من تأليف ميرة صاح 

الدين وإخراج أرف حسني.
هذا  أو  الفرقة  لهذه  جديدة  وظائف  يضيف  أن  حسان  يحاول  نعم 
امتحمسن  الشباب  اجتذاب  أو  احتواء  محاولة  حيث  من  امرح. 
امعاهد  حريجي  من  يكونوا  أن  دون  الفنية؛  باموهبة  وامتمتعن 
واأكادميات الفنية. من خال إنشاء ورشة مرحية عامة ومتنوعة تابعة 
للمرح؛ تقبل هؤاء برف النظر عن دراساتهم. ثم السعي أن يكون 
خطة  وضع  محاولة  خال  من  وذلك  مسمى،  عى  اسا  الشباب  مرح 
للعروض تتناسب مع ما يعانيه الشباب أو يحلمون به. وهو جهد مشكور 

بالطبع.
وطبيعي أن هذه امحاوات حتى تستقر وتكون واقعا جديدا فا بد لها 
فإن  ثم  للتحقق، ومن  الازمة  الزمنية  الفرصة  منحها  أي  استمرارية؛  من 
لهو حكم يجانبه  الفشل ي امسعى؛  أو  بالنجاح  امترع  الحكم  محاولة 

الصواب.
بدايات  أن  استشعر  عندما  بأنه  لنا  رح  نفسه  حسان  عادل  أن  امهم 
الشهر تحديدا يحتوي عى  الفعي ستكون ي شهر مارس، وهذا  النشاط 
أكر من يوم مخصص للمرأة سواء عى امستوى امحي أو العامي، فراعى 

أن تكون هذه هي بداياته، ليكون متواما من وجهة نظره مع اأحداث 
الفعلية.

أنفسهم  تقييم  عى  بالقدرة  يتمتعون  العرض  عى  القامن  أن  والحقيقة 
قبل اآخرين، فمطبوع العرض يحمل عنوانن واحدا رئيسيا واآخر فرعيا، 
الرئيي صاحب امساحة الكبرة والضخمة يحمل ااسم، والفرعي يحمل 
اماهية، فنحن أمام )حكايات عن امرأة( كا يقول العنوان الفرعي؛ إذن 

فنحن أمام حكايات. وقد صدقوا.
الدراما،  يقوم نص العرض أساسا عى حيلة ااحتجاز امستخدمة كثرا ي 
امتمثلة ي احتجاز مجموعة من الشخصيات داخل حيز أو مكان ما، ومن 
بأن  بالقول  التعرف والكشف ومن ثم الراع، وناهيك  ثم تبدأ عمليات 
عدة  أو  حقيقي  واقعي  بعد  بها  يكون  أن  اممكن  من  الشخصيات  هذه 
انقسامات لنفس واحدة أو تجاور مجموعة من اأفكار.. إلخ. وأيضا عند 
البناء امكون طبقا مجموعة امحتجزين يكون التعامل مع مكان ااحتجاز 

سواء كان واقعيا رفا أو يحمل رمزا ما.. إلخ.
التعرف  الحيلة ويقفون عند  لتلك  الكتاب  الكثر من  يلجأ  ولكن لأسف 
فقط عى تلك الشخصيات؛ أي أن يقوم كل فرد أو كل شخصية بالحديث 
عن ماضيها؛ أي نكون فقط أمام مجموعة من الحكايات؟ وعندما تنتهي 
ااحتجاز،  هذا  قبل  ماضيها  كل شخصية  أي رد  تعارفها؛  من  امجموعة 

ينتهي العرض؛ وهو ما كان فعا.
ماذا؟  أدري  ا  امخرجن،  من  أن مجموعة  يكمن ي  اأكر  اأسف  ولكن 
الرد  حالة  عند  للوقوف  طبقا  ااختيار  ويكون  التعامل  هذا  عند  تنبهر 
دون الدخول ي عملية البناء الدرامي الحقيقي. فهل يا ترى هذا نابع من 
التفعيل عن طريق وضع كل شخصية ي  يكون  ااستهسال حيث  عملية 
امواجهة ثم رد حكايتها؟ أم أن هناك خلا ي العملية امعرفية أساسا؟ 
أم أن هذا الشكل يتطابق أكر مع العملية الدعائية لوجهة نظر واحدة 

دون أن يكون لها ما يعارضها عى حيز الواقع أو الرد؟
الصحفية  للانشيتات  طبقا  قدمت  الحكايات  من  مجموعة  أمام  فنحن 
امتواترة أو الرامج اإخبارية؛ عن أحوال امرأة ي مجتمعنا، وتم التعامل 
فعا عى طريقة أن يكون امانشيت أو عنوان الحلقة مؤثرا دون التطريق 

منطقية أن تتواكب التفاصيل مع امانشيت أو عنوان الحلقة. عاوة عى 
أنها عناوين معادة قدمت فعا كا تقدم ي الوسائط اأخرى عن طريق 

الرد/ اإخبار فقط.
وقدم امؤلف فيا يبدو أربعا من الشخصيات/ الحكايات من اممكن أن 
تتعاطف مع اثنتن منها؛ ويكون لك موقف ي اآخرتن، ولكن فيا يبدو 
أن امخرج أرادنا أن نتعاطف مع الجميع! فهل تم هذا بإرادته فقط أم 
أن هذا التنوع بن الـ )مع( و)الضد( داء أساسا، دون رغبة امؤلف ولكنه 

أطل من الثنايا دون أن يكون هناك غرض من تقدمه أساسا؟
عى  التحايل  وعملية  القارات،  زواج  قضية  مع  كانت  اأوى  الحالة 
القانون، من خال تصوير مأساة هذه البنت ذات الثاتة عر عاما، التي 
تم معها هذا. وي ليلة الدخلة م تستوعب ما يرده منها الزوج اأكر سنا؛ 
الدخلة!!  ليلة  ي  بجوارها  اموجود  بامقص  وقتلته  نفسها  عن  فدافعت 
ااجتاعي  الردي  تصوير  أجل  ومن  ذاتها  البنت  هذه  ولكن  علينا.  ما 
واأخاقي الناشئ عن عدم قيام أحد طري اأبوين بواجباته، فهذه البنت 
قد هرب أبوها من العائلة وتركها وحدها سابقا؛ ما نتج عنه قيام تلك 
البنت بتمضية وقتها عى شبكة اإنرنت ومشاهدة اأفام إياها! فكيف 
يستقيم هذا مع جهلها ما يريده منها الزوج؟! ستجد أن هذا كان فقط 
ليكون فرعيا مع مانشيت زواج القارات أا وهو اانفصال اأري. قد 
إياها لي يكون هناك طابع كوميدي من سوء  يكون موضوع امشاهدة 

الفهم ي الرد التاي. وايهم إن أر هذا بامانشيت اأصي أم ا.
ي  خاصة  لأرض  البنت  توريث  عدم  قضية  ي  مثلت  الثانية  الحكاية 
الصعيد، من خال تلك البنت التي هربت مع أبيها نتيجة رفض امجتمع 
أن ترث البنت مثل أخيها. وصورت الحكاية هذه البنت امتعلمة امتفوقة 
عى عكس شقيقها اليء اأخاق، وكان هذا الشقيق يقوم ببيع اأرض 
العائلة  ولكن  بالعدل.  تركته  بتقسم  قام  واأب  نزواته.  عى  ينفق  لي 
وقفت ضد هذا التقسيم ما اضطر اأب للهروب مع ابنته! نعم، هذا هو 
ما قدم. وم يقدم لنا تفسر كيف يبيع اابن ما ا ملكه أصا، فاأب عى 
قيد الحياة وم يكن هناك توريث بعد! وكيف يهرب اأب مع اابنة؟ هذا 
الجنوي امتفتح ما يحمل من صفات متوارثة أصقلتها امعرفة والرغبة ي 
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العدل. نعم، كانت الدراما ي عملية الراع ما بن اأب من جهة واابن 
لنا  يقدم  لي  ريعا  مر  هذا  ولكن  اأخرى.  الجهة  من  العائلة  وبقية 

العنوان فقط.
الرد  عن  وقفت  أيضا  ولكنها  رما،  تعقيدا،  أكر  كانت  الثالثة  الحكاية 
فقط. من خال تلك الفتاة التي ارتبط ابن عمها بأخرى وكان عى عاقة 
تلك  أو  الحدث  محور  ولكن  الحدث.  محور  الفتاة  عمه/  بابنة  صداقة 
تقبل  بأنها  متظاهرة  مكانها؛  وتحل  الخطيبة  تزيح  أن  استطاعت  الرواية 
طواعية رطه ي اارتباط، أا وهو أا تفكر ي العمل وأن تتفرغ للمنزل. 
إى  اموضوع  فيؤجل  اأول  طفلها  تحمل  بأن  مطالبته  ي  ترع  وعندما 
ما بعد الوادة وأن يستقيم عود الطفل. وعندما تريد للمرة الثانية يأي 
الطفل الثاي فيؤجل اأمر عدة سنوات أخرى - أي أن هناك اعرافا ضمنيا 
من امرأة ذاتها أنها ا تقدر عى العمل ي أعوام الحمل والرعاية اأوى 
وتستغل  كمحامية  العمل  تطلب  أنها  امهم  أعوام.  تستمر  التي  للطفل 
ودخلها  ارتفعت  امعيشة  تكاليف  أن  باموافقة  اأب  إقناع  أطفالها 
كان  الذي  يريدون،  الحصول عا  اأطفال فرصة  العمل سيمنح  اآي من 
ااقتصار عى دخل اأب فقط حائا دون هذا. ونعرف منها أنها نجحت 
الخاص  امستشفى  دخول  اأمر  ويتطلب  اابن  يصاب  وفجأة  عملها..  ي 
الذي يطالب مبلغ ماي ا يوجد مع اأب وا يقدر أن يناله من عائلته أو 
أصدقائه عى سبيل ااقراض حتى. وتهينه اإم - طبقا أقوالها - وتضطر 
لإفصاح عن أنها ملك مبلغا وتدفعه ي سبيل ابنها، وهنا يكون الطاق، 
اعتبارك  ي  دع  نقودها!  تخفي  كانت  أنها  ولكن  الوالد،  أهانت  أنها  ا 
حالة  تركت  أنها  أيضا  السابقة،  الزوج وخطيبته  بن  بالوقيعة  قامت  أنها 
إنها  قالت  أنها  وقبا،  تدفع.  أن  قبل  زوجها  بإهانة  وقامت  تفاقم  ابنها 
لها نقودا عملية مررة. عى هذا  عملت وحقق نجاخا. إذن، فعملية أن 
فيبدو أننا أمام موذج غر سوي كلية ورما سلبياته تفوق اإيجابيات، إن 

كان لها وجود.
الحكاية الرابعة عن تلك التي تحاول أن تتحدث بالفرنسية وتقدم نفسها 
فقرة  نشأتها  أن  لنعرف  اأخريات.  يفوق  اجتاعي  أنها ي مستوى  عى 
تدفع  التي  الظروف  وتحدث  كبرة؛  عائلة  له  ثري  من  تزوجت  ولكنها 

