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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

الوسائطية والثقافة  المسرحي  المكان   
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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 
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03متابعات [[

الباقي عى خشبة مرح  عبد  الفنان أرف  افتتح 
»صياد  امرحي  العرض  سيتي  بجاردن  تاور  جراند 
اأطفال  من  مجموعة  بطولة  العرض  العفاريت«.. 
وإخراج  دراماتورج  العزي،  نار  تأليف  والشباب، 
شوب  ورك  ركة  وإنتاج  ياقوت،  جال  الدكتور 
كريشن،  ركة  مع  بالتعاون  الباقي،  عبد  أرف 
مكتبة  مرح  خشبة  عى  تقدمه  سبق  العرض 

اإسكندرية.
من  العفاريت«  »صياد  ياقوت:  جال  الدكتور  قال 
أقرب العروض امرحية إى قلبي أنها قدمت عام 
للعرائس  كمرح  وقدمت  اإسكندرية  ي   ،2007
محمد  منهم  السكندرين،  الفنانن  من  مجموعة 
إمان  والفنانة  الراحل أحمد راسم،  والفنان  فاروق، 
بعمل  قاموا  الذين  سعيد،  أحمد  والفنان  إمام، 
مجموعة  العرائس  بتحريك  وقام  الصوي،  التسجيل 
من شباب قر ثقافة التذوق ومعهم الفنان محمد 
فاروق. أشار إى أن العرض شارك مهرجان »تطوان« 
اأماكن  ليلة ي  ما يقرب من 150  بامغرب وعرض 
وعندما  سنوات  تسع  مدة  وتوقفنا  تابع:  امختلفة. 
الفني،  البيت  إنتاج  نور«  »رحلة  عرض  من  انتهينا 
وتحقيقا  آخر،  عرض  تقديم  عى  اأطفال  أر 
لحلمهم قمت بعمل ورشة مدة شهرين امتدت إى 
التمثيل،  تدريبات  عى  قامة  وكانت  أشهر  أربعة 
اإسكندرية  مكتبة  ي  مرة  أول  العرض  وقدمنا 
من  كبر  إقبال  هناك  وكان  اماي،  ديسمر  شهر 

يناير  ي  العرض  تقديم  بإعادة  فقمنا  الجاهر، 
اماي وحقق إقباا كبرا، وهو ما دعا الفنان أرف 
باستضافته  أن يقوم  العرض  الباقي عندما رأى  عبد 
بعض  إنتاج  إعادة  مع  لأطفال  مر  مرح  ي 

اأشياء كالديكور وامابس.
الباقي  عبد  أرف  بالفنان  أشيد  ياقوت:  تابع 
القامة  العمل  ومنظومة  كبر،  بشكل  معنا  لتعاونه 

الباقي  عبد  أن أرف  إى  ااحرافية، مشرا  شديدة 
اهتم بالعرض وقام بعمل »برومو« خاص به، إضافة 
إى عمل يوم بدون تذاكر للنقاد والصحفين، وهي 
أنني تعاونت معها، وأمنى أن  منظومة عمل أفخر 

متد التعاون لتقديم عروض أخرى لأطفال.

رنا رأفت

و«محطات  والتدريب«،  الفني  لإنتاج  »أوزيريس  مع  بالتعاون 
ي  »صنع  امستقل  للمرح  تياترو  فرقة  تقدم  امعار«  للفن 
عمر  وإخراج  وسينوغرافيا  تأليف  نسبي«  »هدوء  غرض  مر« 
باستوديو  الحاي،   ابريل   1٨ حتى   1٤ من  وذلك  بالله،  امعتز 
عاد الدين.  قال عمر امعتز بالله : »هدوء نسبي » أخفت ما 
طبقاً  رويداً  رويداً  مامحنا  تتحول   ، يجب  ما  أقدس   .. يكفي 
مشاعرنا وترفاتنا ي الخفاء، بينا يضئ أحدهم امصباح امتدى 
رأس   .. والجروح  امكتسية  الباهتة  فنتبن مامحنا  رؤوسنا  فوق 
رعه  عتيق  مري  إله  وكأننا  التضاريس  مهدل  بجسد  حيواي 
الزمان، نتخطف قطع لحم ا ميزها ي سكون .. نتشمم طريقنا 
.. وبوصولنا نحو  البعض كضباع تائهة أعياها الجوع  نحو بعضنا 
مصدر رائحة الطعام نجدنا أمام أنفسنا. هنا فقط ندرك أننا ي 
من  اقل  كنا  فطاما  الحياة،  عراك  من  انتهينا  وقد  اموت  انتظار 

اموت أو أعى قليًا، وم يبقى سوى منتر وحيد .. هو أا أحد.
ولكن، عا كنا نتحدث إذا؟

الرقاوي،  أحمد  خليل،  سارة  بطولة  نسبي«  هدوء   « مرحية 
نورهان صالح، مدير اإنتاج طارق حسن، مساعدا اإخراج دينا 
أحمد  للسينوغرافيا  التنفيذي  العمل  فريق  حسن،  أحمد   ، سام 
حسن، محمد كرار، ليى عمرو حسني، شياء عبد العزيز، كريم 
محمد، تصميم الشخصيات عمر امعتز بالله، اماكياج وامؤثرات 
فريق  حيدر،  حازم  الحري  التعبر  تصميم  سام،  دينا  البرية 
أساء  ااجتاعي  التواصل  مواقع  عى  الدعائية  الحملة  عمل 
كرار، محمد كرار، ليى عمرو حسني، أسامة أبو الغيط، تصميم 

الدعاية عمر امعتز بالله. 

أحمد زيدان

وبسيوني وفتحي  المحمدي  تكرم  اإسكندرية 
المسرح نوادي  بمهرجان    

.. مصر  بمسرح  العفاريت  صياد  نجاح  بعد 
قلي إلى  العروض  أقرب   : ياقوت   

نسي« »هدوء 
الدين   عماد  باستوديو 

فعاليات  الجاري  أبريل   9 اإسكندرية  ثقافة  فرع  يختتم 
الدورة الثامنة والعرين للمهرجان اإقليمي لفرق نوادي 

امرح وامقام بقر ثقافة اأنفوي.
إن  بالفرع  الفنية  الشئون  مدير  عباس  ريف  رح 
امهرجان بدأ ي 31 مارس بعرضن مرحين، اأول بعنوان 
وإخراج  تأليف  كامل  مصطفى  ثقافة  لقر  »ماريوقيد« 
برج  ثقافة  لقر  اأوضه  بعنوان  الثاي  و  شعبان،  محمد 

العرب تأليف إيهاب يونس وإخراج هشام أحمد.
الوفاء-  يوم  عليه  أطلق  الذي  اافتتاح-  حفل  أن  وأضاف 
العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  كتور  د.  حضور  شهد 
الذين  الراحلن  الفنانن  أساء  وتكريم  الثقافة،  لقصور 
عمرو  الفنان  وهم  باإسكندرية،  الفنية  الحركة  أثروا 
امحمدي، امخرج سامح فتحي، و الفنان مدحت بسيوى. 

و تضمن اليوم الثاي عرضن لقر اأنفوي وها كوميديا 
وكشك  النبي،  عبد  عى  إخراج  و  تأليف  السبعة  اأيام 
فيا  نوح.  مصطفى  إخراج  و  السيد  هاجر  تأليف  الباشا 
الثالث عرضن وها شيفون لقر اأنفوي  اليوم  تضمن 
اموى  خزان  و   ، قمر  حسن  إخراج  و  عى  أماي  تأليف 
حازم  إخراج  و  عامر  مصطفى  تأليف  الشاطبي  لقر 

فتحي.
اأنفوي  لقر  بري  و ها  عرضن  الرابع  اليوم  وتضمن 
تأليف وإخراج مي عبد الرازق و السلسلة لقر الشاطبي 

تأليف نور الدين الهاشمي و إخراج أمجد زيتون.
تورنتينا  تذكرة  وها  عرضن  تقديم  تم  الخامس  واليوم 
سوداي  و  مجاهد،  يار  وإخراج  تأليف  اأنفوي  لقر 
إخراج محمد  و  تأليف  كامل وهو  بقره بقر مصطفى 

معوض.
بينا قدم ي اليوم السادس عرضن لقر اأنفوي وها 
و  النجار،  مصطفى  إخراج  و  الصاوي  خالد  تأليف  الدبلة 
البنا وهو  حزام ناسف تأليف السيد فهيم و إخراج معتز 
لقر  عرضن  تضمن  السابع  اليوم  اأنفوي.  لقر  تابع 
و  الحب  من  مات  محدش  ها  و  كامل  مصطفى  ثقافة 
هو ارتجال جاعي و إخراج أحمد عى ، و الراب تأليف 
السيد فهيم و إخراج عى الدليل. اما اليوم الثامن فتضمن 
تأليف  السينابون  بطعم  وها  الشاطبي  لقر  عرضن 
اأقوى  و  مري  جال  محمود  وإخراج  السنباطي  إسام 

أوجست سراندبرج و إخراج محمد زغلول.
لقر  مولوتوف  وها  عرضن  يقام  أبريل   ٨ واليوم 
تحت  رجال  و  فير،  محمود  إخراج  و  تأليف  الشاطبي 

إخراج  و  اإدريي  عادل  تأليف  اأنفوي  لقر  امشنقة 
بال إبراهيم.

ها  و  اأنفوي  لقر  عرضن  الختام  حفل  ويتضمن 
عادل،  محمد  إخراج  و  القوي  عبد  محمد  تأليف  رجوع 
أحمد  إخراج  و  حسن  إبراهيم  تأليف  اموت  فانتازيا  و 

ردينة. 
تحكيم  لجنة  بحضور  يقام  امهرجان  أن  بالذكر  جدير 
مكونة د .عبد النار الجميل ،د.مياء أنور، و الناقد أحمد 

هاشم.
سيد  د.  من  العروض  تعقب  التي  الندوات  لجنة  وتتكون 

إمام و الناقد عز بدوي و يديرها امخرج محمد صابر. 

دنيا محمد
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البقعة مهرجان 
مارس   27 من  بدا  ابريل    27

اصدرت إدارة مهرجان البقعة الدوي بدولة السودان الشقيقة بيانا 
صحفيا حول تأجيل الدورة التاسعة عرة لتبدا فعالياتها ي السابع 
والعرين من إبريل  بدا من السابع والعرين من مارس، اليوم 
سفر  يرأسه  امهرجان  للمرح،  العامي  اليوم  باحتفال  الخاص 

اليونسكو ونائب رئيس الهيئة الدولية للمرح الفنان عي مهدي..
الناطق  و  اإعام  مسئول  عكاشة  محمد  نره  الذي  البيان  وقال 
من  اليوم  هذا  مثل  ي  البقعة:   مرح   - الوطني  امرح  باسم 
للمرح  الدوي  البقعة  مهرجان  البدء  شارة  تنطلق  كانت  عام  كل 
انتظم متصا با فجوات يحتفى به امرحيون والفنانون و  والذي 
امحدد  السودان و خارجه كل عام ي ميقاته  امشاركون من داخل 
يوم امرح العامي . وحول اسباب التأجيل أوضح البيان: تغيب ) 
البقعة ( هذا العام عن يوم عرسها أسباب موضوعية ما كان إدارة 
اكتملت  التي  الباهرة  بالصورة  ير  ما  فوقها  تقفز  ان  امهرجان 
الدورات اماضية من قبول واستجابة  مانية عرة قمرا وما حققته 
البقعة  مهرجان  امديرة  الهيئة  فإن  ولذا  ودوي  إقليمي  وذيوع 
امرحين  لكل  التريكات  و  بالتهاي  تتقدم  إذ  للمرح  الدوي 
قيد  للمشاركن  واجب  باعتذار  تتقدم  فهي  عيدهم  بيوم  العام  ي 

الدورة التاسعة عرة عن تأجيله امفاجئ هذا العام.. فالتأجيل ي 
اقتضته ظروف موضوعية  تقديرات إدارة امهرجان كان قرارا صعبا 
امهرجان  استمرار  محضا  خرا  غدت  =التأجيل=  مرتباته  أن  غر 

واستقراره مستقبا عي خطي واثقة لتحقيق أهدافه و غاياته.
والتي  للمرح  الدوي  البقعة  مهرجان  إدارة   : عكاشة  وأضاف 
أعربت عن عميق أسفها بقرار التأجيل ي بيان سابق تعلن انطاقة 
فعالياته و أنشطته يوم الجمعة السابع والعرين من أبريل للعام 
الدكتور  الجمهورية  رئيس  نائب  دولة  من  كرمة  برعاية  2018م 
الرسمية  الجهات  مع  وبالتنسيق  الرحمن  عبد  محمد  حسبو 
وواية  الخاص  القطاع  مؤسسات  وبدعم  والدبلوماسية  والسياسية 
مع  متصلة  مستنرة  براكة  و  امهرجان  تستضيف  التي  الخرطوم 

وزارة الثقافة واإعام و السياحة واية الخرطوم. 
كل  للمرح  الدوي  البقعة  مهرجان  إدارة  بشكر  البيان  واختتم 
واستفسارهم  اتصالهم  و  قلقهم  كفاء  فرز  دون   ) البقعة   ( ركاء 

ودعمهم الامحدود.

أحمد زيدان

ضمن مشاريع امرح قدم طاب الفرقة الرابعة بكلية الربية النوعية قسم إعام تربوي 
الجيزة  ثقافة  قر  مرح  خشبة  عى  كوجيا«  »عى  امرحى  العرض  القاهرة  جامعة 
وهو نتاج ورشة العمل الجاعى مشاريع امرح. تدور أحداث العرض ى إطار تربوى 
كاأمانة  اأطفال  نفوس  ى  غرسها  يجب  التى  القيم  بعض  تعزيز  حول  هادف  تعليمى 

والصدق والعدل
عبد  أيه  وإخراج  درامية  معالجة  و  يوسف  التواب  عبد  تأليف  كوجيا«  »عى  مرحية 
الرحمن وتحت إراف د . شرين شعبان أستاذ امادة، و د. مخلص محمود عميد الكلية 
شعبان  وعى  الرحمن  عبد  أيه  بطولة  الربوى،  اإعام  قسم  رئيس  كامل  ثروت   . د  و 
وهاجر أحمد وأمرة مروك وواء السيد وايه حاده ومارينا فخرى. أقيمت ندوة بعد 
مهندس  مدي  امهندس ضياء  تكريم  وأعقبها  الدين،  محمد جال  أدارها  العرض  انتهاء 
رئيس  الحفيظ  عبد  هيثم   . د  و  العرض  ديكور  عى  وامرف  السينا  بجهاز  الديكور 
إقليم القاهرة الكرى وشال الصعيد الثقاي و د . صبحي السيد مدير عام اإدارة العامة 
للمرح ود. جال العسكري مدير عام فرع ثقافة الجيزة و مصطفى الهندي مدير قر 

ثقافة الجيزة والفنان باسم رضا رئيس قسم امرح بقر ثقافة الجيزة.

شياء ربيع

كوجيا«    »على 
القاهرة  تربية  لكلية  الجزة  ثقافة  بقصر 

إسماعيل: يوسف 
أيام غضون  في  بالكامل  القومي  المسرح  تسليم    

 رح الفنان يوسف اساعيل مدير امرح القومي أنه ي غضون ايام 
امقاوات  ركة  قبل  من  بالكامل  القومي  امرح  تسليم  سيتم  قليلة 
اماحظات  جميع  عي  العمل  اآن  وجاري  امستحقات  كافه  وتسديد 
وجه  السياق  نفس  وي  ااستام  أثناء  لتفاديها  بامرح  اموجودة 
كل  وحل  لتدخلها  الدايم  عبد  د.إيناس  للوزيرة  الشكر  إساعيل 
اأزمات والعوائق ي هذا اأمر كا وجه الشكر أيضا للمخرج إساعيل 
الحركة  لدعم  الذي يسعي جاهدا  للمرح  الفني  البيت  رئيس  مختار 
امرح  تواجه  مشكلة  اي  لحل  امساعدات  جميع  وتقديم  امرحية 
أهمية  اي  إساعيل  أشار  عامة،  بصفة  وامرح  خاصة  بصفة  القومي 
ي  وتسبب  قبل  من  حدث  ما  يتكرر  ا  حتي  اإيجابية  الخطوة  هذه 
أنشطة  خالها  توقفت  شهور  الثاث  تجاوزت  لفرة  امرح  إغاق 
باقي  سداد  حتي  بامرح  معلقا  العمل  الركه  ترك  بسبب  امرح 
حقيبة  الدايم  عبد  إيناس  تولت  ان  إي   : أضاف  امتأخرة.  امستحقات 
حل،  إي  التوصل  وتم  الركة  إدارة  مع  جلسة  وعقدت  الثقافة  وزارة 
ما  أضحك  امرحي  العرض  بافتتاح  منذ شهرين  امرح  نشاط  ليعود 

موت و امستمر عرضه حتي اآن.  

محمود عبد العزيز
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قومي مهرجان  أول 
القادم  أغسطس  الخاصة  ااحتياجات  ذوى  اأطفال  لفنون   

متابعات [[

الدايم  د.إيناس عبد  الثقافة  الذي أصدرته وزيرة  الوزاري  القرار  بعد 
للبيت  تابعة  مر  ي  الخاصة  ااحتياجات  لذوي  فرقة  أول  بإنشاء 
وفاء  الفنانه  تعين  تم  جدا،  قريبا  تنطلق  والتي  للمرح،  الفني 
الحكيم مديرة للفرقة كا تم تعين الفنان يوسف ابو زيد مرفا عى 

الفرقة 
وجه  الفنان يوسف ابو زيد امرف عى فرقة الشمس الشكر للفنانة 
رئيس  مختار  إساعيل  وامخرج  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس 
البيت الفني للمرح عي تحمسهم ورعه ااستجابة مروع إنشاء 
امري  بالدستور   ٨1 للادة  استنادا  به  تقدم  قد  كان  الذي  الفرقة 
ذوي  اأشخاص  حقوق  بضان  الدولة  تلتزم  أن«  عي  تنص  التي 

ااحتياجات الخاصة واأقزام ثقافيا 
من  غرهم  مع  ودمجهم  ورياضيا  واجتاعيا  وتعليميا  وترفيهيا    

امواطنن، إعاا
بهذا  تقدمت  كنت  قال  الفرص«   وتكافؤ  والعدالة  امساواة  مبادئ    
إليه.   ينظر  وم  السابق  الثقافة  وزير  النمنم  حلمي  للكاتب  امروع 

ان امروع ليس مجرد فرقه مرحية وإما هو مركز  ابو زيد  أضاف 
من  مجموعه  يتضمن  الخاصة  ااحتياجات  ذوى  من  اأطفال  لفنون 
الفرق امختلفة منها فرقه مرحية وفرقة للكورال واموسيقي والغناء 
الورش  من  مجموعه  يتضمن  كا  الشعبية  للفنون  وفرقه  الفردي 
للتأليف واإلقاء الشعري والفنون التشكيلية  واقامه معارض وسيتم 
ووزارة  والتعليم  الربية  وزارة  من  كا  مع  تعاون  بروتوكول  عمل 

التضامن ااجتاعي ووزارة التنمية امحلية.  
من  اأطفال  دمج  رعة  هو  الفرقة  هذه   هدف  ان  زيد  أبو  أكد 
العجز  حاله  من  لخروجهم  امجتمع  مع  الخاصة  ااحتياجات  ذوى 
شهر  أن   موضحا    ، الفنية  مواهبهم  وإبراز  يازمهم  الذي  والخجل 
أغسطس القادم سيشهد عقد أول مهرجان قومي لفنون اأطفال ذوى 
ااحتياجات الخاصة مشرا إى أنه تم اختيار مرح الحديقة الدولية 
ما  حديقة  داخل  امرح  ان  أهمها  معاير  لعدة  نظرا  للفرقة  مقرا 

يجعل هؤاء اأطفال آمنن ومكن السيطرة عليهم.

محمود عبد العزيز

»عى  الكرى  امعارف  »شمس  عرض  لتقديم  بدر  محمد  امخرج  يستعد 
البنا.  محمد  تأليف  الحاي,العرض  إبريل  من   19 الخميس  رومانس،  مرح 
قال  »بدر«: العرض من فرة العصور الوسطى, حيث يعرض الراعات  بن 
عديدة,  لقرون  استمرت  التى  الجن  ومالك  السام  عليه  أدم  وأبناء  إبليس 
السلوك  وتدهور  الضائر  وانعدام  الجرمه  انتشار  عى  ساعد  الذى  الراع 
هزمة  إبليس  هزمة  ,وبعد  إبليس  أبن  بشكل  اإنسان  ظهر  حتى  اانساى 
اابدى  الراع  هذا  تجسد  اضاف:  التل,  باب  ملحمة  ى  ساحقه   أسطوريه 

بعض  يوضح  الذى  الكرى  امعارف  شمس  كتاب  ي  وإبليس  اإنسان  بن 
التفاصيل امستخدمه ى العرض  .. العرض من بطولة يوسف الحديدي, أمر 
 , ماك  مينا  أنور,  كرلس  أسامه,  وعد  محمد,  هاجر  العزم,  أبو  أنور,محمد 
مينا نسيم , ديكور و مكياج  هند غنام, إضاءه سامان جال , صوت أحمد 

البدى, سينوغرافيا محمد البنا ..

شياء سعيد

رومانس على  الكرى«  المعارف  »شمس 

05

أعلن منظمو مهرجان الرواد عن روط ومواعيد الرشح للمشاركة بالدورة العارة 
وذلك  مايو  من  عر  الثاي  وحتى  الجاري  ابريل  من  عر  الرابع  ي  تبدا  والتي 
إى  الساعة10صباحا  من  القلي(   – الجاء  محاكم  خلف   ( الرواد  مرح  بإدارة 

٨مساء.
العارة  بالدورة  امشاركة  روط  أن  امهرجان:  مدير  العال  عبد  أحمد  وأوضح 
سداد  عند  الجمعية  مقر  اموجودة  ااشراك  استارة  باستيفاء  الفرق  التزام  هي 
إسرداد  يجوز  وا  بإيصال  تدفع  جنيه   )50( امهرجان  اشراك  رسم  الرسوم، 
امبلغ، ا يجوز اشراك مخرج ي أكر من عمل وإا سيتم حرمانه من التقييم ي 
تتحمل  عرض،  من  بأكر  الفرقة  اشراك  يجوز  ولكن  فيها  امشارك  اأعال  جميع 
اإضاءة  مسئولية  امشاركة  الفرق  تتحمل  رقابيا،  العرض  امشاركة مسؤولية  الفرق 
والفوتوغرافية  الفيديو  تصوير  ممنوع  امتاحة،  اإمكانيات  حسب  عى  والديكور 
مرح  عى  السابعة  الساعة  العروض  تبدأ  امهرجان،  إدارة  اى  الرجوع  عند  إا 
الرواد وإدارة امهرجان تشدد عى االتزام مواعيد رفع الستارة، تحر الفرق قبل 

العرض بساعتن عى اأقل والفريق الذي يتأخر عن ميعاد العرض أكر من نصف 
ساعة يحرم من دخول امهرجان وا بد من تنسيق الفرق مع اإدارة لعمل الروفة 
عقب  للعروض  مناقشه  ندوة  تعقد   ، العروض  مخرجي  اجتاع  ي  امرح  عى 
الكبر  العرض امرحي  تزيد مدة  أا  أيضا  الروط  : من ضمن  كل عرض. وتابع 
عن)75( دقيقة وا يقل عن )35( دقيقة , والعروض التي تزيد أو تقل عن هذه 
عن)20(  القصر  امرحي  العرض  مدة  تزيد  ا  التحكيم،  نطاق  من  تخرج  امدة 
دقيقة وا يقل عن )5( دقيقة , والعروض التي تزيد أو تقل عن هذه امدة تخرج 
من نطاق التحكيم، وسوف يتم إخطار الفرق امشاركة مواعيد امشاهدات الخاصة 
امرفقات  ومعها  امطلوبة  البيانات  مستوفية  امشاركة  طلب  استارة  تقديم  بها، 
ملف  داخل  بياناتها  استيفاء  بعد  امشاركة  طلب  استارة  توضع  وهي:  امطلوبة 
السرة  وجد،  إن  للعرض   C.D  ، امرحي  النص  من  نسخة  معها،  ُمرفق  وتقدم 

الذاتية للفرقة ونبذة عن العرض وأعضاء الفرقة

سمية أحمد

ابريل  الخامس من  افتتح فرع ثقافة السويس عرض »مدينة ااحام«، ي 
مهرجان  عروض  ضمن  العرض  السويس،  ثقافة  قر  مرح  عي  الجاري 
نوادي امرح للطفل، تأليف ياسن الضوي، واخراج محمود عثان، الحان 
إبراهيم بصوص، توزيع موسيقي وسام إبراهيم بصوص، ديكور محمد ابو 

عمرة، أشعار و أغاي ياسن الضوي.
الحب  إي  للعودة  تدعو  رسائل  يطرح  العرض  إن  عثان  محمود  قال   
يسعي  انه  قال  اإخراجية  رؤيته  وعن  الحياة،  اساس  باعتبارها  والسام 
عي  الركيز  إي  باإضافة  والخر  الحب  حالة  عي  التأكيد  إى  خالها  من 
عنار اإضاءة وسينوغرافيا العرض واموسيقي واأغاي، وذلك من منطلق 
رورة ااستخدام اأمثل لكل العنار السابقة، اسيا ي مرح الطفل، 
للعرض  الني  امحتوي  وإدراك  فهم  عي  العنار  تلك  تساعد  حيث 
والتأثر به، مشراً إي انه طلب من املحن إبراهيم بصوص أن يحاول قدر 

امستطاع توفر حالة من القرب الوجداي بن اأغاي والطفل.
ي  واأول  عام  بشكل  الطفل  مرح  ي  تجاربه  ثاي  هو  العرض  تابع: 
تابع للربية  الطفل  الثقافة الجاهرية، حيث قدم من قبل عرضا مرح 
ان  مضيفاً  الجاري،  الدراي  العام  ي  اأحمق«  الديك  بعنوان«  والتعليم 

التجربة الحالية اكر عمقاً عن التي سبقتها.
انه يحلم باعتاد ريحة  وعن طموحاته من خال »مدينة ااحام« قال 
مرح  مخرجا  إعتادة  باإضافة  السويس،  ثقافة  لفرع  تابعة  لأطفال 
لأطفال، حتي تتاح له إمكانيات مادية اكر لتقديم أطروحات اعي وأكر 
مرح  لنوادي  الواحد  امرحي  العرض  ميزانية  ان  حيث  وتأثرا،  عمقاً 
الطفل ل اتتخطي 1600 جنية، وهي ميزانية ليست كافية لعروض مرح 
ميزانية  إي  تحتاج  الطفل  عروض  ان  مضيفاً  وصفه«،  حد  الطفل«عي 
التي تساعد عي تحقيق  العنار  الديكور وامابس وباقي  مناسبة إنتاج 
الخاصة  امرحية  العروض  ي  امطلوب  اأثر  وتحقق  اإبهار  من  حاله 

بالطفل.
ممكن  قدر  أكر  تحقيق  إي  اإمكانيات  بأقل  سعي  أنه  إي  عثان  وأشار 
بأن  أمنياته  عن  معرباً  لأطفال،  ائق  عرض مرحي  وإخراج  امتعة،  من 

يحظي العرض باستحسان الجمهور السويي. 

حازم سليان

ااشراك تفاصيل 
الرواد لمهرجان  العاشرة  الدورة 

ااحام« »مدينة 
نوادي  عروض  ضمن 
بالسويس الطفل  مسرح 
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06 ]متابعات

المحلية بالمسابقة  عرضا   12
المسرحي  الحرية  لمهرجان 

احمد  “الراحل  دورة  امرحي  الحرية  مهرجان  مدير  مري  محمد  امخرج  أعلن 
راسم” عن نتيجة لجنة مشاهدة عروض الدورة امحلية الخامسة من امهرجان .

الشفيع  إسام عبد  الفنان  امكونة من  اللجنة  أن  امهرجان  بيان  وأوضح مري ي 
جابر،  وليد  السينوغراف  و  الرازق،  عبد  ريهام  والفنانة  الحري  سامح  وامخرج 
والفنان محمد شحاتة ، والكوريوجراف محمد ميزو والكاتب ميرة صاح الدين  
الحرية  مركز  اماي  مارس   31  -30-  29 أيام  خال  مرحي  عرض   30 شاهدت 
لإبداع .. وقررت اختيار 12 عرض مرحي لاشراك بامسابقة الرسمية للمهرجان 
 vr والتي تقام  ي الفرة من 10 إى 17 إبريل الحاي ، والعروض هي :  ديستوبيا
، إخراج  محمد فرج الخشاب، توته توته  إخراج  إبراهيم أحمد ، صامت إخراج  
إخراج   البقية ي حياتك  العليم،  عبد  إخراج رفعت  الفران   إبراهيم حسن، صيد 
الصبور،  عبد  محمد  إخراج   وحدي  بدوي،  عصام  إخراج  ضمة  مجدي،  محمد 
كحيوان  قوي  ردينة،  أحمد  إخراج  اموت  فانتازيا   ، عادل  أحمد  إخراج   رجوع 
حر إخراج  طارق نادر، الكراي   إخراج عي إيهاب، النافذة  إخراج احمد عبد 

القادر.
وأوضح مري  أنه قد تقرر عقد إجتاع مع مخرجي العروض الثاثاء 3 إبريل ي 
مام الخامسة مساءا مركز الحرية لإبداع، متمنيا التوفيق للجميع، رئيس امهرجان 

الفنانة القديرة سمرة عبد العزيز، مدير امركز د. وليد قانوش .

نهلة مري

ضمن عروض نوادي امرح إقليم جنوب الصعيد، برئاسة محمد 
مرحية،  عروض  ثاثة  تقديم  أسوان  ثقافة  فرع  شهد  إدريس،  
  “ النهر  يبتلع  “البر  امبو  كوم  ثقافة  قر  لفرقة  اأول  العرض 
تأليف وإخراج محمد طاهر برعى، ديكور أحمد الرساوى، دراما 
الدين  حسام  موسيقى  إعداد  الفضل،  أبو  مصطفى  محمد  حركية 
امتقاطعة”  “الكلات  مرحية  عن   “ الثاي  العرض  و  حسن. 
الدين،  عاء  محمد  إعداد  رور،  نجيب  وامخرج  للكاتب 
إيهاب  السوداى، تصميم وتنفيذ إضاءة  سينوغرافيا احمد محمود 
محمد  خالد  ديكور  تنفيذ   ، محمد  باسم  موسيقى  إعداد  زكريا، 

إخراج أحمد كال عبد الصبور، مثيل فرقة قر ثقافة أسوان 
الذى ا يقدر اموهبة، خاصة  العرض حول امجتمع  تدور أحداث 
لديه  الذى  اموهوب  الفنان  أحام  أهم  من  يعتر  الذى  التمثيل 
كثرة  بعقبات  اموهبة  هذه  تصطدم  ولكن  التمثيل،  عى  القدرة 
ومن أهم هذه العقبات التهميش وهو ما اصطدمت به شخصية 
التسلط  عن  فضا  امرح،  ى  حياته  طول  “املقن”  العرض 

والديكتاتورية .

ديكور  البنا،  حسن  أحمد  تأليف   اأقنعة”  “ثورة  الثالث  العرض 
خري،  محمد  موسيقى  إعداد  عيد،  محمد  باسم  إضاءة  و 

استعراضات وإخراج محمد عبد امنعم .
تدور أحداث العرض حول فكرة التحرر من القيود اموجودة عى 
العرباوى  هتلر  ى شخصية  امتمثلة  والديكتاتورية  امرح  خشبة 
من  امسفة،  النصوص  من  للتحرر  والسعي  امرح،  صاحب  إبن 
خال اأقنعة اموجودة، وهى أقنعة امرح الذين يقفون ى وجه 
اأقنعة  هذه  وتحرير  امرح  بتحرير  وامطالبة  العرباوى  هتلر 

ومعاملتها بدمقراطية وحرية .
امرحى  امخرج  و  حامد  محمود  الناقد  العروض  تحكيم  لجنة 
محمد الزينى والناقد عمر توفيق ، وأقيمت بعد العروض ندوات 
عاد  رامز  الناقد  و  عريس  أرف  امرحى  امؤلف  فيها  ناقش 

والناقدة رنا أبو العا .

حياة حسن

اأقنعة وثورة  المتقاطعة  والكلمات  البر 
أسوان مسرح  بنوادي 

الوازن«  سعيد  »حكاية  بتقديم  الحسيي:سعيد 
للهواة   القاهرة  فنون  في   

باب  شباب  مركز   “ الحياة  “مرح  فرقة  تستعد 
سعيد  »حكاية  امرحي  بالعرض  للمشاركة  الشعرية 
محمد  إخراج  الحسيني”و  إبراهيم  تأليف  الوزان« 
امري ي فعاليات ختام مسابقة إدارة الفنون بالقاهرة 
شباب  مراكز  والرياضة  الشباب  وزارة  برعاية  امقدمة 

محافظة القاهرة  .
قال الكاتب وامؤلف إبراهيم الحسيني: سعيد بالتواصل 
، كا أن هذا يعد  الهواة ومواهبهم امتعددة  مع فرق 
التعاون الثاي بيني وبن محمد امري، حيث قدم من 
قبل عرض مراكب الشمس. وأضاف الحسيني: ان عري 
العديد  قدما  الوزان  سعيد  وحكاية   ، الشمس  مراكب 
الجاهرية  الثقافة  مسارح  عي  قبل  من  امرات  من 
باأقاليم كا قدمتها بعض فرق الهواة والفرق الحرة  .

امخرج محمد امري قال: قدمنا من قبل  نص مراكب 
اتحاد  مسابقة  ي  الحسيني   ابرهيم  لأستاذ  الشمس 
مستوى  عى  ميز  ميدالية  عى  وحصل  امدن  شباب 
لتقديم  ااستعداد   بصدد  نحن  وحاليا  الجمهورية،  
ختام  “ي  الوازن   سعيد  “حكاية  امرحي  العرض 
شهر  ي  قدمناه  أن  بعد  الشباب  مركز  فنون  مسابقة 
من  بتقييمه  وسعدنا  العام   هذا  من  اماي  فراير 
مع  تصعيده  وتم  اأوى  امرحلة  ي  التحكيم  لجنة  قبل 
النهائية  امرحلة  ي  للمشاركة  أخرى  عروض مرحية   9

مرح  عى  العرض  نقدم  أن  امنتظر  ومن  للمسابقة 
خال  الدولية   الحديقة  مرح  أو  فهد  املك  مجمع 
من  الفرة  ي  ستقام   والتي    ، امسابقة  ختام  فعاليات 
هي  امري:  تابع  ابريل2018الحاي.   15 و  ابريل   5
إبراهيم  اأستاذ  كتبها  الشعبيه  اموروثات  تقدم   قصه 
وحاولنا  واحراي،   ومختلف  متميز  بشكل  الحسيني 

أن نقوم بإعداد دراما تورج  كتبه عبد النار جمعه و 
يقدم العرض  ي مناخ طقي داخل قاعة امرح .

العرض مثيل زينه اسأمه ،نوران طلعت ، رفعت خري 
، مايكل مكرم، ضياء عاء، جنا طلعت  ،  محمد خري 
كرولس   ، سكروته  مينا  ماهر،  ماريو   ، محمد  حسام 
دمال ، أحمد عبده ، عي عبد الاه ، مصطفى موى “ 

ورجال الحرة: امنشد يار عاد ، حسن جاد ،  عبد 
مخرج  مجدي.  أحمد  و  فكري،  محمد   ، جمعه  النار 
مساعد إسام صالح، مخرج منفذ محمد خري  ، مدير 

فريق مرح الحياة  صفاء قندي.

