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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
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أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 
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إطار  ي  أنه  لها  بيان  ي  الثقافة  قصور  بهيئة  للمرح  العامة  اإدارة  أكدت 
الختامية لفرق  لتنفيذ امهرجانات    - السيد  - برئاسة د. صبحي  سعي اادارة 
يوم  يكون  أن  تقرر  فقد  امقبل  مايو  شهر  من  الثاي  النصف  خال  اأقاليم 
ااثنن ٣٠ ابريل ٢٠١٨ هو اموعد النهاي امشاهدات لجان التحكيم للعروض 

امرشحة للمشاركة ي امهرجانات الختامية 
اموسم  عروض  بقية  مشاهدة  اللجان  تستكمل  سوف  أنه  البيان  وأوضح 
امرحي التي لن تلحق بذلك اموعد ولكن دون أن يكون لتلك العروض الحق 

ي الرشيح للمشاركة ي امهرجانات الختامية

رنا رأفت

تستعد فرقه امرح الحديث لتقديم العرض امرحي »أمر تكليف« للمخرج 
باسم قناوي. 

الحديث: يجري اآن امخرج  الفنان أرف طلبة مدير عام فرقه امرح  قال 
عرضه  امقرر  من  الذي  تكليف«  »أمر  لعرض  النهائية  الروفات  قناوي  باسم 
البالون  الحاي عى قاعة صاح جاهن مرح  الشهر  الثاي من  النصف  خال 

بالعجوزة. 
الجيش امري وتاريخه  إنجازات  العرض تدور حول  أضاف طلبة أن أحداث 
ذاته،  السياق  وي  التاريخ.  مدار  عى  الصهيوي  العدو  من  وموقفه  امرف 
من  للوطن  الكامل  الدعم  عى  الفني  والبيت  الثقافة  وزارة  طلبة حرص  أكد 
خال تقديم عروض وطنية تخاطب الشباب الصاعد من أبناء الوطن ومدهم 
»اعرف  مبادرة  عروض  ضمن  تكليف«  »أمر  ويقدم  وامعلومات.  بالحقائق 
طلبة  أعلن  كا  اماي.  العام  للمرح  الفني  البيت  أطلقها  التي  جيشك« 
عودة العرض امرحي »فرصه سعيدة« أحمد بدير مرة أخرى ي عيد الفطر 
العرض  الذي حققه  النجاح  بعد  وذلك  اإسكندرية،  أحد مسارح  امبارك عى 

خال فرة عرضه ي الفرة اماضية.

محمود عبد العزيز

خطاب سيد  اسم  تكريم 
الجنوب بمسرح 

فيصل«  أول  من  والنساء  بواق  من  »الرجال 
بالهوسابر

أبريل   30
الي  العروض  لتقييم  موعد  آخر 

الختامية بالمهرجانات  سوف تشارك 

طلبة:  أشرف 
المصري الجيش  بطوات 

أيام خال  تكليف«..  »أمر  في 

يقام  الذي  الجنوب  لشباب  الثالث  امرحي  امهرجان  إدارة  أعلنت 
ي محافظة أسوان ي الفرة من ٢٣: ٢٨ أبريل ٢٠١٨ عن تكريم اسم 
اأسبق،  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  د. سيد خطاب  الراحل 
حفل  ي  فرح،  شاذي  وامخرج  حسن،  سامح  الكوميدي  والفنان 
والرياضة،  والشباب  الثقافة  وزاري  برعاية  يقام  امهرجان  اافتتاح. 
ومجلة  وجامعتها  أسوان  ومحافظة  وحراء،  الخر  مر  ومؤسستي 
أن  امهرجان  رئيس  الهواري  هيثم  الفني  الناقد  أوضح  الكواكب. 
الراحل د. سيد خطاب لدوره ي دعم ورعاية امهرجان  تكريم اسم 
شاب  كوميدي  نجم  فهو  حسن  سامح  الفنان  أما  فكرة.  كان  منذ 
اأعال  من  كبرا  عددا  وقدم  اأعى،  مثلهم  الجنوب  شباب  يعتره 
الدولة  جائزة  عى  الحائز  فرح  شاذي  امخرج  تكريم  أما  امرحية. 
التشجيعية، فأعاله امرحية التي لها تأثر كبر ي الحياة امرحية 

ي الجنوب.