امنزل،  من  تطردها  ثم  خادمة،  كأنها  فتعاملها  معها  لإقامة  والدتها 
ي  اأم  ولكن  سيارتها  راكبة  وهي  اابنة  وتقابلها  للتسول،  اأم  فتضطر 
كأنها   - ااندفاع بسيارتها  اابنة  فتقرر  أمامها؛  تقع  إنها  إعياء حتى  حالة 
عضاا،  مرضا  اابنة  ومرض  اأم.  لتلك  االتفات  دون   - عليها  تدوس 
البحث عن اأم  أمها. وتقرر  وتشفى معجزة أرجعتها لدعوة صادقة من 
ي الشوارع لتطلب منها العفو، ولكنها ا تجدها، إى أن يحروها إليها 
ذات يوم ميتة، وترخ فيا تلك اابنة كيف ماتت تلك اأم قبل أن تنال 

الغفران!
ي  ماتت  متسولة  محض  وهي  وأحروها  ابنتها  أنها  الناس  عرف  كيف 
أصا وهم  بها  ااقران  الزوج عملية  عائلة  قبلت  يهم. كيف  الشارع؟ ا 
أم  واضطهادها  امرأة  عن  حكاية  هذه  هل  أيضا.  يهم  ا  صورتهم؟  كا 

حديث عن الجحود الرف؟
امهم أن ما فات كان هو لب الحكايات، ولكن كيف تم التفعيل مرحيا؟

أسلان  أحمد  الديكور  مهندس  ومعه  حسني  أرف  امخرج  أن  الواضح 
قد اكتفيا بعملية الرجمة ما قاله امؤلف. فهو - أي امؤلف - سعيا وراء 
شخصيات  كأنها  امقهور  العنر  تصوير  من  قبل  من  تقدمه  سبق  ما 
التحقق  عملية  عن  كثرا  أو  قليا  ناقصة  أو  إرادة  ذات  غر  أصبحت 
اإنساي، فقدم لنا الشخصيات عى أنها )مانيكانات( ي محل أزياء حيث 
هذا  يتخذن  وهن  والرابعة  والثالثة  اأوى  الحكايات  صاحبات  شاهدنا 
كانت  وقبا  امحل.  إغاق  عملية  عند  )الفاترينات(  من  وتحررن  الوضع 
فعل  أي  دون  شتى  سات  ي  امحل  صاحب  تصور  فيلمية  مادة  هناك 
قهري واقع عى أي امرأة أو حتى )امانيكانات( ذاتها، فهل هذا التصوير 
عى أنهن ضحايا لرجل واحد؟ أم تصوير أن الحل واحد ي ترفاته إزائهم 
مها كان سمته؟ ولكنه هو صاحب امحل؟ ورما أراد امخرج من خال 
رما.  الحكايات؛  ي  عنهم  أفصح  الذين  للرجال  يشر  أن  السمت  تغير 
وهل  به؟  الرهيب  يتم  ما  داما  الذي  امحل  صاحب  وظيفة  هنا  ولكن 
مع  اأمر  سنقبل  رما  وقت؟  أي  ي  للبيع  عرضة  الشخصيات  تلك  كانت 
والسؤال  هذا.  عليها  ينطبق  ا  اأخرى  الحكايات  ولكن  اأوى.  الحكاية 
اأساي هو كيف أتن لهنا وماذا؟ الحكايات م ترد هذا؟ ولكن ما تم 

قد يكون سعيا وراء ما تواتر أو استباق حالة من التعاطف؛ رما.
والسؤال اأساي: هل نحن فعا أمام محل أزياء أو التصوير كأننا أمامه 

كأداة استعارية لتصوير الحالة؟
أو  التعامل واقعيا  أن يكون  الديكور قررا  امخرج ومهندس  إن  الحقيقة، 
هناك  فليس  كثرا  عليها  يؤكد  م  الواقعية  ولكن حتى هذه  طبيعيا،  رما 
من  ووسط  عنهن.  أخرنا  الاي  الثاث  للشخصيات  سوى  فاترينات 
أعى  من  النازلة  النسائية  واأزياء  الفساتن  تهددت  ويساره  امرح 
عى شاعات، دون أن يكون لها أي وظيفة تذكر سوى أن هذه امناطق 
مشغولة قبا فا يحق للمخرج أن يحرك شخصياته عليها ويكتفي منطقة 

الوسط ومقدمة امرح، فنحن أمام حكايات.
وتقوم  الصالة  من  عى  موجودة  اموسيقية  والفرقة  امرح  دخلنا 
نشاهد  أننا  إى  لإشارة  امكان  بهذا  مقصود  الوجود  هذا  فهل  بالعزف؟ 
اإيهام  كر  عملية  أو  الحدث  ي  ااستغراق  عملية  ي  ندخل  وا  عرضا 
بها  يوجد  ا  العرض  بها  امقام  )ملك(  قاعة مرح  أن  أم  يقولون؟  كا 
مكان لأوركسرا؟ سيؤكد قليا ااتجاه اأول أن استدعاء صاحبة الحكاية 
الثانية كان من وسط الجمهور؛ حيث قررت إحدى الثاث أن تبحث عن 
أي )مانيكان( أخرى موجودة ي امكان؛ فطلعت صاحبة الحكاية الثانية. 
ولكن هذا اإيحاء بهذا ااستخدام قد تم تغييبه ي بقية العرض؛ اللهم إا 
من مرة واحدة تحدثت فيها اممثلة مع الفرقة اموسيقية، فهل كانت تلك 
فأين  بنعم،  اإجابة  كانت  لو  اأول؟  لاتجاه  للوصول  عليها  متفق  امرة 
اممثلة  حساب  فيجب  الثانية  كانت  ولو  هذا؟  تؤكد  التي  امناظق  بقية 

أنها بخروجها أشارت لبعد م يكن موجودا.
عن  فالحديث  وقوا،  فعا  الغالبة  هي  كانت  الحي  تقنية  إن  قلنا  وكا 
التفعيل من خال الحركة واإضاءة سيكون زائدا، حتى لو كانت إبداعات 
هناك من جانب عز حلمي مصمم اإضاءة. أما الحركة ودالتها ووظيفتها 
فقد تحدثنا عنها قبا، وكيف أن تصميم امكان كمحل فعي للمابس من 
وم  معينة،  مناطق  قد قرها عى  أخرى،  جهة  من  اأشياء  جهة ووضع 
يتم  أن  اممكن  من  أو حركة  بأي شخصية  منطقة خاصة  أي  هناك  تكن 

تأويلها، وهذا ليس عيبا بل اتساق مع الحكايات كا قلنا.
أما اأداء الغناي، ومع اعراي بأن حازم الكفراوي هو ملحن درامي جيد، 
وعازفة  مغنية  هناك  نعم،  ااستخدامات.  عند  متوقفا  نفي  أجد  لكنني 
ي نفس الوقت تؤدي ي أول العرض وبعض مناطق منه. مقاطع تعقيبية 
سواء  العام  الضمر  وظيفة  اتخذت  أنها  أي  إلخ؛  ملخصة..  أو  شارحة  أو 
لسان  عى  غنائية  مقاطع  هناك  كانت  ولكن  امتلفي.  أو  للمخاطب 
ومرة  بنفسها،  أغنيتها  امرح  عى  الشخصية  تؤدي  ومرة  الشخصيات، 
اأخرى،  الشخصية  تقوله  أن  امفرض  من  ما  بأداء  امغنية  تؤدي  أخرى 
اممثات  أصوات  مع  تتواءم  ألحان  وضع  عن  الكفراوي  حازم  عجز  فهل 

الاي اخرن لأداء؟
أنها موضوعة ي  وبالنسبة لأغنيات نفسها فقد كتبها امؤلف نفسه؛ أي 
العمل وجزء منه، ا زائدة افراضا. ولكن أن تكون هناك أغنيتان  صلب 
فهل  أسئلة،  من  بعضا  أيضا  يثر  النمر  وأمن  آخر،  شاعر  من  متخذاتان 
كانتا من اقراح امخرج مثا وعجز امؤلف الشاعر أن يأي ما يطمح إليه 
امخرج؟ ولو كان هذا، أم يكن من اأجدى ساعتها إحالة كل اأمر للنمر، 
ما أنه ملك أكر أن يعر عا يريده، خصوصا أن تعدد العقول ي العمل 

قد يفسح مكانا إبداع أكر؟.. إلخ.
لنعرف أيضا أن امخرج قد وفق بصورة معقولة ي اختيار امؤديات، فهن 

يراوحن بن صاحبات الخرة والواعدات. ما يتواءم مع حالة الراوية.
مكافحة  خطابات  كا  الخطابات،  هذه  مثل  ي  يثري  ما  أشد  ولكن 
هو  للمرح  يذهب  الذي  فالجمهور  تقدمها،  مكان  هو  مثا  اإرهاب 
ا  باأمر  إخباره  يتم  فقط  وإما  كبر،  لحد  بالقضية  معني  غر  جمهور 
اأمر  لصاحب  الذهاب  علينا  فيجب  امعالجة  أردنا  وإذا  معه،  معالجته 

أو امشكلة.
الشباب،  مرح  مع  حسان  عادل  بتجربة  استبشارنا  مع  هذا  كل  نقول 
ثم  جدا  جيدة  حالة  ي  بالبدء  امتبع  امري  اأسلوب  عن  خرج  فهو 
تحتمل  التي  بالتجربة  يقوم  أن  آثر  ولكنه  ينتظرها  م  بيانيا.  النزول  يتم 
لغاية.؛  للوصول  كيفيته  لتحسن  سيؤدي  ما  هو  السر  أن  مقررا  اأوجه، 
مقبولة  بصورة  أوا  لنبدأ   - أصحاب  من  به  علمي  حد  وعى   - أنه  أي 
ومن ثم نعمل عى أن يكون البيان صعودا، فهو بهذا العمل يقول فقط 
البعض  يختلف  أن  اممكن  أعاا من  الشباب موجود ويقدم  إن مرح 
تقوم  أي  امرحلة؛  بانتهاء  الواجب سيكون  والحكم  معها.  يتفق  أو  عليها 
بها.  الخاصة  العرض  قاعة  لها  يكون  وأن  دفعاتها  بتخريج  الفنية  الورش 
قاعة مرح ملك الصغرة قد تكون أجرت امخرج وقبا امدير عى البدء 
بأن  فوجئ  قد  امخرج  يكون  ما  بل  الحسبان،  ي  يكن  م  معن  بشكل 
مرح ملك هو مكان عرضه، ليأخذ وقته وليمنح مرحه حتى كون لنا 

ساعتها الحديث بعد فرة عن التجربة ي امجمل.