همت مصطفى
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أسيوط   ثقافة  قر  مرح  خشبة  عى  قدمت 
اأسبوع اماي ،  مرحية “ فروزين” ي  ثاث 
حفات يوميا، العرض إنتاج خاص وقامت الفرقة 
باستئجار امرح  مقابل  30000الف جنية مدة 
والتعليم  الربية  مديرية  مع  بالتعاون  أسبوع،  
الرعاة  من  ومجموعة  مر  اجل  من  وجمعية 

الرسمن مثل محات القط للعب ااطفال   
لأطفال  مجانا  عروض  العرض  فريق  قدم  كا 
من  جوا  امرحية  وخلقت  واأيتام  اإعاقة  ذوى 

التفاعل بن ااطفال واممثلن. 
جريدة مرحنا التقت مخرجة العرض منار زين 
الدين التي  أكدت أنها  اعتمدت عى اانيمشن، 
وتكنيك سينا والت ديزى، والتحويل  من الفيلم 
إى مرح الطفل، أشارت أن الفيلم امأخوذ عنه 
العرض كان مبهرا، وهو ما حملها مسئولية كبرة 
امرح  أن  إى  أشارت   ، اإبهار  عى  الحفاظ  ي 
الحديث يقوم  عى اإبهار، خاصة مرح الطفل، 
يشعرالطفل  لى  الجرافيك  استخدمت  أضافت:  

انه داخل القصة. 
بتجربتها  سعادتها  عن  الدين  زين  عرت   كا 
البداية  هي  الصعيد  تكون  أن  خاصة  اأوى، 
مدير  عزمي  محمد  الشكر  امخرجة   ووجهت 
بيت  كل  اى  يصل  ان  استطاع  الذي  اإنتاج 
تابعت  الراحة.  سبل  كل  يوفر  وأن  أسيوط،  ي  
من  الذي  هو  الحب  أن  هي  امرحية  رسالة   :
يتغلب  عى الثلج ، موضحة أن  الحب ليس هو  
بالرورة الذي يكون بن الولد والبنت إما هناك  
وحب   ، اأخوة  كحب  الحب  من  أخرى  أنواع 

العمل، وحب الوطن. 
 “ أسيوط  ثقافة  لقر  الشكر  زين   ووجهت 
مكاوي  ضياء  وإى   واحتضنا”   بنا  رحب  الذي 
مدير عام الثقافة بأسيوط ووسام درويش مديرة 
بدور  أشادت   كا   العاملن،  وجميع  القر، 

كانوا  امرح”   مجال  ي  الثقافين  اأخصائين 
جهدهم  قصارى  بذلوا  و  النحل  خلية  مثابة 
وتعاونهم معنا ليا ونهارا” كا شكرت  “الجنود 
جابر  محمد   : امرح  كواليس  خلف  امجهولة 
فني صوتيات، مايكل يعقوب فني إضاءة، عمرو 

محمد، حمدي قطب فني ديكور .  
إن  قال  امرحية  انتاج  مدير  عزمي  محمد 
لأطفال  امنيا حيث قدم عرض  كانت ي  البداية 
أيضا وهو “ اليس ى باد العجائب”  وأنه أحب 
أن يكرر التجربة بعد نجاحها، فعرض   ي أسيوط 
للمرح  ومحب  ممثل  أنا  أضاف:   فروزين”   “
ومنظم حفات غتائية، مشرا إى أنه  ينوي انتاج  
وسيتوجه   ، القادمة  امرحلة  ى  جديدة  أعال 
إى القاهرة و وجه بحري ، وأعرب  عن سعادته 
العرض  شاهدوا  الذين   والعائات  باأطفال 
 ،   5000 من  أكر  نحو   عددهم  يصل  والذين 
 ، الفكرة  عموا  الذين  أسيوط  أهل  وامتنانه  

مؤكدا أنهم  عى  وعى ثقاي راق.  
أما اممثل حازم الصواف فيقول إن هذه التجربة 
السابقة  التجارب امرحية  تختلف ماما عن كل 
التي شارك فيها كممثل، وأن العرض م يكن فقط 
موجها لأطفال،  حيث أثار إعجاب الكبار ايضا، 
العرض  مخرجة  يرجع  ذلك  ي  الفضل  أن  مؤكدا 
اموهوبة منار زين، فمنذ اللحظة اأوى لكتابتها 
متحركة  رسوم  فيلم  عن  امأخوذة  التجربة  لهذه 
سينائية  حالة  صناعة  إى  تطمح  كانت  شهر 
بناء درامى جيد عى خشبة امرح  مبهرة ذات 
اإمكانات  ضعف  رغم  بالفعل  تحقق  ما  هذا  و 
للعرض،   امخصصة  اميزانية  محدودية  و  التقنية 
و  يحلمون  مرح  مخرجن  نجد  ما  فكثرا 
و  امرحية  عروضهم  ى  كثرة  بأشياء  يطمحون 
لكنهم يفشلون ى تحقيق ذلك عى أرض الواقع 
امخرجة  تجاوزته  ما  و هذا  العمي  التنفيذ  أثناء 
لهم  أضافت  و  العمل  عنار  كل  ساعدت  التي 

الكثر, وأضاف: كانت امخرجة داعمة لنا جميعا 
حااتنا  أبهى  ى  ظهورنا  عى  وحريصة  كممثلن 
الفنية , لذا أمنى أن نستكمل كفريق عمل رحلة 
مر  محافظات  شتى  ى  التجربة  هذه  تقديم 
أسيوط  محافظة  مرح  ى  تجربتنا  أن  خاصة 
نتوقعه شجعنا جميعا  نكن  كبرا م  نجاحا  اقت 
من  امزيد  تقديم  و  التطوير  و  ااستمرار  عى 
امتعة و اإبهار خال لياى عروضنا القادمة لهذه 

التجربة
وموسيقى  مرحى  اعداد  فروزين”     “ عرض 
واغاى  واخراج منار زين الدين ، مابس وديكور 
انتاج  حمزة   عمرو  عرائس  تصميم   ، كال  مى 
، سمرة  الرحمن  عبد  أمرة  بطولة  عزمي  محمد 
سمر ، ريف العجمى،  تامر القاى ،احمد ادم 

،ايه عري،  ساره طه . 

      لؤا الصباغ

frozenنجح أطفال  عرض 
أسيوط  ثقافة  قصر  على 
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للمسرح العالمي  اليوم  في  زكي  أحمد  دورة  يختتم  آفاق 
عرض أفضل  منها  جوائز   9 يحصد  »ليلي« 

 « الراحل  الفنان  دورة  الخامسة  دورته  مرحية  آفاق  مهرجان  اختتم 
أحمد ذي« مساء الثاثاء 27 مارس اماي عى مرح الهناجر، بحضور 
الرقاوي،  جال  الكبر  وامخرج  الدايم،  عبد  إيناس  الثقافة  وزيرة 
امهرجان،  رئيس  جال  خالد  الفنان  الثقاي  اإنتاج  قطاع  ورئيس 
)رئيس مجلس  السنباطي  امخرج هشام  امهرجان  عام  وأمن  ومؤسس 
أمناء مؤسسة ي عشق مر( وامدير التنفيذي للمهرجان ومؤسسة »ي 

عشق مر« د. ساي سليان.
شهد حفل الختام فيلا تسجيليا عن بداية تأسيس امهرجان وفعاليات 
وأقيمت  الخامسة،  الدورة  لفعاليات  وصوا  السابقة  اأربع  دوراته 

مراسم تكريم عدد من رموز امرح ولجان تحكيم وتنظيم امهرجان.
درع  ابنته  وتسلمت  سيدهم«  »جورج  القدير  الفنان  امهرجان  كرم 
التكريم، وامخرج الكبر جال الرقاوي، وامنتج وامؤلف الكبر سمر 
السعود  أبو  أحمد  وامنتج  وصفي،  هدى  د.  الكبرة  والناقدة  خفاجي، 
اإبياري. كا كرم امهرجان أعضاء لجنة تحكيم النهائيات التي تشكلت 
العاي  بامعهد  واإخراج  التمثيل  أستاذ  امعطي  عبد  محمد  د.  من 
الجميل  النار  عبد  ود.  زي،  الغني  عبد  وامخرج  امرحية،  للفنون 
للفنون امرحية، ود. سيد اإمام أستاذ  العاي  للمعهد  السابق  العميد 
أستاذ  العزيز  عبد  محمد  ود.  للفنون،  العاي  بامعهد  والنقد  الدراما 
امرح الغناي بامعهد العاي للفنون امرحية، ود. أمرة كامل امدرس 
امساعد معهد النقد الفني، والفنانة حنان شوقي، وأعضاء لجنة النقد 
عوض.  محمد  ود.  الحمزاوي،  مجدي  والناقد  امنعم،  عبد  محمد  د. 
كتبتها  التي  للمرح  العامي  اليوم  كلمة  الرقاوي  الفنان جال  وقدم 

عن الدول العربية مايا زبيب من لبنان.
وي النهاية قدم هشام السنباطي مدير امهرجان الشكر لجميع الجهات 
خالد  برئاسة  الثقاي  اإنتاج  قطاع شؤون  امهرجان، وهي  دعمت  التي 
ومركز  عواض،  أحمد  د  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة  جال، 

الهناجر للفنون ورئيسه محمد دسوقي.
التمز شهادات 

مادونا  من  لكل  التمثيل  ي  والتميز  التقدير  شهادة  اللجنة  منحت 
عزت عن عرض “ورقه”، وآيات حبيب عن عرض “امخطوطة”، وإمان 
ورضوى  “ليى”،  عرض  عن  زكريا  ومونيكا  “كارمن”،  عرض  عن  أحمد 
إى  “سقوط  عرض  عن  باهر  وأمنية  صرة”،  “بنت  عرض  عن  ريف 
إبراهيم عن عرض  “ليى” ومحمد  البيطار عن عرض  أعى”، ومحمود 
»امخطوطة«، وميدو العري عن عرض “حزام ناسف”، ومرام حاد عن 

عرض “الساحر أوزو”، ومسعد البنا عن عرض “النمرود”.
وحصل عرض “ست شخصيات تبحث عن مؤلف” عى شهادة التميز ي 

اموسيقى لعمرو وحيد.
والجمهور النقاد   *

النر  شباب  لفرقة  “ضمة”  لعرض  ذهبت  النقد  لجنة  جائزة 
باإسكندرية.

بينا ذهبت جائزة الجمهور لعرض “ورقة” لفرقة محافظة السويس.
التحكيم لجنة  *جوائز 

أفضل  جائزة  عى  “جهنة”  بعرض  دوره  عن  عزيز  بيشوي  حصل 
ممثلة  أفضل  مايم.  مؤدية  أفضل  جائزة  وحجبت  مايم،  مؤدي 
محافظة  من  “ضمة”  عرض  عن  إبراهيم  سارة  عليها  مساعدة حصلت 
الخري عن دوره ي عرض  اإسكندرية، وأفضل ممثل مساعد أحمد 

عرض  عن  جال  مروج  ذهبت  ممثلة  أفضل  وجائزة  ناسف”،  “حزام 
“صرة” من محافظة القاهرة.

جائزة أفضل تصميم امابس فاز بها عرض “الساحر أوز” من محافظة 
أفضل  جائزة  عى  الفيوم  من  اماس”  “قطرات  عرض  وحصل  دمياط، 
عرض  عليها  حصل  ماكياج  وأفضل  والغناء،  األحان  عن  اموسيقى 
تأليف مرحي حصل  أفضل  وجائزة  القاهرة،  محافظة  من  “النمرود” 
القاهرة، وجائزة  عليها طارق حمدي عن عرض “كارمن” من محافظة 

أفضل مخرج ي امهرجان أحمد زي عن عرض “امخطوطة”.
العروض *جوائز 

الحركية  للدراما  رؤية  لفرقة  أوزو”  “الساحر  للطفل  عرض  أفضل 
للمخرج كريم خليل، من محافظة دمياط. أفضل عرض مايم »جهنة« 
قصر  مرحي  عرض  وأفضل  الفيوم،  محافظة  من  هاند  وان  لفرقة 

تأليف أفضل  أحمد زكي أفضل مخرج وطارق حمدي 
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الفيوم،  أبناء صاح حامد من محافظة  لفرقة جمعية  اماس”  “قطرات 
قيمة الجائزة 2000 جنيه.

الجوائز عرض  “ليلى” 
محافظة  ببنها  التجارة  كلية  لفرقة  “ليى”  امرحي  العرض  حصد 
القليوبية عى العدد اأكر من جوائز امهرجان، حيث فاز بجائزة أفضل 
ممثل أرف عاطف، وجائزة أفضل ديكور محمود عادل، وأفضل إضاءة 
العنن،  أبو  ليار  اإعداد  التميز ي  تصميم وتنفيذ عز حلمي، وشهادة 
أفضل  وجائزة  طارق،  محمد  العرض  مخرج  اإخراج  ي  التميز  وشهادة 
عرض مرحي ي مسابقة العروض الطويلة، كا توج بدرع جائزة أفضل 

عرض مرحي بامهرجان للدورة الخامسة وقيمتها 4000 جنيه.
أشعر  “ليى”:  عرض  ي  دوره  عن  ممثل  أفضل  عاطف:  أرف  قال 
بسعادة كبرة وممن لفضل الله عّي، وكأحد أعضاء فرقة عرض “ليى” 
وأن  دوما  مرحيا  عروضا  يشاهد  أن  يجب  امرح  فنان  أن  أؤمن 
ي  الجديدة  الشابة  الفرق  أن  أرى  أنني  كا  مرارا،  الجمهور  يشاهده 
أمس الحاجة أن يشاهدها الجميع. أضاف: وهذه أول مرة نشارك ي 

مهرجان آفاق وأراها تجربة جيدة وعظيمة.
ممثلة  أفضل  بجائزة  فوزي  يعد  ممثلة(:  )أفضل  جال  مروج  قالت 
سنا  ممثلة  أصغر  لكوي  بشدة  وفخورة  وسعيدة  حياي  ي  كبرة  نقلة 
بالفرح  وأشعر  الجائزة،  عى  وأحصل  بامهرجان  الدورة  بهذه  شاركت 
أن الله عندما يعطي أحدا اموهبة ويحقق من خالها حلمه وينميها 
يعطيه القوة ويدفعه لأمام.. وسوف أشارك ي الدورة القادمة آملة ي 
الحصول عى نفس الجائزة، والفضل يعود ي كل ذلك بعد الله لوالدي 

ومخرج العرض محمود عاء وامؤلف أحمد اأباصري وتوجيهاتهم.
آفاق  مهرجان  اماس”:  “تراب  قصر  عرض  أفضل  جائزة  رانيا،  وقالت 
مر،  أقاليم  جميع  ي  الكثرون  وعشاقه  امميز  جمهوره  وله  ناجح 
هشام  الفنان  امخرج  ومدير  فمؤسس  الصاعد،  الشباب  من  غالبيته 
الجديدة  امواهب  من  كبر  حشد  تقديم  عى  القدرة  لديه  السنباطي 
وسعيدة  الجاهرية  الثقافة  باسم  بامهرجان  شاركت  وقد  والشابة، 
ثقافة  )فرع  الجاهرية  الثقافة  مرح  لتريفي  محاولة  ي  بالجائزة 
إرار  ولدي  امرح،  فيه  تعلمت  الذي  اأول  ومعلمي  بيتي  الفيوم( 

وإرادة ونية صادقة أن أشارك دوما ي دورات آفاق القادمة.
إن  بامهرجان:  جوائز  ست  عى  الحائز  طارق  محمد  امخرج  وقال 
التجربة ي امشاركة ذاتها قبل الفوز تجربة هامة أنني أرى أن مهرجان 
اآونة اأخرة، وما يرهن  امهرجانات ي مر ي  آفاق واحد من أهم 
دورات  وخمس  سنوات  مدار ست  عى  واستمراريته  نجاحه  هذا  عى 
تلك  إى  إضافة  امتنوعة،  التحكيم  ولجان  الجمهور  من  كبر  بحضور 

من  مختلفة  أماط  ومشاهدة  اأساتذة  من  نستمدها  التي  الخرات 
التقنية  ي  كبر  بتنوع  الطفل”  وعروض  وامنودراما  “كامايم  امرح 
الفنية، وهو ما يحدث ي ثراء ي ثقافتي امرحية ويساهم ي تكويني 

كفنان مرحي.
بعيدا  اأقاليم  من  كوافد  للعرض،  امهرجان  أتاح  طارق:  محمد  وتابع 
امشاهدات،  مرحلة  ي  الدولية  الحديقة  مرح  تقدمه  امركزية،  عن 
كذلك  الجمهور،  من  عدد  أكر  الفني،  البيت  مسارح  من  وهو مرح 
تم تقدمه بالهناجر ي النهائيات؛ ما أتاح فرصة كبرة مشاهدة قطاع 
بعدد كبر من  للعرض  بفوز كبر  امشاركة  الجاهر، وتوجت  كبر من 

الجوائز وسعادة كبرة لكل الفريق.
قال عز حلمي »جائزة أفضل إضاءة«: يعد مهرجان آفاق هو امهرجان 
الوحيد القادر عى تقديم عروض يشارك فيها فرق متعددة بشباب من 
كل محافظات مر، ويتم عى مدار سنة كاملة، لذا يستطيع أن منح 
امختلفة  إبداعاتهم  يقدموا  أن  الشباب  امرحين  لجميع  كبرة  فرصة 
الجمهور  من  كبر  حشد  وسط  امتنوعة  وأماطه  امرح  فنون  ي 

وامرحين.
وتابع عز حلمي: فوزي بالجائزة يضعني أمام تحٍد ممتع راٍق وصعب 
بروح  بامهرجان  دورة  كل  التنافس  هذا  ي  به  أشارك  واحد،  آٍن  ي 
اأفضل  لتقديم  داما  متعطشة  ونفس  بعقل  محبوبته  العاشق  الهاوي 
ولذا  للعرض،  الفنية  وبالقيمة  للمرح  محبتي  يليق  ما  ميزا  واأكر 
أبذل كل جهدي ي إطار ما هو متاح من أجهزة وإمكانيات ي اإضاءة.

للمرة  نشارك  نحن  مايم«:  مؤدي  أفضل  »جائزة  عزيز  بيشوي  يقول 
الثالثة مهرجان آفاق وكل عام يحثنا امهرجان بامشاركة فيه ثانية، بأن 

وجود  أن  إى  إضافة  للجمهور،  لنقدمه  وامختلف  الجديد  عن  نبحث 
وحصولنا  اإبداع  ي  ااجتهاد  ي  ااستمرارية  عى  أيضا  يساعد  تنافس 
عى جائزة كل عام يزيد الحاس، لنثبت أنفسنا أننا قادرون عى أن 

نستمر ي اإبداع.
الحاصل عى شهادة ميز عن دوره ي عرض “حزام  العري  وقال ميدو 
“أوسكار”  بعرض  اماي  العام  آفاق  مهرجان  ي  شاركت  ناسف”: 
وحصلت عى أفضل عرض جاهري, أما مشاركتي ي هذه الدورة فهي 
ببطولة منفردة  مختلفة، فهذه أول دورة أحصل فيها عى شهادة ميز 

ي عرض “حزام ناسف” وقد سعدت كثرا بهذه الجائزة.
وقال أحمد الخري الحاصل عى أفضل ممثل مساعد عن دور الشيخ 
هذه  أتوقع  م  أنني  بالسعادة  أشعر  ناسف”:  “حزام  عرض  غريب 
الجائزة، وداما أرى مدى حرص لجنة التحكيم عى اختيار اأفضل لينال 

الجوائز.
ومدير  مؤسس  قال:  التحكيم،  لجنة  عضو  العزيز  عبد  محمد  د. 
امهرجان يقوم بعمل فاعل حقيقي ي الحركة امرحية مر، ومجهود 
يعد  الذي  امهرجان،  ي  بعروضهم  الشباب  مشاركات  خال  من  كبر 
الحكومية  الهيئة  هذا  مثل  تقدم  أن  ونتمنى  له،  نافذة  ا  من  نافذة 

وامؤسسات امناط بها تقديم عروض الشباب امرحية.
مجتمعهم  واقع  مع  يتعايشون  بعروضهم  الشباب  إن  وأضاف: 
بواقعه،  واع  شباب  من  رائعة  مجهودات  مجملها  ي  وهي  ومشكاته 
ببرنا  كمرحين  جميعنا  نتوجه  وأن  ااهتام،  من  امزيد  يستحق 

وبصرتنا إى إنتاجهم.
مؤسس وأمن عام امهرجان امخرج هشام السنباطي، قال: ممن لهذه 
السابقة  دوراته  بنجاح  وسعيد  آفاق  مهرجان  تأسيس  وهي  التجربة 
وهذه الدورة التي حاولت من خال التكريم أن نقدم تنوعا ي تكريم 
رموز الفن واإبداع امرحي من اتجاهات وآيديولوجيات مختلفة من 
وأساتذة  كبر  فني  تاريخ  لهم  وفنانن  وامستقل  الخاص  امرح  فناي 
أكادمين وإدارين ي مراكز فنية ومسارح، مثال د. هدى وصفي التي 

أقدم لها الشكر بصفة خاصة عا تعلمته منها ي فن اإدارة والقيادة.
التحكيم  لجنة  اختيار  يتم  التي  امقاييس  أهم  إن  السنباطي:  وأضاف 
فاللجنة  امشاركة،  للفرق  الفني”  امستوى  “مقياس  هي  عليها  بناء 
تقوم بعملها بشفافية تامة، أنها تبحث عن اموهبة والفن اأكر عمقا 
بن  مييز  يوجد  ا  أيضا  شخصية,  مجامات  أي  النظر  دون  وإبداعا 
إبداع  لتقديم  تسعى  الفرق  فجميع  بالقاهرة،  والفرق  اإقليمية  الفرق 
جيد، ومن امقرح تحويل هذا امهرجان إى مهرجان دوي، خاصة بعد 

نجاحه ي الدورات الخمس السابقة.
الحركة  إن حالة  بامهرجان«:  امكرمن  اإبياري »من  امنتج أحمد  وقال 
وسط  لاندثار  قابلة  كانت  الثورة،  مع  مر  شهدتها  التي  امرحية 
مصالحها  ترعى  ظلت  التي  امختلفة  والدينية  السياسية  التيارات 
كافة  امرحية ي  الحركة  تنشيط  امهرجان ساهم ي  ولكن هذا  فقط, 

محافظات مر، وي تقديم ماذج فنية شابة.

همت مصطفى - شياء سعيد

إلى مهرجان  المهرجان  تحويل  نفكر في  السنباطي: 
السابقة الدورات  نجاحه في  بعد  دولي 
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جعلتي  المعطيات  الله:كل  خر  شريف 
»يوترن« بـ  المشاركة  في  أتردد  ا 

قرر  كثرة  لسنوات  المسرح  عن  ابتعاده  بعد 
خشبة  على  ليقف  أخى  مرة  إليه  يعود  أن 
عرض  أبطال  أحد  ويكون  الطليعة  مسرح 
المتناغم  العمل  فريق  جذبه  حيث  »يوترن«؛ 
الفنان  إنه  قوله،  حد  على  العرض،  وقضية 
اأعمال  من  الكثر  قدم  الذي  الله  خر  شريف 
السينمائية  وكذلك  والتلفزيونية  المسرحية 
التسعينات. منذ  الفي  مشواره  وبدأ 

الله  خر  شريف  بالفنان  “مسرحنا”  التقت 
عن  بعده  وسبب  دوره  تفاصيل  منه  لتعرف 
الحوار. وإليكم  الماضية،  الفرة  المسرح 
حوار: شياء منصور

“يوترن”؟ عرض  في  دورك  عن  ● حدثي 

أقوم بدور امواطن اإنسان اموجود ي كل وقت وي كل زمن، 
مختلفة،  عصور  ي  الشخصية  تنقات  خال  من  ذلك  ويتضح 
حيث يظهر منذ بداية الخليقة، ثم ينتقل لعر آخر يكون فيه 
الذي  البسيط  الشخص  إى  النهاية  ي  يعود  ثم  سلطة،  صاحب 
يطالب بأن تكون الحياة أكر إنسانية وأكر ساما، وبها ابتكار، 
فالتكنولوجيا  للتدمر،  تقدم  نستغل كل  اأسف  اآن مع  فنحن 
فإن  لذا  اإنسانية؛  وتدمر  البري  العقل  لتدمر  استخدمت 

العرض تدور فكرته الرئيسية حول اإنسان.

إسقاطا  تعد  العرض  فكرة  أن  ترى  هل   ●

مصر؟ في  اآن  يحدث  ما  على  سياسيا 
ي  يحدث  ما  عى  ليس  سياي  إسقاط  فالعرض  نعم،  بالطبع 
مر فقط، بل عى ما يحدث ي العام أجمع، فالعرض يتحدث 
بشكل أساي عن اإنسان، وكيف أصبح ذلك اإنسان ا يتقبل 
فاأبيض  بعضا،  بعضنا  نتقبل  ا  الحقيقية  ي  فنحن  اآخر، 
يتقبل  ا  والرفيع  القصر،  يتقبل  ا  والطويل  اأسود،  يتقبل  ا 
العرض  ومن خال  امختلفة،  الديانات  نتقبل  ا  وأيضا  السمن، 
بعضهم  مع  يتعايشوا  وأن  للتسامح  الناس  ندعو  أن  نحاول 

البعض، ويتقبلوا اآخر.

الفرة  المسرح  عن  ابتعادك  سبب  ما   ●

الماضية؟
وا  للغاية،  ومجهد  متعب  يء  بامرح  العمل  الحقيقة  ي 
تستطيع أن تقوم بأي عمل آخر بجواره، وأنا معظم شغي كان 
الفرة اماضية بالسينا والتلفزيون، وامرح كان سيجري عى 
لدي  يكن  م  الفرة  هذه  أن  الجيد  ومن حظي  عنها،  اابتعاد 
العرض  هذا  فجاءي  التلفزيون،  أو  السينا  ي  آخر  ارتباط  أي 
ووجدت أنه يحمل فكرا جيدا ودراما جيدة، وهو عرض فلسفي 

العربي الوطن  للمسرح في  أكر مهرجان  التأليف في  جائزة  الحقيقي من حجب  الغرض  أفهم  ا 
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في  المسرح  عن  النجوم  ابتعاد  سبب  ما   ●

اأخرة؟ الفرة 
ا  حيث  اإمكانيات،  بأقل  عروضا  تقدم  مر  ي  اآن  امسارح 
جيدة  ميزانية  توجد  وا  امرحي،  للعرض  جيدة  دعاية  توجد 
النجم  عى  يعود  الذي  امادي  العائد  وكذلك  امرحي،  للعرض 
من  تهرب  النجوم  تجعل  العوامل  هذه  كل  جدا،  ضعيف 
امرح، فا الذي يجر النجم عي تقديم عرض مرحي، يبذل 
وي  والتلفزيون،  السينا  ي  يبذله  الذي  امجهود  أضعاف  فيه 
الدعاية، وهذا ا منع أن  الوقت ا يراه أحد بسبب قلة  نفس 
كبرا  نجاحا  يحققوا  أن  واستطاعوا  بامرح  عملوا  نجوم  هناك 
ا  اآخر  الجانب  عى  نجده  لكننا  الفخراي،  يحيى  الفنان  مثل 
ي  العمل  عن  وتوقف  امرحي  العرض  سوى  يء  أي  يقدم 
يتم  مرحي  عرض  يوجد  ا  اليوم  وإي  السينا.  أو  التلفزيون 
سيشجع  حدث  إن  اأمر  هذا  أن  وأعتقد  التلفزيون،  ي  عرضه 

النجوم للعودة إى امرح.

في  المسرح  عن  الجمهور  ابتعاد  سبب  ما   ●

الحالية؟ الفرة 
عى  عام  بشكل  تؤثر  للدولة  ااقتصادية  الحالة  بالتأكيد 
ي  قليلة  التذاكر  أسعار  أن  من  الرغم  عى  امري،  امواطن 
العقل  تغذية  بأن  عامة  توعية  يوجد  ا  ولكن  الدولة،  مرح 
بتغذية  يهتم  يعد  م  امري  وامواطن  امعدة،  تغذية  من  أهم 
العقل. فعندما تغذي العقل ستجد أنك تشبعت نفسيا وروحيا 

وجسديا.

“تياترو  التلفزيون  مسرح  في  رأيك  ما   ●

مصر”؟ ومسرح  مصر، 
هذه  ي  مطلوب  بالفعل  وهو  امرح  أشكال  من  شكل  هو 
الفرة، فهم يقدمون عروض كوميدية بسيطة، والناس ي حاجة 
للضحك وااستمتاع لكن ا بد أن يكون بجانب الكوميديا هدف 
فكري، فالحياة ليست للضحك فقط، أننا ي النهاية سنجد أننا 

نضحك عى أنفسنا.

أن  نستطيع  التسعينات  ففي  الواقع،  مع  ماسا  أكر  مواضيع 
نطلق عى امرح أنه كان مرحا سياحيا، حتى مرح الدولة. 
إذا كانت تنتج ي العام مانية مرحيات، نجد أن خمسة منهم 
أعتقد  اآن  ولكن  فكرة،  يناقش  والباقي  سياحيا  مرحا  كانت 
امرحية،  العروض  تصدر  والفكر  اختفى  السياحي  امرح  أن 

وأصبحنا مهتمن بالتنمية العقلية والتنمية الفكرية.

كاٍف  مصر  في  المسارح  عدد  أن  ترى  ● هل 

الجمهور؟ بن  الفكر  لنشر 
امرح له عدة أشكال مختلفة، وبالطبع عدد امسارح امتعارف 
ليس  إغاقها،  تم  امسارح  من  الكثر  هناك  تقلص،  عليه 
بالعاصمة فقط ولكن ي امحافظات واأقاليم أيضا، ولكن ماذا 
ننظر إى شكل واحد من أشكال امرح، وهو امرح التقليدي 
القهوة،  مرح  العربة،  مرح  فهناك  اإيطالية،  العلبة  أو 
اأنواع  لتقبل  عقلية  تنمية  إى  نحتاج  نحن  الشارع،  ومرح 

اأخرى من امسارح.

القومي  المهرجان  من  اأخرة  الدورة  ● في 

لعدم  قيل  التأليف،  جائزة  حجب  تم  للمسرح 
نمر  أننا  ترى  هل  الجائزة،  يستحق  نص  وجود 

مسرحية؟ نصوص  بأزمة 
مؤلف  هناك  يكون  ا  كيف  مشن،  فعل  بامهرجان  حدث  ما 
واحد من كل امؤلفن الذين قدموا عروضا بامهرجان ا يستحق 
مستوى  عى  مرحية  دراما  كتاب  لدينا  أن  خصوصا  الجائزة، 
جائزة  حجب  من  الحقيقي  الغرض  أفهم  ا  فأنا  جدا،  عاٍل 

التأليف ي أكر مهرجان للمرح ي الوطن العري.

من الدرجة اأوى مع مخرج متميز ناضج ومؤلف واع بأدواته، 
امعطيات  هذه  فكل  مرحيا  موهوبون  العرض  عنار  وبقية 

جعلتني ا أتردد أن أقدم هذا العرض.

الي  المقومات  هي  ما  نظرك  وجهة  من   ●

وهل  المسرح؟  ممثل  في  تتوفر  أن  يجب 
والتلفزيون؟ السينما  ممثل  عن  تختلف 

عن  مختلفة  بصفات  يتمتع  أن  بد  ا  امرح  ممثل  بالتأكيد 
بكل  يستطيع  امرح  فممثل  والتلفزيون،  السينا  ممثل 
سهولة أن مثل بالسينا والتلفزيون، ولكن اممثل التلفزيوي أو 
خاصة  امرح،  مثيل  ي  بارعا  يكون  أن  رطا  ليس  السيناي 
إذا كان مرحا فلسفيا مثل ما نقدمه ي عرض “يوترن”، فمن 
أهم اأشياء التي يجب أن يتمتع بها اممثل امرحي أن يكون 
لديه صوت معر وقوي يستطيع أن يصل إى الجمهور، وكذلك 
جسانيا فا بد أن يستطيع التحكم ي لغة الجسد عى خشبة 
أكشانات«  »الري  عى  يعتمد  الذي  التلفزيون  بعكس  امرح، 
تساعد  كثرة  مساعدة  عنار  وهناك  الجسد،  لغة  من  أكر 
اممثل ي السينا والتلفزيون ولكن اممثل امرحي يعتمد أوا 
وأخرا عى نفسه، مثله مثل امطرب الذي يستطيع أن يغني ي 

حفلة ايف، وآخر ا يجرؤ أن يقوم بذلك وإا سُيفتضح أمره.