حياة حسن

من  »الرجال  عرض  لتقديم  ميكا  حسن  محمد  امخرج  يستعد 
ي  وذلك  الهوسابر,  فيصل« عى مرح  أول  من  والنساء  بواق 
وقال محمد حسن  إيهاب معوض،  تأليف  الحاي،  أبريل  من   ٢6
العاقات  عن  تتحدث  العرض  أحداث  إن  العرض  مخرج  ميكا 
خاص،  بشكل  العائلية  والحياة  عام،  بشكل  وامرأة  الرجل  بن 
بعاقة  أشبه  امري  امجتمع  ي  والزوجة  الزوج  عاقة  مضيفا: 
منها  كل  يزعج  كيف  التفكر  ي  أوقاتها  يقضيان  بالفأر،  القط 

أنه اأفضل.. العرض ديكور  اآخر، وكيف يثبت كل منها لآخر 
امنعم, موسيقى حسام حسن وجار, إضاءة محمد  محمد عبد 
عبد امنعم, مابس فريق العمل, غناء نرمن حسن، بطولة: حازم 
خالد,  آية  طارق,  يوسف  الجندي،  كريم  حامد،  كريم  مانجه، 
أساء خالد، آية جاد، مصطفى عاد، مصطفى عبد الفتاح, باسم 

هشام, عبد الرحمن بيومي، حاتم، أحمد حسن, ماهر.

شياء سعيد
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القاهرة،  جزويت  مقر  ااجتاعي  للمرح  ناس  مدرسة  تستقبل 
الجسدي  الحي  ورشة  استكال  فورمان،  رونلن  اأمريي  امدرب 
الحاي  أبريل   24 ي  ينتهي  الذي  بامدرسة  الرابع  الفصل  برنامج 
حديقة  ي  للجمهور  الشارع  مرح  الجنجا«  »خيوط  عرض  بتقديم 
مر   1718 ودرب  الزبالن،  بحي  البيئة  حاية  وجمعية  اأزهر، 

القدمة.
مساحة  امدرسة  ناس:  مدرسة  الفني«  »امنسق  واي  مصطفى  قال 
عى  تعمل  امرح،  ومدارس  اأداء  فنون  مختلف  عى  للتدريب 
تجاوز امسافة بن امرح وامجتمع، وتقدم عروضها نتاج الورش التي 
إتاحة  بهدف  مر  وميادين  شوارع  من  عدد  ي  امتدربون  يتلقاها 
فن امرح لعامة الناس بعيدا عن ما اعتدنا عليه داما داخل قاعات 

العرض.
جذبني  ما  أكر  إن  فورمان:  رونلن  اأمريي  وامخرج  امدرب  وقال 
وخلق  الجسدي  الحي  ورشة  من  اأوى  امرحلة  خال  مر  ي 
الشخصيات، أن الدارسن مدرسة ناس من جنسيات مختلفة ومتازون 
دراسة  أن  من  الرغم  عى  والتعلم  والتمثيل  بامرح  بالشغف 

امرحلة  ي  هدي  كان  فورمان:  رونلن  تابع  مرحية.  غر  معظمهم 
الشخصية  تخيل  كيفية  عى  امتدربن  أساعد  أن  الورشة  من  اأوى 
امرحية من خال الجسد وكيفية التعرف عى أماط الجسد ومصادر 
تحاول  حيث  امري،  الشارع  ي  خاصة  وبصفة  الحياة  ي  الحركة 
الحياة  بأنفسهم كيف نعيش ي  يبحثوا  أن  امتدربن إى  الورشة دفع 
بلغة الجسد بعيدا عن اللغة الصوتية، وبهذا نسهم ي تطوير امقدرة 