    [

ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

19 مارس 2018العدد 551

26رؤى [

ﾅﾏفoيع  ﾄنهF
Sيmالح لحن 

داما ما أفتقد تاريخ اأمم إى يء ما، داما ما حمل نفس امعاناة، 
فحتى أعظم العصور احتكر حكامها تلك العظمة أما شعوبهم فلم 
والعطش  الجوع  الفقر  سوى  جانب  العظمة  تلك  من  لهم  يكن 
الحرية  وها  داما  مفقودتان  حلقتان  هنالك  فكان  اآمة،  والقيود 
والعدالة، فخرجت الشعوب ثائرة عى مر العصور باحثة عن هاتن 

الحلقتن، ولكنهم داما ما عادوا فارغن »إذا عادوا«.
وامؤلف  صابر«  الله  »عبد  امخرج  أخذنا  الثورات،  عن  وبالحديث 
م  مكان  وإى  قديم،  زمن  إى  زمنية  رحلة  ي  جال«  »محمود 
أمام ثاثة مصلوبن ي أحد  لكننا اآن وهنا  نهائيا،  يشر إى اسمه 
اأوامر  ليلقي  يظهر  وملك  التعذيب،  آثار  عليهم  تظهر  امعتقات 
وشخص  شعبه،  عى  الخطابات  يلقي  وأحيانا  أحيانا  جاديه  عى 

معذب أيضا لكنه خارج اأحداث.
الذين  الخلف  ي  امصلوبن  عى  لنتعرف  اأحداث  تبدأ  بعد،  أما 
امصلوبن،  أقدم  وهو  أحدهم،  ليكشف  ساخر  حوار  بينهم  يدور 
أمامنا  يراءى  خياله  ليبدأ  الوحدة،  تلك  ي  الخيال  قيمة  عن 
تعلم  ا  التي  وأمه  الكفيف  أبيه  عى  ونتعرف  امرح  مقدمة  ي 
امصلوب  مخيلة  أخرى  مرة  أمامنا  يراءى  ثم  ابنها،  غياب  سبب 
يتضوران  واللتن  الصغرة  وطفلته  زوجته  عى  نتعرف  الذي  الثاي 
جوعا لفقدانها عائلها الوحيد، أما امصلوب اأخر فهو ساخر من 

أخيلتهم.
مع تطور اأحداث نكتشف أن هناك ثورة قامت ي تلك الباد من 
الثائرين  هؤاء  عى  القبض  وتم  والحرية،  والعدالة  الحقوق  أجل 
أبوه  أما  اأول حرة عى ولدها،  الثائر  أم  ماتت  أن  إى  وصلبهم، 
فهو فخور بابنه امتفاي الباحث عن الحق، أما الثائر الثاي فيموت 
عى الصليب، ويذهب الجادون ليعلموا زوجته لنكتشف أنه ليس 
لديه طفلة إما كانت محض خياله، والثائر اأخر موت ابنه جوعا 

بعد أن فشل ي رقة ما يشبعه.
قصته  ويروي  شنقه  ليتم  النهاية  ي  الحدث  خارج  امعذب  يأي 
بن  حرب  وتدور  موت  ثم  ثائرين،  الثاثة  قصص  بن  الدامجة 
أن  عى  دالة  ي  رمزي  بشكل  الثائرين  من  اموى  وبن  الجادين 
الراع  تجسد  حرب  وهي  مستمرة  فالتضحية  النهاية  ليس  اموت 
من  الداخي  راعه  بعد  الجادين  قائد  يتحول  ثم  من  اأساي، 
وهو  الغائبة  الحرية  ويري  السخط  إى  والطاعة  والسمع  الرضا 
بامي«،  »الدكتور  ي  بدانيال  تذكرنا  محة  ي  بالعرض  اآخر  الراع 

ويخرج املك يلقي خطابا عن الحب بينه وشعبه من عامه اآخر.
انقسمت اأحداث إى خط درامي أساي وهو امصلوبون ي خلفية 
امرح، وأكد امخرج عى تلك اأساسية عن طريق إلصاقهم بقطع 
ديكور كبرة ي هيئة صلبان؛ ما جلعهم أكر لفتا للنظر، ي مشهد 
كانوا  أنهم  الصبور، كا  عبد  الحاج« لصاح  »مأساة  ببداية  يذكرنا 
دوما حارين عى خشبة امرح، أما الخطوط اأخرى فهي ثانوية 
عى  متباعدة  إضائية  بؤر  ي  ظهروا  الذين  ثائر  كل  لخيال  متفرقة 
وكانوا  امأساة،  وربطتهم  النهاية  ي  اجتمعوا  ثم  امرح  مقدمة 
هو  اأخر  الثانوي  الخط  ومثلهم  اأخرى،  ويختفون  تارة  يظهرون 
الشخص امعذب الذي يتحدث بصوتهم جميعا ويعلق عى الحاكم 
وخطاباته امنافية للواقع، أما الحاكم فكان ظهوره نادرا لكنه حاما 

يظهر يتوسط خشبة امرح ليصبح ي أكر مناطقها قوة.

عى الرغم من سات اأسلوب الواقعي ي العرض، فإن عدم إعطاء 
تكرار  عن  عر  فهو  اأسلوب،  ذلك  كر  مسميات  الشخصيات 
أو  أزمنة  أو  أي مسميات  التجريد من  الحدث ومطيته عن طريق 
عنار  عدة  ي  الرمزي  واأسلوب  امجاز  استخدم  أنه  كا  أماكن، 
بداية من اسم العرض »إنهم يعزفون« التي أشار بها لصوت الثورة، 
عند  متأما  ظام  كل  من  يجعل  الذي  واأم  الجوع  العذاب،  صوت 

ساعه لذلك العزف.
»منة  بتصميمه  قامت  الذي  الديكور  ي  امجاز  استخدم  كا 
تشر  امرح  جوانب  عى  عنكبوتية  بشباك  امتأ  الذي  الجنايني« 
كا  ينتهي،  متى  وا  بدأ  متى  نعلم  ا  وعذاب  مزمنة  أزمة  إى 
استخدم الصلبان التي طاما اعترناها رمزا للتضيحة تذكرنا بامسيح، 
التي وضع عى أعاها ابن الطبقة اميرة  كا استخدم امستويات 
كل  عى  اأزمة  عمومية  لتوضيح  شأنا  اأقل  اآخرين  وعى  ماديا، 
النهاية  وي  الجميع،  عى  والطغيان  الظلم  عمومية  الطبقات، 
كا  إذن،  فالتضحية مستمرة  أكر صليب  الجادين عى  كبر  صعد 
استخدمه بشدة عى مستوى الحوار فنجد أحد الثائرين يقول »لقد 

التصقت بالصليب« ي إشارة إى ااعتياد عى القيود.
نعرفها،  ا  بعيدة  زمنية  حقبة  إى  ليشر  امابس  امخرج  استخدم 
مؤلفها  اموسيقى  أما  صابر«،  »أمرة  بتصميمها  قامت  التي 
ي  وإثارته  امتفرج  تحفيز  ي  بدورها  قامت  منصور«  »مصطفى 

الراعات وامعارك، كا أحزنته عند امشاهد امؤمة، إا أن امبالغة 
اممثلن ما جعله غر مسموع  أثرت عى صوت  اإثارة  ي صناعة 

ي بعض اأحيان.
أحيانا،  الثوار  أخيلة  عى  الضوء  إلقاء  فاستخدمها  اإضاءة،  أما 
أنه  كا  النفوس،  كوامن  عن  لتعر  ألوانها  ي  غرر  أخرى  وأحيانا 
العرض  نهاية  للجادين، وي  املك  أوامر  الحمراء عى  بإضاءته  ركز 
الريعة  استخدمها بشكل مثر لأعن عن طريق اإظام واإضاءة 
امعركة  قلب  إى  بامتفرج  ليلقي  العالية  الطبول  بأصوات  ودمجها 
اأخرة بن الثوار والجادين، كا أنه استخدم اإضاءة للخروج من 
الخط الدرامي اأساي عن طريق اإظام عى خلفية امرح بدون 
إنهاء للمشهد واإضاءة ي امقدمة ثم العودة استكال امشهد ي 

خلفية امرح وهكذا، وقام بتصميم اإضاءة »مصطفى التهامي«.
كان العرض من بطولة محمد الجندي، يوسف اأسدي، كريم فراج، 
مصطفى  صاح،  جنا  رشدي،  مصطفى  خطاب،  رنا  الجوهري،  نادر 

السعيد، جورج أرف، والطفلة ماسة تامر، والطفل محمد تامر.
ُعرض »إنهم يعزفون« ي إطار فعاليات امهرجان العري ي »معهد 
عناره  فكل  العنار  مكتمل  العرض  ويعد  امرحية«،  الفنون 
بن  خليط  عرض  أنه  كا  الدراما،  صناعة  ي  مكمل  بدور  قامت 

الواقع والخيال بشكل يصعب مييزه إا أنه ممتع ومثر للفكر.

بطاقة العرضأماي الشناوي

اسم العرض: 

إنهم يعزفون

جهة اإنتاج: 
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امرحية
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2018

تأليف: 

محمود جال
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تفرغت  مرحيا،  إعدادا  أعدها  أن  بالرواية  شغفني  ذلك  كل 
لكتابته ثاثة أشهر من يونيه حتى سبتمر 2017، وافقت لجنة 
القراءة باإدارة العامة للمرح عى اإعداد وإجازته فنيا، وم 
مني  طلبت  التي  الفنية،  امصنفات  عى  الرقابة  إا  ي  يتبَق 
اأدباء  من  الكثر  سألت  اإعداد،  عى  الرواية  مؤلف  موافقة 
منذ  مريض  موى  صري  الكبر  اأديب  أن  ي  أكدوا  الذين 
سنوات، وظللت أبحث عنه حتى عرفت أن زوجة اأديب هي 
الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، ومجرد أن تحدثت إليها 

عر الهاتف عرفت أنها تليق به وأديبنا يليق بها.
روايته  تتحول  أن  يوافق  موى  صري  بحجم  أديب  تصوروا 

)فساد اأمكنة( إى عمل مرحي ودون مقابل!
التقيت به أول مرة ي 7 يناير 2018 برفقة الشاعر سعد عبد 

الرحمن وصهره الكاتب أحمد زحام.
كان يجلس عى كرسيه.. أول يء فعلته هو أنني قبلت تلك 
اأنامل التي كتبت “فساد اأمكنة”، ثم رأسه التي صاغت تلك 
اأحداث.. رجل ذو دفء إنساي يليق به قوا وفعا، ودار بيننا 
فيا  وقال  اإعداد،  اأمكنة..الرواية..  فساد  حول  طويل  حوار 
الشباب وأنه موافق عى اإعداد، كل ذلك تم  إنه يشجع  قال 
التي  الوجود  أنس  النبيلة  الصحفية  وحفاوة  ضيافته  كرم  ي 

غمرتنا بفيض كرمها.
مني  قد طلبت  الرقابة  كانت  آخر،  لقاء  اأقدار  ثم صنعت ي 
أن يذهب أحد موظفيها إى منزل اأديب للتوقيع أمام موظف 
الرقابة، وذهبت أنا واموظف ي الحادية عرة صباحا يوم 15 
منزله  من  خروجي  عند  مرة،  آخر  والتقيته   2018 يناير  من 
هزت  ورعشة  أودعه،  أنني  أحسست  إليه  التفاتة  مني  احت 

بدي، ومتمت له بالدعاء.
بعد يومن أي ي 18 يناير 2018 سمعت نبأ الوفاة، ي صبيحة 
عى  جالسا  طيفه  رأيت  عيني  فتحت  وحينا  التاي  اليوم 

مكتبي فقلت ي نفي:
يوم  عليك  سام  العن..  قرير  نم  موي..  صري  النبيل  أيها 
ولدت ويوم موت ويوم ُتبعث حيا.. يا طائر الشوك الحزين.. 

والجميل والنبيل أيضا.