بداية  في  بالمسرح  العمل  بدأت   ●

اختلف  كيف  نظرك  وجهة  من  التسعينات، 
اآن؟ وحى  التسعينات  منذ  المسرح 

النجم  عى  أساي  بشكل  يعتمد  كان  التسعينات  مرح 
والكوميديا، أما اليوم ي 2018، فهناك إخراج مختلف، ومناقشة 

المسارح اأخرى من  اأنواع  تقبل  إلى عقلية  نحتاج 

المسارح تؤثر على جمهور  ااقتصادية  الحالة 

[
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القاطرة  هو  المسرح  السيد:  صبحى 
الجماهرية للثقافة  الحقيقية 

كيف  سيادتكم  من  أعرف  أن  أود  البداية  في    ●
الجماهرية  الثقافة  عروض  لموسم  التجهز  تم 
اأهداف  أهم  هي  وما  2018؟  لعام  الجديد 
توليك  منذ  أولوياتها  في  اإدارة  وضعتها  الي 

2016؟ عام  نهاية  في  المسئولية 
الله،  رحمه  خطاب،  سيد  الدكتور  دعاي   2016 اماي  العام  نهاية  ي 
أرحب  وم  الثقافة..  قصور  بهيئة  للمرح  العامة  اإدارة  مهام  لتوي 
التي تأخرت ستة  الشديد، وم أستطع اإجابة  باأمر حينها رغم إراره 
أن  إى  بالرفض..  والبعض  بالقبول  امقربن  من  كثر  طلب  مع  أسابيع 
بالثقافة  امرح  أن منح  تستطيع  التي ي ظني  الحلول  لبعض  توصلت 

الجاهرية قبلة الحياة.
فعروض الثقافة الجاهرية عى اتساع رقعتها وامتدادها أكر من مائة 
موقع، يتم حصارها ووضع العراقيل والتعقيدات التي تجعل منها واجبا 
لبقائهم  محفز  وا  طرديا  يتناقصون  اأقاليم  ففنانو  مؤديه..  عى  ثقيا 
امالية  الائحة  تنفيذ  د. خطاب سبل  مع  فبحثت  اأخرى..  النوافذ  أمام 
بدراسة  وقمت   2007  /2006 بامنيا  امرح  مؤمر  ي  إقرارها  تم  التي 
بنود امرح مع زماي باإدارة، ووضعنا متوسطا مبدئيا يتغر معه وجه 
امرح الفقر واحرام مبدعيه وبعض التقدير لهم، وأحد وسائل الجذب 
واحتال امشقة، وكانت النتيجة امبدئية اثنا عر مليونا كموازنة مبدئية 
العليا  والدستورية  الشعب  مجلس  موافات  عى  حصلت  ائحة  لتفعيل 
ومجلس إدارة الهيئة، وم تجد طريقا للنفاذ.. وبعثت باموازنة الجديدة 
لرئيس الهيئة، التي حولها من فوره لإدارة امركزية للشؤن امالية، والتي 
أعباء جديدة بل وأفادت  بالسوابق دون أي  باالتزام  الفور  أفادت عى 
امعتاد..  من  أقل  أي   20% إى  اإنفاق  خفض  نحو  تتجه  الدولة  بأن 
اانسحاب ي هدوء..  وعَي  مفرغة  أدور ي حلقات  أنني  حينها  شعرت 
اإنتاج وسنجد حلوا  ابدأ  اصر وسوف نترفأ  قال ي: خطاب  وعندها 
به يدعوي  الرفض أحيانا.. وإذا  أو  بالقبول  أمر مرهون  بأول.. وهو  أول 
امركزية  الهيئة  قيادات  لجميع  سببه،  أعلم  أكن  م  موسع،  اجتاع  إى 
الهيئة.. وعندها طلب مني عى  اأقاليم وجميع مديري عموم  ورؤساء 
التعقيدات  من  كثر  عن  وتحدثت  امرح..  إدارة  خطة  عرض  الهواء 
الورقية والتنقل ما بن الفرقة ي بيت أو قر أو قومية وبن اإقليم ثم 
ثم  مراحلها  بامالية  انتهاء  وبالعكس،  امرح  إدارة  ثم  امركذية  اإدارة 
إقرار شيك اإنتاج، أضف إى ذلك مراجعة امروع امرحي وإقراره من 
لجان القراءة ثم الرقابة عى امصنفات الفنية وكم التنازات التي يجريها 
القاطرة  هو  امرح  أن  إى  ذلك أصل  كل  وتجاوزت  وامخرج..  امؤلف 
ما  والحيوية  القوة  من  متلك  وأنه  الجاهرية،  الثقافة  لقطار  الحقيقية 
يجعله جاذبا للجمهور الذي هجر قصور الثقافة وم يعد امكان امفضل 

للقاء الرواد.
امتعاملن  امخرجن  جميع  مع  موسع  لقاء  عن  ذلك  بعد  أعلنت  ثم 
شكواهم  جميع  وسمعت  اللقاء  تم  وبالفعل  الجاهرية،  الثقافة  مع 

ومقرحاتهم وحددت لهم أن امرح هو امرح وا مجال للتنميط.
اماي  اموسم  ي  بدأناه  ما  استمرار  فهو  الجديد،  امرحي  اموسم  أما 
تناسب  جديدة  نصوص  وتقديم  القدمة  النصوص  عن  التخي  ريطة 
الرقابة  القراءة ثم  الجديدة بلجان  النصوص  الفرقة واموقع، عى أن مر 
وبعد  للمخرجن  امواقع  ترشيحات  واستقبلنا  الفنية..  امصنفات  عى 
حسب  فرقة  بكل  الخاصة  امشاريع  استقبلنا  الرشيحات  من  اانتهاء 

الرط اأساي لوجوده.
عروض  بتقديم  المخرجن  اهتمام  أن  ترى  أا    ●
على  يأتي  أن  الممكن  من  أكر  بشكل  جماهرية 
يؤثر  قد  مما  العروض؛  لهذه  الفنية  الجودة  حساب 
حالة  في  العروض  لهذه  التنافسية  القيمة  على 
القومي  كالمهرجان  كرى  بمهرجانات  مشاركتها 

المصري؟ للمسرح 
أن مخرجي  التحول أكر من سبب.. وهو  يحدث هذا  أن  الصعب  من 
الذي  والثقاي  التنويري  بالدور  كبر  وعي  عى  الجاهرية  الثقافة 
يقومون به نحو اأقاليم.. عاوة عى أن اإدارة العامة للمرح تتناقش 
العرض  أن  يقن  فهي عى  البدء،  قبل  امروع  وتوافق عى  امخرج  مع 
عى  والرقابة  وتقريرها  القراءة  لجان  بخاف  الصحيح  اتجاهه  ي  مي 

إمكاناتها وهويتها.
المسرح  إدارة  مسئولية  توليك  بداية  في  أكدت    ●
أي  الرئيسي  الهدف  هو  سيكون  الجمهور  أن 
مدى  أي  إلى  الجماهرية..  الثقافة  ستنتجه  عرض 
السبل  هي  وما  تحقق؟  قد  الهدف  هذا  أن  ترى 
الهدف؟ هذا  لتعزيز  العام  هذا  اإدارة  تتبعها  الي 
نعم، أطلقنا اموسم اماي امرح للجمهور.. أن تقدم عروضا مرحية 
العروض  أن  بالتجربة  وثبت  امتلقي..  وثقافة  عقل  تحرم  الصنع  جيدة 
وحقق  الحقيقي..  للمرح  امتعطش  للجمهور  جاذبة  الجيدة  امرحية 
كثر من العروض ذلك وتابعناها من خال أجندة يومية رصدت حضور 
الجمهور، خاصة وأن العروض امتدت إى خمس عرة ليلة عرض بحضور 
فقدان  للمرح  بالنسبة  الجمهور  غياب  أن  يعرف  والجميع  جاهري، 

الماضي الموسم  بدأناه في  لما  استمرار  الجديد  المسرحي  الموسم 

أقاليم  جميع  في  المسرحية  العروض  من  كبرة  مجموعة  تقديم  العام،  هذا  الجماهرية  الثقافة  لعروض  الجديد  المسرحي  الموسم  يشهد 
طريقة  في  ومختلفة  جديدة  سياسة   ،2017 الماضي  الموسم  من  بداية  الثقافة  قصور  بهيئة  للمسرح  العامة  اإدارة  اتبعت  وقد  مصر، 
وآليات  اإدارة  سياسات  حول  باأقاليم..  المسرح  حركة  في  وتطوير  مسرحية  طفرة  إحداث  في  أما  وتقييمها،  وتصنيفها  العروض  إنتاج 
د.  مع  الحوار  هذا  لنا  كان  القادمة،  المواسم  وخال  الموسم  هذا  الجماهرية  الثقافة  لفناني  تقديمه  في  تطمح  الذي  التطوير  وسبل 
للمسرح. العامة  اإدارة  مدير  السيد  صبحي 
حوار: حازم الصواف
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الجاهرية رغم  الثقافة  العام، كا أن مرح  الفنية والذوق  امصنفات 
أن هدفه اأقاليم وتنمية الذوق والوعي العام واحتواء طاقات الشباب 

الضخمة، فإنه متلك من امقومات ما يجعله منافسا قويا بامهرجانات.
 – )بيوت  الشرائح  نظام  تغير  أسباب  هي  ما    ●
وفقا  المواقع  مزانيات  واعتماد  قوميات(   - قصور 
هذا  سيكون  مدى  أي  وإلى  مشروع؟  كل  لطبيعة 

وجمهورها؟ المواقع  مصلحة  في  التغير 
وزمان  مكان  كل  ي  امرحي  العرض  مرح..  ا  أو  مرح  عرض  هو 
ومعتقداته..  وتقاليده  وعاداته  ثقافته  له  لجمهور  يقدم  مرحي  عرض 
ومؤدي  للتمثيل  مكان  فهي  تختلف..  ا  اأساسية  العرض  ومقومات 
وجمهور.. ويندرج تحت هذا امثلث كثر من التفاصيل، ولكن ي نفس 
أماط  بالرورة  وتتعدد  صياغاتها  وتتعدد  اأماكن  فتتعدد  النطاق.. 
الجاهر وتتعدد أشكال وضع مقاعدها ي امسارح، وكذلك تتعدد فرق 

التمثيل أو امؤدين أيا كان نوع امقدم.. فالعرض امرحي هو مرح.
وكل  قومية(  عرض   – قر  عرض   – بيت  )عرض  العروض  تنميط  أما 
ي  امعيار  أن  ماما،  مرفوض  التنميط  هذا  ثابت،  مخصص  لها  ريحة 
الفريق القائم عى العرض الذي يستطيع أن يحمل مسئولية عرض كبر 
حررنا  فقد  والجدية..  اانضباط  روط  يحمل  وكاها  صغر  عرض  أو 
ومابس  ديكور  من  امشاركن  وامبدعن  للمخرج  بالنسبة  العمل  قيود 
كثر  مع  التعامل  من  تحرم  كانت  امواقع  من  فكثر  وأشعار،  وألحان 
عى  البيوت  وظلت  اميزانية  يلتهم  الذي  اأجر  أن  بسبب  امبدعن  من 
امبتدئن  الذي فرض عليهم  التنميط  با تطوير بسبب هذا  الوضع  هذا 
نظرا لقلة أجورهم. نعم البيوت والقصور موجودة كأماكن يضاف إليهم 
امروع  بنود  مناقشة  ويتم  له،  امائم  وامروع  والجمهور  امؤدي 
ميزانية  الثقافية  البيوت  من  كثر  ميزانية  تجاوزت  وبالفعل  داخله،  من 
القصور.. وتجاوزت ميزانيات بعض القصور الفرق القومية.. وأصبح من 
حق امكان وامخرج الكبر أن يقدم تجربة ي بيت الثقافة دون امساس 
ميزانية امروع.. فلم تعد هناك عراقيل الباب اأول والثاي التي كانت 
مع  تتعارض  قد  أمورا  يؤلف  أن  امخرج  وتضطر  صعبة  امهمة  تجعل 

مصلحة العرض لتفادي هذه امشكلة.
الجماهرية  الثقافة  فناني  من  الكثر  طالب    ●
ومهندسو  وممثلون  )مخرجون  تخصصاتهم  بمختلف 
كيف  لهم..  المستحقة  اأجور  برفع  وشعراء(  ديكور 
اعتماد  تم  وهل  الطلب؟  هذا  مع  اإدارة  تعاملت 

الجديد؟ الموسم  لعروض  بالفعل  اأجور  زيادات 
وممثلن  مخرجن  التخصصات..  جميع  ي  اأجور  رفع  بالفعل  تم 
الديكور وامابس والشعراء واملحنن وامعدين وامؤلفن دون  ومهندي 
استثناء، بعد دراسة حالة جميع امتعاملن مع عروض الثقافة الجاهرية 
دون  السابق  اموسم  ي  اإدارة  به  وعدت  ما  تحقيقا  اموسم  بداية  من 
انتظار لطلب رفع اأجر، وقد فوجئ الكثر منهم برفع اأجر عند التعاقد 

وفاء ما بذلوه ي اموسم اماي لعودة الجمهور إى امرح.
الجديد؟  الموسم  عروض  تقييم  سيتم  كيف    ●
نظرك  وجهة  من  الطريقة  هذه  ستكون  وهل 

التقييم؟ في  للعدالة  اأقرب  الطريقة  هي 
اموقع  لخدمة  الجاهرية  الثقافة  ي  العمل  أن  أوا  نسلم  أن  علينا 
والجمهور امتعطش للتنوير والثقافة، هو الهدف اأساي، وأن التنافس 
اأخرى  الجهات  مع  التنافس  بعده  يأي  النطاق،  هذا  ي  الحقيقي 
دام  ما  تفوقا  الجيد يحقق  العرض  بأن  يقن  وأنا عى  للمرح..  امنتجة 
الثقافة  ونجحت  التكاليف..  قليل  كان  وإن  حتى  متميزا  إبداعا  يحمل 
أمام  الجوائز  أعى  وحققت  امسابقات  من  كثر  اجتياز  ي  الجاهرية 
اإنتاج الضخم. والتقييم هذا اموسم يتم متابعة اللجان للعروض بشكل 
عن  قبل(  من  اإدارة  اتبعته  )وقد  فرديا  تقريرا  عضو  كل  يقدم  فردي؛ 
وبعد  التطوير..  سبل  لبحث  بعناية  التقارير  هذه  دراسة  يتم  العرض، 
العروض  العروض ي مواقعها سوف نقدم مهرجانا ختاميا أفضل  انتهاء 
التي  العروض  تحديد  ويتم  بعض،  أعال  امبدعون  لرى  موحدة  بلجنة 
خمسة  الجاهرية  للثقافة  وكان  امهرجانات..  ي  مثلها  أن  الهيئة  ترى 
الهامش،  عى  واثنن  عروض  ثاتة  إى  تقلصت  امسابقة  داخل  عروض 

وسنسعى للحصول عى الخمسة عروض داخل امسابقة.
أعضاء  اختيار  عليها  بناء  يتم  الي  المعاير  هي  ●  ما 
تقيم  الي  والمتابعات  والمشاهدات  التحكيم  لجان 
المسرح؟ نوادي  وتجارب  الجماهرية  الثقافة  عروض 

بالثقافة  تتغر ومنهم من هو عى دراية وخرة كبرة  اللجان م  كشوف 
الجاهرية ولهم ثقل ودور ي استقرار النشاط، ولكن أضفنا إليهم جيا 
من الشباب اموهوبن وامتخصصن ي امجال امرحي ويتم الدفع بهم 

أخرى  ووظائف  أعال  لديهم  مبدعن  من  الثقافة  مع  امتعاملن  جميع 
بعيدا عن  اأمثل يكون  الحل  أن  نقابات أخرى.. وي ظني  يتبعون  وقد 
الروتن والتعقيدات التي ا تنتهي ي صيغة غر رسمية ويتواها حكاء 

امبدعن وهم معروفون بااسم.
المغايرة  الفضاءات  ومسرح  النوعية  التجارب    ●

من  النوعية  بهذه  اإدارة  تهتم  مدى  أي  إلى 
الذي  العدد  هل  نظرك  وجهة  ومن  العروض؟ 
وهل  كاٍف؟  عام  كل  النوعية  هذه  من  إنتاجه  يتم 
خال  النوعية  هذه  من  المزيد  إنتاج  نية  هناك 

القادمة؟ المواسم 
التجارب النوعية نسعى من خالها إى ارتياد فضاءات ا مطية أو أماكن 
عرض  عليها  يقدم  أن  تصلح  التي  امرنة  اأماكن  وكل  حدائق،  أو  أثرية 
بالعرض،  للساح  الازمة  واموافقات  الجمهور  تأمن  ريطة  مرحي، 
وبالفعل لدينا بروتوكول تعاون مع وزارة اآثار استخدام اأماكن التابعة 
لها.. ومتاز هذه النوعية من العروض بأنها قليلة التكاليف سهلة التنقل 
وا ترتبط بروط امرح التقليدية، ونسعى ازديادها ولكنها ي الواقع 

أكر إرهاقا.
اعتماد  ورش  لتجربة  سيادتكم  تقييم  هو  ما    ●

ستثمر  وهل  الجماهرية؟  بالثقافة  الجدد  المخرجن 
إضافة  يمثلون  أكفاء  مخرجن  عن  التجربة  هذه 
القادمة؟ السنوات  خال  الجماهرية  الثقافة  لمسرح 
عملن  امخرج  يقدم  أن  محورين  عى  السابق  ي  امخرجن  اعتاد  كان 
عن  فكرة  أدى  لإدارة  وليس  للعرضن،  مشاهدة  لجنة  ويطلب  متتالين 
هذين العرضن وكيف تكونا؛ أي ا عاقة لها ما قبل العرض وكيف تم!! 
مبارة..  الفائز  اعتاد  يتم  امرح  لنوادي  الختامي  امهرجان  ي  والثاي 
إى  إضافة  اأكمل،  الوجه  عى  مارها  تؤِت  م  اآلية  هذه  أن  ووجدنا 
للنوادي..  الختامية  امهرجانات  ي  تتم  كانت  التي  الطردية  امشاحنات 
ي  بتجربة  إا  يتحرك  أن  يستطيع  ا  النوادي  ي  اعتاده  يتم  ما  وأن 
يعتد  م  الذي  امخرج  عند  اموهبة  قتل  سبب  تكون  ما  وغالبا  البيوت، 
االتحاق  روط  فغرت  مغايرة..  وبظروف  بيئته  غر  بيئة  ي  العمل 
الستة، وتتفاوت  اأقاليم  النسبي بن  التمثيل  ليكون  الختامي  بامهرجان 
النسبة حسب ميز اإقليم وعدد العروض امشاركة ريطة عدم حرمان 
امشاركن  لجميع  ااعتاد  أفق  فتحنا  ثم  امشاركة.  من  اأقاليم  جميع 
العرض  عنار  لجميع  تثقيفيا  برنامجا  لهم  وأقمنا  الختامي  بامهرجان 
امرحي ومواكبا لفعاليات امهرجان الختامي، واستعنا بخراء وأكادمين 
أدوات  ي  تخصصا  وأكر  أكر  برنامج  تبعناه  ثم  الرنامج..  ي  ومحرفن 
يقود  الجاهرية وكيف  بالثقافة  للعمل  بها  يتحى  التي  وامهام  امخرج 
فريقا من الهواة ممن يتعامل مع امرح أول مرة، إضافة إى العنار 
ثم  ومرنة..  جديدة  وفضاءات  وميزانية  وديكور  إضاءة  من  له  امكملة 
ليقدم  التكاليف  محدود  عرض  ميزانية  الثالث  امستوى  ي  له  اعتمدنا 
لإخراج  ااعتاد  شهادة  منحه  كبرة  لجنة  ختامي عى  ملتقى  عرضا ي 
بكل  الورش  إدارة  تتابعه  السابقة  امراحل  ي  وهو  الجاهرية،  بالثقافة 
النوعية وقد تعلم أن لكل مروع  التجارب  لينطلق بعد ذلك ي  دقة.. 
الود  أعادت  أنها  التجربة  مميزات  ومن  كبرا.  أم  كان  صغرا  أهميته 
واألفة بن اأقاليم، وانتهت مشاحنات امهرجان الختامي وعادت الروح 
يتعاونون عى خشبة  التجربة  من  الثاي  الفوج  فوجدناهم ي  للمبدعن 
جدية  من  التدريب  داخل  مسوه  ما  البعض  بعضهم  عروض  ي  امرح 

وفائدة حقيقية ساهمت ي تنميتهم.
بهم،  الخاصة  بامواقع  إنهاء عروضه  اأول قارب عى  الفوج  اآن  فلدينا 
ومن بينهم تجربة متميزة بفرشوط وأخرى بالخارجة وامنيا واإساعيلية 

بجوار القاهرة والجيزة واإسكندرية.
الفوج الثاي وكان مع امهرجان الختامي الذي أقيم بالسامر هذا العام.. 
الفوج  لهم مع فعاليات ملتقى عروض  الثاي  امستوى  وستقام فعاليات 
اأول.. وامهرجانات اإقليمية امقامة حاليا لعروض النوادي سيكون معها 
انتهاء  عقب  سيقام  الذي  النوادي  ختام  ي  الله،  شاء  إن  الثالث،  الفوج 

اإقليمي.
الثقافة  لحركة  امنتمن  امخرجن  من  جديد  جيل  لدينا  يكون  بذلك 

الجاهرية بعد تنمية مهاراتهم اإبداعية.
المسرح؟  من  السيد  صبحي  الدكتور  أين  وأخرا    ●
ابتعادك  في  اإدارة  هموم  تسببت  وهل 
أهم  من  كواحد  اإبداعي  دورك  ممارسة  عن 

العربي؟ والوطن  مصر  في  الديكور  مهندسي 
امرح بات جزءا أصيا ي حياي وا تستقيم بدونه، ولوا إماي بالثقافة 
عى  الحقيقي  عشقي  ولكن  التجربة،  هذه  عى  أقدمت  ما  الجاهرية 
خشبة امرح، وأنا عاكف اآن عى تجربة جديدة عى امرح القومي 
الدكتور سامح مهران، ستظهر  تأليف  امتألق أحمد رجب ومن  للمخرج 

للنور قريبا.

أوا ي لجان نوادي امرح، وخصوصا الندوات، لنتحقق من ميزهم، ثم 
ي لجان النوادي، وندرس تقاريرهم بعناية، وكثرا ما يدهشنا ااستيعاب 

والتميز.. والهدف هو ضخ دماء جديدة يتألق معها امرح.
المهرجان  من  الجماهرية  الثقافة  عروض  أين    ●

دورة  ستكون  القادمة  دورته  أن  خصوصا  التجريي 
الفضي؟ بيوبيله  المهرجان  يحتفل  حيث  استثناية 

ي  لجان مشاهدته  اختارت  فقد  التجريبي،  امهرجان  ي  لدينا مشاركات 
الفيوم  بنادي مرح  حامد  لفرقة صاح  »السفر«  عرض  اماي  اموسم 
للمرح،  القومي  امهرجان  ي  عرض  أن  بعد  الساموي،  أحمد  للمخرج 
الدورة  وي  باأردن،  امرح  مهرجان  امرية  للعروض  ممثا  وسافر 
للمخرجة  ري«  ي  »كام  عرض  سيشارك  الفي  واليوبيل  ااستثنائية 
إدارة  طلبته  وقد  أيضا،  امرح  نوادي  إنتاج  وهو  الرازق،  عبد  ريهام 

امهرجان لتميزه عندما شارك ي التجريبي.

تعاون  بروتوكول  هناك  يكون  أن  يمكن  هل    ●

اأقاليم  فناني  لدعم  التمثيلية  المهن  نقابة  مع 
الجماهرية؟ الثقافة  ومبدعي 

الجماهرية بالثقافة  العرض  أجور كل عناصر  رفعنا 

الجماهرية  الثقافة  مسرح 
يمتلك مقومات تجعله منافسا 

الكرى بالمهرجانات  قويا 
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 1891 عام  المسرح  عرفت  حلوان   : إسماعيل  على  سيد 
حلوان كازينو  تياترو  توفيق  الخديوي  افتتاح  مع 

حلوان«  في  المسرح  »بدايات  ندوة  في 

المسرحى )جورج طنوس( كون أول فرقة مسرحية 
1913 في  حلوان  أبناء  من 

ندوة  العربية  اللغة  بآداب حلوان قسم  اماي مدرج 55  الثاثاء  أقيم 
العامي  اليوم  مناسبة  وذلك  امرح ى حلوان”  بدايات   “ علمية حول 
عن  إساعيل  عى  سيد  الدكتور  بحث  الندوة  ناقشت  للمرح، 
بقيادة  العربية  اللغة  لقسم  امعاونة  الهيئة  حضور  ى  وذلك  اموضوع, 
الدكتور منصور عبد السميع، والدكتورة نجوى صقر التي أدارت الندوة 
طلبة  من  وعدد  نصار  محمد  والدكتور  فرج،  عمر  الصديق  والدكتور 
اللغة  لقسم  الرابعة  الفرقة  وطاب  اأمانية  اللغة  لقسم  الثانية  الفرقة 

العربية. 
بدايات  أن  أوضح  الذي  عى  سيد  الدكتور  بحديث  الندوة  أستهلت 
 1891 عام  مارس  من  الثامن  اأحد  كانت  حلوان  مدينة  ى  امرح 
بناه  الذى   , حلوان”  كازينو  “تياترو  توفيق  الخديوي  أفتتح  ,عندما 

الخواجة “سوارس” صاحب ركة حديد حلوان . 
لهذا  ( نرت وصفا  )امقطم  أن جريدة  إساعيل  د. سيد عى  وأوضح 
اافتتاح قالت فيه “ أعرف الناس باليد البيضاء لجناب الوجيه الخواجة 
سوارس عى ما أمه من التحسن والتزين ي مدينة حلوان , حتى زادت 
احتفل  وقد   . وبهجتها  بنزهتها  النفس  وترويح  سكناها  ى  الناس  رغبة 
أمس بافتتاح الكازينو الجديد الذى أنشأه الخواجة سوارس بها فتقاطر 
الناس إى حلوان أفواجا , حتى زادت تذاكر الذهاب واإياب عى ألف 
وخمسائة . وكان ااحتفال شائقا واازدحام فائقا , رفه سمو الخديوي 

امعظم” إى آخر امقالة. 
وأضاف د. سيد عى إساعيل أنه بافتتاح هذا الكازينو, دخلت حلوان 
مرحه  خشبة  عى  عرضت  فقد  أبوابه،  أوسع  من  امرحى  التاريخ 
والجمعيات  اأجنبية  الفرق  وبعض  والعربية  امرحية  الفرق  أغلب 

اأدبية . 
ي  عرضت  التي  العربية  امرحية  الفرق  أهم  عن  عى  د.سيد  تحدث 
القباي,  أبو خليل  حلوان وأكرها شهرة مثل فرقة إسكندر فرح, وفرقة 
جورج  وفرقة   , حجازي  سامة  الشيخ  وفرقة  القرداحى,  سليان  وفرقة 

أبيض .. 
الفرق  وأشهر  أهم  من  تعد  أنها  أوضح   “ فرح  إسكندر   “ فرقة  عن  و 
امرحية ى مر ى القرن التاسع عر, حيث متلك إمكانيات نجاحها 
ى  الثابت  ,ومرحها  حجازى  سامة  الشيخ  الامع  نجمها  خال  من 
الفرقة  هذه   . الحداد  نجيب  الشيخ  الفذ  ومؤلفها  العزيز  عبد  شارع 
)افيجينى(  مرحية  حلوان  كازينو  ى  لها  مرحي  عرض  أول  بدأت 
االعرض  حر  ,وقد   1891/  29/11 يوم  وذلك  اليأس(  بعد  )الرجاء  أو 

الخديوى توفيق. 
بصورة  نقده  مع  العرض  فيه  وصفت  كلمة   ) )امقطم  جريدة  ونرت 
افته للنظر – حيث إن اغلب الكتابات ى تلك الفرة , كانت من باب 

الدعاية واإعان- 
جاء فيه: “ مثلت عر أمس رواية )افيجينى( أو )الرجاء بعد اليأس ( 
ى كازينو حلوان, وقد حرها سمو الخديوي امعظم وجمهور غفر من 
مدح  ي  رائعة  وقصيدة  وجيزة  خطبة  بتاوة  الرواية  .وافتتحت  الخلق 
الجناب العاي من قلم اأديب نجيب افتدى حداد مؤلف الرواية. وقد 
أجاد اممثلون جميعا ي مثيل أدوراهم , وأطرب امنشدون وامغنون ما 

حرك القلوب وأثار اأشجان” . 
ى   “ قال:  فرح  إسكندر  فرقة  عروض  أهم  عن  عى  سيد  د.  تحدث 
)محاسن  اأوى  بالكازينو  مرحيتن  الفرقة  عرضت   1891 ديسمر 
الصدف ( , وحرها الخديوي بصحبة فهمي باشا رئيس مجلس النظار 
ي  انقطاع  حدث   , امرحية  عرض  انتهاء  وبعد  الوزراء,  رئيس  أى 
الكهرباء و ذكر الدكتور سيد عى إساعيل أن امرحية اأخرى للفرقة 
كانت مرحية “ أبو الحسن امغفل “ , والتي قالت عنها الجريدة “ إنها 

رواية فكاهية أدبية ذات مناظر بديعة” . 
الكازينو  ى  مرحيات  مجموعة  الفرقة  مثلت   1893 عام  وى  أضاف: 
الغريب  وااتفاق   , اأقدار  وعجائب   , الجليس  وأنس   , حمدان   : منها 
الفرقة  مثلت   1894 عام  ي  أما   , حجازى  سامة  الشيخ  بطولة  وكلها 

مرحيتي تلياك , وصاح الدين اايوى مع قلب اأسد. تابع : 
ى بداية عام 1896 اتخذت فرقة إسكندر فرح تقليدا جديدا ى عروضها 
امرحية  لعروضها  أسبوع  كل  من  اأحد  ليلة  خصصت  حيث  بحلوان 
لهذا  ووفقا   . العزيز  عبد  بشارع  ى مرحها  اأيام  وبقية  الكازينو,  ي 
أبو  والخليفة   , وهوارس  مى  ومنها   : الفرقة مرحيات  عرضت  التقليد 

جعفر امنصور , ومحاسن الصدف وامهدى,وعظة املوك,ومظام ااباء. 
وأشار الدكتور سيد عى إن مرحية )مظام ااباء ( نالت اهتاما خاصا 
من جريدة امقطم ,فكتبت عنها عدة أسطر بها معلومات مهمة، قالت 
الجريدة يوم 22 ديسمر عام 1896 , قبل التمثيل :” مثل جوق حرة 
بكازينو حلوان مساء  ااباء(  أفندي فرح رواية )مظام  إسكندر  اأديب 

الجمعة الواقع 25 الجاري , ويقوم بأهم اأدوار الشيخ سامة حجازى . 
وقد تفضل حرة امطرب عبده افتدى الحاموى بتشنيف اأساع أثناء 

التمثيل عى تخت العقاد” . 
مرحية  مثلت  قال:  وتألقها  فرح  إسكندر  فرقة  أعال  أهم  وعن 
هذا  مقياس  أدبيا  نقدا  الرق  جريدة  عنها  كتبت  و  النساء  مطامع 
إجادة  التمثيل  أجادوا  اممثلن  ان  عى  يشتمل  امقال  نص  وكان  الزمن 
موقع  الرواية اقت  وأن  الجمهور  وثناء  الحضور  استوجبت شكر  كبرة 
أدبية  غرامية  تاريخية  رواية  يقال  والحق  ,أنها  والقبول  ااستحسان 

مؤلفة” تابع : 
طوال  حلوان  كازينو  ى  الناجحة  عروضها  الفرقة  أكملت  التألق  وبهذا 
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بن  وغنائه   , الحاموى  عبده  امطرب  وجود  مع  اسيا   ,  1897 عام 
الفصول , أشار إى أن من أهم عروض الفرقة أيضا الر امكنون , ورر 
الجليس  ,وأنس  اأسد  قلب  ريكاردوس  مع   , اأيوي  وصاح   , الرتن 
كانت  العروض  وهذه   , الغريب  وااتفاق   , الغرام  وشهداء   , وحمدان 
فرح  وتوفيق  وسليم   , العدل  أبو  وأحمد   , حجازى  سامة  مثيل  من 
الصدف  محاسن   ( الصحف مرحية  عنها  تحدثت  التي  العروض  ومن 
( أضاف: استمر تألق فرقة إسكندر فرح ي عروضها بحلوان طوال عام 
وانتقام  )غرام  بدأت بعرض مرحية  , وقد  السابق  بالعام  أسوة   1898
حيث   1898 عام  يناير   14 يوم  امقطم  جريدة  عنه  أعلنت  ,التي   )
ااثنن  مساء  فرح  أفندى  إسكندر  اأديب  حرة  جوق  مثل   “ كتبت 
الجمهور إقباا عظيا عليها  العرب... وقد أقبل  تياترو لسان  القادم ى 
ولجودة   , ونرا  نظا  العربية  الروايات  أبدع  من  أنها   , مثيلها  بدء  ى 
وامباى  الشائقة  امعاى  من  تضمنته  وما   , تبوبيها  وحسن  مناظرها 
الرائعة وسيكون الدور امهم فيها لحرة اممثل امشهور الشيخ سامة 
أن  امشهور  الحاموى  افتدى  عبده  امطرب  حرة  وعد  وقد   . حجازى 
محمد  امهذب  اأديب  حرة  تخت  عى  الليلة  تلك  الجمهور  يطرب 
أفندي العقاد , وخصص دخل تلك الليلة لحرة الشيخ النجيب الحداد 

, فنحث الجميع عى حضور مثيلها واغتنام أوقات الرور” . 
حلوان  ى  الفرقة  مثلتها  التى  العروض  عن  حديثه  عى  د.سيد  وتابع 
و  امحامى  عاصم  إساعيل  تأليف   ) اإخاء  )صدق  مرحية  ومنها 
مرحية )غانية اأندلس ( تأليف خليل كامل معاون أول محطة حلوان, 
التمثيل  لحضور  فدعاه  إنجلرا ى حلوان  ملكة  ابن  استغل وجود  الذى 
فرح  إسكندر  فرقة  تألق  بدأ  تابع:  له،  امرافقن  السياح  اغلب  دعا  كا 
يخفق تدريجا بالنسبة لعروضها ي حلوان ى السنوات اأوى من القرن 
مرحيتى  حلوان  كازينو  ى  الفرقة  عرضت   1900 عام  ففى  العرين, 
)حلم املوك ( ) والسيد ( وى عام 1901 مثلت مرحية حسن العواقب 
وحسن   , وتلياك   , الوداد  حفظ  مرحيات  مثلت   1904 عام  وى 
اأوحد  النجم  أن  للفرقة  شيئا  يعرض  فلم   1905 عام  ى  العواقب،أما 
أضاف:   . أخرى  فرقة  لنفسه  وكون  عنها  انفصل  حجازى  سامة  الشيخ 
وى عام 1906 جاء إسكندر ببديل للشيخ سامة حجازى , وهو الشيخ 
الذى م ينجح ى سد فراغ الشيخ سامة حجازى, ورغم  الشامي  أحمد 
بطولة  حلوان  ي  مرحياته  من  بعضا  عرض  فرح  إسكندر  حاول  ذلك 
أحمد الشامى ومنها ) ابنة حارس الصيد ( , ) وعداوة اإمرين أو عدل 
الخليفة ( و)اإنتقام الدموى( , وهذه امرحيات ظلت الفرقة تعرضها 

حتى توقفت الفرقة نهائيا عن العمل عام 1909 
عرضت  التي  الفرق  أهم  عن  حديثه  إساعيل  عى  سيد  د.  وتابع 
فرقة  بعد  الثانية  امرتبة  تحتل  والتي  القباى”   “ فرقة  ومنها  حلوان  ى 
, وتحديدا  التألق ى عروضها امرحية بحلوان  إسكندر فرح من حيث 
)أسد  الفرقة عروضها مرحية  بدأت  , حيث  و 1898  عامى 1897  ي 
فقرة  عائلة  مساعدة  دخلها  وخصصت  و   1897 عام  يناير  ى  الرى( 
الفرقة  بطلة  بفضل   , وفرقته  للقباى  الكبر  التألق  بدأ  أكتوبر  وى   .