لدى امتدربن عى خلق وأداء الشخصية الدرامية من الداخل.
أضاف: »خيوط الجنجا« عرض ارتجاي من خلق وأداء امتدربن، يقدم 
داخل  اليومية  رحلتهم  ي  امهاجرين  من  مجموعة  وحكايات  قصصا 
امجتمع.  ي  امتشابكة  العاقات  استعراض  محاولة  ي  مجتمعهم، 
مختلفة  مرحية  أفضية  ي  الشارع  لجمهور  العرض  قدم  تابع: 
العرض بتنمية  بناء هذا  الثانية إعادة  ومتنوعة، وسنحاول ي امرحلة 
بعد  قبل  من  بالعرض  قدمت  التي  الدرامية  الشخصيات  وتطوير 

استكال التدريبات ي هذه امرحلة من الورشة.

همت مصطفى

الجنجا«  »خيوط 
أبريل نهاية  الشارع  لجمهور 

تأليف  الكسان«  »اأراجوز  مرحية  شكر  كفر  ثقافة  بقر  الطفل  نادي  قدم 
ورش  ضمن   ، الحاي  أبريل   11 اأربعاء  القر  مرح  عى  وذلك  فهيم،  السيد 
جال،  أحمد  عمر،  يوسف  عمر،  ملك  جودة،  عاد  لؤي  بطولة  الطفل.  نوادي 
روق فرج، يارا ثابت، زياد عبد الواحد، رينب محمد ياسن، إراء السيد، مروة 

السيد، بسنت سام، أساء حسن، وسام محمود، مديحة محمود، إخراج مها بدر
يدعو  العمل  أن  امخرجة  الكسان، وتؤكد  اأراجوز  تدور أحداث امرحية حول 
للنشاط والعمل وااجتهاد، وأنه يقدم باأطفال ي محاوله لخلق جيل جديد ينمو 

عى حب امرح وقيم الفن الهادف.

مها بدر

الذي يعرض عي  العرض امرحي »اضحك ما موت«  بعد حواي أسبوع من مد 
القومي موسم جديد  يتوقف العرض بشكل مفاجيء بسبب وعكة صحية أمت 

بالفنان محمود الجندي انتقل عى اثرها للعناية امركزة .
العاجل  الشفاء  الجندي  محمود  الكبر  للنجم  أمني  السيد:  عصام  امخرج  قال 
وخروجه  من العناية امركزة بألف سامه حتي يطأن عليه كل محبيه وجمهوره  

وأوضح السيد أن العرض قد تم مده  موسم جديد كان ينتهي ي منتصف أبريل 
امد   الغاء  تم  الجندي   الفنان محمود  لها  تعرض  التي  الصحية  الوعكه   وبسبب 
مونديال  بعد  أخرى  مرة  يعود  أن  عي  الحالية،  الفرة  ي  نهائياً  العرض  وتوقف 

روسيا 
ووجه السيد الشكر للفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عى دعمها امستمر 
وقال   ، توقف  فرة  بعد  القومي  امرح  عودة  من  موقفها  وعي  الدولة  مرح 

لواها ماكان افتتح امرح القومي مرة أخرى حتى اآن .
امخرج  من  لكل  الشكر  السيد  عصام  امخرج  وجه  نفسه  السياق  نفس  وي 
مدير  إساعيل  يوسف  والفنان  امرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل 
وخروجه  العرض  لنجاح  الجهد  كل  وبذل  ااستضافه  حسن  عي  القومي  امرح 

بهذا الشكل .