امري  للمرح  القومي  امهرجان  ي  به  تشارك  الشاتن  لفرقة 
يونيو 2016 ثم عملت مرة أخرى ي الشاتن من خال مروع 
مرح الجرن من يناير حتى أبريل 2017، أمر ي طريقي بريح 
وأمر  برانيس  إى  أتجه  ثم  الشاذي  الحسن  أبو  الصوي  امجاهد 
مسرجعا  الشاتن  بر  ثم  الحمرة  ومرى  اأبرق  جبال  عى 
حكايات اأديب صري موى عنها متأما تلك الجبال ي لحظات 
أبطال  )أحد  إيسا  لسان  عى  عنها  كلاته  فتردد صدى  الغروب 

الرواية(:
)جدي.. ي بطن هذه الجبال قد تركت لنا نطفتك.. ي كل غروب 
فتبدو صخورها  اأحمر،  الذابل  الضوء  تحت  الجبال  تلتمع هذه 
ضحايا  الرجال  من  خليطا  والعظام..  واللحم  الدم  من  خليطا 

الجبال.. أشهدك يا جد أن الجبل من لحم ودم(.

)اسمعوا مني بتأمل يا أحباى، سأصحبكم اليوم ي وليمة ملوكية، 
سأطعمكم طعاًما جبلًيا

وأحى  الضعيف  لساى  أرغن  أحرك  بينا  امدن  سكان  يعهده  م 
لكم سرة ذلك امأساوى.. نيكوا.. هذا العجوز الذي أعطته أمه 
بلدة م  البعيد.. ي  الزمن  اسم قديس قديم حن ولدته ي ذلك 

يعد يستطيع أن يتذكرها....( 
)فساد  رائعته  موى  صري  الكبر  أديبنا  بدأ  الكلات  بهذه 

اأمكنة(.
يحلق ي  أمه،  تاركا  واحده  مرة  يطر  طائر  فهو  الشوك  طائر  أما 
شوكة  أكر  منها  وينتقي  الشوك،  شجرة  يختار  ثم  عاليا،  الساء 
الشوكة، وهنا يطلق  ثم يسقط بصدره عى هذه  أكر غصن،  ي 
لحنا رائعا.. نغمة كونية.. يسمعها جميع من ي اأرض فيسعدون 
وا  الرفات،  إا  منه  يبقى  وا  الطائر  يصمت  ثم  ويبتهجون... 
يبقى من الصوت إا الرجع الذي يردد ي أذن الجميع وي فضاء 

الكون.
سيظل  كونية..  نغمة  موى.  صري  الكبر  اأديب  كان  هكذا 

صداها يردد.
كتابة  من  الكبر  أديبنا  ينتهي  أن  مصادفة  أهي  مصادفة!!  أهي 

روايته )فساد اأمكنة( ي نفس عام ميادي!
الكائن  أهي مصادفة أن أكون آخر من يرى صري موى منزله 

بالهرم قبل وفاته!
اميعاد،  ليؤديه، فأقبل ي  أمته دوًرا  له  الرجال من خصصت  من 
عليه  امعقود  اأمل  يوازي  ما  وااستحقاق  الجدارة  من  وأظهر 
إنه اأديب الفز صري موى.. الفرعون.. رائد أدب الرحات كا 

يطلقون عليه ي أمريكا.
موضع  له  بالنسبة  العام  فكان  القاهرة  إى  دمياط  من  هاجر 
تساؤل.. ا قبول وقناعة، كان شغوفاَ بامعرفة، فنزل إى الصحراء 
وراحت  امعرفة،  إكتساب  أجل  من  التجوال  بحر  نزل  الرقية، 
الجبال تتسلل داخله وجاهد ي أن مد بينها وبينه جسورا حتى 
الشاذي  الحسن  أبو  سيدي  ريح  إى  بعينه  يرنو  أغوارها.  يثر 
الذي يسكن الصحراء يدفعه إى ذلك غمرات الوجد الصوي التي 
تحف تجربته بإحساس شموي مزجه بامكان وأنتمي إليه. فأراد 

أن يذوب ي تلك الطبيعة التي سحرته بروحها الجذابة.
أيها اأديب النبيل: من كان إى جوارك ي تلك اللحظة التي مس 
بر  من  رحلتك  خال  والدرهيب؟  علبة  جبل  سحر  فيها  قلبك 
الشاتن إى جبل اأبرق وجبال زرقة النعام إى وليمة الجثث ي 

وادي الجال حيث موت أنثيات اإبل من عنف الجاع.
التي تغلف  الراءة  النصوع وتلك  رما جمع بينك والصحراء هذا 
روحك الشفافة.. تلك الراءة التي كانت هي الدافع اأول لاتجاه 
نحو نصوع الصحراء ووضوحها، بعد الخروج من مدن املح التي 

تسلخ جلد اأطفال وتغتال أحامهم.
حينا  الرقية  الصحراء  ي  دليى  كانت  اأمكنة(  )فساد  رواية 
مرحي  عرض  إخراج  ي  للمشاركة  الشاتن  مدينة  إى  ذهبت 

ُأسامة عبد الرؤوف
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أحيانا  يحدث  ما  ماما  وهذا  البرة.  للون  دالة  هناك  تكون 
يكون  أن  دون  امعاقن  من  أبطال  فيها  يشارك  مرحيات  ي 

إعاقتهم أي دالة ي العمل الفني.
ومن يشاهد امرحية للوهلة اأوى يظن أنها مرحية أمريكية 
الجنوب  ي  البيض  السادة  ضد  السود  العبيد  كفاح  تتناول 
الريطانية.  تلجراف  للديي  امرحي  الناقد  يقول  كا  اأمريي 
كفاءتهم  هو  اممثلن  لظهور  الوحيد  امرر  كان  أخرى  وبعبارة 

وليس لون برتهم. وهذا هو الوضع السليم ي رأيها.
وكان ي مقدمة السود الذين شاركوا ي العمل مطربة السوبرانو 
الكونتيسة  شخصية  جسدت  التي  بنجامن  نادين  الريطانية 
أمافيفا. وباإضافة إى نادين بنجامن كان هناك امغني صاحب 
فيجارو،  بدور  قام  الذي  راموبن  الهندية روس  والبرة  اأصول 

هاكني  مرح  عى  اأوبرا  لتلك  الحاي  الناجح  العرض  لكن 
فرقة  وهي  امتجولة  اأوبرا  فرقة  تقدمه  الذي  لندن  ي  إمباير 
بريطانية شهرة، والذي سيطوف امدن الريطانية بعد نجاحه ي 
لندن، يعتر من العروض امتميزة لسبب مهم للغاية، فهو عرض 
أنه  موزار  كتبه  الذي  العرض  ي  فاأصل  األوان،  بعمى  مصاب 
الراقية ي فرنسا؛ أي أن كل أبطاله من  يدور ي أوساط الطبقة 
مع  كذلك  يكن  م  اأمر  لكن  واأشقر.  اأبيض  الفرني  العنر 
العرض  أبطال  نصف  من  أكر  أن  ذلك  الحاي.  الريطاي  العرض 
)مثل  الزيتوي  اللون  ذات  البرة  أصحاب  من  أو  السود  من 
معظم امرين(. وقام هؤاء بشخصيات يفرض أنها من البيض 
امختلفة  العروض  ي  البيض  من  ممثلن  غر  يجسدها  يكن  وم 
أن  دون  السود  من  ممثلون  يجسدها  امرة  هذه  لكن  السابقة. 

بدور  قامت  التي  ريدموند  راشيل  هي  أخرى  زنجية  وممثلة 
بها  شعر  ونشاط  بحيوية  أدوارهم  جميعهم  أدوا  وقد  سوزانا، 

امشاهدون.
Sمقنع  Xاiاأح

اأحداث  تكون  أا  البعض  يخى  أن  الحالة  هذه  ي  واأصل 
أن  بالفعل  حدث  ما  لكن  البرة.  لون  اختاف  بسبب  مقنعة 
اموسيقي  اأداء  بفضل  ماما  ومقنعة  طبيعية  كانت  اأحداث 
للممثلن قبل  الصادق  للمابس واأداء  امتميز  الرائع والتصميم 
اأشقر  اممثل  مع  تتعامل  بنجامن  نادين  فكانت  وذاك.  هذا 
طبيعي  بشكل  الكونت  شخصية  جسد  الذي  كمرج  داويد 
بباروكة  امشاهدين  ضحكات  وانتزع  كمرج  أجاد  وقد  للغاية. 
تلجراف  الديي  ناقدة  وتنصح  ذلك.  قبل  وبأدائه  الشكل  غريبة 

الريطMني المسＲح  ａارع  في   Sلﾏج

هشام عبد الرءوف

 ﾔﾏالنمس  lMسيقﾏللم  ﾎرMفيج ﾎＳا¥   Sيiميﾏالك  Sسيقيﾏالم  Sحيmالمس عن   Rjﾏالمأخ  Sحيmالمس العﾎＲض  أكر   Mم
 ﾏهﾎ  Sحيmالمس هkه  أبiع   iقﾎ  .┾٧╆┾ﾎ  ┾٧╂╃ عMمي  بن   MمMع  ╀╃  nﾎMتتج  ﾄل  Rقصر  Rحيا  lاnﾏم  tMع  .lاnﾏم
من   Sنﾏالمك  Sحيmالمس  ｼتل عﾎＲض   ｴقﾏتت  ﾄلﾎ  .┾٧╅╃  ﾁMع في   Mله  ｽﾎاأ العmض   ﾅكاﾎ عمmه  من  الثاثن  في 
هkا   .Mمنه  Sمقتبس  Tحياmمس  ﾎأ  Sسيقيﾏم غر   SلجMمع  ﾎأ  ﾔiالتقلي المﾏسيقي   Mبشكله  Wكان سﾏا?   ｽﾏفص  Sبعlأ
.Sنيﾏيoالتلف  TMلجMالمعﾎ  ﾁاأفا  ﾓلF  SفMإضMب

زواج فيجارو

سام فرانشوم
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نادين وكمرج بعدم امبالغة ي ااندماج ي الشخصية واانفعال 
بالدور.

يصيب  أن  دون  ساعات  لثاث  استمر  العرض  إن  وتقول 
التوزيع  أبرزها  أسباب  عدة  لذلك  وكان  باملل.  امشاهدين 
اموسيقي الجديد واإخراج الجيد. كا كانت الرجمة اإنجليزية 
وقتا  تحتج  م  بسيطة  سامز،  جرمي  اإنجليزي  للشاعر  لأغاي 

طويا من أبطال العرض لحفظها وم تحتج جهدا كبرا لرديدها.
وامرحية عبارة عن لحن لنص مأخوذ عن نص أوبراي للشاعر 
مأخوذ  بدوره  النص  وهذا  بونتي.  دا  لورينزو  اأمريي  اإيطاي 
 -  1732( بومارشيه  دي  بير  الفرني  لأديب  مرحية  عن 
باسم  نفسه  للكاتب  مرحية  ثانيا  جزءا  تعد  وهي   ،)1799
كوميدية  رومانسية  قصة  عن  عبارة  وهي  إشبيلية”،  “حاق 
اللذين  الخادمن فيجارو وسوزانا  إسبانيا حول  تدور أحداثها ي 
جانب  من  بينها  للوقيعة  ويتعرضان  حب  بعاقة  يرتبطان 
مع  عاقة  إقامة  الكونت  ويحاول  أمافيفا.  والكونتيسة  الكونت 

لزوجته  اإخاص  أهمية  ي  قاسيا  درسا  وتعطيه  فتصده  سوزانا 
الطيبة.