مثيلها  عن   ) )مر  جريدة  تحدثت  التى  رور(,  )ملكة  ومطربتها 
اكتوبر   4 يوم  حلوان  اأول ى  ,وظهورها   ) امقدوى  )إسكندر  مرحية 
حلوان  تياترو  ى  أمس  التمثيل  خليل  أى  جوق  أحسن   “ قائلة   1897
أكروا  أنهم  , حتى  الرقيق  اممثلن وهزله  أحد  نكات  للجمهور  وراقت 
هذا  ولكن   . انتهائه  إى  التمثيل  ابتداء  من  وااستحسان  التصفيق  من 
له جوانب  ارتجت  الذى  الهائل  التصفيق  كله م يكن شيئا مذكورا عند 
اقت  رور  ملكة  بفضل  أنه  إى  عى  وتكرارا”واشار  مرارا  املهى 
أن  بعد  اسيا   , حلوان  ى  كبرا  نجاحا  امرحية  القباى  فرقة  عروض 
.ومن  حلوان  ى  للتمثيل  أسبوع  كل  من  اأحد  ليلة  الفرقة  خصصت 
وأنس   , محمود  اأمر   : الفرقة  مثلتها  التى  امرحية  العروض  أشهر 
القباى  نجاح  ووصل  الغرام  ولباب   , واانتقام   , والكوكاين   , الجليس 
يوم  من  بدا  أسبوعيا  يومن  بوجوده  حلوان  أهاي  مطالبة  حد  إى 
اأحد ، وأضاف د. سيد عى: مع بداية عام 1898 أصبحت بطلة الفرقة 
تتبع  للجمهور ومن خال  ومطربتها اأوى )ملكة رور( وسيلة جذب 
نذكر  أن  نستطيع   ,  1898 عام  طوال  حلوان  ى  القباى  فرقة  لعروض 
هذه امرحيات، ومنها عى سبيل امثال: جميلة وجميلة , ووادة بنت 
امستكفى , واأمر محمود , وأنس الجليس , واأنتقام , وأسد الرى , 
, واللقاء امأنوس  الغرام , ولوسيا  , والبخيل , ومكايد  والسلطان حسن 

ى حرب البسوس , والكوكاين، 
عام  امرحية  القرداحى  فرقة  عن  الحديث  اى  عى  د.سيد  أنتقل  ثم 
1893 , عندما كان يدير كازينو حلوان ومرحه امسيو” عاداه “ قال: 
النجاح  بهذا  الفرقة  استمرت  و  امقطم  جريدة  ذلك  اى  أشارت  وقد 
 , عائد  مثل  الناجحة  امرحية  عروضها  خال  من   1893 عام  طوال 
كا   ) )عطيل  امغرى  القائد  أو  وأوتلو   , امغفل  الحسن  وأبو  وإستر, 
وجدت عروضا للفرقة تم عرضها ى حلوان ى عامى 1899و1904 ومنها 

السيد , وحمدان , وحفظ الوداد , واأمر حسن.
 1905 عام  ظهرت  حجازى  سامة  الشيخ  فرقة   : تابع  عى  سيد  د. 
فرقة  عن  حجازى  سامة  انفصل  أن  بعد   , مرحية  فرقة  أول  بوصفها 
إسكندر فرح وبطبيعة الحال , تألقت عروض هذه الفرقة ي حلوان ى 
هذا العام , حيث مثلت مجموعة من امرحيات منها : ضحية الغواية , 

وضحايا الغرام , وشهداء الغرام , وغانية اأندلس , واليتيمتن وغرها . 
أما بالنسبة لفرقة جورج فأوضح أنه: عندما عاد جورج أبيض من فرنسا 
عباس  الخديوي  من  خاصة  منحة  للمرح  دراسته  بعد   1912 عام 
فنيا  ,وتألقت  الرسمي  التشجيع  نالت  فرقة مرحية  كون  الثاى  حلمى 
 , التألق  هذا  من  نصيبها  حلوان  تعطى  أن  من  ابد  وكان  العاصمة  ى 
الذى بدأ عام 1913 , حيث مثلت الفرقة مرحيات : أوديب , ومدرسة 
اندمجت فرقة  ,ونابليون وى عام 1914  الحادى عر  , ولويس  النساء 
أبيض  )جوق  معا  ليكونا  حجازى  سامة  الشيخ  فرقة  مع  أبيض  جورج 

وحجازى ( الذى مثل ى حلوان مرحيتى عايدة , واأفريقية. 
ي  مقلة  كانت  ولكنها   , كبرة  شهرة  ذات  أخرى  فرق  أضاف:هناك 
عروضها بكازينو حلوان مثل فرقة اممثل الكوميدي الشهر أحمد فهيم 

الفار التي قدمت مرحية ) العجائب والغرائب (, باكورة ما عرف فيا 
ديسمر   18 ي  يوم  مر  جريدة  قالت  حيث   , امونودراما  باسم  بعد 
 60 بتجسيد  العرض سيقوم  بطل  إن  العرض  إعانها عن هذا  1908 ي 
مرحية  حلوان  ى  الشامي  أحمد  جوق  مثل   1913 عام  وى  شخصا، 
)الريئة  مرحية  عكاشة  فرقة  مثلت   1914 عام  وى   ) الغرام  )شهداء 
امتهمة ( , وى عام 1928 مثلت فرقة منرة امهدية مرحية )الغندورة 
( وى عام 1929 مثلت فرقة نجيب الريحاي مرحية )جنان ى جنان( 
أرض حلوان عددا  استقبلت   - أشار عي   – اأجنبية  للفرق  بالنسبة  اما 
فرقة  ومنها  حلوان  ي  ملموسا  أثرا  تركت  التى  اأجنبية  العروض  من 

“جوق امرة العثاي “ 
انه عرضت ى حلوان مجموعة  وهى فرقة مرحية تركية، باإضافة إى 
أهمها  ومن   ,  1908 عام  اى   1894 عام  منذ  امرحية  العروض  من 
مرحيات : البابل والدماء , زواج مريض باابنة امدينة , وجيان بك , 
وابنة الصباغ أو العشاق ذوو األوان الثاثة , وديكواتو , وقطاع طريق 
الحرش اأسود . كا عرض الجوق اإيطاى مرحية عايدة يوم 18إبريل 
يناير  ( ي  الشعب  الياباى مرحية )صوت  الجوق  , وعرض  عام 1897 
يناير  ي  الحديد(  )معامل  مرحية  الفرني  الجوق  وعرض   ,  1908

1908 أيضا. تابع د. سيد عى : 
تأثرت مدينة حلوان بالنشاط امرحى عر تاريخها , ما شجع اأديب 
ي  فرقة مرحية  أول  تكوين  عى  طنوس(  جورج   ( امرحى  والكاتب 
تحدد  حيث   , طويا  يعمر  م  الجوق  هذا  ولكن   , أبنائها  من  حلوان 
وانتقام  غرام  مرحتيى  ومثل   ,  1913 عام  من  قليلة  أشهر  ي  نشاطه 
رواية  “أن   ) )امؤيد  جريدة  عنها  قالت  الثانية  وامرحية  والفاحة،   ,
الحكم  أسمى  وتحوى  امرية  ااجتاعية  اأحوال  بعض  مثل  الفاحة 

وأرق العواطف” 
وختم الدكتور سيد عى إساعيل الندوة موضحا أن حلوان نالت أيضا 
حظها من العروض امرحية التي أقيمت بواسطة الجمعيات والنوادي 
رئاسة  تحت   ) العري  التمثيل  )مجتمع  اهمها  ومن   , واأدبية  الفنية 
من  مجموعة  مثل  الذي   , طنوس  جورج  امرحى  والكاتب  اأديب 
اآمال  عرات  ومنها  و1908   1904 عامى  حلوان  كازينو  ى  امرحيات 
مثلت  كا   , والقير  والشعب   , الشعب  وصوت   , الصغر  النر  أو   ,
 1905 عام   ) الخداع  )غرائب  مرحية  الخرية  اأدبية  النهضة  جمعية 
, أما )جمعية إحياء فن التمثيل ( فقد مثلت مرحيتن ى ليلة واحدة 
)حسن  الجمعية  رئيس  ومثيل  تأليف  من   ,  1917 عام  إبريل   15 يوم 

ريف ( 

رنا رأفت
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اإخراج  في  بـ»هوامش  يحتفل  اإمام  سيد 
آفاق مهرجان  ختام  في  المسرحي« 

كتاب »هوامش ي اإخراج امرحي« هو وثيقة تأمل ومراجعة 
إى  الجزي  النقد  تتجاوز  التي  العروض  من  الكثر  بن  ومقارنة 
بناء أسس نظرية متاسكة انطاق العملية اإبداعية، ولكنها ي 

الوقت نفسه ا تزعم قوا فصا وا كلمة نهائية.
العقل  يبني  أن  الجديد  كتابه  خال  من  اإمام  سيد  د.  يحاول 
وأكر  أرحب  آفاق  إى  الخيال  انطاق  ويعمق  يدعم  ما  الخاق 

قدرة عى التواصل مع امجتمع ككل.
اإخراج  ي  »هوامش  كتابه  مقدمة  ي  اإمام  سيد  د.  يقول 
أجزاء  منه  ونرت   ،2010 صيف  ي  منه  انتهيت  امرحي«، 
الرغم  عى  بعدها  نسيته  ولكنني  »مرحنا«،  جريدة  ي  وقتها 
بالعمل  وأوصوي  فيه،  ما  رحبوا  أصدقاي  من  كثرًا  أن  من 
سنوات  سبع  وبعد  عنه..  أخرى  بأعال  وشغلت  نره،  عى 
بالشباب  تدريبية  خطة  إليها ضمن  دعيت  محارة  إثر  تذكرته 
والرياضة، فعدت إليه أبحث عنه وأعده للنر، واتتني الفرصة 
استعادة الزمن ومراجعة ما كتبته بل وتعديل ما فيه، تعديات 
ما  إنني  الواقع  ي  أضاف:  مرة.  أكتبه أول  وكأي  أحيانا  جذرية 
كنت أفكر أن أكتب ي اإخراج الدرامي أو مذاهبه، وا أساليبه 
مع  تعاملوا  ولو  امخرجن،  باختاف  تختلف  تكاد  التي  امتنوعة 

مكن  بالتبعية  اإخراج”  و”هوامش  نفسه.  الدرامي  الفضاء 
الذي  النحو  هذا  اإخراجية عى  العملية  جاءت  كيف  تفر  أن 

تجسد ي العمل امرحي نفسه كا يتلقاه الجمهور.
امرحي« 6 هوامش، هي:  اإخراج  كتاب »هوامش ي  يتضمن 
أسس تكوين امخرج، الشخصية الدرامية ودوائر الوجود، امعار 
وفن  اإخراج  نسخة  التفسر،  وقضية  الوجود  دوائر  الدرامي، 

الدراماتورج، جاليات وتكنيك الحركة.
وقد شهد ختام فعاليات مهرجان آفاق امرحي مرح الهناجر 
للفنون، الثاثاء 27 مارس، حفل توقيع الكتاب الجديد »هوامش 
امناسبة  وبهذه  اإمام،  سيد  للدكتور  امرحي«  اإخراج  ي 
فهمي،  ليليت  الناقدة  فيها  تحدث  الكتاب  حول  ندوة  أقيمت 
وأدارها  بركات،  عادل  امخرج  الحناوي،  أحمد  وامخرج  الناقد 

الناقد باسم عادل شعبان.

الناقد باسم عادل شعبان أبدى إعجابه الشديد بكتاب »هوامش 
امتدادا  اعتره  الذي  اإمام،  سيد  للدكتور  امرحي«  اإخراج  ي 
إصدار  خال  من  الكاتب  يقدمها  التي  السلسلة  أو  للمروع 
والتمثيل  بالدراما  يتعلق  ما  ي  امتخصصة  اأكادمية  الكتب 
واإخراج امرحي، وي ما يتعلق أيضا بنظريات امرح بشكل 

عام خاصة ي القرن الثامن عر.
برجمة  مهتم  اإمام  سيد  د.  إن  فهمي  ليليت  الناقدة  وقالت 
الكثر من النصوص امرحية من أجل إكال الحلقات امفقودة 
ي الوسط الثقاي، وإن اإهداء ينقلنا إى مجموعة عاقات مركبة 
بالزميل  اإمام، مرورا  د. سيد  إى  ثم  فهمي،  فوزي  د.  تبدأ من 

واأستاذ أحمد الحناوي، انتهاء بالشعر والجال امطلق.
امواضيع  من  مجموعة  يتناول  الكتاب  أن  إى  ليليت  وأشارت 
وأن  النص،  إنتاج  إعادة  إطار  ي  اإخراج  عملية  لفهم  الهامة 

16

المسرحي«  اإخراج  باسم عادل: »هوامش في 
المتخصصة اأكاديمية  الكتب  إصدار  لسلسلة  امتداد 

أفراد يخاطب وعي جمعي وليس مجموعة  المخرج  المخرج في خزانة خياله..  ثراء  اإمام: 
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أنه  معنى  صانعه  ملك  النص  أن  إى  يشر  الدراماتورج  مفهوم 
الجال بشكل ما،  بنية متاسكة ماما تعزز مفهوم  يتعامل مع 

والخطاب اآيديولوجي.
أنه  كثرًا  عليه  يختلف  الدراماتورج  مفهوم  أن  ليليت  أوضحت 
غر محدد، ويفكك مركزية سلطة امخرج، باإضافة إى أن دوائر 
وإعادة  الشخصية،  تعانيها  التي  امعاناة  مسألة  تهتم  الوجود 
»مكبث«  مرحية  مستشهدة  بينية،  أسئلة  وفقا  النص  طرح 
لشكسبر التي تنطلق من سياق تاريخي، وأحقية السلطة سواء 
معني  النص  هذا  ي  امخرج  أن  إى  مشرة  الفعل،  أو  بالوراثة 

مسألة العدالة، وهو سؤال ا يفقده النص عى اإطاق.
عى  روحيا  تتلمذ  إنه  الحناوي،  أحمد  وامخرج  الناقد  قال  كا 
اإخراج  ليس مجرد هوامش ي  الكتاب  وإن  اإمام،  د. سيد  يد 
أيضا،  أخرى  فنون  عدة  عى  يحتوي  وإما  فقط،  امرحي 
النفسية  التداعيات  من  كبرة  مجموعة  ذهنه  ي  مستدعيا 

والذهنية لتاريخ مى.
وتحدث الحناوي عن أول خرة معرفية تكونت ي ذهنه عندما 
يقع  امؤدي  أن  وهي  الوجود،  دوائر  عن  اإمام  سيد  د.  تحدث 
بن ثاث دوائر، هي: ااجتاعي، والنفي، وامادي، مطلقا عليها 
فكرة »الخطاطة«. قال: أرى تلك العاقات التي توجد بن دوائر 

تكاد  الثاث  الدوائر  بن  والتقاطعات  العاقات  وأن  الوجود، 
يشر  تقاطعات  عدة  تخلق  التباعدات  ولكن  جدا،  قليلة  تكون 

بها امخرج إى امرح.
الذاتية  الدائرة  بن  مقارنة  عقد  حاول  أنه  الحناوي  وأضاف 
حاجات  خاله  من  وضع  الذي  لاحتياجات،  »ماسلو«  ومثلث 
والراب،  »الطعام،  مثل  للبقاء  الازمة  اأساسية  اإنسان 
من  جزءا  يعتر  امثلث  هذا  أن  إى  مشرا  غرها«،  والتنفس.. 

الخطاطة التي قدمها د. سيد اإمام.
أوضح الحناوي أن ما درسه ي قاعة الدرس أبعد قليا عا ذكره 
د. سيد اإمام ي كتابه، معنى أنه أشار إى خطاطة أكر تعقيدا، 
بعد  ولكن  اليء،  بعض  صعبة  يجدها  قد  الهاوي  اممثل  وأن 
بوضوح.  الشخصية  إى  للوصول  سهلة  وسيلة  سيجدها  البحث 
ترتبط  التي  الذاتية  الحركة  إى هامش  بعد ذلك  الحناوي  انتقل 
الشخصيات  التي تشكلها  العاقات  بعيدا عن  بإيجاد شكل ذاي 
بإيجاد  الشخصية  تصنعها  داخلية  حركة  عى  وتنطوي  اأخرى، 

مركز لها.
بينا قال امخرج عادل بركات، إنه تعلم أن اأشياء البسيطة من 
اممكن أن تصبح هي اأكر أهمية، قائا: إن الكتاب امتخصص 
يتناول النظرية وامذهب، ثم يأي ي الهامش ويفتح نافذة عى 

العام الخاص بك، فا بالك لو أن هذا الهامش هو أسس وقواعد 
وانطلقنا  امرآة  عكسنا  إذا  أيضا  بالك  وما  هامة،  انطاق  ونقط 
من العام ومنك إى النظرية متسلحا بخيالك وموهبتك وخراتك 
وأن  وغرها(،  امرح..  اأكادمية،  امدرسة،  )اأرة،  الحياتية 
العام  قلبك روح  بداخلك أنك تحمل ي  العام محمل  كل هذا 

فتقف من خاله عى أرض صلبة.
بأن  إليه  للقارئ وتشر  الكتاب توحي  أضاف بركات أن مطالعة 
الدراماتورج،  التأليف  ي  خطواته  يبدأ  من  مهم  الكتاب  هذا 
أن  إى  مشرا  وخططه،  أفكاره  ترتيب  يعيد  ي  للمارس  وأيضا 
الكتاب أدهشه أنه يجيب عى بعض اأسئلة التي نجدها أثناء 

مارسة اللعبة عى امرح، وكل هذا يصب ي »نهر اإبداع«.
أشار امخرج عادل بركات إى أن الكتاب استطاع أن يعيد ترتيب 
اإمام  سيد  د.  بداخل  الشخي  الهم  وأن  بداخله،  كثرة  أشياء 
تحول إى هم أجيال تحتاج أن تستقي هذه امعرفة ولكن بشكل 
بناء  الهوامش جاء عى هيئة إطار منحنى  مختلف، وأن ترتيب 

درامي، متابعا: »سأظل أتعلم ما حييت«.
امرحي«  اإخراج  ي  »هوامش  كتاب  إن  قال  اإمام  سيد  د. 
قضية  أنها  نظريات،  أو  مذاهب  وليس  هوامش   6 من  يتكون 
الدرس،  قاعة  ي  امتخصصن  اأساتذة  إا  تهم  ا  رف  مهنية 
تكوين  ي  تساهم  التي  اأسس  الهوامش  بتلك  قصدت  ولكنني 
بجاليات  وانتهاء  بامجتمع  عاقته  من  بدءا  امخرج،  وإعداد 

وتكنيك الحركة.
ويجب  طبقات،  له  الدرامي  النص  أن  اإمام  سيد  د.  أضاف 
عما  كان  إذا  يديه  بن  الذي  النص  يحكم عى  أن  امخرج  عى 
امخرجن  من  الكثر  هناك  أن  إى  مشرا  مفككا،  أو  متاسكا 
تحول  هل  متسائا:  رسالة«،  »أصحاب  بأنهم  يتشدقون  الذين 

امخرج إى خطيب؟
إى  مشرا  التفسر،  هامش  إى  ذلك  بعد  اإمام  سيد  د.  انتقل 
الوعي القصدي الذي يكون قادرا عى ااخراق من أجل الوصول 
الوعي  من  جزءا  تعتر  التفسر  قضية  وأن  معن،  هدف  إى 
عن  امخرج  يستغنى  أن  بد  ا  ولكن  امخرج،  لدى  القصدي 
والحيادية ي  اموضوعية  الوعي حتى يكون عنده قدر من  هذا 

أحكامه.
أفراد،  امخرج ا يخاطب مجموعة  أن  إى  اإمام  د. سيد  وأشار 
إا  يخرج  فلن  اأساس،  هذا  عى  جمهوره  مع  تعامل  إذا  وأنه 
وعيا  يخاطب  امخرج  أن  مؤكدا  ومشتتا،  مفككا  مرحيا  عما 
جمعيا يبحث من خاله عن قضاياهم ووجدانهم امشرك، وأن 

كل زمن له تاريخه وإحساسه ووسائل التواصل الخاصة به.
وا  انطباع،  مجرد  ليست  امخرج  لدى  التفسر  قضية  أن  تابع: 
التي  العلمية وامنهجية  رأي، وا نيات، وإما هي تعليم اأسس 

تجعله قادرا عى تفسر النص بكل الفضاء الدرامي من حوله.
امخرج،  يفهم شغل  قائا: من م  اإمام حديثه  د. سيد  واختتم 
ثراء  وإن  والبري،  السمعي  واإيقاع  الحركة  شغل  يفهم  لن 

امخرج ليس فيا ي جيبه وإما ي خياله أي »خزانة الخيال«.
 

ياسمن عباس

الكتاب  بركات:  المخرج عادل 

الممثل  المسرحي« يساعد  اإخراج  الحناوي: »هوامش في  أحمد 

إلى هدف معن الوصول  أجل  ااخراق من  القصدي قادر على  الوعي 

المسرحية من  النصوص  برجمة  اإمام مهتم  ليليت فهمي: د. سيد 

يبدأ خطواته في  لمن  مهم 

الي يؤديها بوضوح الشخصية  إلى  الوصول  الهاوي على 

المسرحية المكتبة  المفقودة في وعي  الحلقات  إكمال  أجل 

التأليف والدراماتورج
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18]متابعات
المسرح  وتقي  ومعماري  لسينوجرافي  الدولية  الهيئة  اجتماع  في 

أبناء  بن  تواصل  شبكة  خلق  هو  الهدف  ديرمان: 
قاراته بكل  العالم  في   ) السينوجرافين   ( الواحدة  المهنة 

الثالثة  دورته  الشباي ي  للمرح  الدوي  الشيخ  مهرجان رم  فاعليات  ضمن 
ندوة   )oistat( امرح  وتقني  ومعاري  لسينوجراي  العامية  الهيئة  عقدت 
اعضاء  وبحضور  مرحنا–  جريدة  تحرير  –رئيس  الروي  محمد  الناقد  ادارها 
مجلس إدارة الهيئة ومجموعة من السينوغرافين وامرحين ضيوف امهرجان. 

ممن  واحدا  كان  مصطفى  رمزي  د.  الراحل  الروبي: 
للفخر مدعاة  هذا  و   .. الهيئة  أسسوا 

رمزي  د.  الراحل  أن  إى  أشار  ثم  بالحضور  مرحبا  الروي  تحدث  البداية  ي 
ما  منذ  أي   1967 عام  منذ  الهيئة  هذه  أسسوا  ممن  واحدا  كان  مصطفى 
يقارب خمسن عاما، مؤكدا ان هذا مدعاة للفخر، وأضاف أن هدفه من هذا 
اللقاء هو محاولة إزالة اإلتباس ي مفهوم السينوجرافيا اسيا وأننا بحرة 

الهيئة العامية لسينوجراي امرح. 
الحضور  يعرّف  أن  الهيئة–  رئيس  –نائب  شبل  حازم  امهندس  من  ثم طلب 
هذه  عمل  وطبيعة  الهيئة،  إدارة  مجلس  أعضاء  من  الندوة  ضيوف  بزمائه 

الهيئة العامية . 
فعرّف الحضور بكل من:- الهولندي “برت ديرمان” رئيس الهيئة، واأمريي 
“كيفن ريجدون” اامن العام للهيئة، والتشيي “يان رولنك” أمن الصندوق، 
“لوي  كريساكر”،  “ايفو  البلجيي  و  رايتشينوفا”،  “مارينا  بلجراد  ومن 
التنفيذية  امديرة  “وان جانج”  تايوان  السابق، ومن  الهيئة  رئيس  جانسون” 
من  “دانكن”  و  “شون”،  اانجليزي  من  كل  تغيب  إى  شبل  وأشار  للهيئة، 

تايوان . 
ثم طلب “الروي” مدير الندوة من رئيس الهيئة أن يعرّف الحضور بطبيعة 

عمل هذه الهيئة وأبرز ما قدمته عر تاريخ طويل يصل إى خمسن عاما. 
إدارتها  ومجلس  الهيئة  اعضاء  جميع  أن  موضحا  ديرمان”  “برت  فتحدث 
متطوعون للعمل داخل الهيئة، وأن الهيئة تأسست ي “براغ” بالتشيك منذ 
خمسن عاما، وقد بدأت ي أوربا ثم الوايات امتحدة ثم أمريكا الاتينية ثم 

آسيا ثم مؤخرا ي افريقيا وامنطقة العربية . 
ديرمان : لسنا هيئة دعائية ولكننا نعمل عى تفعيل النشاط مع البر

واضاف “ديرمان” : لسنا هيئة دعائية ولكننا نعمل عى تفعيل النشاط مع 
الهيئة  لعضوية  لإنضام  الناس  لدعوة  هنا  بوجودنا  سعداء  ونحن  البر، 
الهدف هو خلق شبكة  أن  لعمل نشاطات جديدة، موضحا  اأفكار  وتقديم 

تواصل بن ابناء امهنة الواحدة )السينوجرافين( ي العام بكل قاراته .
سنوات،  أربع  كل  الدولية  للتصميات  معرضا  تنظم  الهيئة  أن  إى  أشار  ثم 
وستضيفه كندا ي الدورة القادمة 2021، وأكد أن امعرض يتيح الفرصة أي 
فنان يرغب بامشاركة. افتا إى أن امستقبل ي الشباب وإى رورة تعليمهم 

وتدريبهم فنحن جميعا نتعلم من بعضنا البعض . 

تطوعي  بشكل  يعملون  الهيئة  اعضاء  جميع   : رولنك  يان 
ثم تساءل الروي عن مصادر دعم ومويل الهيئة ، وترك الحديث لـ “يان رولنك 
“ امن الصندوق الذي تحدث بدوره موضحا أن الهيئة ليست غنية ماديا، وأن 
اعضاء مجلس اادارة غالبا ما يتحملون تكاليف سفرهم واجتاعاتهم، وأكد أن 
الجميع يعملون ي الهيئة تطوعا دوما مقابل مادي، وأضاف موضحا أن عضوية 
امراكز تكلفتها 500 يورو سنويا، بينا امعاهد والكليات تدفع مقابل العضوية 
تتلقى  الهيئة  أن  مضيفا  يورو،   50 فتكلفتها  الفردية  العضوية  اما  يورو،   250

دعا مشكورا من وزارة الثقافة التايوانية . 
ثم تحدث “ديرمان” رئيس الهيئة موضحا أن معرض التصميات الذي تنظمه 
الدول، وقد  يتكلف كثرا وتستضيفه  اربع سنوات هو حدث ضخم  الهيئة كل 
استضافته قبل ذلك كندا وانجلرا وتايوان، ويتم التجهيز له قبله بأربع سنوات . 
غياب  للنظر  الافت  من  أنه  متسائلة  عام  عايدة  د.  تحدثت  الحضور  ومن 
فرنسا  مثل  الهيئة  عضوية  عن  وامرح  السينوجرافيا  مجال  ي  مهمة  دول 

وإيطاليا وأسبانيا ؟! 
هذه  ي  هنا  امتواجدين  أن  موضحة  رايتشينوفا”  “مارينا  عليها  وأجابت 
وأن  دولة،   50 حواي  من  امنتخبن  اإدارة  مجلس  أعضاء  من  هم  الندوة 
الهيئة،  عضوية  من  الدول  بعض  خروج  ي  تتسبب  امعوقات  بعض  هناك 

وعودتها مرة أخرى كفرنسا وإيطاليا وأسبانيا 
فاعلية  مدى  حسب  يقل  أو  يزيد  الهيئة  نشاط  أن  “ديرمان”  وضح  ثم 
ونشاط أعضاء مجلس ادارتها، فمجلس اإدارة هو العقل امدبر للهيئة الذي 
لتقديم  امراكز  يدعو  أنه  مضيفا  اأخرى،  امراكز  ونشاطات  نشاطاتها  يتابع 
مرشحن لعضوية الهيئة ي دورتها القادمة، مشرا إى أن امراكز بعضها فاعل 
من  جسورا  خلق  جاهدا  يحاول  اإدارة  مجلس  أن  مؤكدا  غرذلك،  وبعضها 

التواصل بينها جميعا . 
وي مداخلة ثانية لـ د. عايدة عام أشارت إى أنها شاهدت عرضا مرحيا ي 
لـ “لوركا”، وأن امخرج قدمه ي فضاء مفتوح  الدامي”  أسبانيا عن “العرس 
من  مكسيكية  فرقة  هي  العرض  قدمت  التي  الفرقة  أن  موضحة  “غابة” 
وغر  مفتوحة  فضاءات  ي  التشكيل  الهيئة  تدعم  ا  ماذا  متسائلة  الفاحن 

تقليدية . 
برنامج  عن  مثاا  وذكرت  ااتجاه  هذا  ي  تعمل  الهيئة  بأن  مارينا  وأجابت 
قدمته الهيئة ي “براغ” وقد حره آاف الطاب وكان هدفه تقديم عروض 

ي فضاءات غر تقليدية .
ي  امفتوحة  للفضاءات  معرضا  نظمت  الهيئة  أن  ريجدون”  “كيفن  وأكد 

2003 ي مدينة “براغ” وأنه كان مفتوحا لكل من يريد امشاركة 
معارية  مسابقة  منها  مسابقات  عدة  تنظم  الهيئة  أن  جانج”  “وان  وقالت 

تقنية مرحية،  وافضل   ،) امرحي  )البناء  ي  امعارية  التصميات  أفضل 
وغرها من امسابقات.

استضافة  الثقافة  وزيرة  على  اقرحت   : ديرمان 
المتوسط البحر  حوض  لسينوغرافي  معرضا 

وقال رئيس الهيئة أنه قابل د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واقرح عليها 
أن  إى  افتا  امتوسط،  البحر  حوض  لسينوغراي  معرضا  مر  تستضيف  أن 
الدولية  هذا الحدث قد يعد مهيدا أن تستضيف مر معرض التصميات 
. لذا  أنه حدث ضخم ويتكلف كثرا  القادمة 2025، موضحا  الدورة بعد  ي 

يفضل أن تكون الجهة امستضيفة مجموعة كبرة . 
معرض  مر  استضافة  مروع  للهيئة  تقدم  أنه  شبل  حازم  امهندس  وذكر 
الدولية 2021 إا أنه م يتم قبوله وفازت به كندا، وكان سبب  التصميات 

الرفض عدم وجود جهات ومجموعات كبرة داعمة لهذه ااستضافة .
اأمريي  امعهد  أسابيع معرضا ي  لقد نظمنا منذ   : وقال “كيفن ريجدون” 
بقسم  طالبة  دعوة  مت  وقد  الطاب  وبعض  التصميم  اساتذة  وحره 

الديكور بامعهد العاي للفنون امرحية مر .
حلوان-  جامعة  اأداب  بكلية  الديكور  –أستاذ  سعد  محمد  د.  تحدث  ثم 
أنها  الدولية ي “براغ” 2015 موضحا  التصميات  مشرا مشاركته ي معرض 
للطلبة  جناحا  مرة  أول  حوى  امعرض  أن  وأضاف  له،  اأوى  امرة  كانت 
حلوان  وأداب  وبالقاهرة،  باأسكندرية  جميلة  فنون  كليات  من  امرين 
وامعهد العاي للفنون امرحية، مؤكدا أنه مازال يعرض هذه الصور لطابه 

ي قاعات الدرس . 
العربية  الهيئة  مع  تعاون  بروتكول  توقيع   : الغرباوي  مازن 
العام طوال  المسرحية  الورش  من  مجموعة  لتنظيم  للمسرح 

إطار  ي  أنه  معلنا   – امهرجان  رئيس   – الغرباوي  مازن  امخرج  تحدث  ثم 
لسينوجراي  العامية  والهيئة  امهرجان  ادارة  بن  بدأ  الذي  امطروح  التعاون 
لتنظيم  للمرح  العربية  الهيئة  مع  آخر  تعاون  بروتكول  توقيع  تم  امرح 
ورش  بينها  من  وسيكون  العام  طوال  امرحية  الورش  من  مجموعة 

للسينوغرافيا . 
السينوجراف  مفهوم  حول  الحضور  بن  النقاش  دار  الندوة  ختام  وي 
العام  ي  كبر  خاف  عليه  امصطلح  أن  الحضور  أغلب  وأكد  والسينوجرافيا 

كله . 
وختم الروي مدير الندوة افتا إى أنه قد نر ملفن ي جريدة مرحنا عن 
مفهوم السينوجرافيا نظرا ما يحمله امفهوم من خاف كبر وأضاف: أرى أن 

الواقع امرحي امري والعري يحتاج تركيز أكر عى هذا امعنى. 

عاد علواي 
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. القلعة.  رجل 
والحاضر الماضي  بن  تساؤات 

طارق مري

بطاقة العرض
اسم العرض: 
رجل القلعة
جهة اإنتاج: 
فرقة امنصورة 
القومية
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: 
أبو العا 
الساموي
إخراج: خالد 
حسونة

ي  “رجل  امرحي  نصه  الساموي  العا  أبو  محمد  الكاتب  صاغ 
القلعة” متأثرا بحالة متفردة م تتكرر كثرا ي تاريخ هذا امجتمع.. 
حيث حاول صنع بناء درامي يطرح من خاله تصورا حول العاقة 
بن الحاكم وجموع الشعب ي مجتمعنا، ي لحظة تاريخية شديدة 
الثغرات  اكتشاف  محاولة  وكذا  قوتها،  مناطق  ورصد  الخصوصية، 
من  كثر  من  له  أسبق  كنا  ونهج  عن مسرة  تراجعنا  إى  أدت  التي 
امجتمعات اأخرى التي حذت حذونا واتسعت الفوارق بيننا وبينها 
بعد أن تخطفتنا اأحداث إى منحدرات سياسية أبعدتنا عن الطريق 

الذي بدأناه.
الدرامية  دوافعه  متلك  متجانس  نص  بناء  الساموي  استطاع  وقد 
الحدوتة  مثل  أحدها  متداخلن:  من خال حدثن  القوية  وحبكته 
امروية كحدث  الحكاية  مثل  التي  امرحة  لحالة  مهد  التي  اإطار 
أفكاره  مع  يتسق  للحدث  منطقي  شكل  إى  بنا  ليصل  اماي  من 
التي يطرحها عى امتلقي، فقد وضع منذ البداية شخصيته الرئيسية 
الراجيدية  الشخصية  تلك  أخطاء  من  اقرفه  ما  وأم  ندم  حالة  ي 
الخالصة هي محمد عي اممثل للحاكم الفرد، الذي أدرك ي النهاية 
أن عمر مكرم كأيقونة إرادة الشعب كزعيم وقائد للثورة، كان أحد 
دعائم حكمه الهامة حتى ي لحظات خافه معه، وأنه عندما فقده 
فقد قوته وانتصاراته. من لحظة الندم هذه والحزن عى رحيل عمر 
إخراجه  عي  محمد  امحيطن  محاولة  نصه  الساموي  يبدأ  مكرم، 
من تلك الحالة التي وصلت إى حد الهذيان محاكة التاريخ وصناعة 
بن  العاقة  تلك  تاريخ  ي  حدث  ما  كل  بها  يعيدوا  احتفالية  لعبة 

محمد عي كحاكم وعمر مكرم كأيقونة ترمز للشعب امري. 
إحداث  عى  قادرا  متاسكا  نصا  ينتج  أن  الساموي  استطاع  وقد 
يعني  التي  للرسالة  تشويه  أو  تشويش  أفكاره دون  وتوصيل  امتعة 
توصيلها للمتلقي. هذا النص وقع عليه اختيار امخرج خالد حسونة 
الهامة  التاريخية  اللحظة  تلك  ي  لتقدمه  القومية  امنصورة  وفرقة 
امستقبل  واستراف  اماي  محاولة اسراجع  مجتمعنا ي  حياة  ي 
خالد حسونة  وقد حاول  القلعة(..  )رجل  امرحي  عمله  من خال 
الدراماتورج وضع النص ي شكل يتسق مع اللحظة ويحدث تواصا 
لحالة  تكرث  التي  اإطار  القصة  عن  بالتخي  وذلك  امتلقي،  مع 
ببناء آخر هو  الحقيقة عند محمد عي واستبدالها  الندم واكتشاف 
عي  محمد  متحف  إى  رحلة  ي  العري  بزيهم  شباب  مجموعة 
لتحدث لهم مفارقة يكتشفون من خالها أن حارس امتحف يرتدي 
ويفاجأوا  مثاله،  إتاف  ي  لتسببه  مر  حاكم  باشا  خورشيد  زي 
بشكل فنتازي أن التاثيل تتحرك وتعيد رد اأحداث التي عاشتها 
مع  الحدث  هذا  مشاهدة  امجموعة  فتقرر  الحقيقية،  الشخصيات 
القصة  ي  الحدث  سياق  كر  تعويض  حاول  كا  امتحف،  حارس 
شخصيتن  إى  عي  محمد  شخصية  يشطر  بأن  اأصي  للنص  اإطار 
ها )محمد عي الشاب القوي الطموح/ تامر محمود – محمد عي 
القصة  أن  إا  فتحي(،  رجاي  للحقيقة/  الكاشف  الخرة  ذو  العجوز 
قادرا  يجعله  ما  امررات  من  متلك  درامي  ببناء  تحَظ  م  اإطار 
امعنى، وبدا غافا هشا م يستطع أن يكون بديا فاعا  إنتاج  عى 
ومؤثرا، كا كانت القصة اإطار التي صاغها مؤلف النص الساموي 
سواء عى مستوى الكلمة التي أصبحت مبارة وا تحمل جاليات 
ممهد  أو  كرابط  وجاءت  الدرامي،  الفعل  أو  اأصي  النص  لغة 

للحدث دون تأثر درامي حقيقي. 
مفاجئة  ونقات  العمل  داخل  فجوات  أحدثت  امعالجة  تلك 

جمع  الذي  امشهد  هذا  منها  الدرامي،  مررها  وفقدت  مهيد  دون 
شخصيتي محمد عي عند قراره بالصعود إى القلعة ورفض الوصاية 
حيث  عودة(؛  أرف  مكرم/  )عمر  رأسهم  وعى  اأمة  حكاء  من 
نرى الشاب محمد عي ي قمة اعتزازه بنفسه وإراره عى اانفراد 
بالحكم، بينا محمد عي العجوز ناصح له بأا يصعد وأن يتمسك 
توحدا  ونرى  الحال  ينقلب  لحظة  ي  أنه  إا  مكرم،  لعمر  بتعهده 
القرار  باتخاذ  امشهد  ليختم  الشخصيتن  لدى  والرغبة  اإرار  ي 
بناء  ي  خلا  أحدثت  اللحظة  تلك  معا،  منها  القلعة  إى  بالصعود 
اللحظة  وجودها..  مرر  وأفقدتها  بل  العجوز  عي  محمد  شخصية 
اأخرى عند موت عمر مكرم ومحمد عي الشاب ي قمة تحديه له 
حزن  ي  مرر  با  الشخصية  تنقلب  هنا  مواقفه،  عى  إراره  وقمة 
أوراق  لتختلط  مهيد  ودون  مرر  دون  مكرم  عمر  فراق  عى  وندم 
الشخصيتن ويصبح مرر الفصل بينها غر واضح ليفقد العمل أهم 
أفكاره الرئيسية وهي تلك العاقة الفريدة التي جمعت بن محمد 
النص  رسالة  مثل  التي  الساموي  نظر  وجهة  من  مكرم  وعمر  عي 

اأساسية.
نهاية  لها وجودا ي  يجد  أن  امخرج  فلم يستطع  اإطار،  القصة  أما 
اشتباك  إحداث  محاولة  ي  الفنال  داخل  إدماجها  ي  سوى  الحدث 
اأصي..  النص  ي  الراجيدي  الفنال  عكس  والحار  اماي  بن 
وعى الرغم من محاولة امخرج الركيز عى تلك العاقة بن الحاكم 
وأكر  وأعمق  أشمل  كان  اأصي  النص  ي  الطرح  فإن  والشعب، 
فجاء  العمل،  لرسالة  واعيا  فكان  حسونة،  خالد  امخرج  أما  تركيزا.. 
التصور التشكيي لخشبة امرح، الذي صممه شادي قطامش، قريبا 
امستوى  مستوين:  إى  الخشبة  قسم  فقد  امعنى،  هذا  إى  وداا 
عمر  لبيت  انفصال  مع  الرعية،  للمحكمة  واآخر  للقلعة،  اأعى 

واأمل  الغائب  للحلم  وأيقونة  رمزا  ليصبح  التكوين  مكرم عن هذا 
امنشود، إا أن هذا التشكيل م يستطع أن يعر عن مكان الحدث 
الذي افرضه الدراماتورج، وهو متحف محمد عي كا بدت األوان 
والتشكيات امختارة غر قادرة عى الفصل والتمييز بن بهاء وجال 
الشعب  عن  للتعبر  اختاره  الذي  اأدى  امستوى  وبساطة  القلعة 
إى  يفتقد  البري  التكوين  ليصبح  بامستويات،  بالفصل  ليكتفي 