محمود عبد العزيز

الدمى«  العرض امرحي »رحلة مع  الطفل بقر ثقافة سوهاج  قدم فريق مرح 
وليم،  أكرم  وتوماس  شهدي،  منر  توماس  مثيل  سوهاج،  ثقافة  قر  مرح  عى 
وعبد الله السيد أحمد، ومحمد جال الدين، ورغد الصحراوي أحمد، وأدهم هشام 

إبراهيم، ورضوي محمود محمد.
قال مخرج العرض محمود شلبي: إن »رحلة مع الدمى« يناقش مفهوم الذكاء لدى 
اأطفال، ويقدم الطفل بوصفه القائد امسيطر بعقله وليس بالشخصيات الكارتونية 
لأطفال  بورشة  النص  كتابة  مت  أضاف:  اإعام.  وسائل  طريق  عن  يعرفها  التي 
توزيع  الحان خالد حبي،  أبو طالب،  أشعار: هاي  أحمد محسن،  الكاتب  بإراف 
موسيقي عادل موي، غناء آاء محمد وأدهم هشام، ميكاج توماس عاد، تصميم 

وتنفيذ ديكور اأطفال بقيادة جرجس فادي ومينا عوضيه ويوسف أني. 
حنان  الطفل  قر  ومدير  إساعيل،  خالد  الثقافة  قر  عام  مدير  العرض  حر 

محسن.

شياء الفيومى

الكسان« »اأراجوز 
شكر بكفر   

ياجندي  سامتك 

الدمى«.. مع  »رحلة 
سوهاج أطفال    

زهور باقة  يقدم  الطليعة  مسرح 
الله  خر  شريف  للفنان 

غادر الفنان ريف خر الله الرعاية امركزة اأسبوع اماي، وكان الفنان قد تعرض 
شادي  الفنان  قدم  امناسبة  وبهذه  إصابات،  بعدة  إثره  عى  أصيب  سيارة،  لحادث 
العاملن  وتهنئة  تهنئته  وقدم  للفنان  الزهور  من  باقة  الطليعة  مرح  مدير  رور 
بامرح عى سامته، ووصف رور الفنان بأنه إنسان ذو خلق يتمتع بحب الناس 

والجمهور واحرام الجميع، ومنى أن يتم الله شفاءه وأن يعود لفنه.
يذكر أن الفنان ريف خر الله كان قد انتهى منذ أسبوعن من أداء دوره ي عرض 
الطليعة،  مرح  إنتاج  من  مني،  السعيد  وإخراج  عثان  سامح  تأليف  »يوترن« 

وحظي العرض بإقبال جاهري ومردود نقدي كبر.

محمود عبد العزيز

مرح  خشبة  عى  دواير  سبع  فرقة  قدمت 
مرحين  عرضن  الحاي،  أبريل   12 رومانس، 
عرض  حرامي«.  و«هاملت  اموت«  »أشعار  ها 
»أشعار اموت« نتاج ورشة مثيل وتأليف أعضاء 
فهي  حرامي«  »هاملت  مرحية  أما  الفريق، 

إعداد عن مرحية هاملت.
مصطفى  محمد  اموت«  »أشعار  عرض  مخرج 
الحرب  آثار  حول  العرض  أحداث  تدور  قال: 
والدمار التي تخلفه. مخرج منفذ العرض عمرو 
عمرو  مصطفى،  محمد  موسيقي  إعداد  مجدي, 
مجدي, ألحان أحمد حسن، بطولة أحمد طارق، 
سارة  الداي،  داليا  السيد،  ريم  موى،  حسن 
مسلم، عاصم سعيد، عمر مهدي، عمرو مجدي، 
عبد  محمود  محمد  محمد جال,  السيد,  كريم 
العزيز, مهند عبد الصبور، ندى مجدي، نورهان 
وليد  طنطاوي،  هاي  منتر،  نورهان  أحمد، 

سيد.
أما عرض »هاملت حرامي«، فمن إخراج محمد 
محمود عبد العزيز، مخرج منفذ عمرو مجدي، 
ألحان  العزيز،  عبد  محمود  محمد  موسيقى 

معتز موى.