إشبيلية  مدينة  ي  امرحية  أحداث  تدور  تفصيا  أكر  وبشكل 
خادمه  مساعدة  خال  من  مكن  الذي  الكونت  حول  بإسبانيا 
حارسها  عن  بعيدا  الجميلة  بروزين  والفوز  التودد  من  فيجارو 
»زواج  رواية  وي  بارتولو،  دكتور  امستقبل  وزوج  الفظ  العجوز 
من  الكونت  تزوج  حيث  القصة،  تلك  بومارشيه  أكمل  فيجارو« 
الزوجية  عاقتهم  إى  طريقها  عرفت  امشكات  لكن  روزين، 
عن  فيجارو  توقف  وقد  اأخريات.  السيدات  ي  تغزله  بسبب 
مهنة الحاقة وأصبح من امقربن للكونت. ثم أمم خطبته عى 
سيدة تدعى سوزانا، كانت تعمل خادمة للكونتيسة روزين. ثم 
روزين  إبعاده  بسبب  فيجارو  من  لينتقم  العجوز  بارتولو  يعود 
عنه، مساعدة مدرس اموسيقى دون بازيل. ويضاف إى عوامل 
غرامي،  مراهق  بينها  من  أخرى  شخصيات  العمل  ي  الفكاهة 
سخيفة.  شابة  وفتاة  مخمور،  وبستاي  ماكرة،  عجوز  وخادمة 

ووقعت معظم اأحداث ي يوم واحد.
SيMالنه تكشفﾏا  ا 

تكفي ا   Mهiحﾎ  RlMاإث
من  “حب  مرحية  عرض  بدا  لندن  ي  املي  امرح  عى 
الغريب” امأخوذ عن رواية أجاثا كريستي عميدة كتاب القصة 
إقباا واسعا رغم  تجد  تزال قصصها  التي ا  العام  البوليسية ي 
أوائل قصص  القصة من  مرور 42 عاما عى رحيلها. وتعد هذه 
كريستي التي وجدت طريقها إى خشبة امرح؛ حيث عرضت 
أول مرة عى امرح قبل 82 عاما ي 1936. وكان ذلك بعد 12 
عاما من تأليفها؛ حيث نرت كقصة قصرة باسم كوخ فيليمول. 
فرانك  امرحي  والكاتب  اممثل  لها  امرحية  امعالجة  وأعد 
ي  مرعه  يلقى  أن  قبل  فيها  البطولة  بدور  قام  الذي  فوسبر 
ظروف غامضة عام 1037 عن 38 عاما. وي نفس العام تحولت 
امرحية إى فيلم سنياي. وأن قصتها باتت معروفة من خال 

الكتب أو امعالجات، عادة ما يقوم امخرجون ي امرح بإدخال 
بعض التعديات البسيطة التي تساعد عى إكساب النص بعض 
اأساي  الخط  يظل  لكن  امشاهدين،  لجذب  واإثارة  الحيوية 
كثرة  أعال  ضمن  مر  ي  عرضها  سبق  امرحية  وهذه  ثابتا. 

عرضت لهذه الكاتبة البوليسية امتميزة.
فرانشوم  سامز  الشاب  الريطاي  اممثل  امرحية  ببطولة  يقوم 
التمثيل  ناجح مارس  أيضا كاتب سيناريو  )25 عاما فقط( وهو 
بأدائه  الثامنة عرة من عمره. وأشاد  والكتابة معا منذ كان ي 

ي امرحية دومنيك كافنديش عميد نقاد امرح ي بريطانيا.
وهي تدور سكرترة تشعر باملل وهي مخطوبة منذ فرة طويلة 
لشخص يفرض أنه سوف يعود قريبا من السودان لتبدأ الحياة 

الزوجية.
وفجأة تهبط عليها ثروة من الساء عن طريق اليانصيب، وهنا 
أمريي  اآخر  شاب  إى  وتتجه  خطيبها  عن  مشاعرها  تنرف 
تكره سنا فتتزوجه ويجمعها معا هواية حب الرحال والسفر. 
وبعد الزواج تسيطر عليها مشاعر بأنه تزوجها من أجل أموالها 
بعض  منه  وتبدو  قتلها،  أجل  من  يخطط  وأنه  فيها  حبا  وليس 
تصلها  كا  لديها.  الخوف  مشاعر  تغذي  التي  امريبة  الترفات 
مطلوب  قاتل  أصا  الشخص  هذا  بأن  مؤكدة  غر  معلومات 

للعدالة. ويظهر ي حياتها ضابط يقوم بدوره سامز فرانشوم.
RادａF

فرانشوم  بأداء  تلجراف  الديي  ناقد  يشيد  النقطة  هذه  وعند 
بفضل  امشاهدين  لدى  الشعور  هذا  تعميق  عى  ساعد  الذي 
يصل  حتى  امثرة  اأحداث  وتتواى  الصوتية.  وامؤثرات  اإضاءة 
امشاهدين  من  الفرقة  تطلب  وعادة  الحقيقة.  إى  فرانشوم 
عدم ذكر نهاية امرحية أحد حتى ا تضيع متعتها وا يحجم 
داما  يحدث  كان  ما  وهذا  حضورها.  عن  امرتقبون  امشاهدون 
“مصيدة  مثل  كريستي  أجاثا  أعال  امرحية  العروض  مع 
للمرة  عرضها  استمر  اأوى  وامرحية  اادعاء.  وشاهد  الفران” 
اأوى أكر من 33 عاما وكان الجمهور يلتزم بهذا الطلب. كا 
النقاد يلتزمون أيضا ويعلقون عى امرحية دون الحديث  كان 
الثانية فتعرض  أما امرحية  نهايتها ومنهم كافندش نفسه.  عن 
امخرجة  إخراج  من  وهي  مانشسر  ي  آخر  مرح  عى  حاليا 
ي  متخصصة  مخرجة  وهي  بيي  لوي  الريطانية  امرحية 
مخرجة  أيضا  وهي  وغره.  لشكسبر  العامية  الكاسيكيات 

مرحية »حب من الغريب«.
ويرى كافندش أن العرض الحاي مكن من تحقيق معادلة صعبة 
الحفاظ  مع  امرحي  العمل  ي  اإثارة  عى  الحفاظ  ي  تتمثل 
الشخصيات  رسم  مثل  امرحي  للعمل  امختلفة  امقومات  عى 
ي  برادبوري  هيلن  بأداء  وأشاد  وغرها.  والحوار  واإضاءة 
هارنجتون  سيسيل  اسم  تحمل  وكانت  السكرترة  شخصية 

وجاستن هافوث ي دور الخطيب اأمريي.

جاستن هافوث

لوى بيى

جاستن هافوث
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ال¬اني   ｴالنص في   ﾀاأصي اإبiاع   nﾏمl من   oمl الiقن   ｸفيﾏت  mيiالق  ﾅالفنا
المسＲح   ﾁﾏنج  mأشهﾎ أبＲع  من   iيع كبر   ﾀممث  ﾏهﾎ العشmين،   ﾅＲالق من 
في  ال¬اني   ｴالص  ﾁﾏنج  mأشه من   iيع  Mكم  ،Tالستينا  Rفر  ｽخا القﾏمي 
 ،Rكبر  SهريMجم  Rmشهﾎ متمزا   MحMنج  Mخاله من   ｸحق الي   Sبيmالع  Mالسينم
 Sبصم ﾎضع  في   Rالكبر  ﾍخراتﾎ  Sالفني  ﾍاتlMمه  nاmبF استطMع   Mمiبع  SصMخ
 ﾍائhأ  Sيقmلط  ﾍظيفﾏتﾎ  Sالفني  ﾍاتhmمف جميع  من   ﾍبتمكن  ｼلjﾎ  ،ﾍل  Rممز

جiا،  Rالممز  ﾍتﾏص  Tلنراﾎ  Rالمعر

الiقن  ｸفيﾏت
Nﾏالمحب  mيmالش

أشتهر خالها - خاصة ي شبابه - بتفوقه ي تجسيد أدوار الر، خاصة بعدما 
حاول امنتجون حبسه ي هذا اإطار، رما لتمتعه مامح حادة غليظة وعينن 
ولكن  معر.  أجش  خشن  بصوت  وكذلك  والعفرتة  والشقاوة  بالذكاء  تتسان 
عدة  فقدم  مختلفة،  بتنويعات  اأدوار  تلك  تقديم  ي  نجاحه  له  يحسب 
الوقت  نفس  ي  جدا  متباينة  ولكنها  بالر  جميعها  تتسم  درامية  شخصيات 
ينترون  ما  غالبا  )ولكنهم  العشاق  طريق  يعرض  الذي  العزول  بينها:  ومن 
النصاب، فتوة  أو  اللص  أدوار  العربيد، وكذلك  السكر  أدوار  النهاية(،  عليه ي 
رئيس  أو  القانون، عضو  الخارج عن  البلطجي  الشعبية،  الحارة  بلطجي  الحي، 
العصابة، صاحب املهى الذي يتصيد اأثرياء، كا تخفى أحيانا ي دور اآفاق 
واانتهازي والفهلوي الذي مزج أداؤه وحيله مسحة من الفكاهة والتهكم عى 

خصومه، وبالتاي فقد أكسب دور الرير فكاهة جعلت منه وغدا ظريفا.
الدقن  توفيق  للفنان  الفني  التميز  أسباب  وامؤرخن  اأصدقاء  بعض  ويرجع 
بخاف موهبته امؤكدة التي صقلها بالدراسة والخرات الحقيقية التي اكتسبها 
وأنجبا  الرخاوى،  نوال  اأستاذة  من  مبكرا  تزوج  حيث  العائي،  استقراره  إى 
الوحيدة هالة، وابنه  القانوي واملحن، وابنته  أبناء هم: ماي امستشار  ثاثة 

اأصغر فخر الدين.
هذا مكن تصنيف مجموعة اأعال الفنية للفنان القدير توفيق الدقن - الذي 
رحل عن عامنا ي 27 نوفمر 1988 - وطبقا اختاف القنوات الفنية )اإذاعة 

امرح السينا التلفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني كا يي:

SئيMالسينم  ﾍلMأعم أﾎا: 
امؤثرة وبعض  الرئيسية  اأدوار  بأداء بعض  الدقن  توفيق  القدير  الفنان  شارك 
أدوار البطولة الثانية ي عدد كبر من اأفام السينائية التي قد يقارب عددها 
امائتي وخمسن فيلا، وتضم قامة أعاله اأفام التالية: ظهور اإسام )الوعد 
الحق(، السبع أفندي )1951(، أموال اليتامى )1952(، غرام بثينة، أنا وحبيبي 
)1953(، دلوي يا ناس، شيطان الصحراء، الناس مقامات، الستات ما يعرفوش 
الذكريات،  السعد وعد )ما حدش واخد منها حاجة(، شاطئ  يكدبوا )1954(، 
درب امهابيل )1955(، أنا الرق، راع ي اميناء، ودعت حبك، أرض اأحام 
بورسعيد  حميدو،  ابن  الفتوة،  امسدود،  الطريق  السام،  أرض   ،)1956(
إساعيل  النساء،  ساحر  سلطان،  الوليد،  بن  خالد  حسن،  يا  أحبك   ،)1957(
الحب،  من  احري   ،)1958( حبيبي  غلطة  زوجي،  أقتل  هل  دمشق،  ي  يس 
اإخفاء  طاقية  طريق، ر  قاطع  مراي،  عريس  العذارى،  الحب، سجن  صخرة 
يجننوي،  حا  أتهم،  إي  امترد،  الزوج  ونساء،  مال  حبيبي،  خلخال   ،)1959(
نداء العشاق، غرام ي السرك، نهاية الطريق )1960(، رجل ي حياي، ه3، با 

وتكرارها  الطريفة  العبارات  بعض  اقتناص  أو  اختيار  ي  مهارته  إى  باإضافة   
جميع  أذهان  ي  تردد  خالدة  عبارات  أصبحت  حتى  كاريكاترية  بطريقة 
امشاهدين، ومن بينها عى سبيل امثال: »أحى من الرف مفيش«... »همبكة يا 
همبكة«... »آلو يا أمم ألو«... »اسر يا الي بتسر«... »يا آه يا آه.. آه يا دانس«... 