التنوع والراء عى مستوى اللون، وكذا التشكيات.
للجوقة  عري  هو  ما  بن  تنوعت  وإن  وظيفية  جاءت  امابس 
الشخصيات  مجموعة  وبن  للمتحف  الزائر  الشباب  من  كونها  التي 

التاريخية التي جاءت ي مابسها امعتادة بالقدر امتاح إنتاجيا. 
أما الحركة التي صاغها امخرج، فجاءت متنوعة استطاع من خالها 
مجموع  مساهمة  للعمل  منضبطا  إيقاعا  وصنع  امتلقي  عن  إثراء 
عى  أضفى  كبر  بوعي  الشخصيات  من  كثرا  اقربوا  الذين  اممثلن 
العمل امتعة والتناغم واانضباط، وخصوصا العنار الشابة حديثة 
عى  يعتمد  الذي  الواعي  لأداء  فكان  القدامى،  أما  بالفرقة.  العهد 
الجانب  إبراز  ي  دور  فتحي،  رجاي  للقدير  الطويلة  السنوات  خرة 
التي  امحنة  بتلك  وعيها  وإبراز  عي  محمد  شخصية  ي  اإنساي 
أدائه  ي  عودة  أرف  أيضا  الشعب،  عن  انفصالها  بسبب  تعيشها 
عى  وقدرته  الدرامية  بأبعادها  كبر  بوعي  مكرم  عمر  لشخصية 
التحكم ي إيقاع امشهد وضبط انفعااته وأدائه السهل اممتنع، كان 

أحد العوامل الهامة ي توصيل رسالة العمل. 
وبشكل عام، فقد نجح خالد حسونة، عى الرغم من كل اماحظات 
إى  القومية  امنصورة  فرقة  إعادة  ي  امرحي،  العمل  هذا  عى 
مسارها الصحيح بهذا العرض امميز امنضبط اممتع، وتلك الكوكبة 

من الفنانن القدماء والجدد.
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القلعة« »رجل  تعرض  المنصورة 
اأرض على 

)رجل  لنص  عرضا  امرحية  القومية  امنصورة  فرقة  قدمت 
خالد  وإخراج  الساموي  العا  أبو  محمد  تأليف  من  القلعة( 
حسونة، ولكن حسونة رأى أن نص الساموي رما ا يتفق كلية 
فقام  القومية  امنصورة  فرقة  مع  يتفق  ا  أو  ونحن!  اآن  مع 

بدور الدراماتورج أيضا.
ما  مكرم  وعمر  عي  محمد  بن  العاقة  يعالج  العرض  نص  كان 
الحلمن؛  بن  التضاد  وكيفية  مر،  عى  الفرنسية  الحملة  بعد 
عن  يبحث  كان  فاأول  مكرم،  عمر  وحلم  عي  محمد  حلم 
اأمة  تكون  وأن  العدل  يبحث عن  كان  والثاي  الشخي،  امجد 
نحى  - هو من  بقيادة مكرم   - فالشعب  السلطات،  هي مصدر 
لروط  طبقا  عي  محمد  وأى  السابق  الواي  باشا  خورشيد 
الشعب  استطاع  للروط  معينة، وعندما سار محمد عي طبقا 
الحلم  طغى  عندما  لكن  رشيد،  معركة  ي  فريزر  يهزم  أن 
السابقة،  للروط  خافا  القلعة  عي  محمد  وسكن  الشخي 
اممثل  والعقد  الحل  مجلس  كبار  بعض  واستالة  رشوة  ومت 
قاوم  أنه  بالنفي  مكرم  عى  للحكم  امهن،  ونقباء  العلاء  ي 
القلعة؟ ذلك اأمر الذي كان يؤكد مكرم  رغبات عي ي سكنى 

يصنع  ا  الشخي  امجد  وراء  السعي  وأن  ااستبداد،  بداية  أنه 
وأسست  عي  محمد  عى  أوروبا  تآمرت  عندما  وبالفعل  أمة، 
للدولة  الفعي  الحاكم  بينه وأن يصبح هو  لتحول  لندن  اتفاقية 
وجردته  اآستانة،  أبواب  عى  جيوشه  كانت  بعدما  العثانية 
من فتوحاته وصنعت منه حامكا مر فقط، حاول محمد عي 
أدرك  ولكنه  أوروبا،  ضد  معركته  ي  بالشعب  يستعن  أن  وقتها 
ا  وأرته  هو  حروبه  كانت  الحروب  تلك  أن  خار  رهان  أنه 

حروب الشعب.
نظر  وجهة  عى  والتأكيد  الحذف  بعمليات  حسونة  يكتِف  م 
يعطي  أن  حاول  ولكنه  الفرقة،  ليناسب  النص  تهيئة  أو  معينة 
وقراءاته  السينائية  مشاهداته  من  مستفيدا  معارا  ملمحا 
الشباب  امجموعة من  بتلك  العرض  بدأ  فهو  السابقة،  امرحية 
الشخصيات؛  ماثيل  أمام  وتقف  القلعة،  متحف  زيارة  ي  التي 
مثال  بأن  نفاجأ  أن  إى  صاحبه،  عليه  كان  ما  مثال  كل  لتنعت 
أنه  ونعرف  يتحدث،  عي،  محمد  السابق  الواي  باشا،  خورشيد 
اختاره  الذي  ااسم  هو  هذا   - مصدع  الجنوي/  الحارس  مجرد 
زوار  أى  كلا  خورشيد  مابس  ارتداء  يضطر  وأن   - حسونة 
ويخرنا  عنه،  رغا  اأصي  التمثال  بكر  قام  أنه  للمتحف، 
ماما  حكاياتها،  وتقص  نفسها  مع  تتحدث  ليلة  كل  التاثيل  أن 
كسلسلة اأفام اأجنبية الشهرة، أو انسياقا وراء محمود دياب 
ي )أهل الكهف 84(، ولكن حسونة م يخرنا كيف ترك الجنوي 
التي تحدث بها وأصبح خورشيد باشا؟! بل وزاد  العادية  لهجته 
اأمر أنه ي أوقات الخروج عن امروي ماضيا والدخول ي حار 
مجموعة الشباب عرض الحارس/ مصدع/ خورشيد عى فتاة أن 

تقوم بامشاركة ي الحدث، وفعا أصبحت الفتاة هي زينب ابنة 
عمر مكرم! عن طريق ارتدائها مابس ما، فهل يريد حسونة أن 
يقول إن امابس هي التي تتحدث؟ أو هي التي تتحكم؟! وبأنه 
ما أن ترتدي شخصية بسيطة ا تعرف شيئا من تاريخ أو سياسة 
اأمور  بكل  لعارفة  تنقلب  ما؛  شخصية  مابس  مصدع؛  مثل 
واأحداث ي تلك الفرة بل وتقوم بتمثيلها؟ وإذا كان من مثلون 
يعرفون  الحياة  إليها  وعادت  ماثيل  كانت  التي  اأشخاض  من 
بعضهم فكيف قبلوا من قام بأدوار خورشيد وزينب؟ وإن كانوا 

ا يعرفون بعضهم فكيف يكون الحدث أساسا؟
تخرج  العرض  ي  قيلت  التي  األفاظ  من  الكثر  هناك  أن  كا 
قد  هذا  أن  وأعتقد  منها،  يراد  وما  الشخصيات  رسم  عن  كثرا 
ذات  األفاظ  بعض  عن  وااستغناء  الغض  حفظ  لطريقة  يعود 
الدالة، أو زيادة بعض الكلات؛ حتى ينتبه اآخر لدوره، وهذه 

أشياء ا تعود لحسونة وإما ترجع لقلة خرة البعض، رما.
اأداء  عند  فقط  أقف  أن  العرض  هذا  عن  حديثي  ي  آثرت 
محاولة  ي  مثلت  حسونة  لخالد  مضيئة  محة  وعند  التمثيي، 
هناك  يكون  أن  دون  الفرقة  أعضاء  بقدرات  الكاملة  ااستفادة 
فممثل  الشخصية،  تستوجبه  ما  امؤدي  شائبة من عدم مطابقة 
بااستغناء عنه،  كبر وقدير مثل رجاي فتحي ا مكن أن تقوم 
متصٍد  كل  عى  واجب  هو  عي  محمد  بدور  ليقوم  واختياره 
أن يكون  امنصورة، ولكنه ا مكن  النص ي قومية  إخراج هذا 
الفرة  إبان  عي  محمد  عليه  كان  ما  رواية  أو  مثيل  عند  معرا 
التي توى فيها، وهنا كانت رؤية حسونة أن يكون هناك ممثل 
وي  محمود.  تامر  وهو  شبابه  ي  عي  محمد  بدور  يقوم  ثاٍن 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
رجل القلعة

جهة اإنتاج: 
فرقة امنصورة 
القومية

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: 
أبو العا 
الساموي

إخراج: خالد 
حسونة
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كرم نبيه

زهران عرس  ليلة 
اإنسانية البصرة  تعمى  حن   ..

بطاقة العرض
اسم العرض: 
ليلة عرس 
زهران
جهة اإنتاج: 
فرقة الطود 
امرحية
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: محمد 
عبد الله
إخراج: كريم 
الشاوري

استطاع  شيخا،  عي  محمد  عى  اقترت  التي  القليلة  امشاهد 
أما تامر فهو م يكتِف بدراسة  رجاي فتحي كعادته أن يقنعك. 
الشخصية، أي شخصية محمد عي شابا، وإما درس أيضا رجاي 
وردود  إشاراته  يستوعب  أن  واستطاع  وإنسان؛  كممثل  فتحي 
اللذين  امؤدين  بن  اامتداد  يكون  لي  تحدثه؛  وطريقة  فعله 
مثان شخصية واحدة، امتدادا مقبوا، وفعا تشعر بأن هذا هو 
حسونة  فيها  جمعها  التي  امناطق  بعض  ي  هذا  وتجى  ذاك، 

معا؛ سواء برديد بعض الجمل معا أو إكالها أحدها لآخر.
أن  الواضح  فمن  مكرم  عمر  بدور  قام  الذي  عودة  أرف  أما 
ما  القيام  ي  ساعدته  الصوتية  أحباله  أن  كا  أفادته،  الخرة 
يستوجبه دور مكرم ي رخامة الصوت ونرته الواثقة. أما محمد 
البحري الذي قام بدوري مصدع وخورشيد باشا فقط كان جادا 
من  الضحكات  ينزع  أن  استطاع  مصدع  دور  ي  الدورين،  ي 
الجميع، واستطاع أن يجعلك تكرهه أو تتخذ موقفا منه عندما 
قام بدور خورشيد - وا أعتقد أن امساحة كافية للحديث بيء 
من التفصيل عن التكنيك واأداء الجسدي والصوي واإماي لكل 
وتامر  رجاي  كان  وإذا   - العام  للحكم  وصوا  حدة  عى  منها 
منهم؛  طلب  ما  وقاموا  الفرقة  مخرمي  من  وبحري  وعودة 
ومعهم خري خالد/ ثائر، وسمر يونس/ الشيخ امهدي، وفيفي 
حسانن/ زوجة محمد عي، والسيد أبو العينن/ الدواخي، ومينا 
بعض  ي  ممثا  قادما  أما  هناك  فإن  بريطانيا،  قنصل  محسن/ 
ووصلوا  اماضية  الفرة  ي  الفرقة  بهم  طعمت  الذين  الشباب 
الباقن، فشياء فاروق  لدرجة كبرة من اانسجام والجودة مع 
وإن  جيدا  قبوا  وملك  وزينب،  الراوية  دوري  ي  مقنعة  كانت 
عابها بعض البكائية، كا محمد الفقي/ ديوان باشا ي طريقه أن 
وقلل من  إمكاناته من جهة،  كل  استغل  لو  ممثا شاما  يصبح 
شعوره بنفسه قليا. أما خالد محمود/ راوي/ كتخذا، فهو ممثل 
امرة  هذه  ي  ولكنه  جيد،  مستقبل  له  وتنبأنا  وواعد  موهوب 
أبو  أحمد  ومعهم  ذلك،  قبل  رائعا  كان  أنه  مع  بالجودة  اكتفى 
راشد وأحمد امني وبري ومحمود أسعد وعي مصطفى وهبة 
الدهشان  الرحمن  وعبد  عاد  وعصام  عاطف  وأحمد  جال 

وأحمد الجري.
وحديثي عند اأداء التمثيي فقط يعود لعدة عوامل أهمها أن 
اأرض  عى  أي  تقريبا،  صفر  امستوى  عى  مقدما  كان  العرض 
الديكور  مهندس  قطامش  شادي  أن  صحيح  مبارة،  أمامنا 
بحضن  عي  محمد  بيت  ببناء  وقام  هذا  يستغل  أن  حاول 
دمياط؟  أم  القاهرة  منزل  هو  هذا  هل  ولكن  نحن،  امتفرجن/ 
اأعى  امستوى  رأى،  القلعة كا  تبن  بوضع مستويات  قام  كا 
امنطقة  هذه  ولكن  القلعة،  ي  الحكم  منطقة  مثيل  ي  استغل 
الثوار  رأينا  أننا  كا  إلخ،  عي!..  محمد  زوجة  أبدا  تصعدها  م 
وهنا  الرحالة..  خارج  الرواية/  منطقة  القلعة/  نطاق  خارج 
ستكون أمام حاات من التساؤل، أعتقد أن السبب ي اعتقادي 
يعود أن خالد قد وضع تصوره اإخراجي بناء عى أنه ي امدة 
مستعدا  كلثوم  أم  مرح  سيكون  العرض  فيها  سيكون  التي 
كا  اإيطالية  الطريقة  عى  جيدا  مجهز  وهو مرح  استقباله، 
لذا  الله؛  شاء  إن   - التجديد  بعد  أفضل  سيكون  وبالطبع  كان، 
ا  اضطرار  عى  بناء  الصورة  بهذه  خرج  العرض  أن  أعتقد  فأنا 
اممكن  الرغم من هذا ااضطرار فمن  استعداد، وعى  رغبة وا 
أن تقول واثقا إنك أمام عرض مرحي جيد، كان سيكون أفضل 

لو قدم كا كان ي تصور امخرج، وكا وعدوه هم سابقا.

امرحية  الطود  فرقة  اأقاليم، قدمت  لفرق  امرحي  اموسم  إطار  ي 
التابعة لفرع ثقافة اأقر عرض “ليلة عرس زهران” من تأليف محمد 
ومن  ثابت،  محمد  وسينوغرافيا  الشاوري،  كريم  وإخراج  الله،  عبد 
وكرمان  حساي  النبي  وعبد  الشاوري،  وإسام  غريب،  سومة  بطولة 

حسن وآخرين.
الصعيدي  القروي  امجتمع  إطار  ي  امرحي  العرض  أحداث  تدور 
بتقاليده وعاداته وخصوصياته، مرتكزا عى راع أزي أبدي وهو الثأر، 
جاء  العرض  فإن  امرات،  آاف  بل  مئات،  الفكرة  هذه  تناول  ورغم 
مغايرا ومفارقا للألوف؛ حيث جاء مخاطبا الجمهور منذ الوهلة اأوى 
البلد  أبناء  يتقاتل  أن  لحظة  امنتظرين  اأغراب  بربص  ومنذرا  مهددا 

الواحد لتأتيهم الفرصة وتسنح لهم باجتياح الباد.
أبوه  ُقتل  الذي  هام  أهمها:  أطراف،  عدة  بن  ويحتدم  الراع  يقوم 
القرية  أهل  بها  أذل  امطاريد  من  مجموعة  وكون  الجبل  فسكن 
ِلَلم الشمل  انتقاما منهم، وزهران ابن عمه الذي يسعى طوال العرض 
وحبيبته  بينه  أحال  الذي  الدم  هذا  الدم،  وسلسال  الثأر  ذلك  وإنهاء 
خالتها  زوج  ُقتل  ثم  النزاع  ي  طرفا  وأصبحت  أبوها  ُقتل  التي  جميلة 
م  خالتها  زوج  ومقتل  وزهران.  هام  عائلة  من  أبيها  بثأر  أخذ  الذي 
الحيلة  إى  وخالتها  جدتها  فتلجأ  بثأره،  يأخذ  من  عائلتها  من  يتبَق 
تناستا  قد  وأنها  زهران  من  تتزوج  بأن  جميلة  فتقنعان  الثأر،  أخذ 
راعات،  أو  غل  أي  عن  بعيدة  جديدة  حياة  بدء  وتنويان  حدث  ما 
خالة  مسعدة  زوج  مسعود  أربعن  ليلة  زهران  ويأي  حيلتها  وتنجح 
جميلة فُيقتل بيد الجدة العمياء، ومقتله يدخل اأغراب البلد مطلقن 

رصاصهم.

الواقع  مع  تتاس  التي  رؤيته  محققا  عرضه  تقديم  امخرج  استطاع 
الذي يعيشه مجتمعنا العري من خال تضافر عنار عرضه امرحي، 
ثابت  محمد  صنع  السريالية  من  كبر  بشكل  تقرب  سينوغرافيا  فعر 
واحد  قمران:  الجانبن  وعى  جمجمة،  اأعى  ي  تتوسطه  شاهقا  جبا 
معتم، واآخر ميء، وعى امتداد الجبل حبل أسود ملتف بتشكيات 
بابه  وبيت  إرائيل،  نجمة  إى  شكلها  ي  ميل  قمعية  بدالة  توحي 

مقلوب، وأيضا ملتف بساسل ي الجانب اآخر ساقية مقلوبة الشكل.
وبساطة  ساسة  ي  جاءت  فلقد  واأشعار،  اأغاي  مستوى  عى  أما 
الخطاب  إبراز  والفرجة معا؛ حيث ساهمت ي  امتعة  محققة عنري 

الذي ينادي به العرض منذ بدايته وحتى النهاية. 
وعى مستوى التمثيل، فإن امخرج استطاع بالتعاون مع فريق العرض 
أن يقدم مستوى عاليا من الحرفية ي أداء اأدور التي يلعبها اممثلون، 
الجدة  لدور  أدائها  ي  نجحت  التي  غريب  سومة  الفنانة  من  بداية 
العمياء، وأيضا عبد النبي حساي الذي كان متمكنا من الشخصية التي 
محاوا  هام  عمه  ابن  أمام  وقف  الذي  الشجاع  البطل  ذلك  يؤديها 
الوصول معه لحل ينهي نزيف الدم الذي بدأ غر هياب ليء إا أنه 
الشاوري  إسام  وكذلك  عرسه،  ليلة  العمياء  الجدة  يد  عى  غدرا  ُقتل 
ي دور مفتاح ذلك امجذوب العارف مجريات اأمور واأحداث، فهو 
الذي يكمل الحكاية التي بدأتها الجدة ويدفع بها طوال العرض راويا 
الخطر  ذلك  من  ومحذرا  منذرا  ومرات  أخرى،  مرة  فيها  ومشاركا  مرة 

الداهم امربص بالبلد، وهو اأغراب الكامنون خلف الجبل.
وأيضا هناك عنار ي العرض تبر بأن امرح ي الثقافة الجاهرية 
وي جنوب الصعيد يرعرع وما زال ينبت ي حقول خصبة ويرعرع ي 
أراض من طمي اموهبة وحب الفن القادر عى صنع شخصية اإنسان 
حسن  كرمان  العنار  بهذه  وأخص  وثقافيا،  فكريا  امجتمعات  وبناء 

التي أدت دور جميلة، وسبنا أبو الغيث التي أدت دور مسعدة.
ممثا   15 من  أكر  ظهور  هو  العرض  ي  الحقيقي  امكسب  أن  غر 
الذي عى كل  الدور  امرح، وهذا هو  وممثلة أول مرة عى خشبة 
بقدر  يرز  أن  عرض،  كل  ي  يصنعه  أن  الجاهرية  الثقافة  ي  مخرج 
كوادر  بعد  فيا  ليكون  إى امرح  بها  اإمكان عنار جديدة ويدفع 

تنهض به.
وي النهاية نحن أمام عرض متاسك يستحق امشاهدة والثناء.
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رنا عبد القوي

بطاقة العرض
اسم العرض: 
شقة عم 
نجيب

جهة اإنتاج: 
مرح الغد

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: 
 د. سامح 
مهران

إخراج: جال 
عثان

الرواي  الكاتب  روايات  داخل  ومن  الزعامة،  نساي  إطار  ي   
مهران  سامح  د.  امرحي  الكاتب  استعان  محفوظ،  نجيب 
نفسيا،  امنقسمة  الشخصيات  من  ُتعد  التي  الشخصيات  ببعض 
أحيانا  للرزيلة  واُمارِسة  أحيانا،  الفضيلة  وامدعية  امزدوجة، 
امعار.  لإنسان  اآخر  الوجه  عن  وكشف  إسقاط  هذا  أخرى، 
إيقاف  مع  الزوجن  وعباس،  سعدية  شخصيتي  خال  ومن 
التنفيذ، الباحثن عن منزل يجمعها، بينا يعانيان الفقر امدقع 
حقوق  أبسط  امتاكها  حتى  ودون  ذلك،  دون  يحول  الذي 
اأيام  أحد  وي  وااستحام،  والنظافة  كامأكل  الكرمة  الحياة 
عى  يسران  وحن   – امرحي  الدرامي  الحدث  بداية  وهو   –
كورنيش النيل شأنها كشأن الكثر من الشباب امشتت الضائع 
الباحث عن اأمل، وها يأكان )الرمس( ويتنازعان عى حباته 
اأخرة، وي مزحة من عباس يقول لسعدية إن قرطاس الرمس 
ا يقل إفادة عن الرمس ذاته ما يحويه ورق القرطاس هذا من 
الورقة  هذه  سطور  بقراءة  يقومان  لقارئه،  وتثقيف  معلومات 
ويقرآن إعانا عن شقة لإيجار، فيعجان بالذهاب إى عنوانها، 

يلتقيان  حيث  لها.  بالنسبة  الكرى  امتاعب  رحلة  تبدأ  وهنا 
إليها  ينظر  الذي  اإقطاعي،  امتعجرف  الباشا  الشقة  بصاحب 
أو قطعتان من  متعاما معها وكأنها عبدان  بدونية وطبقية، 
الشقة مسكونة  بأن  ويواجهها  يشاء،  كيفا  يحركها  الشطرنج 
يقوم  بينا  بها،  اإقامة  وترفض  تفزع سعدية  باأشباح وعندها 
الباشا - الذي نكتشف ي النهاية أنه أحد اأشباح - بإقناع عباس 
بزوجته،  اانفراد  ي  والرغبة  الغريزة  ناحية  من  إليه  والدخول 
يحاوان  وعندما  الشقة،  تلك  ي  باإقامة  سعدية  ُيخضع  ما 
اانفراد ببعضها البعض، تبدأ اأشباح ي الظهور وتبدأ رحلتها 
نحو راع القوى والضائر، هذه الرحلة التي تكشف عن مدى 
صابة سعدية أمام أية مغريات، كا تكشف هزمة عباس أمام 
رغباته وغرائزه وطموحاته التافهة وشخصيته الزائفة الباحثة عن 

ُمتع الدنيا ي مقابل التخي عن القيم وامبادئ.
ي رحلتها بن جدران هذا امنزل وبعد أن أقنع عباس سعدية 
النوم،  غرفة  وداخل  الزيجة،  ينفذا  ي  فيه  معه  بالجلوس 
شخصيات  أشباح  تبدأ  البعض  بعضها  من  اقرابها  ومجرد 
شخصية  خروج  لرى  اأحداث،  عى  القفز  ي  محفوظ  نجيب 
ليبدأ بنصح  الجواد( من دواب امابس  السيد أحمد عبد  )ي 
للخدمة  فقط  هي  وامتعة  للمعارة  ليست  الزوجة  بأن  عباس 
أمثال  لدى  امنزل  الحقيقية خارج  امتعة  وأن  العمياء،  والطاعة 
أحمد  السيد  ونصائح  كلات  وراء  عباس  ينصاع  وبينا  زبيدة، 
أمينة  الست  الدواب  من  تخرج  عندما  خاصة  الجواد  عبد 
الرقص  زي  ترتدي  وزبيدة  لها،  زوجها  أوامر  لجميع  مطيعة 
عبد  أحمد  شبح  مع  بااصطدام  سعدية  تبدأ  بتدليله،  قامة 

الحواد ومحاولة إبعاده وإبعاد أفكاره البالية عن زوجها عباس، 
حدث  ما  وحدث  خلفه  عباس  انصاع  فقد  جدوى،  دون  ولكن 
تظهر  ثم  ظهره.  فوق  زبيدة  لركب  ركبتيه  عى  ركع  إنه  حتى 
اإرهاي ذو  نجيب محفوظ وهي  ثانية من شخصيات  شخصية 
الذي  اأسود  مرتديا  اأسفل  إى  أعى  من  ينزل  الذي  الرأسن، 
رأسه  زالت  ما  الذي   - الطيب  قرينه  لقتل  اضطر  أنه  يدعي 
يعيش هو، وأن هناك من  - حتى  اإرهاي  أكتاف  معلقة عى 
أن كل  فكرة  إى  إشارة  بالحياة، ي  اآخر  ليلوذ  أن موت  يجب 
بعنقه  وُمعلق  أكتافة  عى  يحمل  اأرض  عى  يعيش  إرهاي 
اأحداث  إى  نزوله  فكرة  أن  كا  الريئة،  الرؤوس  من  الكثر 
أنه  اإرهاب  قناعة  إى  أعى تشر  اأداء من  الدرامية ومستوى 
إبليس  كونه  مصور  فهو  ثم  ومن  ساوية،  ودساتر  بأوامر  آٍت 
الفتنة  يشعلون  الذين  واأبناء  الخفية  اأيادي  من  الكثر  لديه 
نحو  ويوجههم  وأحفاده  أبناءه  يستحر  فراه  امجتمعات،  ي 
وعندما  سعدية،  من  عليهم  سيطرة  دون  يشاء،  كيفا  الر 
عباس  ولضياع  حولها،  يحدث  ما  كل  استيعاب  صدرها  يضيق 
ألفتها  التي  للحياة  امنزل والعودة  الهروب من هذا  تقرر  منها، 
الذي تعرفه حتى وإن كان صعبا وُمرهقا، ولكن ما إن  والواقع 
نوت مغادرة امنزل حتى خرج لها من قلب لوحة شخصية )عي 
ببث  يقوم  كان  الذي   30 القاهرة  برواية  الثوري  الشاب  طه( 
لحثها  الكتب  وقراءة  اأشعار  خال  من  حبيبته  ي  اأمل  روح 
بهذه  يقوم  كان  مثلا  ومعوقاتها،  الحياة  مصاعب  تحمل  عى 
وتوزيع  للملكية  محاربته  طريق  عن  لوطنه  حبه  ي  امقاومة 
والخريف  السان  فتاة  تخرج  ثاجة  داخل  ومن  امنشورات، 
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ريري، الساقطة العاهرة التي تعرف عليها ي اإسكندرية عيى 
الدباغ امواطن الذي تقلد مناصب وظيفية عالية حن كان حزب 
الوفد امنتمي إليه ي دائرة حكم الباد ثم مع تغرات وتقلبات 
منه  يستمد  كان  الذي  الوظيفي  انخفض شأنه  السياسية  الحياة 
قوته، فزادت راسته وتخبطه، ووقع ي عاقة عابرة مع ريري 
فيتشكك  منه،  جنينا  تحمل  أنها  ما  يوما  أخرته  التي  العاهرة 
ويترأ من هذا الجنن، وتواجه ريري مستقبلها وتتوب عن العهر 
وتنجب طفلتها مواجهة الحياة العرة بكل ما تحمل من تقلبات 

ومعوقات.
ومن داخل مفهوم اازدواجية الذي أراد امؤلف تناوله باختياره 
دونا عن غرها،  نجيب محفوظ  أعال  من  لشخصيات محددة 
الديكور  مهندسة  مع  عثان  جال  امخرج  رؤية  انطلقت 
جاءت  بدء  ذي  فبادئ  الديكور،  وتنفيذ  تصميم  ي  السيد  نهاد 
خلفية  من  اأحداث  عام  ليدخلونا  واأبيض،  باأسود  األوان 
تناولت  التي  القدمة  امرية  السينا  عام  وبأجواء  تاريخية، 
كل  أن  وهي  العرض  داخل  هامة  دالة  ولخلق  الروايات،  تلك 
للاي  ينتمي  ينتهجونه  وما  الشخصيات  تلك  من  يحدث  ما 

هذه  ُترجمت  كا  بصلة،  للحار  مت  وا  الراث  من  وأصبح 
ومستقلة،  منقسمة  بغرف  اأداء  مناطق  انقسام  ي  اازدواجية 
الغرف  هذه  وأن  حدة،  عى  منفصا  شيئا  منها  بكل  يحدث 
ومستغلة  مبتكرة،  أفكار  ذات  الديكور  من  قطع  عى  تحتوي 
تخرج  اأشباح  بعض  النوم  بغرفة  نرى  كأن  مختلف،  بشكل 
لوحة  داخل  من  أو  الرير،  تحت  من  أو  امابس،  دواب  من 
بأعى الجدران يكون ملصقا عليها يخرج منها وقت استحضاره 
ويعود إليها فيا بعد، كشخصية )عي طه( الذي يخرج يتحرك 
ويتحدث للحظات ثم يعود لثباته مرة أخرى، ي دالة عى عدم 
قدرته عى التغير أو اتخاذ موقف حاسم تجاه يء ما، أو من 
الجسد،  متجمدة  تخرج  التي  )ريري(  كشخصية  ثاجة  داخل 
وانكساراتها  معاناتها  عن  تتحدث  لدقائق  الحيوية  فيها  تدب 
أخرى  مرة  وللثاجة  لتجمدها  تعود  ثم  عنها  امجتمع  وتخي 
العرض  وكون  الديكور  وبجانب  واانهزام..  ااستسام  دليا عى 
لعروض  ما  وبجانب  اإيطاي،  العلبة  مرح  وليس  قاعة  ي 
قرارا  وامخرج  امؤلف  اتخذ  فقد  ودالة،  خصوصية  من  القاعة 
يجلس  أن  وهو  عمقا،  أكر  بالعرض  امتفرج  بعاقة  خاصا  هاما 

ي قلب قاعة العرض، بينه وما يجاوره مسافة تسمح بأن يلتفا 
بامقعد، بحيث ي لحظات من العرض يكون من هو ي الصف 
للممثل،  شخص  أقرب  بالوسط  ومن  اأخر  الصف  ي  اأول 
كا يضيف هذا بعدا دراميا هاما ي قلب اأحداث، وهو عدم 
طبقية الجمهور وجلوسه ي الصفوف اأوى وفقا لثمن التذكرة 
التي  لأهوال  الجمهور  مشاركة  بجانب  الحضور،  أسبقية  أو 
تاقيها سعدية، بحيث يتفاجأ معها، يندهش، ُيفجع، ينظر لكل 
ما يحدث حوله بتتبع، يشعر بامحارة وعدم القدرة ي اإفات 
سعدية  أنفاس  يستشعر  الشقة،  العرض/  قاعة  من  الخروج  أو 
وينتظر  اموحش  امكان  هذا  من  مخرج  عن  الباحثة  الاهثة 

لحظة انتهاء هذا الكابوس مثلها أيضا.
فراج  ياسمن  د.  بتأليفها  قامت  التي  العرض  موسيقى  عن  أما 
أستاذة اموسيقى، فقد لجأت إى آات العر الذي تنتمي إليه 
امجتمعات  هذه  ي  انتشارا  واأكر  محفوظ،  نجيب  شخصيات 
ومرتبطة  شديدة  لها خصوصية  آلة  وهي  كاأوكورديون،  آنذاك 
وبن  الشعبية  اأحياء  ي  القدامى  والعازفن  امري  بامجتمع 
الطبقات العامة، كا استعانت ببعض أغاي تلك الفرات الزمنية 
امتلقي  ذهن  ي  تستدعي  بحيث  دراميا  وتوظيفها  امعروفة 
الدرامية  اللحظات  من  والهدف  الرسالة  ولتصل  محددة  معاي 

التي تساندها تلك اأغاي واموسيقى.
العرض،  أدوار  ي  وتسكينهم  للممثلن،  امخرج  اختيار  وعن 
انتقى  فهو  العرض،  رسالة  من  أصيل  ااختيار جزء  أن هذا  وما 
أبطاله،  النص ومعاناة  يتناسب ماما مع طبيعة  اممثلن ما  من 
وحساسية  شديدة  بحرفية  دورها  بأداء  قامت  التي  فسعدية 
عالية هبة توفيق، وعباس الذي أداه خر زنون، كان يتضح أن 
مع  يتناسب  وهذا  الثاثينات،  منتصف  ي  الحقيقية  أعارها 
زواجها  وأن  للزواج  سكنا  يجدان  ا  الزوجن  هذين  أن  فكرة 
العر  الزواج ي  وأن  منذ فرة طويلة  فقط هو حر عى ورق 
وإن وجدا  امستحيات، حتى  أصبحا من  السكن  وإيجاد  الحاي 
السكن فسيظهر لها عائق جديد أكر صعوبة. والباشا اإقطاعي 
أن  كا  عواد،  ريف  نفسه  يشبه  وبشكل  بحنكة  أداه  الذي 
أثرا هاما عى أدوارهم، رما رغم قلة مساحتها  اممثلن  لجميع 
فإنهم تركوا بصات هامة، مثل أحمد نبيل الذي أدى دور عي 
ومروة  الرأسن،  ذي  اإرهاي  دور  ي  الرحيم  عبد  ومحمد  طه، 
الراقصة،  زبيدة  دور  ي  رضوان  وسلمى  ريري،  دور  ي  يحيى 
وريهام حسن ي دور الست أمينة، وهادي محيي ي دور السيد 

أحمد عبد الجواد.
مجتمعنا  منه  يعاي  الذي  اازدواجية  مفهوم  طرح  وبجانب 
امرية  امرأة  محفوظ  نجيب  صور  ما  عكس  وعى  حاليا، 
أو  الظل  ي  أو عشيقة  عاهرة  أو  ليل  فتاة  إما  فهي  أعاله،  ي 
يومها، مثلا طرحها ي شخصيات  بائعة لجسدها لكسب قوت 
امدق،  زقاق  ي  وحميدة  الجديدة،  القاهرة  ي  )إحسان  مثل 
السان  ي  وريري  مرامار،  ي  وزهرة  ونهاية،  بداية  ي  ونفيسة 
يراها  مثلا  اليوم  امرأة  مهران  سامح  صور  فقد  والخريف(، 
فهي  اجتاعية،  وطبقة  حي،  كل  وي  يوم،  كل  جميعا  ونراها 
مكافحة، صبورة، أكر صابة من الرجل وأكر ثباتا عى اموقف 
السليم، عفيفة، ا خانعة وا ساقطة حتى وإن كانت محدودة 
الثقافة، ا تستغل العهر طريقا ي تعيش بل تناضل لإبقاء عى 
قيد الحياة وبعفة ورف، حاملة لواء الثورة عى الظلم واأمل 
ي غد أفضل. فالجميع يلقي عى عاتقها مسئولية الخروج بهم 
ما م  تتغلب هي عى  أن  عليها  ويعول  النور  إى  الظلات  من 
يستطع هو التغلب عليه لتصل به إى بر أمان. ي إشارة واضحة 
أصبح رغا  امجتمعات  أن حار ومستقبل  والنص  العرض  من 

عن الجميع بيد امرأة وبإدارتها وإدارة عقلها.
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الوسائطية والثقافة  المسرحي  المكان   

 »صيغ اإبداع والتأمات النقدية هذه تشهد عى تنوع مشهد ما بعد 
الحداثة، ولكن هذه النزعة الجاعية ميل أيضا إى إخفاء حقيقة أنهم 
يتوجهون بهذا اميل إى ما وراء التاريخ أو باأحرى يستلهمون تحديد 

نطاق حيز الزمن«.
العنر  باعتباره  للمكان  الفهم  ذلك  امرح  ي  امتخصصون  يؤيد 
الحاكم ي امرح التجريبي عموما وي دراما ما بعد الحداثة خصوصا. 
ففي مقابلة مع )ليز لوكمت Liz Lecompt( من فرقة ووسر جروب 
وأن  الزمن،  يلغي  الحداي  بعد  امكان ي مرحها  أن  إى  أشارت  مثا، 

امبدأ البنيوي السائد ي أعالها هو امكان بشكل حاسم وليس الزمن.
التوجه  عي  النقدية  النظرية  ي  وامفاهيم  الناذج  من  عدد  ويؤكد 
 )7( اأفقي  “الجذر  فكرة  ولعل  الحداثية.  بعد  الكتابة  ي  امكاي 
جواتاري وفيليكس   ،Gilles Deleuzeديليوز )جيل  عند   ”Rhizome

امكانية  السطح  بنية  Felix Guattari( هي أكر من مجرد إشارة إى 
ي ما بعد الحداثة، وكذلك مفهوم ترادف ما بعد الحداثة عند )كاثرين 
والنظريات  الناذج  هذه  تتصدر  إذ   .)Katherine Hayles هايلز 
انقاب  بأنه  هدفها  وتحدد  الحداثة،  بعد  ما  ي  الكتابة  بنية  سطح 

العاقات وتحولها التسلسي واستبدالها بصيغ اآنية.
ومصاحبة امكان امرحي، تندرج وظيفة امشهد ي الدراما أيضا تحت 
بل  حبكة،  امشهد  يقدم  يعد  فلم  الحداثة.  بعد  ما  دراما  ي  التغرات 
الولع  امرح  تبنى  فقد  مكانية.  وصورة  طبيعيا  منظرا  باعتباره  يفهم 
بامكان من الفنون البرية. فمرح )روبرت ويلسون(، حن يرد عى 
 .»heater of Images الصور  »مرح  غالبا  يسمى  كمثال،  أذهاننا 
فمناظره السمعية الطبيعية – التي تذكرنا بقوة امارسات السينائية 
تقدم  تكاد  فا  التسلسل.  تهدم  الكام  وماذج  الصور  توازي  مع   –
عى  يء  كل  يعتمد  إذ  إشارة؛  أي  امسطحة  الناذج  أو  الشخصيات 
للمنظر  مونتاج  أو  كواج  يكّون  لي  للمتلقي  التخيلية  القدرات 
امرحي. ويستطيع من خال عمليات التداعي أن يفر ما يقدم عى 
فإن  بعينها،  ي مرحية  الفكرة  مفهوم  يتعلق  ما  وي  امرح.  خشبة 

ميل الصور اأسطورية أو شبه اأسطورية ليست مهمة بشكل مؤكد ي 
تقديم راع داخي لشخصية بعينها، أو تفاعل درامي بن الشخصيات، 
يقدم  وبامثل،  عموما.  والسياسية  ااجتاعية  بامشكات  ناهيك 
يسمى  ما  إى  ويحوله  الطبيعي  امنظر  عموما  الحداثة  بعد  ما  مرح 
ما  دراما  تأكيد  البرية، يظل  الفنون  وباستعارتها من  البيئي.  امرح 
عدة  فمن  غالبا.  امادية  التجربة  أجل  من  ومعدا  مؤقتا،  الحداثة  بعد 
اعتبارات، ميز مفهوم امرح هذا الحركة بعيدا عن شكل الدراما التي 
تعليمية  رسالة  ونقل  والحدث  والشخصية  الحبكة  عى  بكثافة  تعتمد 
حساب  عى  للدراما  والزمنية  امكانية  الصور  ترز  وبامقارنة  أخاقية. 
الحدث أو الحبكة امرابطة بشكل سببي. فنقص أدوات خشبة امرح 
التي تخلق الجو والحركة البطيئة ي اللوحة الحية ها من بن السات 
الكام  لحظة  تصبح  إذ  امرح؛  من  الجديد  الشكل  هذا  ي  السائدة 
صوت  هي  والقصة،  الشخصية  خصائص  ملك  كتعبر  اأهمية  القليلة 

لكلمة تتفاعل مع الفراغ.
الزمن  تفكيك  إى  الحداثة  بعد  ما  دراما  تهدف  ذلك،  عى  عاوة 
بشكل  يقّدم  فالزمن  متقدمة،  خطية  وحركة  استمرارية  باعتباره 
جديدة  أشكال  تقديم  هي  والنتيجة  ونسبيا.  متقطعا  باعتباره  سائد 
مرح  ي  الزمن  فجاليات  الزمن،  تقدم  مفاهيم  عى  تقوم  تعد  م 
ي  هو  )كا  ذاته  الزمن  تقديم  جهد  عى  تتأسس  الحداثة  بعد  ما 
أجل  الزمن. من  درامي شارح ي صور  فعل  رد  وتثر  وتعرضه  الواقع( 
ي  الحركة  ي  يحدث  كا  أحيانا،  وإبطائه  الزمن  مط  يتم  الغاية  هذه 
التأثر. وتجذب مثل هذه  الزمن من أجل نفس  أطر  السينا، وتتكرر 
التكرارات، فمثا  التفصيلية داخل هذه  الفروق  إى  اانتباه  التكرارات 
الغثيان  إى حد  معينة  وعبارات  إماءات  باركس«  لوري  تكرر »سوزان 
حتى يختفي معناها. وهذه الحركة الدرامية الشارحة يتم أداؤها بغض 
ما  وامكان  الزمن  فيها  يستخدم  التي  القطار  حركة  مفهوم  عن  النظر 
ها كذلك. وهذا أيضا يستتبع تفكيكا للذات التي م تعد تحدد معنى 
مرابطا للزمن. وباتباع تقنية جاليات الفيديو كليب )لقطات الفيديو 

امتغر  امرحي  امكان  مفهوم  أن  أبرهن  سوف  الدراسة  هذه  ي 
أمثلة  أقدم  وسوف  الحداثة،  بعد  ما  دراما  مفهوم  تطوير  ي  وسائي 
ما  دراما  مرحيات  ي  وظائفها  وأناقش  الجديد  امفهوم  هذا  لوصف 
عى  نواح  عدة  من  امكان  مفهوم  يتوقف  سرى،  وكا  الحداثة.  بعد 
التجريبية  فالدراما  الوسائطية.  الحداثة  بعد  ما  ثقافة  تأثر  تشكيل 
امكان  نتأمل  عندما  فعا  واضحا  الفراغ  يصبح  أن  مهتمة  الحالية 
الحداثة  بعد  ما  دراما  كانت  وقد  غالبا.  امرحيات  فيه  تحدث  الذي 
معتادة،  غر  أماكن مرحية  ي  غالبا  تقدم  والسبعينات  الستينات  ي 
ونواي  والكنائس  بامقاهي  مرورا  الخاصة،  الرفات  بن  تراوح 
التي  هي  غالبا  اأكر  ااقتصادية  امنافع  أن  من  الرغم  عى  الشوارع. 
اعتبارات  أيضا  معلوما  ذلك  وكان  امواقع،  هذه  مثل  اختيار  حددت 
إى  للوصول  محاولة  مثل  عموما  مكانه  ي  فامرح  آيديولوجية. 
اأداء  الذي يحدث فيه  امكان  الجمهور، ولي يضفي جوا جديدا عى 
والبعيدة  الغريبة  اليومية  اأماكن  إى  جديدة  صورا  ويعزو  امرحي، 
اأداء  فن  خال  من  اأفكار  تنتقل   – مرح  كخشبة  ااستخدام  عن 
جديد  من  يرتب  امرح  فمكان   .Happening الوقائع  ومرح 
حقيقة  وهي  مهمة،  فكرة  إى  نفسه  هو  ويتحول  مفاهيمي،  إطار  ي 
بعد  ما  metadramatic ي دراما  الشارح  الدرامي  الضغط  فيها  تعزز 
الحداثة. وباإضافة إى اهتام الدراما الشارحة امركز عى مكان خشبة 
مفهوم  غر  قد  امعارة  للوسائط  امتنوع  ااستخدام  فإن  امرح، 
ي  يتضح  أن  مكن  كا  بعيد.  حد  إى  الحداثة  بعد  ما  مرح  خشبة 
من  اأدوات  التقنيات  من  مجموعة  غرت  فقد  امعارة،  امارسات 
التلفزيون والفيديو والسينا امكان امرحي وحدوده لي مثل الثقافة 
الوسائطية بشكل شامل ي دراما ما بعد الحداثة وتطرح إشكالياتها ي 

دراما ما بعد الحداثة.
ليس  أمر  وهو  الزمن،  حول  بالجدال  داما  امكان  عن  الكام  يتعلق 
ففي  وحده.  الحداثة  بعد  ما  نزعة  عر  عى  ذلك،  رغم  مقصورا، 
 Spatial form الحديث  اأدب  ي  امكاي  »الشكل  الجوهري  مقاله 
 )Josep Frank فرانك  )جوزيف  يناقش   ،»in modern literature
يركز  إذ  الحداي؛  باأدب  يتعلق  ما  ي  والزمان  امكان  ووظيفة  مغزى 
بارنز(،  و)دونا  و)بروست(  و)جويس(  و)فلوبر(  الحديث  الشعر  عى 
قبل أن يهتم بتحليل امكان ي الفنون البرية، التي يرى أنها النموذج 
أن  )فرانك(  يؤكد  بينا  اأدب.  ي  امكاي  النموذج  باستخدام  امبر 
 )T.S. Eliot إليوت  س.  )ت.  قدمه  الذي  سيا  وا  الحديث  اأدب 
 )Marcel Proust بروست  و)مارسيل   )Ezra Pound باوند  و)إيزرا 
امكاي  الشكل  اتجاه  ي  يتحرك   )James Joyce جويس  و)جيمس 
النزعة  الحداثية تضم  بعد  الكتابة  أن  النقاد  يزعم عدد من  )3(. وقد 
الحداي من  تعلقا بجدول اأعال بعد  امكان هو اأكر  امكانية، وأن 
الحاسم  الفرق  أن  أبرهن  أن  الحداي. ومكنني  اأعال  بجدول  تعلقه 
الحيز  أن  ذلك  بامكان،  يتعلق  ما  ي  الحداثة،  بعد  وما  الحداثة  بن 
امكاي ي اأدب الحديث هو اأساس الني بدرجة كبرة، بينا يبتكر 
الجديدة  اأشكال  من  كبرة  مجموعة  الحداثة  بعد  ما  دراما  كتاب 
بعد  ما  ي مرح  امكاي  التوجه  عن  غالبا  للتعبر  بالوسائط  امرتبطة 
اأمثلة  تخضع  السياق،  هذا  وي  بالتحوات.  يتميز  الذي  الحداثة 
والتقدم  والتتابع  بالخطية  الزمن  يرتبط  بينا  والتزامن،  لآنية  امكانية 
 )William Spanos إى اأمام واأمثلة السببية. وميز )ويليام سبانوز
لي  الحداثية  بعد  الكتابة  صيغ  ي  امبذول  الجهد  امثال  سبيل  عى 
الزمن”  حيز  نطاق  “تحديد  يسميه  فيا  وتحاول  الزمنية  من  تهرب 
)4(. وباإشارة إى مجموعة متنوعة من الكتاب والنقاد والفنانن تضم 
وماكلوهان   ،Rob - Grillet جرييه  روب  وآان   ،Barthes )بارث 
وفيدلر   ،Oldenburg وأولدينرج   ،Kaprow وكابرو   ،Macluhan

Fiddler(، يقرر أن:

 تأليف
 كريستن شميدت

 ترجمة
 أحمد عبد الفتاح
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وامحاكاة،  التمثيات  مختلف  بن  الخلف  وإى  اأمام  إى  اانتقال 
بعد  تنميطه  يتم  الذي  الفتات  من  تولد  التي  التلفزيون  وأمسيات 
الطبقات. لذلك، م تعد مثيات  بنائه بشكل عشواي كواج متعدد 
للصور  نهائيا  ا  تدفقا  تثر  بل  متاسكة،  قصة  تحي  التلفزيون 
يستخدم  الجديدة،  التلفزيون  جاليات  ولوصف  الزمن.  مر  عى 
وهو  »التدفق«.  مجاز   )Raymond Williams ويليامز  )رموند 
يدمج  فمثا  مرابط،  غر  ني  لفتات  امنطقي  غر  النقل  يضم 
استهاكية  تجربة  ي  الرفيهية  امواد  بعض  مع  والرامج  اإعانات 
صيغة  استبدلت  وقد  للتلفزيون.  مشاهدة  باعتبارها  إليها  نشر 
والتاي.  بالحركة  يتميز  الذي  التدفق  بنموذج  الجامدة  التلفزيون 
نقلة  التلفزيون حاسمة: فهناك  النقلة ي جاليات  وقد كانت هذه 
مفهوم  إى  للرامج،  إعدادا  باعتباره  التتابع  مفهوم  من  مغزى  ذات 
ما،  نحو  عى  له  مخطط  التدفق  أن  ومع  تدفقا.  باعتباره  التتابع 
فهو غر محدد بشكل متعمد. واأسلوب امميز مشاهدة التلفزيون 
فضا  اعتيادي  نشاط  إى  يشر  اميل:  لهذا  كاشف  امذياع  ساع  أو 
وليس  للوقت  باعتباره مضية  الناس  إليه  ويشر  غامض.  نشاط  عن 
التقليدية  الثقافية  التصنيفات  تذليل  ويتم  وخرة،  محددا  اهتاما 
مختلف  ينشغلون  امتخصصن  الفنانن  أن  التدفق  استمرارية  ي 
اأوضاع ويدمجونها، ي ما يتعلق بالتسلسل باعتباره شكا تلفزيونيا 
امفهوم  وهو  النص«،  انهائية  »مفهوم  عن  )إيكو(  يتحدث  مها، 
فاستخدام  امتغر،  الدرامية  النصية  مفهوم  عى  تداعيات  له  الذي 
تلّوين متغر وغر مستقر  الدرامي إى  النص  الوسائط يتحول  تقنية 
وزيادة  امرحي  الحدث  فتدفق  التحولية،  بقدرته  تعريفه  مكن 
فالحبكة  الحبكة.  أقدام  تحت  من  البساط  ينزع  وإبطاؤه  رعته 
الشكل  يبطل  آخر،  معنى  نفسه.  الوسيط  محلها  ويحل  تستبدل 
امجتمعات  تتشكل  اأساسية:  اأهمية  لنفسه  ويزعم  وامضمون 
مع  تواصلهم  من  أكر  الناس  بها  يتواصل  التي  الوسائط  بطبيعة 
بواسطة  امتشكل  امجتمع  فإن  ذلك،  ورغم  ااتصال.  مضمون 
الوسائط اموحدة يتحمل مخاطر سياسية ا حر لها؛ إذ إن تجانس 
هي  موحدة  رؤى  إى  الجاعية  الرؤى  واختزال  عموما  امجتمع 
اانتشار  الواسع  فااهتام  الظروف.  هذه  ظل  ي  الجاهزة  النتائج 
ي دراما ما بعد الحداثة هو ذلك امجتمع امعار الذي قد يتطور 
فيه  ومتلك  الفردية  فيه  تنمحي  مباي  ا  أو  مثاي  غر  مجتمع  إى 
ماديسون  شارع  ماذج  إى  وتحولهم  اأفراد  لتخدير  القوة  الوسائط 
اممتثلة الشائعة ي امجتمع اأمريي. وتعر كل مرحيات )جان - 

كلود فان إيتاي( بعد الحداثية تقريبا عن هذه الرؤية غر امثالية.
اأمريي  امرح  عي  الدقيقة  الوسائطية  الثقافة  انعكاسات  تعد 
الوسائط  ثقافة  قدمت  إذ  صارخ؛  بشكل  ومرئية  متنوعة  امعار 

للوسائط  رؤيته  ي   ،)Jean Baudrillard بودريار  )جان  ويؤكد 
الوسائط  مجاز  اقتحام  عى  الواقع،  أشكال  عى  تهيمن  التي  الفاسدة 
واخرقت  يوم،  ذات  خاصة  كانت  التي  لأماكن  ااتصال  ووسائل 
نور  إى  بالنسبة  واضح  يء  فكل  الجشعة:  الوسائط  بنظرة  اليوم 
نظرية  استنتاج  ترحم. ويتضح  التي ا  القاسية  امعلومات وااتصاات 
للوسائط  “قداس  امبكرة  دراسته  ي  )بودريار(  إى  امنسوبة  الوسائط 
الطبيعة  فيها  التي حدد  Requieme pour les media” عام 1972، 
للوسائط  اأساسية  السمة  باعتبارها  ااتصال  لوسائل  ااتجاه  أحادية 
من  يتمكن  لن  أنه  متأكد  وهو  اليء،  ذلك  عن  “يتكلم  الجديدة: 
اإجابة ي أي مكان آخر”، والنتيجة هي امزيد من العزلة ااجتاعية 
للمتلقي، الذي ينفق الساعات وهو جالس خامل أمام جهاز التلفزيون 
دون أن يكون محفزا لانغاس ي تبادات ذات معنى، فقوة الوسائط 
مع  التعامل  إى  ااضطرار  عدم  وي  العزلة،  هذه  ي  بالضبط  تكمن 

بيئته، أو ي عدم تحديد رط لهذا التبادات ااتصالية.
ي  الوسائط  صور  غزو  بهاجس  الرحيب  ينبغي  ا  إنه  القول  ومكن 
حياتنا اليومية؛ إذ مكن أن يرى أيضا باعتباره عملية تريع وتكثيف، 
الواقع  تلطف  أن  ومكنها  الوعي،  تشكل  ااتصال  وسائل  فصناعة 
يقدم  ااقتصادي،  امنطق  منظور  ومن  الوسائطي.  بتمثيله  وتستبدله 
ومنافذ  أسواقا  يخلق  لي  جديدة  وتوجهات  ثقافية  تعبرات  السوق 
الصورة  نعزل  أن  اممكن  من  يعد  م  ولذلك،  وامنتجات.  السلع  لبيع 
ومتغرون  متضافرون  أنهم  امجتمع،  عن  الوسائط  أو  الحقيقة،  عن 
داما بشكل محر. وباإشارة داما إى الصور اأخرى للوسائط - وليس 
شبكة  الوسائط  تخلق  اإشارة،  ذاتية  حركة  ي   - الحقيقي  إى  اإشارة 
اسراتيجيات من  الحداثة تحاي بوضوح  بعد  امرابطة، فا  الصور  من 
التلفزيون امعار الذي يكمن هجومه ي إبداع شبكات ذاتية اإشارة 
إى الصور. وي ما يتعلق بهذه اميول، يرح )أمرتو إيكو( التلفزيون 
بشكل مفصل، ويؤسس تصنيفات التلفزيون القديم والجديد امتباينة: 
العام  عن  أقل  يتكلم  أنه  الجديد  للتلفزيون  اأساسية  “السمة 
الخارجي، بينا يتكلم التلفزيون القديم عن العام الخارجي أو يتظاهر 
بذلك، فالتلفزيون الجديد يتحدث عن نفسه وعن الصات التي ينشئها 

مع جمهوره”.
والشخصيات  والصور  القصص  إى  امرجعية  واإشارة  التكرار  يخلق 
مجاا واسعا جديدا من امعلومات العامة التي تشكل الحياة امعارة 
لحياتنا  الزائفة  الصور  تعد حقيقة غزو  ما  نادرا  أخرى،  وتغرها. ومرة 
وموجاتها  وانتشارها،  غزارتها  هو  الجديد  ولكن  جديدة،  حقيقة 

وغموضها الذي يبدو غر مسبوق اليوم.
تغير  ورعة  اإيجاز  الحداثة  بعد  ما  دراما  تجسد  السياق،  هذا  وي 
القناة وآليات الوسائط امعارة اأخرى. فاإصغاء إى التلفزيون يعني 

درجة  إى  امستخدمن  والكواج  واآنية  والرعة  والريعة(  القصرة 
يقال إن دراما  اآنية. وقد  استنفاد  الحقائق بكل معاي  افتقاد تقمص 
ما بعد الحداثة تعرض الراع بن موقف معن ولحظة الحياة واأسطح 

اإلكرونية اافراضية ي بيئة وسائطية كلية.
 )Philip Auslander أوساندر  )فيليب  يسميه  فيا  نعيش  وأننا 
الحياة  ي  نهاي  بشكل  مغروسة  الوسائط  فإن  الوسائطية،  الثقافة 
التجربة  بن  الفرق  نعرف  أن  ممكنا  يبدو  يعد  م  أنه  معنى  اليومية، 
ما  مرح  خشبة  تتحول  النرة،  وبنفس  الحية.  والتجربة  الوسائطية 
تقنيات  وتأثر  تقدير مغزى  فراغ وسائطي، وا مكن  إى  الحداثة  بعد 
فقد  خصوصا.  امرح  وعى  عموما،  امعارة  الثقافة  عى  الوسائط 
ما  ي  سيا  وا  امعارين،  واأداء  الدرامية  للكتابة  شكا  أعطت 
الدراما.  ي  اأخرى  الشكلية  والصور  والهوية  الذات  مفاهيم  يتعلق 
ومكننا بالتأكيد أن نعرض عى أن صور الوسائط قد تركت أثرها عى 
الستينات  أواخر  بداية من  ما تغر بشكل درامي  الفن واأدب. ولكن 
الوسائط  تقنيات  وانتشار  الوجود  كلية  هو  اليوم  وحتى  والسبعينات 
الخطر  فإن  ولذلك  والحياة.  اأدب  ي  امتعددة  بتعبراتها  الجديدة 
الوسائط رما ا يكون كبرا مثل  امبالغة ي تقويم مغزى  امزعوم من 
اميل إى التنبؤ بأن الجديد هو تنويعات عى القديم فقط؛ إذ يستخدم 
كتاب دراما ما بعد الحداثة الوسائط امعارة – ومن أبرزها التلفزيون 
وهذا  امرح.  لغة  إى  خصائصها  ينقلوا  لي   – والفيديو  والسينا 
مختلف  بن  الفاصلة  الخطوط  يتحدى  غالبا   textual التناي  السعي 
الذاتية  ومعنى  الوسائطية  البيئة  بن  العاقة  ويجعل  الفن  أشكال 

امتغر والذات ي ما بعد الحداثة عاقة درامية.
عى  الوسائط  مارسه  الذي  والنفوذ  التأثر  هنا  يهم  ا  ذلك،  ومع 
الوسائط  تغر  كيف  هو  اأساي  فاأمر  عموما.  امجتمع  أو  الدراما 
)مارشال  أشار  الحداثة. وكا  بعد  ما  ثقافة  التجربة وتؤسسها ي  إطار 
الوسائط  أن  كتاباته  ي  مؤكدا   )Marsall Macluhan ماكلوهان 
بعينها،  أفكار  أو  رسائل  ونقل  التوسيط  لنقل  وسائل  مجرد  ليست 
الوظيفة  التجربة. فمن خال  أصبحت شكا ي  نفسها  الوسائط  ولكن 
وسيلة  باعتبارها  ويفّعل  ُمارس  الذي  العام  الوسائط  تنشئ  امزدوجة، 
الوسائط تعرّف تجربة  العام، فهذه  التي يعاش من خالها هذا  النقل 
إليه  يعزو  الذي  الدائم  الحضور  بأنها  الغربية،  امجتمعات  ي  الواقع 
تصل  التي  امتضمنة  القوى  هذه   )Paul Virilio فريليو  )بول  الناقد 

إى الخاصة التالية:
التفرد اإلهي   “تتخذ غرابة وسائل ااتصال ي امجتمع الرجوازي من 
وسيلة نقل )لي يكون كاذبا ي كل مكان وكل وكل وقت( إذ مكن أن 

يتحول كل منا إى كائن رباي”.
فانتشار الصور الجاهرية امولدة من خال الوسائط مذهلة بالطبع. 



    [

ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

09 أبريل 2018العدد 554

26نوافذ [

الوسائط  نظام  للعامة. وهذا هو  التفاضلية  القيمة  محاكاة  وتحديدا، 
 he الصور الشفرة وتسيطر عليها. وي دراسته “أسبقية  وهي تشكل 
أربع  )بودريار(  يحدد   ،1981 عام   ”Precession of Simulacra
مراحل ي تحول الصورة، التتويج امبالغ فيه، مثل خشبة امرح الذي 
حقيقة.  بأي  عاقة  لها  وليس  زائفة  صورة  غر  الصورة  فيه  تكون  ا 
امبالغ فيه أي مفهوم لأصل غر  الواقع  لـ)بودريار( ا يتضمن  وطبقا 
محاكاته امعاد تقدمها. والنتيجة ي إطار أكر من بسيط هي غموض 
فيه.  امبالغ  للواقع  الحقيقي  امجال  تحديد  يستحيل  بحيث  موذجي 
غالبا  الدرامي،  النقد  من  كثر  ي  امقدمة  تتصدر  التي  امشكلة  وهي 
أجل  من  والراع  امرح  ي  واإيهام  للواقع  منافس  مفهوم  شكل  ي 

تصديق أن خشبة امرح – عى نحو محاكاي - مثل العام.
ورغم ذلك، ا يجب أن نخلط محاكاة ما بعد الحداثة بامفهوم الشائع 
اأماي  الناقد  يرهن  وكا  مشركة.  خلفية  عى  أنها  رغم  للمحاكاة، 
بشكل  امفهومان  يختلف   ،)Dietmar Kamper كامر  )دايتار 
الذاتية، فهي منتظمة من  بالحركة  امحاكاة “تعمل  أن  حاسم، ويؤكد 
ثقافة”.  إجاا  عليه  يطلق  الذي  الاوعي  إى  وتنتمي  الفنية  الناحية 
الذي  والخيال  ماثله،  ميز  الذي  الفن  إى  امحاكاة  تنتمي  وبامقارنة 
ميز الخيال والوهم الذي ينظم الوهم. إذن، هدف امحاكاة هو خلق 
هوية كاملة للصورة والحقيقة، بينا يستعيد التمثيل الفرق امميز بن 
امزيد  الوسائط  تقنيات  أضافت  السياق،  هذا  ي  فالوسائط،  ااثنن. 
الفعلية  اأجسام  تستبدل  أن  ومجرد  امحاكاة.  لتحقيق  الوسائط  من 
)كامر(  يرهن  البديلة،  باآات  أو  تكنولوجي  بشكل  امقدمة  بالصور 
الوجود وسوف تستوعبه امحاكاة:  التمثيل عن  بقوله »سوف يتوقف 
فالتمثيل  التمثيل،  يوجد  ا  باآات  اأجسام  استبدال  يتم  ما  بقدر 

محاكاة«.
بعد  ما  مرح  خشبة  تتبناها  التي  الصلة  وثيقة  اأساليب  تحول 
الحداثة هي هجن يغطي ذوبان أو امتزاج الوسائط، عاوة عى تجاور 
ي  للوسائط  التناي  ااستخدام  يعكس  إذ  )26(؛  امتنوعة  تجلياتها 
دراما ما بعد الحداثة ماذج مقرحة ومتطورة من خال ما يسمى الفن 
الوسائطين، مثل  الفنانون بن  أدمج  الستينات، فقد  الوسائطي ي  بن 
)ديك  وامنظر  السيناي  وامخرج  السياي  والناشط  اموسيقي  امؤلف 
أعالهم،  ي  الثقاي  التعبر  أشكال  مختلف   ،)Dick Higgins هيجنز 

وقد  الناتج.  الهجن  جوهر  بسبب  الوسائط«  »بن  مصطلح  وصاغوا 
استخدم )هيجنز( مرح الوقائع Happening لي يوضح مفهوم “بن 

الوسائط”:
غر  ومنطقة  مشركا  وسيطا  باعتباره  الوقائع  مرح  تطور  “لذلك   
محكوما  ليس  فهو  واموسيقى.  واموسيقي  الكواج  بن  محددة 
امفهوم  وهذا  حاجته،  وفق  وشكله  وسيطه  يحدد  عمل  كل  بالقواعد: 

يفهم بشكل أفضل ما ليس هو كذلك فضا عن ما هو كذلك”.
ويهتم فنانو الوسائط امشركة عاوة عى كتاب دراما ما بعد الحداثة 
اإله.  اإنساي والوسيط/  الجسم/  بالسطح امشرك بن وجود  بوضوح 
ومضادين  غريبن  والتكنولوجيا  الوسيط  يكون  أن  استنكروا  لذلك 
رغم  وها،  الحقيقي.  الفن  منعان  وأنها  للفن،  ومضادين  لإنسان 
تعبر  أشكال  مختلف  تقدمها  التي  اإمكانيات  تقويم  أعادا  قد  ذلك، 
يعني  هذا  فإن  للمرح،  وبالنسبة  الجديد.  الفني  لإبداع  الوسائط 
أن إمكانيات الوسائط ي نقل فنون اأداء تفهم كا ينبغي وتوضع ي 
الصدارة بشكل مادي داخل مثيات الجسم البري عى خشبة امرح 
فاسراتيجية  آخر.  يء  أي  أو  الكري  معنى  بنفس  شيئا  باعتبارها 
استخدام  أو  السينائية  صورته  باعتبارها  خشبة  عى  الجسم  ازدواج 
امكانية  اآنية  أمثلة  أحد  إلكرونية هو  لصورة  عاكس  الجسم كسطح 
بهذا  امادي  والجسم  الحداثة.  بعد  ما  دراما  اممزقة ي  الذات  وإظهار 
الحداثة  بعد  ما  كتاب  يهتم  سرى،  وكا  الشاشة.  عى  يتاى  امعنى 
محتملة  كنتيجة  وامتداده  الفراغ  ي  تقنيا  امحفزة  الحركات  مفهوم 

للتكنولوجيا الجديدة.
الحداثة ي  بعد  ما  لدراما  إى حد كبر، موذجا  السينا،  وقد أصبحت 
هذا السياق. فالتقسيم السيناي واإبعاد ها أمران أكر من مميزين 
بامقارنة إى نقيضها امرحي. فأداء اممثلن أكر فورية مثا بامقارنة 
امشاهدين  أمام  الدراما  ي  اممثل  يؤدي  إذ  السينا؛  ي  أدائهم  إى 
ي  وامشاهدين  اممثلن  بن  بدنية  مواجهة  توجد  ا  بينا  مبارة، 
بيئة  نفس  ي  يشركان  وا  الهواء  نفس  ويتنفسان  فها  السينا. 
يتفاعل  أن  السينا  ي  اممثل  عى  امستحيل  من  تجعل  التي  التجربة 
مع امشاهدين؛ معنى أن السينا تجسد موذج اتصال أحادي الجانب، 
إى  ينقسم  أنه  أجزاء  إى  اممثل  أداء  تقسيم  يتم  أنه  إى  باإضافة 
لقطات غر مرابطة. وقد تزيد الحيل والخدع السينائية، مثل التأجيل 
إذ  الشاشة؛  عى  امري  النهاي  امنتج  عن  اممثل  ابتعاد  من  وامونتاج 
امستقل،  التكوين  ي  فعالية  له  كوسيط  عموما  الكامرا  عن  تعمل 
التي تقدم أداء اممثل  بعيدا عن اممثلن وامتلقن. فعن الكامرا هي 
وتتحكم فيه، والزوايا الخاصة واللقطات امقربة مثا هي حركات تقوم 
ي  إضاي  كمشارك  الكامرا  تعمل  وبذلك  اممثل،  وليس  الكامرا  بها 
عملية ااتصال السيناي بااشراك مع امونتاج وأساليب التقطيع التي 

تتدخل ي صناعة السينا وتشكل دالتها.
وكا  امسافة.  تجربة  العملية  هذه  مثل  تثر  للمشاهدين،  وبالنسبة 
يشر )والر بنيامن Walter Benjamin( »يتبنى امشاهد دور الناقد 
مع الوسائط امعاد تقدمها تقنيا مثل السينا فضا عن دور امشارك«. 
ي  لذلك،  نتيجة  الوسيط،  امشاهد  يتناول  بقوله  )بنيامن(  ويرهن 
الحيل  إى  باإضافة  غالبا  امعارة،  السينا  تقدمه  فا  ااختبار.  إطار 
عى  عاوة  الجاهرية،  باأفام  مرتبطة  آيديولوجية  أفكار  الشكلية، 
تقدم  ا  لذلك،  بهم.  امتعلقة  واأحام  امشاهر ي هوليوود  كل سحر 
إيحاءات  معها  تحمل  بل  فقط،  تكنولوجية حاسمة  إمكانيات  السينا 
أحام.  بأنها  مائم  بشكل  )ماكلوهان(  عرّفها  سائدة جاهريا،  ثقافية 
»اأفام ليست تعبرا متفوقا لآليات فقط، بل إنها تقّدم أيضا بشكل 
اأحام  وهي  سخرية،  امستهلك  سلع  أكر  منتجا  باعتبارها  متباين 
تحديدا. ي مجال الدراما اأمريكية تركز أعال )فان إيتاي( امرحية 
التي تحمل عنوان “مرحيات دوريس داي” عى هذه اأفكار، وتثر 

بشكل متعمد العاقة بن السينا واأحام.
الصورة  وتجميد  السينا  ي  البطيئة  الحركة  تستخدم  النهاية،  وي 
الساكن  التمثيل  مشاهد  تقاليد  ي  اأحدث  التنويعة  وهي   –
الحداثية.  بعد  والذات  اإنساي  الجسم  صور  لتقديم  )التابلوهات( 
امرح  خشبة  عى  معن  وضع  ي  بجسمه  الفنان  مال  إذا  فمثا، 
ومثل  أسلوبية.  بطريقة  امشاركون  فيتجمد  سكون  لحظة  إى  نصل 
لتقديم  شارحة  درامية  محاولة  وتصنع  الزمن  توقف  اأساليب  هذه 
ي  امادي،  سكونه  ي  الجسم  تعرض  اأساليب  وهذه  بدنية.  نزعة 
باعتباره  الجسم  بن  توتر  حالة  ي  امرحية  يضعون  الوقت  نفس 
ما  دراما  ي  الجسم  عى  فالركيز  إنساي.  موضوع  إى  وانتقاله  نحتا 
الذي كان  اللفظي  الخطاب  الحداثة يؤكد عى تحرره من هيمنة  بعد 
حاسا ي الدراما التقليدية عموما. وبشكل متازم، تجاور دراما ما بعد 
الحداثة الجسم بكل مثياته التكنولوجية، وتدفع تحول الجسم امادي 
إى  امتحول  “الجسم  يعني  ما  وهو  وسائطية،  تكنولوجية  أجسام  إى 

آلة”.