»أها فسها«... »صاة النبي أحسن«.
الشيخ  أحمد  محمد  أمن  توفيق  بالكامل  اسمه  الدقن  توفيق  القدير  والفنان 
السبع  بركة  مركز  »هورين«  بقرية   1924 عام  مايو   3 مواليد  من  وهو  الدقن، 
بالنيابة  مخالفات  كاتب  بالتعين  الوظيفية  حياته  بدأ  وقد  »امنوفية«.  محافظة 
العامة(  )الثانوية  البكالوريا  شهادة  عى  حصل  ثم   ،1940 عام  بامنيا  الجزائية 
عام 1943، وكانت هوايته امفضلة كرة القدم، ولكنه ي عام 1946 تم ااستعانة 
نظرا  وذلك  »امنيا«،  محافظة  زائرة  فرقة  حفلة  ي  دور  بتمثيل  موقف  إنقاذ  به 
فاجتذبته  الجمهور  بإعجاب  آنذاك  وشعر  أدائه  ي  فنجح  الدور،  ممثل  لغياب 
السكك  مصلحة  للعمل  »القاهرة«  محافظة  إى  ذلك  بعد  انتقل  التمثيل.  هواية 
النجاحات  وبالفعل حقق بعض  امرحي  فريقها  إى  لانضام  الحديدية، وسعى 
فيه  تخرج  الذي  للتمثيل،  العاي  بامعهد  االتحاق  عى  حرص  كا  خاله،  من 
التمثيل عام 1951، وذلك ضمن دفعة نجح بعضها ي  بكالوريوس  بحصوله عى 
العا، سعد أردش، صري  الفنانون: زهرة  النجومية بعد ذلك ومن بينهم  تحقيق 

عبد العزيز، كرمة مختار، عمر وصفي.
بعد تخرجه وبالتحديد عام 1952 ساهم ي تأسيس فرقة »امرح الحر«، واستمر 
مدة سبع سنوات، كا عمل بعد ذلك ي فرقة »إساعيل يس« مدة عامن تقريبا، 
ثم وفق ي تتويج تلك الرحلة امرحية - بعدما حقق شهرة وأصبح نجا معروفا 
بن فناي امرح والسينا واإذاعة امرموقن - باالتحاق بفرقة »امرح القومي« 
وهي  امعاش،  إى  إحالته  تاريخ  حتى  بها  عضوا  ظل  وقد   ،1958 عام  أكتوبر  ي 
اإطاق، وذلك من  أدواره عى  أفضل  التي قدم من خالها مجموعة من  الفرقة 
ونهاية،  بداية  الدوغري،  عيلة  امحروسة،  مثل:  خالدة  مرحيات  عدة  خال 
السهرة  مابس  عى  دماء  الجديدة،  مر  عفاريت  سرتو،  جواز  ليلة  الفرافر، 

وغرها من امرحيات الرائعة.
عام  وي  الفنية  مسرته  ي  مضيئة  عامات  تظل  امرحية  أدواره  أن  والحقيقة 
التمثيل بصفة عامة، حيث قدم مجموعة أدوار مركبة وشخصيات درامية متنوعة 
مرحية  فخري«  »سمر  بينها:  ومن  والنقاد  الجمهور  من  كل  بإعجاب  حظت 
اأكر  اأخ  الروس«  أبو  »حسن  املوك،  قهوة  ي  شهدي«  »امعلم  أونطة،  سينا 
محمد  اأكر  »اأخ  الدخان،  امخدرات« مرحية  تاجر  »امعلم  ونهاية،  بداية  ي 
الدوغري« ي عيلة الدوغري، »السيد« ي الفرافر، »زوال« ي خيال الظل، »حداية 
ي  القانون«  »أستاذ  زمان،  حاوة  ي  بك«  »شاكر  الحلبي،  سليان  ي  اأعرج« 
امحروسة،  ي  »امأمور«  سرتو،  زواج  ليلة  ي  »الباشا«  الجديدة،  مر  عفاريت 
»تاجر  السبنسة،  ي  امفرقعات  خبر  أمن«  »الصاغ  البطيخ،  كفر  ي  »العمدة« 
الفهلوي قري«  الناموس، »الريجسر  والرجل امزواج« ي كوبري  الحمر امروقة 
وهبة،  الدين  سعد  تأليف  من  اأخرة  الخمسة  وامرحيات  السامة،  سكة  ي 
كا تألق أيضا ي أداء بعض الشخصيات الدرامية من امرح العامي ومن بينها: 
دائرة  ي  البدين  اأمر  الفاضلة،  امومس  ي  »جون«  القذرة،  اأيدي  ي  »لويس« 

الطباشر، »العمدة زئر النساء« ي اإسكافية العجيبة.
بأدوار  مشاركاته  خال  من  استطاع  قد  الدقن  توفيق  الفنان  أن  بالذكر  جدير 
الثابتة  والقوالب  بالسينا  الثانية  البطوات  أدوار  من  التحرر  امرحية  البطولة 
لتجسيدها  اضطر  التي  الر  أدوار  وخصوصا  السينا،  منتجو  عليه  فرضها  التي 
لفرات طويلة، وإن كان يحسب له نجاحه ي إضافة مسة الكوميدية عليها بخفة 
ظله، وحرصه عى تقدمها بصورة غر مطية وبأشكال مختلفة غر مكررة، ويذكر 
أنه قد بدأ مرحلة ااحراف الفني أثناء فرة دراسته بامعهد، وكان أول مشاركاته 
ولكنه   ،1951 عام  اإسام«  »ظهور  فيلم  ي  بعدها  اشرك  ثم  صغر،  فاح  بدور 
أفام:  البدايات من خال  بفرة  بقوة  اأنظار  إليه  ولفت  موهبته  تأكيد  نجح ي 
شاهن،  يوسف  إخراج  اميناء«  ي  »راع  صالح،  توفيق  إخراج  امهابيل«  »درب 

»الفتوة« إخراج صاح أبو سيف، »ابن حميدو« إخراج فطن عبد الوهاب.
فيلا،  وخمسن  مائتي  من  أكر  بطولة  ي  مشاركته  السينائية  مسرته  تضمنت 
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31 نوافذ] [[
من؟، مفتش امباحث، الفاح، العودة من امنفى، مصيدة الدكتور غراب، الرجل 
ذو الخمسة وجوه، الحائرة، بنت الحتة، أنهار املح، الهاربان، مارد الجبل، ريش 
عى ما فيش باألوان، أحام الفتى الطائر، ليلة سقوط غرناطة، غريب ي امدينة، 
السندباد،  والنهار،  الليل  حلم  غدا،  ليست  العام  نهاية  فاضلة،  امرأة  الحلوة، 
ابن  اأفغاي،  الدين  جال  أعلم،  والله  صامون  وليلة،  ليلة  ألف   ،85 امحروسة 
بعض  بخاف  وذلك  )ج1(،  الله  رسول  الشهداء، محمد  بعثة  اإسام،  نور  تيمية، 
السهرات والتمثيليات التلفزيونية ومن بينها: اإمام العادل عمر بن عبد العزيز، 

عند امأذون.

Sحيmالمس  ﾍلMأعم  :Mابعl
ومجال  الدقن  توفيق  للفنان  امحبب  امجال  هو  طويلة  لسنوات  امرح  ظل 
وثاثن  خمسة  محرف  كممثل  به  العمل  ي  قى  الذي  وهو  اأساي،  إبداعه 
عاما قدم خالها ما يزيد عى خمسة وسبعن مرحية، وذلك عن طريق مشاركته 
يس،  إساعيل  الحر،  امرح  بينها:  )ومن  امهمة  امرحية  الفرق  بعض  بعضوية 
التي  القومي(. هذا ومكن تصنيف مجموعة امرحيات  مرح الحكيم، امرح 

شارك ي بطولتها طبقا اختاف الفرق وأيضا للتتابع الزمني كا يي:

:Sلﾎiال مＺارح   ｵفر  -  ┾
اأيدي  اموى،  ثورة  املوك،  قهوة  أونطة،  سينا  الصفقة،  القومي«:  »امرح   -  
اللحظة  رجل،  بيتنا  ي   ،)1959( ونهاية  بداية   ،)1958( الفاضلة  امومس  القذرة، 
الحرجة )1960(، امحروسة، مأساة جميلة )1961(، كفر البطيخ، عيلة الدوغري، 
الدخان، السبنسة )1962(، مشهد من الجر، العباسة، كوبري الناموس )1963(، 
)الليلة  لياي  ثاث   ،)1965( الحلبي  سليان  السامة،  سكة   ،)1964( الفرافر 
زمان  الكواليس، حاوة  ي  كوابيس   ،)1966( السلم  بر  الحمراء(،  الليلة  البيضاء، 
العجيبة  اإسكافية  ممنوعة،  زيارة   ،)1968( القوقازية  الطباشر  دائرة   ،)1967(
)1972(، الست هدى )1973(، زمردة )1974(، عفاريت مر الجديدة )1971(، 
ليلة جواز سرتو )1978(، دماء عى مابس السهرة )1979(، سيادة امحافظ عى 

الهوا - الذئب يهدد امدينة )1980(.
 - »امرح الحديث«: سعادات هانم )1964(.

 - »مرح الجيب«: حسن ونعيمة )1965(.
الحارس   ،)1968( العرضحالجي   ،)1965( الظل  خيال  الحكيم«:  »مرح   -  

الخصوي )1970(.
 - »امرح الكوميدي«: جمعية كل وأشكر )1969(.