ما  اهتامات  لعرض  الصيغ  من  تشكيلة  امرح  لكتاب  والتكنولوجيا 
الذاتية بشكل متزايد  امرجعية  الحداثة ي مرحهم، فقد وسطوا  بعد 
امرح  ي  البدي  الحضور  ومقارنة  التكنولوجية،  الوسائل  خال  من 
ي  صورهم  مع  اممثلون  يتجاور  عندما  الوسائطي  بتمثيله  وماديته 
 Metaworld الفيديو. فهناك وسائط معينة تقدمنا برؤية بعد دنيوية
حيث تكون العاقة مع الجسم الفعي هي التحرر من الجسم ي مجال 
مري،  غر  امري  لجعل  الوسائط  تكنولوجيا  تستخدم  وأحيانا  افراي. 
مزيد  كذلك  التكنولوجيا  وتسمح  سابقا.  امسموع  غر  هو  وامسموع 
من الوسائل أن تستفر عن مفهوم التمثيل والركيز امصاحب للحضور 

من خال قدرتها عى خلق حضور افراي.
أسطحا  متزايد،  بشكل  الحداثة،  بعد  ما  دراما  تخلق  الطريقة  وبهذه 
الجسم  يستبعد  غالبا  اافراي  فامجال  واآلة،  اإنسان  بن  مشركة 
وتعرض  امادي(.  )غر  اافراي  الوسائطي  بالظهور  ويهتم  امادي 
تجليات فنون الفيديو مفاهيم واقع مختلط يكون فيه الفعل اإنساي 
ي  يقدمه  ا  الوقت،  نفس  ي  ولكنه  الفني،  العمل  مكون  هو  الحي 
الصوت  يغر  السياق،  نفس  وي  الشاشة.  عى  صورته  ي  بل  ماديته 
امرحي أنه ا مكن  امكان  امرح مفهوم  الريط ي  امسجل عي 
فقط،  جديدة  فراغات  للمكان  اافراي  التوسع  يقدم  وا  تحديده. 
أو مفهوم جديد للمكانية التي تحتاج مختلف العمليات التخيلية، بل 
ميز أيضا امواجهة مع حقيقة أن ثقافة ما بعد الحداثة تستمد، بشكل 
التكنولوجي. وبذلك، يتحدد انشغال دراما  التوسع ي الوعي  عام، من 
امعارة.  الثقافة  ي  التكنولوجيا  وتذبذب  العقل  ي  الحداثة  بعد  ما 
يبدو  للمرح  إلخ  والتلفزيون..  والفيديو  الشاشات  اقتحام  ومع 
ظهور  مجرد  إى  اختزاله  نتيجة  اختفى  للمؤدي  الفعي  الجسم  أن 
الحداثة،  بعد  ما  ي  للمكان  الدرامي  امفهوم  يصبح  وبهذا  سطحي. 
والتحديد الدقيق منشأ الصوت والفكر وامصداقية با جدوى، فالصور 
إى موذج شبحي  الدرامية  الشخصية  تقنيا تحول  الناتجة  والتشوهات 
فكرة  بأنها  الشبحية  النزعة  هذه  بلو(  )هربرت  عرف  وقد  متحول. 
اأداء امعني concerned performance بالظهور وااختفاء ومتابعة 
الحال ي  التي يظهر من خالها، كا هو  الذاكرة  الذي هو أصل  اأثر 
مكنها  محاكاة،  هي  اأشباح  وهذه  )دريدا(.  إى  امنسوبة  النظرية 
الثالثة،  الدرجة  امحاكاة من  إى  أن تنسب  )بودريار(  لتصنيفات  طبقا 
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الكنيسة: على  الهجوم   •
يقدم  ما  الذاتية عى  رقابتها  تفرض  الكنيسة  أن  الرغم من  عى 
للمجانن«)30(  »حفلة  عرض  فإن  مرحية،  عروض  من  داخلها 
امتحدة  الدراما  لفرق  الرابع  امهرجان  إطار  ضمن  قدم  الذي 
قاعة  خشبة مرح  عى   2009 مارس  ي  عقد  والذي  للمرح، 
النيل لآباء الفرنسيسكان، يتجاوز كل الخطوط الحمراء ي نقده 
كهنوتية  رتبة  أصغر  من  بدءا  امرية  الكنيسة  أحوال  الاذع 
»البطرك«  كهنوتية  رتبة  أكر  إى  انتقاداتها  ي  وتصل  »الخدام« 
نفسه، والعرض مأخوذ عن نص مرحي للكاتب خالد الصاوي، 
وتدور  الكني،  للمرح  ينتمي  ا  والنص  مسلم  كاتب  وهو 
من  الكثر  عى  نتعرف  حيث  للمجانن؛  مستشفى  داخل  فكرته 
مارسات التعذيب التي تحدث للمرى بدءا بجلسات الكهرباء 
ووصوا لبيع أعضائهم البرية وجثثهم لطلبة كلية الطب ومن 
ليس  النحو  هذا  عى  وامرحية  أكر،  أمواا  يدفع  أن  يستطيع 
»الخشبة  فريق  لكن  الكني،  بامرح  حقيقية  عاقة  أية  لها 
امرحي  النص  حّول  التجريبي،  الكني  للمرح  امقدسة« 
وشعبها،  الكنيسة  بعام  خاصة  داات  إى  العامة  دااته  من 
عى  الدالة  واأغاي  الريحة  الحوارية  الجمل  من  الكثر  وأورد 
العرض  يرمز  فمثا  الكنسية،  والخصوصية  امرجعية  وذات  ذلك 
يلبث  ا  ثم  البحر،  أمواج  وسط  يتهادى  مركب  اأم  للمسيحية 
هذا امركب أن تخرج منه مراكب كثرة تحمل نفس رايته لكنها 
اأفرع/  من  الكثر  هناك  أن  هنا  يقصد  والعرض  عنه،  مختلفة 
مثل:  من  اأم،  امسيحية  من  خرجت  التي  امسيحية  امذاهب 
أرثوذكس..  كاثوليك،  بروتستانت،  إخوة،  ادفنتست،  باميس، 
أحد  ي  »مدحت«  امستشفى  داخل  امرى  أحد  نسمع  فنحن 

جّواه مونولوجاته يقول: ومن  يكر،  ابتدى  امركب  ي  إلي  الصوت   •
اترسبت مراكب تانية كتر من امركب اأوانية وكلوا اتفق سوا 
يطلعوي برا، امراكب كرت.. ملت العام، بقى ي كل حتة مركب، 
أنا  مركب..  ماليش  أساتذة  يا  أنا  التانية،  ي  بتخبط  مركب  وكل 
أنا يا  امركب بتاعتي إلي انكرت وطلع منها كل امراكب دي، 

أساتذة بتحاري امية من كل اتجاه.. أنا بغرق.. بغرق..؟
بإعداده  الفريق  قام  جديد  مرحي  نص  بصدد  نحن  إذا 
البناء  بهيكل  احتفاظهم  مع  جديدة  ورموزا  أفكارا  وتحميله 
الدرامي الخارجي وتفريغ امضمون اأصي ليحل محله مضمونا 
جديدا، ووفق هذه امعالجة الجديدة تصر لأماكن ولأشخاص 
النص  داخل  امستشفى  تصبح  فمثا  جديدة،  معاٍن  وللكلات 
ومدير  امسيحية،  تعني  وامركب  الكنيسة،  تعني  الجديد 
أو كاها  الكنسية، قد يكون خادما  الرتب  امستشفى يعني أحد 
عن  لتعر  ذلك  من  أكر  هو  ما  رمزيته  تتجاوز  وقد  قمص،  أو 
له/  الباطشة  اليد  »بخيت«  التمرجي  أو مطران.. ويصر  أسقف 
الحاشية الكهنوتية التي تساعده، وتصر مجموعة امرى داخل 
الدالية  الركيبة  هذه  وعر  الكنيسة،  شعب  هم  امستشفى 
العرض  عنار  بقية  تفسر  مكننا  مداراتها  ووفق  الجديدة 

امرحي امرئية وامسموعة.
وا يكتفي العرض بالتعرض ما يسميها حالة التوهة الناتجة عن 
ومنها  اأخرى،  القضايا  من  للكثر  يتعرض  بل  امذاهب،  تعدد 
مثا قضية »خروج الخراف من حظرة اإمان«؛ أي تحّول بعض 
لذلك،  الكنيسة  مسئوي  وإهال  مثا  اإسام  إى  امسيحين 
»عبد  اختفى  مثلا  امستشفى  عنابر  من  امرى  أحد  فاختفاء 
الله« ماثل داخل العرض الجديد خروج أحد امسيحين إى ديانة 
أخرى، وبحثهم امستمر عنه وقيامهم بثورة عى امجتمع داخل 
هذا  عودة  عى  الشديد  حرصهم  يعني  الكنيسة  امستشفى/ 
حالة  إى  وأوصلوه  أهملوه  من  التنديد  أيضا  ويعني  الغائب، 

الفقد.
يتحدثون  فهم  الحضور،  دامة  العرض  داخل  »الثورة«  وفكرة 
فمفردات:  عنها،  متنوعة  وبترفات  ومفردات  الوقت  طوال 
ثورة - انقاب - ضد الطاعة - تحرير امرى - الغضب.. تشكل 
هي اأخرى حالة غضب لدى الجميع تدعوهم وبقّوة إى العمل 
أيضا  كثرا  تتكرر  اأخرة  امفردة  وهذه  »تغير«،  إحداث  عى 
التقاليد  طبيعة  ضد  تغير  بثورة  القيام  امرى  رغبة  يؤكد  ما 
الصارمة امفروضة عليهم، إنهم يصفون اأوامر امفروضة عليهم 

بالقيود الحديدية، وهذه اأوامر من مثل:
باش الوقفة دي، باش الضحكة، دي باش البصة دي

التسلسل  فكرة  تنتقد  ذاتية  مونولوجات  ي  الجميع  ينهمر  ثم 
»رتب  مجرد  أصبح  الذي  الكنيسة،  امستشفى/  داخل  الوظيفي 
وذلك  تغير«  »عايزين  التغير  راحة  يريدون  وبأنهم  رتب«، 

أن:
 - امسيح قام من بن اأموات ووهب الحياة للذين ي القبور..

يصروا  وا  جديد  من  الحياة  لهم  توهب  أن  يريدون  إنهم 
ا  التي  ذاتها  عى  امنغلقة  الفتيات  إحدى  نجد  ثم  كاأموات، 
تتحدث طوال امرحية إا مع ُدمية عصفور صغر تحملها طوال 

العرض بن يديها تقرر:

فيه مؤامرة ضدنا.. فيه مؤامرة ضد كل العصافر.. العام ده مش 
بتاع عصافر«

تصنعها  التي  الجالية  التشكيات  من  الكثر  وهناك  ذلك  كل 
حركة الجموع وهم يرددون معا:
 - ابن الطاعة تحل عليه الركة..

التي  الطاعة  تلك  ي  ااستمرار  لعدم  منهم  محاولة  ي  وذلك 
افتات  يرفعون  نجدهم  ثم  القيود،  هذه  مثل  إى  أوصلتهم 
م  د  خ  ل  »ا  هي:  واحدا؛  حرفا  منها  واحدة  كل  عى  مكتوبا 
»الخدام«  هم  الرئيي  التوهة  سبب  أن  تعني  والكلمة  ه« 
اجتاعات  مجرد  هي  اجتاعاتهم  معظم  وأن  الكنائس،  داخل 
ي  كلات  يكررون  فهم  لذا  حقيقي؛  ناتج  أو  معنى  با  خاوية 
جاسوس..«،   - آفاق   - مدعي   - »نصاب  مثل  من  اموقف  هذا 
حاجة  »كل  تعني  بأنها  اأخرة  جاسوس  كلمة  ويفرون 
الُرتب قد تتجسس  تسمعها تقولها لي أعى منك«؛ أي أن تلك 
تنتهي  ثم  العرض،  يقرر  كا  »امناصب«،  مقابل  ي  بعضها  عى 
مدير  ضمر  لصوت  مونولوج  امتدفقة  ااسرسالية  الحالة  هذه 
مبادئه  يراجع  بدأ  الذي  ريف«،  »د.  الجديد  امستشفى 

وقناعاته بإعادة التفكر فيها:
خدمتك  وتاقي  وامرى  امستشفى  جو  عى  تاخد  ما  ريف: 
غر  ي  أنك  تكتشف  امرى  وتحرير  للشفا  ناجحة  وسيلة  مش 
تكون  مكن  هيه..  هيه  والقيود  هّوه،  هّوه  الحال  وإن  محلك، 
مختلفة ي امعادن.. قيد حديد.. قيد دهب.. كلها قيود وخاص، 

والخوف قيد زيهم.. تكتشف أنك ي غر محلك.
مسيحية  ُرتبة  رمزيتها  ي  تتخذ  هنا  ريف  الدكتور  وشخصية 
عالية، فامرى يقررون أن »كل امديرين إلي بييجوا امستشفى 
الُرتب  أساء  توحيد  مع  يتوافق  ما  وهو  ريف«،  اسمهم 
الحقيقية  اأساء  عن  كبديل  الكنيسة  داخل  العالية  الكهنوتية 

داخل مجال الرقي الديني ي الُرتب امسيحية.
ريف  الدكتور  يتجمد  الضمر  صوت  مونولوج  انتهاء  وبعد 

إبراهيم الحسيني

الكنسي  )3(المسرح 

27 [ نوافذ
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28نوافذ [
وقوفا ومن أسفله وضعت لوحة كشاهد قر مكتوب عليها »رقد 
بجوار  ورودا  اآخر  تلو  واحدا  وضعوا  ثم  التغير«،  رجاء  عى 

اللوحة ي حركة أدائية تشبه حركة وضع الورود عى القبور.
وي نهاية العرض وعر التكوينات امختلفة التي يصنعها اممثلون 
أغنية  ي  النهائية  العرض  كلمة  يكثفون  نجدهم  بأجسادهم 
كا  الظامة  اأحوال  هذه  عن  امسئول  من  عن  تبحث  قصرة 

يعتقدونها داخل الكنيسة، تقول اأغنية ي مفتتحها:
يفضل/  امنصب  يهمه  إلي  بيحصل/  إلي  ع  امسئول  »من   -  

نستنى ليه ازم نتغر«.
منها  واحدة  كل  عى  مكتوب  افتات  اأغنية  أثناء  يرفعون  ثم 
كلمة، وتشكل الكلات ي مجموعها جملة »الريس إلي كان ي 

امركب«، ثم يكملون غناءهم:
أمن  ولا  خادم  غلطة  ودي  بيجرى/  إلي  وإيه  فن  والغلطة   -  

خدمة...«.
ثم يقررون ي نهاية اأمر أن أهم مطالب ثورتهم أنهم يريدون 
القبطان..«،  هاتولنا  الخبر،  هاتولنا  نتغر،  »ازم  قائلن  التغير، 
نعرفه  فقط  صامت،  واحد  مونولوج  وي  معا  الجميع  يشر  ثم 
مرّة  علينا  يطرحون  وكأنهم  الصامتة  وإماءاتهم  حركاتهم  عر 
عى  ليؤكدوا  اإشارة،  بلغة  والحرية  التغير  ي  مطالبهم  أخرى 
توصيل رسائلهم من ا يسمعهم، أو يحاول متعمدا غض الطرف 
الصور  عر  أخرى  برية  بلغات  ذلك  ويعيدون  ساعهم  عن 
تظهر  بامستشفى  اموجودة  البرية  الناذج  فصور  والكتابة، 
واحدة بعد أخرى عر شاشات عرض »فيديو بروجكتور« وتحتها 
البحث عن حريتهم، فيكتبون أسفل  تواريخ خروجهم من أجل 
»عبد  صورة  وتحت  تطر«،  نفسها  »كان  مثا:  العصفور«  »فتاة 
يفضل«،  نفسه  »كان  الطب:  لطلبة  جثته  بيع  تم  الذي  الله« 
وهكذا تتواى الكثر من الجمل القصرة تحت الصور: كان نفسه 
ثم   .. يفهم/  يغر/  يكون/  تقول/  تبني/  يخف/  يوصل/  يعيش/ 

تنتهي الصور برسالة مكتوبة عى الشاشة تقول راحة:
نحن  هل  كهنتنا  عفوا  الخدمة..  أمناء  اأفاضل..  خدامنا  عفوا 

نخدم الله بجدية أم يحتاج اأمر إى وقفة..؟
الظهور  اممثلون  ليعاود  بروجيكتور  الفيديو  شاشة  ترفع  ثم 

داخل بؤر ضوئية وبجمل قصرة دالة لعل من أهمها:
 - لقد قطعت خيوط الحرير من فوق عنقي، إي أنهض، أتكلم، 

انتبهوا جميعا..
 - إي مستعدة، إي انتظر..

 - فيه مليون خروف محتاج للرعاية بس فن الراعي اأمن..
قلنا  ما  عى  ودااته  العرض  وجرأة  راحة  من  الرغم  وعى 
فقط فمن اممكن للمتأمل أن يتعرف داخل العرض عى شفرات 
جديدة مكن عرها فهم امستشفى عى أنها مر وامرى عى 
منظومة  وفق  العرض  قراءة  إعادة  مكن  وبالتاي  الشعب،  أنهم 

دالية ورمزية أوسع وأشمل.
والعرض م يستعن بامابس، فقط استخدم بعض اإكسسوارات 
جينز،  )بنطلونات  للممثلن  العرية  امابس  مع  البسيطة 
موتيفات  عن  عبارة  الديكورات  أن  كا  شرتات..(  ي  بذات، 
دور  لها  كان  التي  الافتات  عدا  فيا  داليا  تستخدم  م  بسيطة 

هام داخل العرض.
المسرح: عربة  يقود  المسيح   •

أفكار  داخل  مختلفة  وبتنويعات  كثرا  »الخاص«  ثيمة  تنتر 
من  وهو  البر،  بفداء  قام  من  هو  فامسيح  الكني؛  امرح 
لذا  البر،  سبيل  ي  بروحه  وضحى  وتعذب  الصليب  عى  علق 
موته،  الحياة  وهبهم  الذي  امسيح  بفضل  يحيون  البر  فهؤاء 
أجله..  من  أيضا  يعيشون  بل  فقط  أجلهم  من  يعيشون  وا 
تريحا  إما  مختلفة  درامية  وبتنويعات  والثيات  اأفكار  هذه 
يهتم  الذي  الروتوستانتي  الكني  امرح  ي  الحال  هو  كا 
امرح  ي  نجد  كا  تلميحا  وإما  غرها،  من  أكر  اأفكار  بهذه 
الكني اأرثوذوكي، قد تكون هذه إحدى أهم النقاط القليلة 
امرح  من  امتجاورين  امسارين  هذين  بن  والفارقة  جدا 
اإنتاجية  اأخرى  النقاط  الكثر من  اللذين يشركان ي  الكني، 
وتناول  النقطة،  هذه  ي  يتايزان  ولكنها  والفكرية،  والرقابية 
الروتستانت  لدى  راحة  اأمر  غالب  ي  تأي  »امخلص«  فكرة 
التي قدم  كا مكننا أن نرى ي معظم مرحيات أرف سامي 
بعضها داخل كنيسة »اأخوة« التي تتبع الروتستانت ي منطقة 
شرا مر؛ ومنها مثا مرحية »أبيض وأسود«)31(، التي كتبها 
كنيسة  قاعات  إحدى  داخل  وقدمها  سامي  أرف  وأخرجها 
امخلص  لفكرة  يتعرض  امرحية  عام 2005م، وي  »اأخوة« ي 

بطريقة مبارة، فهو يّرح ي بدايتها بأن:
 - »امؤمن ي راعه مع الخطية الساكنة فيه عاجز عن اانتصار 

ويحتاج إى منقذ«)32(.
الخر والر، فهو يظهر داخل  بن  وفيها يصّور معاناة »مؤمن« 
تخص  خرة  إحداها  بشخصيتن  العرض  داخل  ثم  ومن  النص، 
مؤمن الجديد والثانية ريرة تخص مؤمن القديم، الخرة ترتدي 
قاما،  الراع  ويظل  اأسود،  ترتدي  الريرة  بينا  أبيض  زيا 
والنفي  الشخصيتن،  بن  القتاي  الجسدي  راع عى مستوييه: 
»مؤمن«  والد  يرشد  أن  إى  بالتوتر،  امشحونة  انفعااته  بكل 
امسيح،  إى  امنقذ،  امخلص،  إى  االتجاء  ي  يكمن  الخاص  بأن 
القتاي الجسدي رمزية جديدة؛ حيث يصبح  وهنا يتخذ الراع 
وإى  للنر  يوصله  مؤمن  لدى  خاصيا  عاما  امقدس  الكتاب 
اآخر«  »مؤمن  هيئة  عى  أمامه  امتجسدة  آامه  عى  التغلب 
الجديد«  نفسية »مؤمن  الكامنة ي  القدمة  الر  لجزئية  اممثل 

الذي أوصله امخلص إى حياة جديدة خالية من اآام وامعاناة.
ومش   - امسيح  يقصد   - جانبه  أقعد  هاروح  الجديد:  مؤمن 

هابعد عنه أبدا)33(.
أخرى أرف  أكر وضوحا ي مرحية  امخلص  فكرة  تظهر  كا 
مقدمة  ي  أيضا  يقول  التي  الطلب«،  تحت  »ميت  هي  سامي 

نصها امرحي امنشور:
أجله«)34(،  نعيش  لي   - أجلنا  امسيح  موت   - متنا  »لقد   -  
البسطاء  الفاحن  أحد  بن عوضن«  »يوسف  موت  يصّور  وفيها 
أحد  ابن  عن  كبديل  بها  التحق  الذي  »الجهادية«)35(،  داخل 
خوفا  الجيش  ابنه  دخول  الباشا  أبوه  رفض  الذي  الباشاوات 
من  امتهرّب  ابنه  تذكر  دوما  اأب  يحاول  لذا  اموت؛  من  عليه 

الجيش بأن هناك من ضحى بنفسه من أجل أن ينجو هو بحياته 
امخلص  تتحدث عن  »أبيض وأسود«  كانت  وإذا  ويعيش هانئا، 
ا  فإنه  آامها،  من  امعذبة  »مؤمن«  روح  إنقاذ  ي  ساعد  الذي 
ي  نجد  بينا  امسيح،  لشخصية  رمزية  تجسيدات  أية  توجد 
»ميت تحت الطلب« هذا التجسيد الرمزي لشخصية امسيح ي 
هذا الفاح الفقر »يوسف بن عوضن« الذي استطاع عر محبته 
هذا  سبيل  ي  بحياته  مضحيا  اموت  من  ينقذه  أن  الباشا  ابن 

الهدف.
اأخرى  بها هي  فنجد  سامي،  إيه« أرف  »قولي  أما مرحية 
يعمل  الذي  »نعيم«  خال  من  امسيح  لشخصية  رمزيا  تجسيدا 
جزاء  فيكون  العمى،  من  »نور«  يعالج  والذي  للعيون،  طبيبا 
جهازا  شفائه  بعد  »نور«  يرق  حيث  الجميل،  نكران  اإحسان 
طبيا باهظ الثمن ويهرب به من العيادة، لكن الرطة تصل إليه 
يسامحه  الذي  »نعيم«  الطبيب  غر  منها  يخلصه  من  يجد  وا 
مساعدة  الخاص  إى  »نور«  روح  تهتدي  حتى  الثانية  للمرّة 
وامغزى  امسيح،  لحضن  فعلت  ما  عى  نادمة  وتعود  »نعيم« 
واضح وهو كا يحدده امؤلف كعادته ي مفتتح النص امنشور؛ 

حيث يقول:
ونكران  بالخيانة  أحيانا  تقابل  وإحسانه  امسيح  محبة   -  

الجميل)36(.
»نعيم« احظ  الدكتور  يتجى ي شخصية  النص  داخل  فامسيح 
دالة ااسم التي تعني النعمة والخر الوفر، والشخصية التي تم 
فداؤها وتخليصها من العمى هي »نور« ودالة ااسم تشر إى 
امتاك  إى  الرؤية  عى  القدرة  عدم  حالة  من  الشخصية  انتقال 

تلك القدرة.
خال  من  مبارا  يأي  قد  الكنسية  اأعال  ي  امسيح  وتجي 
وجود صور له أو ماثيل أو صور فيديو، أو من خال تشكيات 
العرض  نهاية  ي  واابن  اأب  صنعه  الذي  التكوين  كهذا  حركية 
يقف  حيث  الطلب«،  تحت  »مّيت   C.D عى  امصّور  امرحي 
صلب  صورة  ممثا  ذراعيه  فارد  وهو  مرتفع  مكان  عى  اأب 
التي  أبيه  لكلات  يستمع  أمامه وهو  اابن  يركع  بينا  امسيح، 

تجلجل ي امكان:
الوحيدة إلي ممكن تعملها إنك تعيش باقي  الحاجة  الباشا:   -  
عمرك تنادي وسط الناس وتشهد وتقول.. يا ناس يوسف ضحى 
إن ي  واحدة ي حياتك  لحظة  ماتنساش  بنفسه عشاي.. عشان 

واحد مات بدالك.. )37(.
امسار؛  بنفس  تنشغل  امؤلف  لنفس  ومرحية »أصعب قضية« 
إى  اأمر  نهاية  ي  يصل  والله  اإنسان  بن  راعا  تصّور  فهي 
امرحية  هذه  لكن  وامنقذ،  امخلص  هو  امسيح  بأن  اإمان 
الدرامي  بالبناء  تهتم  ا  فهي  السابقة؛  كامرحيات  ليست 
التقليدي وا ببنية الشخصيات الدرامية، فهي عبارة عن مناقشة 
القاي،  أبطالها  محكمة  قاعة  داخل  ومحتدمة  طويلة  حوارية 
وتجيب  اأسئلة  تطرح  حوارية  الشهود..  الدفاع،  النيابة،  وكيل 
شخصية  بظهور  تنتهي  أن  إى  ملحة  درامية  حاجة  دون  عنها 
بن  امؤلف  يصفه  الذي  امسيح،  لشخصية  والرامزة  »الفادي« 
اأقواس بأنه »شخص جميل يرتدي ثيابا بيضاء وناصعة«، والذي 
يتقدم من منصة القاي معلنا دفع حياته كثمن لتخليص روح 
يجعل  ما  وهو  اموت،  عقوبة  من  إياه  مفديا  الخاطئ  اإنسان 

القاي متأثرا يسوق حكمه التاي:
 - القاي: حكمت امحكمة حضوريا بأن اإنسان متهم ومجرم 
الفادي  امخلص  اأبدي، ولكن مجيء  العقاب واموت  ويستحق 
يرفضه  من  كل  فإن  اإنسان،  عن  نيابة  الصليب  عى  وموته 
كمخلص شخي له يهلك إى أبد اآبدين، أما كل من يؤمن به 
التهم  بريئا بل مررا من كل  ويقبله فاديا له وبديا عنه يكون 

امنسوبة إليه )38(.

من  »امخّلص«  فكرة  فيها  تظهر  التي  اأخرى  امرحيات  ومن 
خارج امسار الروتوستانتي مرحية »سيا الحزينة« من تأليف 
بها  تقوم  بحرية  رحلة  تصّور  التي   ،)39( عبده  أرف  وإخراج 
إحدى السفن اموجود بها مجموعة من العلاء بهدف اكتشاف 
من  يصادفونه  وما  البحر  أهوال  ورغم  برمودا،  مثلث  ر 
إمانهم برورة  من  يزيد  ذلك  فإن  للموت،  متعددة  احتاات 
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داخل  موتهم  امحتمل  البر  وتخليص  الحقيقة  إى  الوصول 
الكرى  التضحية  وتتمثل  اموت،  من  امرعب  امثلث  هذا  مياه 
ينقذ  أن  أجل  من  بنفسه  يضحي  الذي  »القبطان«،  شخصية  ي 

اآخرين، وبالفعل ينجح ي إنقاذهم كنتيجة لهذه التضحية.
بعيدا  امرحي  النص  دراما  امخلص عى  ففكرة دخول  وعموما 
جاءت  إذا  ومقبولة  مررة  تكون  الديني،  تفسرها  أهمية  عن 
داخل سياق صرورة الدراما وحتميتها من مثل مرحيات )سيا 
الحزينة، قولي إيه، ميت تحت الطلب(، أما إذا جاءت مقحمة 
عى اأحداث من مثل مرحيات )أبيض وأسود، أصعب قضية(، 
اميكانيي  الحل  فكرة  تشبه  هنا  امخلص  شخصية  دخول  فإن 
اموجود ي الدراما اإغريقية القدمة وامعروف بـ«اآلة اإلهية«، 
فارغة  ومناقشات  دينية  منشورات  كأنها  امرحيات  وتظهر 
يساعد  ما  وهو  الكاتب،  قبل  من  سلفا  معّدة  نتائج  إى  توصل 
عى إظهار امرح ي نهاية اأمر وكأنه مستخدم من قبل الدين، 
وأنه ا يتجاوز كونه أداة لتوصيل امعلومات واأفكار والخطب 

الوعظية شأنه شأن خطباء امساجد ووعاظ الكنائس.
الكنسي: المسرح  في  المسلم  صورة   •

النص  داخل  امجتمع  أن  نجد  الكنسية  امرحيات  معظم  ي 
الدراما  فشخصيات  مسيحيا؛  مجتمعا  يكون  ما  غالبا  الدرامي 
الذي تتحرك داخله مسيحي  مسيحية اسا ومضمونا، وامجتمع 
هو اآخر، فمثا ي مرحية »امحتال« أرف عبده )40( توجد 
أنه  أي  قرية أخرى؛  يتحرك من  الذي  امحتال  شخصية »عزيز« 
من امحتمل جدا أن يتقابل عر تنقاته مع شخصية مسلمة من 
تلك الناذج الكثرة التي قابلها ي القريتن، إا أن امؤلف يختار 
ي  يتكرر  نفسه  اأمر  مسيحي،  فضاء  داخل  تحركه  يكون  أن 
مرحيات أخرى من مثل )ميت تحت الطلب، قولي إيه، همه 
راحوا فن..(، ومكن أن نجد نفس اأمر ي بعض امرحيات غر 
الكنسية التي تم تحويلها إى كنسية بعد إعدادها كا هو الحال 
ي مرحية »حفلة للمجانن« التي كتبها خالد الصاوي كمرحية 
عادية مجتمعها عام يجمع داخله امسلم وامسيحي، لكن حّولها 
اإعداد مرحية ذات مجتمع مسيحي ا يهتم ما هو خارج عن 

ذلك.
العذراء  فريق  قدمها  التي  اميزان«،  ي  »خمسة  مرحية  أيضا 
تدور  الرئيسية  فكرتها  فإن  )41(؛   2010 عام  ي  مرقس  ومار 
فهو  لذا  خطر،  مرض  من  »رؤوف«  اأعال  رجل  معاناة  حول 
للتعرف  الظروف  وتقوده  الفقراء،  لبعض  امعونة  تقديم  يقرر 
بالصدفة،  قابلهم  برية  ماذج  خمسة  عى  مختلفة  وبطرق 
النموذج اأول لـ«أم الشحات«، امرأة عمياء تجرها ظروفها عى 
ورقة  مهاجمة  حاول  لص  وهو  لـ«ريف«،  والثاي  الشحاذة، 
فيا »رؤوف« نفسه، والثالث »مؤمن«، شاب يحمل مؤها عاليا 
النموذج  أما  بائعا متجوا،  لذا فهو يعمل  وا يجد عما محرما 
الفيا  أمام  اانتحار  حاولت  التي  »أمل«  لشخصية  فهو  الرابع 
بهدف التخلص من مشكاتها وخصوصا إرار أبيها عى تزويجها 
تاريخ »عقل« لديه 6  من رجل عجوز، والنموذج اأخر مدرس 

أواد يحتاجون مصاريف كثرة.
بالصدفة،  الفيا  مجتمع  خارج  من  جاءت  الناذج  هذه  كل 
ورغم ذلك كلهم ينتمون للمسيحية، ي حن أن ذلك ا مكن أن 
ذلك  ومرجع  الحقيقي،  امجتمعي  الواقع  داخل  بسهولة  يتحقق 
مكن تفسره بسبب أن معظم هذه امرحيات يتم تنفيذها ي 
هو  وجمهورها  الكنيسة  فضاء  داخل  اأخر،  ورما  اأول،  امقام 
لفضاءات  العروض  بعض هذه  تخرج  ما  وقل  الكنيسة،  جمهور 
ي  امشاركة  بهدف  محدودة  فخروجاتها  الكنسية،  غر  امجتمع 
بعض مهرجانات امرح امستقلة للهواة، أو امهرجانات القومية 
امتاحة  التنقل  لحرية  بالقياس  الحدوث  نادر  وهذا  امحرفة، 

للعروض اأخرى غر الكنسية.
إما  الكنسية، فهي  النصوص  امسلمة داخل  الشخصية  أما صورة 
اعتبار  للمسيحي عى  تنتر  كا  للمسلم  تنتر  معتدلة  صورة 
ولغوية  وثقافية  تاريخية وجغرافية  بينها مشركات  ااثنتن  أن 
و... و... كا ي مرحيتي: »العودة« )42(، »العملة« )43(، أو 
»كنت  مرحيتي:  ي  كا  للمسلمن  نظرتها  ي  متطرفة  صورة 

أعمى واآن أبر«، »للشباب فقط« )44(.
الكاتب موذجا  يقدم  الله،  عبد  لناجي  »العودة«  ففي مرحية 
صورة  تتجسد  حيث  وامسيحي؛  امسلم  بن  للعاقة  إيجابيا 
امسلم ي شخصية »إبراهيم« راقص التنورة الذي يرتبط بعاقة 
أسامة  منه  يطلب  بعدما  »أسامة«  امسيحي  الشاب  مع  صداقة 
عائلة  من  امستميتة  الرفض  محاوات  رغم  التنورة  رقصة  تعلم 
أسامة، وهو ما يؤدي ي نهاية اأمر لفقد »أسامة« لحياته عى 
لكنه  امتطرف،  هذا  ديانة  النص  يذكر  م  امتطرفن،  أحد  يد 
يحافظ طوال الوقت عى العاقة الوطيدة بن امسلم وامسيحي 
الصوفية،  التنورة  رقصة  أجواء  عن  ناتج  صوي  بجو  ويغلفها 
يردده  »إبراهيم«  ظل  عري  ابن  شعر  مقطع  خال  من  وأيضا 
طوال العرض، ثم ردده أسامة هو اآخر حتى وهو يلفظ أنفاسه 

اأخرة؛ وفيه يقول بن عري:
 - قد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا م يكن دينه إى ديني داي
وقد صار قلبي قابا كل صوره

فمرعى لغزان.. وبيت أوثان.. ودير لرهبان
أدين بدين الحب أى توجهت ركائبه

فالحب ديني وإماي.
وقد  جوزيف،  سان  كنيسة  داخل  امرحية  هذه  قدمت  وقد 
وامسيحي  امسلم  بن  التعاون  مستوى  عى  مبهجا  رمزا  كانت 
الدرامي  النص  فكرة  تعود  اأصل  ففي  امرحي،  النص  داخل 
»العودة« إى مايكل تادرس، بينا كتبها مؤلف مسلم هو ناجي 
أجناد  فريق  بتمثيلها  وقام  جورج،  مايكل  وأخرجها  الله،  عبد 
الرب الكني، الذي يشمل ضمن ممثليه ممثا مسلا هو عاء 
عزت، وقد ركزت امرحية عى إظهار شكل العاقة اإيجابية بن 
امسلم وامسيحي عى أفضل ما يكون، وهو ما تحقق لها بالفعل 

داخل العرض وخارجه عى امستوى اإعامي.

عائلتن  اكتشاف  فتصّور  عبده،  أرف  »العملة«  مرحية  أما 
إحدى  واحدة،  شقة  داخل  معا  للسكن  الظروف  اضطرتها 
هذا  من  الرغم  وعى  مسيحية،  واأخرى  مسلمة  العائلتن 
ااكتشاف ومحاوات بعض اأشخاص من حولها التفريق بينها 
»مرود )1(، مرود )2(« فإنها يران عى العيش معا والتمسك 
صورة  وهي  بينها،  الفرقة  حالة  من  منتفع  أي  ضد  بوحدتها 
إيجابية للعاقة ا تتجاهل وجود امسلم كريك داخل امجتمع 
التلفزيونية  الدراما  كثرا  تناولتها  صورة  الواقعي،  وا  الدرامي 
سواء  الكنسية  غر  امرحيات  إى  باإضافة  السينائية،  واأفام 
من  مرح  كتاب  أو  امسلمن  من  مرح  كتاب  يكتبها  التي 

امسيحين.
امرح  داخل  للمسلم  نظرتها  ي  امتطرفة  اأخرى  الصورة  أما 
فهي  أبر«،  واآن  أعمى  »كنت  مرحية  ي  فنجدها  الكني، 
الشخي  الهجوم  من  الكثر  بها  بصورة  املتحن  بعض  تصّور 
عى هؤاء اأشخاص والعام عى فكرة الدين التي مثلونها، فهم 
ولكل  وللجنس  لأكل  رهون  وهم  الصورة  هذه  عر  يظهرون 
يء، واأمر أقل حّدة ي مرحية »للشباب فقط«؛ حيث توجد 
الشعوذة وأعال  الذي مارس  الدجال  شخصية »الشيخ مروك« 
حتى  كبرة  غيبية  بقدرات  الناس  إيهام  منه  محاولة  ي  السحر 
)مارك،  مع  يفعله  ما  وهو  وماديا،  عاطفيا  ابتزازهم  يستطيع 
الشيخ  بأن  م يرح  والنص  إليه،  يذهبون  عندما  باسم(  جون، 
ذلك  إى  تحيلنا  التي  اإشارات  بعض  توجد  لكن  مسلم،  مروك 
جلبابا  »يرتدي  امرحية:  اإرشادات  ي  جاء  ما  مثل  من  الفهم 
وطويل  يده  ي  صغرة  وأخرى  رقبته  حول  كبرة  وسبحة  ملونا 
عمله  وطريقة  الشيخ  حول  البخور  حالة  ووصف  اللحية«)45(، 
نظائرها  إى  الشخصية  تحيل  مريديه  من  يطلبها  التي  وطلباته 
داخل امجتمع من امسلمن الذين يعملون مثل هذه الخرافات.

قاعة مرح  لدى  امحفوظة  العرض  نسخة  عى  اعتمدت   -  30
أخرجها  التي  جوزيف،  سان  بكنيسة  الفرنسيسكان  لآباء  النيل 

تلفزيونيا أمن فايز.
سامي/  أرف  ومرحيات/  اسكتشات  وأسود«/  »أبيض   –  31
مطبعة الدار امرية للطباعة/ 2004/ والكتاب يوزع بامكتبات 
عروض  ثاثة  عى  يحتويان   C.D  2 ومعه  الكرى،  امرحية 
إيه«،  قولي  الطلب،  تحت  ميت  وأسود،  »أبيض  هي  مرحية؛ 
وهذه هي تجربة النر الوحيدة لنصوص مرحية كنسية تطبع 

داخل كتاب، وقد طبعها امؤلف عى نفقته.
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الفنانة القديرة وداد حمدي من الفنانات الاتي اشتهرن بخفة ظلهن وبطريقة 
الشاشة  على  اأدوار  بإحدى  ظهورها  فبمجرد  ولذلك  المتمزة،  أدائهن 
أدوارها  من  كبرا  عددا  الفور  على  الجميع  سيتذكر  صورتها  رؤية  حى  أو 
الشعبية،  واأنماط  الشخصيات  لبعض  الفكاهي  الكاريكاتري  وأدائها  المتمزة 
وصوتها  اأصيلة  المصرية  وجهها  مامح  توظيف  في  نجاحها  سيتذكرون  كما 
لعدد  أدائها  في  الشهرة  وزغرودتها  الممزة  الساخرة  وضحكاتها  الرنان  الممز 
تمزت  لقد  تجسيدها.  في  أبدعت  الي  الدرامية  واأنماط  الشخصيات  من  كبر 

محببة،  كوميدية  بصورة  أنماط  عدة  تجسيد  في  حمدي  وداد  الفنانة 

حمدي وداد 
المساعدة اأدوار  في  البهجة  بطعم  بصمة 

أداء  برشيحها  لها  امخرجن  تقييد  عى  ومردها  إرارها  وكذلك 
شخصيات مطية محددة، وبالفعل نجحت ي إثبات قدراتها امتميزة 
عى أداء مختلف الشخصيات الدرامية، وأيضا إجادتها تقديم اأدوار 
وقد  الكوميدية.  اأدوار  تقديم  إجادتها  درجة  بنفس  الراجيدية 
استطاعت موهبتها وخراتها أن تحقق لنفسها شخصية فنية مستقلة 
تقدم  أن  استطاعت  كا  الكوميديا،  نجات  من  كبر  عدد  وسط 
تنويعات مختلفة لكل شخصية من الشخصيات الدرامية التي قامت 
وتضم  امحددة،  الدرامية  وأبعاده  الدور  متطلبات  طبقا  بتجسيدها 
الشخصيات  من  كبرا  عددا  بطولتها  ي  شاركت  التي  اأعال  قامة 
وهي  للبطلة،  امخلصة  والصديقة  الرثارة  الخادمة  فهي  الدرامية، 
اأم امرية والحاة القاسية، وهي كذلك امرأة العاملة امكافحة أو 
العليا. وكذلك  للطبقات  واانتساب  اأرستقراطية  تدعي  التي  امرأة 
نجحت ي تقديم أدوار اأم الجاهلة امغلوبة عى أمرها، وي أحيان 
أخرى اأم الحاسمة ذات الشخصية القوية، أو اأم العرية اموظفة 
الخادمة،  كأدوار  الفنية  اأماط  لبعض  أدائها  ي  وحتى  وامثقفة، 
لتجعلنا  الشخصية  بساتها  تقدمها  فإنها  العانس  الخاطبة،  الدالة، 
لهذه  تجسيدها  ي  وأنها  وخصوصا  أدائها،  مع  ونتعايش  نصدقها 
وي  لها،  امعارات  الفنانات  بعض  عن  ماما  تختلف  الشخصيات 
مقدمتهن: ماري منيب، زينات صدقي، جاات زايد، خرية أحمد، 

نبيلة السيد، ليى فهمي.
محمد  الفنانون  أزواجها  ومن  مرة،  من  أكر  تزوجت  قد  أنها  يذكر 
الفن  اعتزلت  قد  وأنها  قابيل.  صاح  الطوخي،  محمد  اموجي، 
للمشاركة  أخرى  مرة  عادت  ولكنها  زواجها،  بسبب  الستينات  ي 
الفنية عندما أخرجتها من عزلتها الفنانة وردة لتشاركها بالتمثيل ي 
أوبريت »مر حنة«، ومن أشهر امسلسات التي عملت بها: غوايش، 
الحلمية،  لياي  الزنكلوي،  غرباء،  لكن  أزواج  وهي،  هو  وحكايات 
صورة عائلية، ماي يا دنيا ماي. ولأسف كانت نهايتها مؤمة جدا 

بن  تصل  التي  الشغالة  الرثارة،  الخادمة  شخصيات:  بينها  ومن 
والحاة  القاسية،  اأب  زوجة  الدالة،  الخاطبة،  العانس،  الحبيبن، 
أو  الشخصيات  تلك  إن  والحقيقة،  القوية.  الشخصية  ذات  امتسلطة 
تعد  امرية،  الدرامية  باأعال  التقليدية  بصورتها  الكوميدية  اأماط 
تعتمد  حيث  الشعبية،  الكوميديا  إى  جذورها  متد  التي  اأدوار  من 
قد  التي   - وامعايرة  الردح  )مر( من  فواصل  اأحيان عى  من  كثر  ي 
بهدف  وذلك   - أيضا  الجارحة  النابية  األفاظ  بعض  خالها  تستخدم 
إثارة الضحك من خال امفارقات وإظهار مدى رضوخ الطرف امقابل 
لها اتقاء قسوتها ورها وخوفا من تهورها؛ ولذا فإن الباحث امرحي 
يستطيع أن يرصد بسهولة وير أصداء لهذه الشخصية منذ البدايات 
بعده  ومن  صنوع«  »يعقوب  بأعال  وبالتحديد  للمرح  اأوى 
الكسار  وعي  صدقي  )أمن  امرية  الكوميديا  رواد  أعال  مختلف 
بالذكر  وجدير  اإبياري(.  السعود  وأبو  وبديع خري  الريحاي  ونجيب 
ميزن  الاي  الفنانات  من  كبر  بعدد  يحفل  امرية  الدراما  سجل  أن 
ي أداء تلك اأدوار الشعبية من خال اأعال الكوميدية، ومن بينهن 
صدقي،  زينات  راتب،  عقيلة  منيب،  ماري  إبراهيم،  زكية  الفنانات: 
نعيمة  زايد،  جاات  رشدي،  سامية  الجمل،  ملك  ريف،  إحسان 
الصغر، وإى تلك امجموعة امتميزة تنتمي الفنانة خفيفة الظل وداد 

حمدي بصوتها امميز وتعبراتها الاذعة.
حمدي(  بوداد  )الشهرة  زرارة  عيسوي  محمد  وداد  القديرة  الفنانة 
وكان   ،1924 عام  يوليو   3 ي  الشيخ«  »كفر  محافظة  مواليد  من 
وتعلقها  للفنون  عشقها  ولكن  امحلة،  غزل  بركة  يعمل  والدها 
اانتقال  إى  اماي  القرن  أربعينات  بداية  ي  دفعها  والتمثيل  بالغناء 
الليلية.  اماهي  إحدى  كورس  ي  كمغنية  والعمل  بالقاهرة،  واإقامة 
وكانت بدايتها بالتمثيل عام 1943 عندما انضمت إى الفرقة »امرية 
ثم  »الكورس«،  مجموعة  مع  بالغناء  لتشارك  واموسيقى«  للتمثيل 
ذلك  بعد  الغناء  لتهجر  »شهرزاد«  بأوبريت  التمثيل  إى  تحولت 
تدريجيا. واستطاعت بعد ذلك أن تصقل موهبتها ي التمثيل وتكتسب 
كل  أسسها  التي  »الطليعة«،  فرقة  إى  بانضامها  الخرات  من  كثرا 
البعثة  من  عودتها  بعد  السباع  ومحمود  توفيق  محمد  الفنانن:  من 
الرئيسية  اأدوار  بعض  تقديم  ي  شاركت  حيث  بإنجلرا،  الدراسية 
»امفتش  مارلو،  “فاوست”  بينها:  ومن  العامية،  امرحيات  ببعض 
الفرة  تلك  وخال  شتاينبك،  لجون  القمر«  »أفول  لجوجول،  العام« 
الدول  ببعض  وأيضا  باأقاليم  جواتها  بعض  ي  الفرقة  مع  سافرت 
واأردن  ولبنان  )سوريا  الشام  ودول  العراق  بينها:  ومن  العربية، 

وفلسطن(.
فالتحقت  بالدراسة  موهبتها  صقل  عى  حمدي  وداد  الفنانة  حرصت 
السينائية  باأعال  انشغالها  ولكن   ،1944 عام  التمثيل  معهد 
عامن.  بعد  لركه  واضطرت  دراستها  تكمل  أن  تستطع  م  وامرحية 
الكبر  امخرج  قدمها  عندما   1945 عام  الفني  انطاقها  بداية  كانت 
القرن  بركات ي فيلم »هذا جناه أي«، وعملت ي منتصف أربعينات 
اماي بالفرقة القومية امرية، ومثلت ي مرحية »شهرزاد« بدا من 
عقيلة راتب، كا عملت ي مرحيات أخرى ي تلك الفرة، ومن بينها 

»عزيزة ويونس«.
الوجوه  من  وهي  حقا،  متميزة  فنانة  حمدي  وداد  القديرة  الفنانة 
التواصل  ذلك  تحقيق  عى  والقدرة  الظل  بخفة  تتمتع  التي  الفنية 
امنشود مع امشاهد مختلف فئاته وطبقاته ااجتاعية، ويحسب لها 
مشاركتها فيا يقرب من خمسائة عمل فني مختلف القنوات الفنية، 

عمرو دوارة
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31 نوافذ] [[
هدى، ليى بنت الشاطئ، حب حتى العبادة )1959(، نهاية الطريق، 
وداعا يا حب، قيس وليى، الغجرية، حايجننوي، حب وحرمان، البنات 
من  أقوى  العماق،  الحب،  من  أقوى  وامرأة،  رجال  ثاثة  والصيف، 
وعذاب،  حب  باإيجار،  زوج   ،)1960( العاشقة  حب،  إشاعة  الحياة، 
السفرة عزيزة، عاصفة من الحب، جوز مراي، عنر بن شداد )1961(، 
اغفر  بعاري،  13، خذي  الزوجة  الحأموي،  وعبده  أمظ  الحساب،  يوم 
أمرة  امصيدة،  ممنوعة،  قصة  الناعمة،  اأيدي   ،)1962( خطيئتي  ي 
رجالة  شقاوة   ،)1965( اأيام  من  هارب  العلمن،   ،)1963( العرب 
)1966(، اللياي الطويلة، النصف اآخر )1967(، أنت إلي قتلت بابايا 
نحب  ازم  الصيف  ي   ،)1973( الليل  نساء  الروح،  عاشق   ،)1970(
 ،)1976( عازب  غراميات   ،)1975( الرصاص  نطلق  من  عى   ،)1974(
شيلني وأشيلك، عذراء ولكن، 13 كدبة وكدبة، اأزواج الشياطن، أفواه 
امرأة   ،)1978( وحنانا  حبا  أريد  امرأة،  داخل  رحلة   ،)1977( وأرانب 
الغلبان  بيه  حسن   ،)1980( الحب  قتل  الذي  من   ،)1979( قيد  با 
النصابن،  الهلفوت،  حمزة،  طابونة   ،)1983( سأنتقم  غدا   ،)1982(
موت  حرامي،  واأربعن  مظهر  بيه  عي   ،)1984( النساي  ااتحاد 
سمرة )1985(، البنديرة )1986(، طبول ي الليل )1987(، واد اإيه، 
 ،)1990( القاتل  الحب  أقواله،  ومت   ،)1989( لصوص  كلنا  عزيزي  يا 
الراقصة  أقواله،  ومت  بالساطور،  وانتقام  غرام   ،)1991(  12 الفرقة 
والحانوي )1992(، الحب بن قوسن )1993(، إلي رقصوا عى السلم، 
الصاغة   ،)1994( الصاغة  الوزير،  ومعاي  هدى  سام،  اسمها  الحقيقة 
بينها  التلفزيونية ومن  اأفام  )1996(، وذلك بخاف مشاركتها ببعض 

عى سبيل امثال: من يكون اانتقام، من فضلك وإحسانك، بنت 16.
فرصة  لها  أتيحت  قد  السابقة  اأفام  مجموعة  خال  من  أنها  ويذكر 
مختلف  مثلون  الذين  امتميزين  امخرجن  من  نخبة  مع  التعاون 
محمد  وهبي،  يوسف  اأساتذة:  مقدمتهم  وي  لها،  امعارة  اأجيال 
نيازي  بدرخان،  أحمد  سامح،  الدين  وي  مزراحي،  توجو  كريم، 
الفقار،  ذو  الدين  عز  أبو سيف،  بدير، صاح  السيد  بركات،  مصطفى، 
يوسف  مري،  كامل  أحمد  وجدي،  أنور  سام،  أحمد  فوزي،  حسن 
سام،  عاطف  الوهاب،  عبد  فطن  الشيخ،  كال  اإمام،  شاهن، حسن 
رضا،  حسن  زيادة،  السيد  الفقار،  ذو  محمود  مصطفى،  الدين  حسام 
حلمي رفلة، حسن حلمي امهندس، محمد كامل حسن امحامي، حسن 
ضياء  أحمد  كرامة،  عيى  الصيفي،  حسن  عارة،  إبراهيم  حلمي، 
فهمي،  أرف  سيف،  سمر  العزيز،  عبد  محمد  بدرخان،  عي  الدين، 
أحمد  حسن،  نار  زي،  اللطيف  عبد  حافظ،  نجدي  مرزوق،  سعيد 
أحمد  يحيى،  أحمد  فؤاد،  أحمد  شبل،  محمد  الشناوي،  أنور  صقر، 

ياسن، أحمد السبعاوي، ناجي أنجلو، عمر عبد العزيز.

اإذاعية مشاركاتها  أهم  ثانيا: 
التمثيليات  من  كبر  عدد  وأداء  ببطولة  حمدي  وداد  الفنانة  شاركت 
قرن،  نصف  من  يقرب  ما  مدار  عى  اإذاعية  وامسلسات  والسهرات 
العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لأسف  ولكن 
امشاركات  جميع  حر  يصعب  وبالتاي  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة 
اإذاعية الكثرة وامتنوعة لهذه الفنانة القديرة التي ساهمت ي إثراء 
ومن  الدرامية،  واأعال  امنوعات  برامج  من  بكثر  امرية  اإذاعة 
العريس، خطيبة إساعيل يس، مطلوب  التالية: فن  بينها امسلسات 

شخصيات  الثاثة،  اأزواج  الشقي،  الولد  الحب،  ميكروب  حرامي، 
الديك  اليتيم،  مال  كده،  إا  كله  الحزينة،  القيثارة  مؤلف،  تبحث عن 
الرومي، زعبوط الخديوي، امؤلف اموهوب برغل خروب، أين تذهب 
زقزوق  ونعيمة،  حسن  بابايا،  قتلت  إلي  أنت  خاطبة،  إفاس  أمي، 

وأواده ي العيد، أبو الريش ي سوق العيش، الزبال.

التلفزيونية مشاركاتها  أهم  ثالثا: 
الثانوية  اأدوار  من  كبر  عدد  بأداء  حمدي  وداد  الفنانة  قامت 
اإرسال  بدايات  منذ  التلفزيونية  وامسلسات  والتمثيليات  بالسهرات 
الرمو،  التالية:  امسلسات  مشاركاتها  قامة  وتضم  تقريبا،  التلفزيوي 
قرية الرعب، عباس وحكايته مع الناس، رفقا أيها اأبناء، عواصف، أيها 
الحب ا تهجري، الحلوة، أبواب امدينة )ج1، 2(، الحواجز الزجاجية، 
)ج1،  الطاحونة  غوايش،  وهي،  هو  حكايات  الخريف،  ي  الحب 
يعلم،  من  أول  الزوجة  السجن،  إى  الهروب  غرباء،  لكن  أزواج   ،)2
أما  الفنجري،  لعبة  فرصة،  البحث عن  )ج3(،  الحلمية  لياي  الزنكلوي، 
عائلية، رجل ريف  الروح، صورة  دنيا ماي، عودة  يا  حكاية، ماي 
جدا، وا يزال الحب مستمرا، درس مستمر، ر اأرض، وذلك بخاف 
اأخر،  امستند  بينها:  ومن  التلفزيونية  والسهرات  التمثيليات  بعض 
الحلقة  صغرة،  أحام  التاكي،  سواق  خراء،  قلوب  العروسة،  مهر 

امفقودة، من حال إى حال، بنسيون عديلة.

المسرحية مشاركاتها  رابعا: 
انضمت الفنانة وداد حمدي ي بداية حياتها الفنية إى فرقة »امرح 
ذلك  بعد  انتقلت  ثم  سنوات،  لعدة  بها  بالعمل  واستمرت  القومي«، 
و»أنصار  الحر«  »امرح  فرق:  أهمها  من  أخرى  فرق  بعدة  للعمل 
التمثيل والسينا«، »الريحاي« حتى أصبحت إحدى الدعائم اأساسية 
لكل منهم، وبعد ذلك شاركت ي عروض عدة فرق كرى، ومن أهمها: 
رصد  مكنه  امرحي  مسارها  وامتتبع  و»الهنيدي«،  الخيام«  »عمر 
أدوار  وبعض  امتميزة  الرئيسية  اأدوار  ببعض  النجوم  لكبار  مشاركتها 
الفرق  بكرى  امتميزة  امرحيات  من  كبر  بعدد  الثانوية  البطولة 
إلي  الناس  درويش،  سيد  مرحيات:  أدوارها  بينها  ومن  امرحية، 
ما  من  شقة،  لقى  واحد  الخاطبة،  عام،  قطاع  أفندي  عطوة  تحت، 

يحبش زوبة، مر حنة، عرين فرخة وديك، أنهم يقتلون الحمر.
التاريخي  للتسلسل  طبقا  امرحية  أعالها  تصنيف  ومكن  هذا 

واختاف الفرق وطبيعة اإنتاج، كا يي:
1 - بفرق مسارح الدولة:

سكرترها  ويونس،  عزيزة   ،)1944( شهرزاد  القومي«:  »امرح   -  
الخاص )1945(، ليلة من ألف ليلة )1949(، أم رتيبة )1952(.

أختي   ،)1962( امسدود  الطريق  قرية،  ثورة  الحديث«:  »امرح   -  
سميحة، روض الفرج )1963(، سيد درويش، طربوش للبيع )1965(.

 - »امرح العامي«: الخاطبة )1964(، بلدتنا )1965(.
 - »امرح الكوميدي«: عطوة أفندي قطاع عام )1969(.

2 - بفرق القطاع الخاص:
القمر  أفول   ،)1944( العام  امفتش   ،)1943( فاوست  »الطليعة«:   -  

.)1945(
الناس   ،)1955( امغاطيس   ،)1953( برما  حسبة  الحر«:  »امرح   -  

إلي تحت )1956(.
 - »أنصار التمثيل والسينا«: 24 ساعة جواز )1955(، كسبنا القضية 

.)1960(
 - »الريحاي«: الستات ما يعرفوش يكدبوا )1961(، الدنيا ما تضحك، 

من ما يحبش زوبة )1978(، واحد لقى شقة )1979(.
الحمر  يقتلون  أنهم  حنة،  مر  الحب،  أسمها  لعبة  الخيام«:  »عمر   -  

.)1974(
 - ببعض الفرق الخاصة: 20 فرخة وديك )فرقة »الهنيدي« - 1976(، 
عرة عى باب الوزير )فرقة »الفور إم« - 1984(، وذلك بخاف بعض 
»امرحيات امصورة« ومن بينها: الجيل إلي جاي، صورة ملهاش أصل، 

اأستاذين محسن، حلوة يا دنيا، ليلة من ألف ليلة، قمبيز.
من  نخبة  مع  التعاون  فرصة  السابقة  امرحيات  لها  أتاحت  وقد 
اأساتذة:  بينهم  ومن  لها،  امعرة  اأجيال  مختلف  مثلون  امخرجن 
زي طليات، فتوح نشاطي، أحمد عام، السيد بدير، محمود السباع، 
محمود  توفيق،  محمد  سكر،  إبراهيم  الدمرداش،  نور  توفيق،  محمد 
امنعم مدبوي،  عبد  يوسف، محمود مري،  كامل  السباع، كال يس، 
العصفوري،  سمر  راي،  السيد  السام،  عبد  حسن  الرقاوي،  جال 
فهمي  صايغ،  روبر  السيد،  إبراهيم  مختار،  محمود  كال،  حسن 

الخوي، عبد الغني زي، عادل صادق.

بطعنها  قام  ريجسر،  يد  عام 1994 عى  مارس  قتلت ي 26  حيث 
إدانته  تم  وقد  والبطن،  والصدر  العنق  ي  طعنة  وثاثن  خمسا 

وإعدامه احقا.
اختاف  طبقا  الفنية  مشاركاته  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 
الزمني كا  تلفزيون( وللتتابع  إذاعة  الفنية )سينا مرح  القنوات 

يي:

السينمائية مشاركاتها  أوا: 
نجحت الفنانة وداد حمدي ي أن تصنع لنفسها مساحة مميزة جدا 
متميزة  نخبة  ببطولتها  شارك  التي  امهمة  اأفام  من  كبر  عدد  ي 
من  جدا  كبر  عدد  تجسيد  فرصة  لها  أتاح  ما  النجوم،  كبار  من 
خال  فيلا  وخمسن  مائة  من  يقرب  فيا  امساعدة  الشخصيات 
إى   1945 عام  من  الفرة  خال  )بالتحديد  تقريبا  عاما  خمسن 
الدين  نور  ابنتي،  التالية:  اأفام  أعالها  قامة  وتضم   ،)1996 عام 
أول   ،)1945( وعبلة  عنر  أي،  جناه  هذا   ،)1944( الثاثة  والبحارة 
نظرة، ضحايا امدينة، الخمسة جنيه، أحمر شفايف )1946(، قبلني 
عاشت  مر،  فتح  حسن،  الشاطر   ،)1947( الثاثة  العرسان  أي،  يا 
طاق  الرقص،  أحب  موت،  ا  حب  امجهول،  امستقبل  الظام،  ي 
جهنم  أجازة ي  واملح،  العيش  كده،  الستات   ،)1948( هانم  سعاد 
اأربعة،  جوز  الغرام،  شاطئ   ،14 قمر  الرجالة،  من  آه   ،)1949(
اأفاكاتو  امليونر،  الغرام،  مكتب  من،  بنت  أنا  زهر،  يا  معلهش 
ي  الحب  امحبوب،  بلد  غرامي،  ضحيت   ،)1950( البطل  مديحة، 
خطر، حاي قنبلة ذرية، لك يوم يا ظام، وهيبة ملكة الغجر، ليلة 
حبيب  سلم،  تعاى  التليفون،  الحنة، ساعة  ليلة  الغرام،  ورد  غرام، 
الزفاف،  صورة   ،)1951( اماي  أنا  فرجت،  شباب،  طيش  الروح، 
ونار،  جنة  اليتامى،  أموال  من،  بنت  أنا  عقلك،  إديني  كيفك،  عى 
القلب،  بر، حبيب  الر ي  الحب،  ياحاوة   ،13 رقم  امنزل  زينب، 
امهرج الكبر، ظلمت روحي، امساكن، آمنت بالله، اإمان )1952(، 
الحموات  عبده،  عم  عفريت  جنيه،  مليون  الجبن،  عى  مكتوب 
الفاتنات، نافذة عى الجنة، ابن لإيجار، السيد البدوي، غرام بثينة، 
طريق السعادة، ريك حياي، اشهدوا يا ناس، حظك هذا اأسبوع، 
قلوب  أبريل،  كدبة  الرمال،  ي  آثار   ،)1953( وفاء  رجال،  با  نساء 
اأستاذ رف،  فالح ومحتاس،  الحسينية،  فتوات  الناس، من هواك، 
مع  موعد  حواء،  بنات  اأيام،  مرت  والبنون،  امال  العشاق،  قرية 
من  أمريكاي  واحد،  العمر  مراي،  خطف  حنفي،  اآنسة  السعادة، 
طنطا، أربع بنات وضابط، بنت الجران، الحياة الحب، رف البنت، 
يا ظامني، الناس مقامات )1954(، حب ودموع، عاشق الروح، لحن 
الوفاء، بنادي عليك، قصة حبي، ثورة امدينة، ي سبيل الحرية، الله 
العمر  أماي  إبليس،  مع  موعد  بقليله،  من رى  الحب،  لياي  معنا، 
زوجتي،  قتلت  الساء،  معجزة  القاتل،  من  وإعدام،  )1955(، حب 
طريق  أبدا،  أبي  لن   ،)1956( العام  امفتش  الصغرة،  العروسة 
النار،  ي  السابحة  املذات،  وكر  اأحام،  أرض  أحامي،  فتى  اأمل، 
)1957(، رحمة من الساء، امعلمة، ساحر النساء، بنت 17، الطريق 
العذراء، مجرم ي  الزوجة  الليل،  امسدود، حب من نار، سواق نص 
اأيام )1958(، قلب يحرق، حسن ونعيمة، كل دقة ي  أجازة، مع 
محرمات،  نساء  رتيبة،  أم  للحب،  عاشت  النار،  ي  السابحة  قلبي، 



    

اأوبرا امرية  دار  احتفال  الدايم  إيناس عبد  د,  الثقافة  شهدت وزير 
ضمن  قدم  والذي  الحديث،  امرحي  الرقص  لفرقة  الفي  باليوبيل 
وإخراج  تصميم  من  “ايكاروس”  الراقص  امرحي  العرض  فعالياته 
وليد عوي مؤسس الفرقة والذي كرمته عبد الدايم باهدائع درع الوبرا 

التذكاري تقديرا مسرته الفنية .
وامبدعن  للفنون  الذهبية  البوابة  هى  مر  ان  عوي  وليد  الفنان  قال 
قرن  ربع  الفرقة خال  نجاح مسرة  من ساهم ى  لكل  بالشكر  وتوجه 
من الزمان مؤكدا عى أنه سيظل يرقص ان الكون يرقص كا قال جال 
باليوبيل  ااحتفال  خال  بالتكريم  سعادته  عن  الرومي،وعر  الدين 

الفي للفرقة التى أسسها منذ 25 عام .
اهم  ولقطات  الفرقة  تاريخ  يرصد  تسجيي  فيلم  بعرض  ااحتفال  بدأ 
محطاتها الفنية ، اعقبه عرض “ايكاروس” اول عرض الذي شهد ميادها 
الت  العروض  من  وهو  عوى  وليد  ومخرجه  مصممه  جديدة  برؤية 
اأوى مهرجان  الدورات  إبان  امرحية  اأوساط  واسعا ي  اثارت جدا 
الطموح  فكرة  يتناول  والذى  التجريبي،  للمرح  الدوي  القاهرة 
ااسم  نفس  تحمل  التى  القدمة  اليونانية  ااسطورة  مستلهًا  واارتقاء 
أباه ي متاهة جزيرة  امحتجز مع  ابن ديدالوس  ايكاروس  وتدور حول 
الهرب من خال  فيحاوا  الجزيرة  ملك  مينوس  لها من  كعقابا  كريت 
من  هروبها  واثناء  بالشمع  ظهريها  عى  ثبتاها  بأجنحة  ااستعانة 
امنفى حلق إيكاروس قريبا من الشمس متجاها نصيحة والده فسقط 

ريعا بعد ان أذابت أشعة الشمس ااجنحة .

يذكر ان فرقة الرقص امرحي الحديث تأسست عام 1993 وتعد ااوي 
من  عوي  وليد  الفنان  تكليف  وتم  العري  والعام  مر  ي  نوعها  من 
وانطلقت  لها  فنيا  ومديرا  ومصمم  كمخرج  بالعمل  الثقافة  وزارة  قبل 
تناولتها  التى  اموضوعات  عن  نتج  كبر  نجاحاً  خالها  لتحقق  مسرتها 
اافكار  من  وغرها  والعربية  امرية  والحضارة  الفنون  ى  العروض 

امبتكرة وامتجددة .
بيجار  موريس  العامي  امخرج  يد  عي  تتلمذ  عوي  وليد  الفنان  اما 
دراسته  بعد  بروكسل  ي  الناجحة  العروض  من  العديد  ي  معه  وعمل 
التشكيلية ي ااكادمية املكية للفنون الجميلة  الجرافيك والفنون  لفن 
للرقص  فرقة  اول  بتاسيس  تكليفه  تم   1993 عام  وي   ، بروكسل  ي 
ي  نوعها  من  ااوي  تعد  والتي  امرية  ااوبرا  بدار  الحديث  مرحي 
اكر  باخراج  قام  اي 2012   1993 عام  من  الفرة  العرى وخال  الوطن 
من ثاثن عمل مع الفرقة بااضافة اي العديد من ااحتفاات القومية 
تكرمات  عدة  عي  وحصل  العري  امرح  موسوعة  ى  اسمه  ادرج   ،
اليه  اسندت   2009 عام   ، اعاله  مجمل  عن  واجنبية  مرية  واوسمة 
عرض  باخرج  وقام  للراث  الرق  فرسان  لفرقة  الفنى  امدير  مهمة 
الشارع ااعظم الذي افتتح به ااحتفاات باختيار امنامه عاصمة ثقافية 
، بعدها قام بتصميم عرض عصفور النار لفرقة باليه اوبرا القاهرة عام 
2014 وعرض ابن بطوطة لفرقة باليه صوفيا سيتي بااوبرا السلطانيه ي 

مسقط ) عان ( عام 2015.
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مشهد 

من  واحد  الشباي،  للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان 
الثالثة  الوليدة، وها هو قد خطا خطوته  امهرجانات امرحية 
التي مكن معها أن نشر للمسئولن عنه ببعض ماحظاتنا التي 

نتمنى أن تساهم ي استمراره ما يليق باسمه وهدفه.
بداية نؤكد أن عقد مؤمر مرحي ي مدينة رم الشيخ ذات 
نجاحه  أسباب  داخله  ي  يحمل  اختيار  هو  الخاصة،  الطبيعة 
كيفية  عى  النتيجة  وتتوقف  نفسه،  اآن  ي  فشله  وأسباب 
الشيخ  فمدينة رم  تجاهلها.  أو  الطبيعة  هذه  من  ااستفادة 
 - السياحة، أي أن جمهورها  كا نعلم هي مدينة تعتمد عى 
ااستجام  إى  يسعى  – هو جمهور  ثم جمهور عروضها  ومن 
أن  عى  اتفقنا  ما  فإذا  الهدف.  هذا  يري  جديد  عن  والبحث 
هو  مرحي،  مهرجان  لعقد  امكان  هذا  اختيار  أهداف  رأس 
للباد  جيدة  صورة  يعطي  عريق  فن  عر  السياحي  الرويج 
خصوصية  ي  التفكر  من  بد  فا  الشائعة،  الصورة  تدحض 
أماكن  وكذلك  امهرجان  هذا  ي  امشاركة  العروض  لنوعية 
السياحي،  )الرويج  امزدوج  الهدف  تحقق  أجل  من  عرضها، 

والتنشيط امرحي(.
مسئولو  ضمها  التي  النوعية  عند  سنتوقف  تحديدا  وهنا 
)عروض  عليها  نطلق  أن  مكن  التي  لفعالياته،  امهرجان 
الفضاءات امفتوحة(، والتي تتمثل ي عروض )الشاطئ وامقهى 
هي  تحديدا  العروض  هذه  إن  ونقول  وغرها(.  والسوق.. 
فجمهور رم  هامشه.  ا  امهرجان  قلب  تكون  أن  يجب  التي 
الشيخ )السياحي( لن يذهب مشاهدة عرض مرحي ي قاعة 
مغلقة، وخصوصا إذا ما كانت هذه القاعة غر مؤهلة للعروض 

امرحية، وأقرب إى قاعات ااجتاعات أو ااحتفاات، ومها 
حاول مسئولو امهرجان إعادة تجهيزها استقبال عرض مرحي 
أنه يحتاج إى تجهيزات خاصة عى رأسها وضع  نعلم جميعنا 
امرحي  العرض  أوليات  إى  طبعا  باإضافة  امتفرجن،  مقاعد 

كالكواليس ومصادر اإضاءة وغرها.
يهتم  أن  الشيخ  رم  مهرجان  عى  إن  قلنا  وغره،  كله  لذلك 
ا  الجمهور  إى  يذهب  أن  امفتوحة،  اأماكن  بعروض  أكر 
امشاهدة  عنار  من  الكثر  يفتقد  مكان  إى  يستدعيه  أن 
مهرجان  سينجح  الخصوصية،  بتحقق هذه  أنه  ونظن  امريحة. 
رم الشيخ ي إثراء الحركة امرحية امرية، ما سيعرضه من 
امري ي  امرح  شباب  منها  يستفيد  عامية،  شبابية  تجارب 
إقامة عروض نحتاجها اآن ي ظل ما يعانيه معار مرحنا من 
إغاق إما بسبب عدم توفر ما يطلقون عليه )الحاية امدنية(، 
أو بسبب عزوف الجمهور عن ارتياد امسارح لعوامل اجتاعية 

وفنية كثرة.
إذا ما اتفقنا عى ذلك، فعلينا أن مد التغير إى بقية فعاليات 
التدريبية  والورش  الفكرية  الندوات  تهتم  كأن  امهرجان، 
خراء  نستقدم  أن  معنى  العنار؛  بهذه  للمهرجان  امصاحبة 
خراء  مع  ليتبادلوا  امفتوحة،  العروض  فنون  ي  ومتخصصن 
ومتخصصن مرين التفكر ي كيفية إثراء وتطوير فنون هذا 
النوع من العروض. وأيضا نسعى إى استقدام أصحاب الخرات 
العامية ي هذا امجال ليعقدوا ورشا ومخترات تدريبية تخص 
امجال  هذا  ي  ملحة  أسئلة  عن  وتجيب  العرض،  هذا  فنون 
تخص طبيعة ممثل الشارع: حلول سينوغرافيا امكان امفتوح، 

بها  ليستفيد  امفتوح..،  العرض  استعراضات  مصمم  مؤهات 
شبابنا وينطلق من معمل رم الشيخ إى حيث تنفيذ عروض 
مرحية يذهب بها إى جمهوره امري ي أماكنه عى امتداد 

محافظات مر.
اأوى،  عن  أهمية  تقل  ا  نظنها  التي  الثانية  اماحظة  أما 
مرحي  مهرجان  يقوم  أن  فمعنى  التكرمات.  ملمح  فتخص 
يعي  أنه  بد  فا  بتكريم شخصيات مرحية،  )الشباي(  عنوانه 
أن الهدف من التكريم وااحتفاء هو تسليط الضوء عى قيمة 
مرحية يرى أنها صالحة لتكون قدوة لشباب امرحين. وهنا 
أن  رم  مهرجان  يسعى  الذي  امعنى  عن  نتساءل  أن  علينا 
عبد  مثل أرف  أساء  يكرم  امرحين حن  شباب  إى  يهديه 
الباقي، ومحمد هنيدي، ومصطفى خاطر... و.. و.. وقد يكون 

امكرم امقبل هو صاروخ الكوميديا )عي ربيع(!!
مهرجان  تطوير  نحو  السعي  هذا  دون  من  أنه  أظن  وأخرا.. 
رم الشيخ الدوي، سيتوقف امهرجان عند كونه مجرد تجميع 
امشرك  للملمح  فاقدة  مختلفة،  بلدان  من  مختلفة  لعروض 
أظن  كا  امرية..  امرحية  الحركة  يري  أنه  يفرض  الذي 
سيتحول  التكريم،  ودافع  منطق  ي  التفكر  إعادة  بدون  أنه 
يزينها  امرحين  بعض  استجام  نزهة  مجرد  إى  امهرجان 
الصور. فيفسد  امراهقون التقاط  يتحلق حوله  )نجم(  حضور 

بالتاي هدف امهرجان )الشباي(.
الثاث،  الدورات  ي  تم  ما  لنتأمل  قليا  نتوقف  هل  واآن.. 
ويتجمد؟..  يستقر  أن  قبل  امهرجان  مسار  تقويم  إى  ونسعى 

أثق أننا سنفعل.
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