:xMالخ  ｩMالقط  ｵفر  -  ┿
 - »امرح الحر«: اأرض الثائرة، حسبة برما، لعبة البيت، الرضا السامي )1953(، 
بنت  مراي  تحت،  إلي  الناس   ،)1955( امغاطيس   ،)1954( أفندي  السام  عبد 

جن، كفاح بور سعيد )1956(.
بندق،  عارة  مرة،  أول  حرامي   ،)1956( كده  الرجالة  كل  يس«:  »إساعيل   -  

جوزي كداب )1957(، مراي قمر صناعي )1958(.
الجديد - 1975(، الريك  يا غبي )امرح  الدرس  انتهي  أخرى:  - بفرق خاصة   
إلي   ،)1979  - الجديد  )امرح  ذي  يا  تفهم  حاول   ،)1978  - )مصورة  امخالف 
 - للكوميديا  )امرية  الفضيحة   ،)1981  - الجديد  )امرح  يلمها  كلمة  عنده 

1983(، وش السعد )الكوميدي فاش - 1984(، البلدوزر )محمد نجم - 1986(.
كبار  من  نخبة  مع  السابقة  امرحيات  خال  من  تعاون  قد  أنه  بالذكر  وجدير 
نشاطي،  فتوح  اأساتذة:  مقدمتهم  وي  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امخرجن 
نور  يس،  كال  األفي،  نبيل  غيث،  حمدي  الزرقاي،  الرحيم  عبد  بدير،  السيد 
سعد  إساعيل،  منصور، حسن  بكر، صاح  أبو  سعيد  عزمي،  محمود  الدمرداش، 
أردش، كرم مطاوع، جال الرقاوي، كال عيد، عبد امنعم مدبوي، السيد راي، 
حسن جمعة، إبراهيم سكر، محمود السباع، كال حسن، فاروق الدمرداش، عبد 
الغفار عودة، فهمي الخوي، شاكر عبد اللطيف، نبيل منيب، سعيد مدبوي، شاكر 

خضر، وامخرج اأماي كورت فيت.
لهذا  الري  الفني  وامشوار  العطرة  امسرة  تلك  تتويج  يتم  أن  امنطقي  من  كان 
الجوائز  من  الكثر  وعى  التكريم  مظاهر  بعض  عى  بحصوله  القدير  الفنان 
واأوسمة وشهادات التقدير ولعل من أهمها: حصوله عى وسام العلوم والفنون 
ااستحقاق  النار(، وسام  الرئيس جال عبد  اأوى عام 1956 )من  الطبقة  من 
درع  السادات(،  أنور  الرئيس  )من   1978 عام  الفن  عيد  ي  الجدارة  وشهادة 
اإذاعة  اتحاد  جائزة  للفرقة،  الذهبي  باليوبيل  ااحتفال  ي  القومي  امرح 
عدة  عى  أيضا  حصل  كذلك  السينا«،  ونقاد  »كتاب  جمعية  جائزة  والتلفزيون، 
رجل”،  بيتنا  “ي  بأفام:  أدواره  بينها  ومن  امتميزة  السينائية  أدواره  عن  جوائز 

“راع ي امينا”، “القاهرة 30”، “ليل وقضبان”.

عودة، حياي هي الثمن، تحت ساء امدينة، اأزواج والصيف، ي بيتنا رجل، 
الضوء الخافت، إساعيل يس ي السجن )1961(، ر الغائب، راع الجبابرة، 
أمظ وعبده الحأموي، شهيدة الحلب اإلهي، راع مع امائكة، عبيد الجسد، 
معملش حسابها، كلهم أوادي، يوم الحساب )1962(، شباب طائش، امجانن 
ي نعيم، بطل لنهاية، صاحب الجالة، الحسناء والطلبة، طريق الشيطان، زقاق 
امدق، النار صاح الدين )1963(، امارد، شادية الجبل، اللهب، مر التامذة، 
بنت الحتة، أنا وهو وهي، الرسالة اأخرة، فتاة شيطانة، أدهم الرقاوي، فتاة 
شاذة، حكاية نص الليل، أمر الدهاء، دعني والدموع، من أجل حنفي )1964(، 
أرملة،  مطلوب  الثاثة،  العقاء  معاك،  خدي  امشاغبون،  الفردوس،  طريد 
آخر  القاهرة،  ي  حبي  وامرأتان،  رجل   ،)1965( حارتنا  جدعان  وامال،  العقل 
العنقود، وداعا أيها الليل، مراي مدير عام، القاهرة 30، خان الخليي )1966(، 
حب  والحياة،  النيل  امصيدة،  ي  شنبو   ،)1967( حمزة  شنطة  البلطي،  السيد 
وخيانة، ثاث نساء، أنا الدكتور، سبعة أيام ي الجنة، أيام الحب، أشجع رجل 
ماما،  سكرتر  الرعب،  تلميذة،  غرام   ،)1968( الحتة  ابن  امتمردون،  العام،  ي 
البنات، نشال  البنات، دلع  إلي جوه، أرار  الناس  نائب ي اأرياف،  يوميات 
والحرباء،  الثعلب  اأرض،   ،)1969( الشيطان  ابن  امحرفن،  راع  أنفه،  رغم 
نهاية  امرح،  فرقة  امليون،  ي  واحد  النساء،  سفاح  الثاثة،  امجانن  الغشاش، 
الشياطن، راع مع اموت، حرامي الورقة )1970(، الغفران، رمال من ذهب، 
سبع الليل، عصابة الشيطان، مذكرات اآنسة منال، بريء ي امشنقة، شباب ي 
عاصفة، إمرأة ورجل، رجال ي امصيدة، با رحمة، بنات ي الجامعة )1971(، 
لحظات  اأضواء،  عذاب،  رحلة  للحياة،  دعوة  اأوى(،  )القصة  ممنوعة  صور 
وكر  والخريف،  الشيطان  ممنوعة،  رغبات  سكن،  أزمة  الر،  ملوك  خوف، 
من  امرأة  العنيد،   ،)1972( الشياء  الصفر،  ساعة  الخطافن،  ولدي،  اأرار، 
للبيع،  أبناء  امخادعون،  نوارة،  امشاغن،  مدرسة  أجازة،  ي  الشياطن  القاهرة، 
الحب،  من  يء  فضيحة،  عن  البحث  اموت،  يخافون  ا  رجال  وقضبان،  ليل 
 ،)1973( الوجهن  ذات  وامرسيدس،  البنات  ربيع،  أبو  اأصيل،  خاطئة،  أرف 
بدور، البنات والحب، رحلة العجائب، عنر فارس الصحراء، قاع امدينة، امرأة 
آنسات  امعلم،  إمراطورية  نحب،  الصيف ازم  والصعلوك، ي  الفاتنة  عاشقة، 
وسيدات )1974(، امذنبون، ليلة وذكريات، دعونا نحب، بائعة الحب، البحث 
عن امتاعب، ا يء يهم، شاطئ العنف، احري من الرجال يا ماما، ممنوع 
ي ليلة الدخلة )1975(، الحساب يا مدموزيل، بيت با حنان، امزيكا ي خطر، 
وعادت  دنيا،  يا  مولد  عيال،  عيال  عام  اأرياف،  من  مراهقة  الهادئ،  العش 
الحياة، شوق، فيفا زاطا )1976(، بص شوف سكر بتعمل إيه، من أجل الحياة، 
البنت الحلوة الكدابة، اأزواج الشياطن، ألف بوسة وبوسة، ميعاد مع سوسو 
البنات،  كل  غر  بنت  الحب،  قتلها  امرأة  ونص،  واحدة  بعد  واحدة   ،)1977(
وا  امتوحشة،  اإرار،  سبق  مع   ،)1978( معايا  امحفظة  امرأة،  داخل  رحلة 
شمس،  ربة  الشك،  دائرة  اأحمر،  الدرب   ،)1979( مستمرا  التحقيق  يزال 
اللعبة  يعظ،  الشيطان  الجبابرة،   ،)1980( الحب  هذا  قتل  الذي  من  اأقوياء، 
امر،  الخبز  الوزير، حدوتة مرية،  باب  الرحمة، عى  للفقيد  القذرة )1981(، 
حسن بيه الغلبان، السفاحن )1982(، نص أرنب، عنئوب الدم، وداد الغازية، 
يعد،  وم  خرج   ،)1983( مر  النصف  حادث  قضبان،  با  سجن  وعامة،  عام 
ما  إنقاذ   ،)1984( التخشيبة  إبليس،  بنات  الرنس،  مام،  كله  وزينب،  يوسف 
مكن إنقاذه، ملف ي اآداب، سعد اليتيم، الزمار، الوداع يا بونابرت )1985(، 

سفاح كرموز، لعدم كفاية اأدلة )1987(، امجنون )1988(.

Sاعيjاإ  ﾍلMأعم ثMنيا: 
لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لأسف 
القدير،  الفنان  لهذا  اإذاعية  امشاركات  وبالتاي يصعب حر جميع  اإذاعية، 
والذي ساهم ي إثراء اإذاعة امرية ببعض برامج امنوعات واأعال الدرامية 
بينها امسلسات والتمثيليات  عى مدار مايزيد عن خمسة وثاثن عاما ومن 
اإذاعية التالية: أها يا حب، رحلة إى كوكب السعادة، أواد حارتنا، واحد من 
أهل ذلك، بنت مدارس، أبو الريش ي سوق العيش، هذا الوجه اأخر، مذكرات 
امعلم شعبان، الشك ي عيون بريئة، بيت القلوب امحطمة، زوجة مائة ألف 

دوار، دندش، عرة كوتشينة، كاب الحراسة.
ثالثا: أعاله التلفزيونية

عدد  ي  الرئيسية  اأدوار  بعض  بأداء  الدقن  توفيق  القدير  الفنان  شارك 
عاما  وعرين  خمسة  من  يقرب  ما  مدى  عى  التلفزيونية  امسلسات  من 
دكتور،  يا  إدركني  العاصفة،  بعد  هادئة،  رحلة  التالية:  امسلسات  بينها  ومن 
مع  الشنطة  اأسود،  القط  اأيام،  من  هارب  هنا،  ها  النبي  الوريث،  الزوبعة، 

ﾀفواص 

إبراهيم الحسينى

ELHoosiny @ Hotmail com

..Sقlالشا  ﾁMأي
الشارقة  إمارة  الثقافية تقيمها سنويا  الفعاليات  مجموعة كبرة من 
يجعلها  ما  وهو  امختلفة  امرح  مجاات  داخل  غالبيتها  تتنوع 
إليها  مضافا  الفعاليات  خاص،فكم  طراز  من  مرحية  مدينة 
الوطن  فناي  من  للكثرين  ومستقطب   نسبيا  كبر  امطبوعات 
الجديدة  طبعته  ي  امرحية  الشارقة  أيام  مهرجان  وي  العري، 
هذا العام يحتفي بعدة أنشطة معا، فهو يقيم ندوات فكرية تهتم 
بالنقد امرحي ي عاقتة بفروع امعرفة امختلفة،ويقدم عددا كبرا 

من العروض امرحية والتي أخترت ما قدم طوال العام اماي.
من  وأيا  للمهرجان  الحار  تجعل  ما  هي  الفعاليات  تلك  كل 
الفعاليات اأخري وكأنه داخل سوق مرحي ثقاي له ميزه وسحره 

الخاص.
الله  عبد  يرأسها  التي  واإعام  الثقافة  لدائرة  كبرة  جهود  مة 
العويس، ويدير امرح بها أحمد أبو رحيمة، جهود مستمرة طوال 
العام تظهر وتتكاثف ي امهرجانات امقامة، أحد الفاعلن ي الدائرة 
بامساعدة ي ترتيب  له من نشاط واضح  القاسم ما  أبو  هو عصام 

الفعاليات وتحريكها صوب اإكتال.
ي  امرحية  الشارقة  أيام  مهرجان  الشارقة  أنوار  تضاء  اأيام  هذه 
اآن  اموجود  امرحي  للحراك  وامتأمل  والعرين،  الثامنة  دورتة 
ي  امهرجان  زرت  لقد  اأيام،  مهرجان  بدأ  قد  سيجده  الشارقة  ي 
دورته التي عقدت ي عام 2001 حن قدمت مرحيتي أخبار أهرام 
جمهورية والتي كانت من إخراج سامح مجاهد، وقتها م يكن هناك 
الراكم  هذا  اآن،  حادث  هو  كا  الثقافية  الفعاليات  ي  إزدحاما 
والتعدد الثقاي الحادث اآن له مرجعيته الفكرية والفنية امستمدة 
ي  رئيس  سبب  فهو  القاسمي،  محمد  بن  د.سلطان  الشيخ  من 
الخليجي، وهي  الثقاي  امكون  الشارقة مرحيا عي مستوي  نهضة 

مستمرة ي التواجد وي الصعود لأفضل بفضل هذة الجهود.
مرحيات  أحد  قدمت  امهرجان  من  العام  هذا  طبعة  إفتتاح  ي 
النور  الله ..راع بن  الجديدة، مرحية )كتاب  القاسمي  د.سلطان 
والظام ( والتي أخرجها الفنان السوري جهاد سعد،والعرض يتناول 
علاء  من  رجااته  بعض  بالضوء عي  ويلقي  امستنر  اإسام  فكرة 
الخاطيء  بفهمه  حول  الذي  الداعي  للفكر  يتطرق  ثم  امسلمن، 
وهتك  القتل  امغرضة  بفتاواه  وأباح  حرام  إي  يء  كل  لإسام 
والفهم  العنف  بسبب  الظام  يسود  أن  إي  وذلك  النساء،  أعراض 
وعيا  أكر  أخري  طائفة  وجود  العرض  ويسترف  للدين،  الخاطيء 
من  اإسام  دولة  لتخلص  والتكاتف  التعاون  وبفضل  ستأي  وتنويرا 

كل شياطينها ليعود النور من جديد.
استطاع جهاد سعيد تحويل تلك الفكرة بجملها البسيطة إي عرض 
مرحي حري راقص متزج فيه التكوينات والتشكيات الجالية مع 
لحظات اإضاءة وألوان امابس ودفقات اموسيقي، لقد رسمت كل 
حتي  تنهدم  أن  وما  جديدة  جالية  صورة  الراقصن  لجموع  حركة 
بناء  تقنية  العرض  يعتمد  أخري وهكذا  تكوين صورة  العرض  يعيد 

وهدم الصور ليكون عر ذلك جاليته الفنية والفكرية الخاصة.
التوني صولو من  العرض  التالية هو  الليلة  ي  قدم  الذي  والعرض 
شخصية  تحليل  يحاول  عرض  وهو  الحر،  محمد  إخراج  و  تأليف 
امجتمع  نظرة  تعين  إعادة  منه  محاولة  ي  امجتمع  داخل  امرأة 
ثاثة  الحي،  فكرة  العرض عي  اعتمد  عليها،وقد  الواقع  والقهر  لها 
إطارات من الحي يؤطر بها العرض نفسه، ففي اإطار اأول نستمع 
داخل  وكأنها  النساء  إحدي  يواجه  وهو  مذيع  نري  أن  دون  من 
برنامج إذاعي أو تليفزيوي وذلك من دون أن يظهر، ثم تبدأ امرأة 
الواقع  القهر  مع  معاناتها  رد  ي  لها  مسجل  خارجي  صوت  عر 
مشاهد  وأثناء  الثاي  اإطار  هذا  داخل  ومن  امجتمع،  من  عليها 

التمثيل تقوم امرأة بالحي عن مشاعرها وما تحبه وماتتمناه..
بطيئة  وحركة  ناعمة  موسيقي  مع  امتداخل  الرد  من  حاات 
حركة  رسم  تعيد  إضاءة  وخطوط  الدرامية  للشخوص  ومتأملة 
يتحركان  البانوهات  من  واثنن  العرض،  أبطال  الثاث  الشخصيات 
أماكن  والنور،  الظل  مناطق  حركتها  عر  ولرصدان  امناظر  لتغير 
العرض  يظل  وهكذا  والعلن..  الجهر  واماكن  واأرار  ااختباء 
هي  تكون  قد  والتي  امرأة  معاناة  الردية  اطاراته  عر  لنا  يرح 
نفسها معاناة امجتمع كله وبكل من يعيش داخله، الكل مقهور ي 
بعض  من خال  اممتدة  أياديه  منه سوي  نري  ا  غائب  قاهر  ظل 

الشخوص.



    

للرقابة  امركزية  لإدارة  مقرات  بإنشاء  قرارا  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أصدرت 
عي امصنفات الفنية ب٧ محافظات، مقرها قصور الثقافة بالجيزة والسادس من أكتوبر، جنوب 

سيناء، أسيوط، أسوان، اأقر، مري مطروح، البحر اأحمر وذلك اعتبارا من أول أبريل امقبل.
كا أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتأسيس أول فرقة مرحية حكومية 
محرفة لذوي ااحتياجات الخاصة تحمل اسم)الشمس( شعارها )النور منكم ولكم( وتتبع البيت 
الفني للمرح، ومقرها الدائم مرح الحديقة الدولية مدينة نر، رح بذلك إساعيل مختار 
انتظاره ويأي ي إطار  الثقافة حققت حلم طال  الفني للمرح، وأضاف أن وزيرة  البيت  رئيس 
الفرقة  أن  إى  مشرا  الخاصة،  ااحتياجات  لذوي   ٢٠١٨ عام  السيي  الفتاح  عبد  الرئيس  إعان 
للعمل  امؤهلة  امختلفة  الفنية  الورش  من  مجموعة  وستقام  النوعي  امرح  إى  توجيهها  سيتم 
الورش عروضا  وتنتج هذه  واموسيقي،  والغناء  التعبرية  والحركة  واالقاء  التمثيل  منها  امرحي 
فنية وطنية واجتاعية تناقش اهم القضايا وامشكات واحام ذوي ااحتياجات الخاصة، بالتعاون 
البيت الفني للمرح، وأكد مختار ان اافتتاح سيكون خال شهر أبريل امقبل بعرض  مع فناي 
)العطر( من إخراج محمد عام، وأن امرح تم تجهيزه ليتناسب مع ذوي ااحتياجات من الصم 

والبكم وامكفوفن.
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“أدوات  تكشف  قليل،  من  إا  عارية،  خشبة  عى 

“ليلك  عرضه  غنام  غنام  صاغ  امرحي”،  اللعب 

ضحى” الذي شارك ي أيام الشارقة 28.

مدرسة  اأوى  وزوجة،  لزوج  اسان  و)ضحى(  )ليلك( 

طالبن  كانا  منذ  تحابا  مرح..  رجل  والثاي  موسيقى 

لكنها  ليلك..  أم  عناد  من  قليل  بعد  وتزوجا  للفنون، 

عاشا ي مدينة عى اأطراف سيطر عليها طيور الظام 

أولئك الذين ابتى بهم الرب مدنا عربية كثرة يأمرون 

باموت وينهون عن الحياة.

وبعد راع طويل بن ليلك وضحى من جانب وغربان 

نهج  عى  السر  الزوجان  يقرر  آخر  جانب  من  العر 

ليعيشا  بيديها  حياتها  إنهاء  ي  وجولييت”  “روميو 

معا حياة أخرى أكر رحابة.

“روميو وجولييت” ليستا الشخصيتن الوحيدتن اللتن 

رائحة  أيضا  سنشم  لكننا  غنام،  غنام  بها  سيذكرنا 

الصوت  صاحبة  فاطمة  الفتاة  شخصية  ي  “أوفيليا” 

انتحارها  مشهد  ي  خاصة  ليلك،  تلميذة  الفروزي 

انتهك  اغتصاب  إثر  الجنون عى  بعد أن وصلت حافة 

اانضام  إى  دفعا  حبيبها  ودفع  قبل جسدها،  روحها 

لقافلة الغربان.

الصور  النص ومخرجه( عى منهج  اعتمد غنام )كاتب 

امتداخلة وقانون )خطوة إى اأمام خطوة إى الخلف( 

يغيب  ا  وأحداث  حقائق  متفرجه  أمام  لتتكشف 

فيها بل يطالعها ويتأملها وقد يشارك ذهنيا ي إعادة 

اللعبة  كشف  أسلوب  عى  ذلك  ي  معتمدا  ترتيبها. 

بن  امتعمد  امزج  منها  عدة  مفردات  عى  امرتكز 

ظهور  وبن  اممثلن،  وأداء  الشخصيات  رسم  واقعية 

مصادر اإضاءة، وجلوس أفراد الفرقة اموسيقية مكان 

الحدث.  ي  اشراكها  عدم  رغم  امرح  عى  واضح 

هذا إى جانب إضاءة صفراء يتاعب بها ليشكل عرها 

فواصل وحدود امكان/ اأمكنة التي تدور فيها أحداث 

متداخلة.

للحياة  غنام  غنام  ينتر  العرض،  بعده  النص ومن  ي 

مستعينا  الظام  مواجهة  ي  وللفن  اموت،  مواجهة  ي 

يشدو  التي  فروز  وبأغاي  وفنانة(  )فنان  بشخصيتيه 

بها ضحى وليلك وفاطمة، وأيضا مشاهد مثيلية لسرة 

مرحية  لشخصيات  بعيدة  إشارات  مع  وعبلة  عنرة 

مقابل  ي  هاملت(.  أوفيليا،  جولييت،  )روميو،  خالدة 

بسخرية  مغلفة  امخرج  الكاتب  قدمها  أخرى  شخوص 

واأتباع  امسجد  كشيخ  ونفاقهم  لتناقضاتهم  فاضحة 

وقائد فيلق اموت الذي نصب نفسه خليفة للمسلمن، 

يزيدان  وحنكة  برهافة  واإشارات  الداات  لتتضافر 

امعنى  عى  ويؤكدان  امرحية،  الحكاية  شجن  من 

نور  الفن  مقاومة..  الفن  حياة..  الفن  أن  امستهدف 

حن يطل تختفي خفافيش الظام إما هروبا أو موتا.

محمد الروى

SصMالخ  TMااحتياج  ﾔﾎkل  Sمحرف  Sقmف  ｽﾎأﾎ  TMفظMلمحMب  SبMقmلل  Tاmمق Fنشا?   lＲتق  ﾄايiال  iعب

..»ﾓضح  ｼليل« في 
الفن  lﾏن  Mقهmيح  Tﾏالم  lﾏطي  

أحمد زيدان

mامＺال  iيتفق عﾏاض 
Sقmالف  ?Mأعض ﾎيلتقي 

تفقد د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اأسبوع 
اماي، مرح السامر بالعجوزة للوقوف عى احتياجاته، استعدادا 
افتتاح نشاطه للجمهور. أعقب ذلك اجتاع رئيس الهيئة بأعضاء 
الفرقة، الذي أكد خاله أن الهيئة تتخذ اإجراءات الازمة من أجل 
الحاية  إجراءات  من  اانتهاء  بعد  قريبا،  السامر  مرح  افتتاح 
امدنية. وطالب عواض الفرقة بالبدء ي بروفات عروضها، مشرا إى 
أن إحدى هيئات القوات امسلحة ستتوى تجهيز امرح للعروض. 
شخصيا،  إليه  يرفع  فنيا  الفرقة  تطلبه  ما  كل  أن  عواض  أوضح 

ي  افتتاحها  بعد  امختلفة  امحافظات  ي  العروض  بتجوال  مطالبا 
القاهرة، وأن تتجه العروض إى الناس، وقد وعدت الفرقة بتقديم 
ثاثة عروض خال الفرة القادمة. وبر عواض بأنه تم انتهاء من 
الفرقة  عروض  استضافة  الوزارة  قطاعات  مع  التعاون  إجراءات 
الفرقة  أعضاء  طالب  كا  امرح،  افتتاح  استكال  لحن  القادمة، 
عن  وأعرب  امرح،  سور  عى  الفرقة  مرحيات  أفيشات  برسم 

موافقته ي حال كان هذا قرار امكتب الفني للفرقة.

شياء الفيومي