شياء سعيد

»عرضان في واحد«
مسرح  على   
رومانس
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ا  اجتاعي  حدث  »امرح  ونوس  الله  سعد  يقول 
عليه  تحرص  ما  ذلك  الجمهور«،  بوجود  إا  يكتمل 
ي  بامجان  تقدم  وهي  الجاهرية،  الثقافة  عروض 
للجمهور«..  »امرح  شعار  تحت  أقاليم مر،  مختلف 

استكاا متابعتنا لهذه العروض نقدم تلك اإطالة.
عرضها  اماي  مارس  القومية  امنصورة  فرقة  اختتمت 
بقر  امكشوف  امرح  عى  القلعة”  “رجل  امرحي 
ثقافة امنصورة، وجسد العرض »قصة كفاح شعب مر 
ضد حكم اأتراك مر، وكيفية مواجهة عمر مكرم للواي 
واإنجليز  الفرنسين  ضد  كفاحهم  وكذلك  باشا  خورشيد 
فتحي،  رجاي  مثيل:  العرض  عي«  محمد  ومساندتهم 
شياء  البحري،  محمد  عودة،  أرف  حسنن،  فيفي 
هبة  يونس،  سمر  خالد،  خري  محمود،  خالد  فاروق، 
الوهاب  عبد  أشعار  محمد،  تامر  محسن  مينا  جال، 
عي، ألحان رجب الشاذي، رؤية تشكيلية وتنفيذ ديكور 
خليفة،  هادي  وإكسسوار  استايلست  قطامش،  شادي 
عي،  أمن  استعراضات  مناع،  مالك  والدعاية  البامفلت 

تأليف أبو العا الساموي، وإخراج خالد حسونة.
كا اختتمت فرقة بيت ثقافة السادات امرحية بإقليم 
مدير  برئاسة  امنوفية  فرع  الثقاي  الدلتا  ووسط  غرب 
عام فرع ثقافة امنوفية صري عبد الرحمن لياي العرض 
امرحي “دهيبة” 4 أبريل اماي، وقال يوسف النقيب 
الجنوب  ثقافة  طابع  يحمل  العرض  العرض:  مخرج 
نقل  ترتكز عى  ورؤية  بوعي  وقدمته كمرحي  وتراثها 
الراث والثقافة من بيئة لبيئة أخرى داخل مجتمع ثري 
باآداب والفنون، لخلق وعي لدى أفراد امجتمع امري 
عادات  لنقل  وكمحاولة  براثهم  متباعدة  أقاليم  ي 
وطقوس ولهجة الجنوب إى أهل الدلتا. “دهيبة” مثيل: 
محمد  سامة،  أحمد  الحق،  عبد  محمد  خاطر،  أمرة 
طارق، محمود طارق، نضال محمود، كريم راج، عمر 
السناري،  مها  أرف،  آية  الكريم،  عبد  مراد  هاشم،  أبو 
وفاء ماي،  العزيز،  عبد  منة محمد، منى  أمرة خاطر، 
محمد كرم، أحمد عاء، محمد أمن، مصطفى الشراوي، 

أمرة بكر، طارق سامة. 
تنفيذ  ماي،  وفاء  مابس  مرعي،  مجدي  محمد  ديكور 
اموسيقى أحمد عاء، إضاءة عاء  ديكور محمد طارق، 

الكاشف، تأليف شاذي فرح.
والثورة الحب  لعبة 

“لعبة  امرحي  العرض  طلخا  ثقافة  بيت  اختتم  كذلك 
الحاي.  أبريل   9 طلخا  ساد  بنادي  والثورة”  الحب 
وعدم  الظلم  مواجهة  فكرة  العرض  أحداث  تناولت 
تخدع  لعبة  مجرد  الحكم  كري  بأن  والوعي  الخوف 
أن  عى  العرض  ويحرض  الغرور،  ي  وتوقعه  صاحبها 
مدحت،  وديع،  بديع  مثيل:  الرعية.  من  الحاكم  يقرب 
عبد  عي  أشعار  إمام،  نور  حلمي،  أحمد  عطية،  مني 
أحمد  استعراضات  عارف،  ذي  أحمد  ألحان  العزيز، 
وإخراج  عصمت،  رياض  تأليف  العظيم،  عبد  السيد 

محمد فتحي.
المواجهة في  وداد 

غرب  بإقليم  مطروح  ثقافة  قر  فرقة  اختتمت  كا 
ووسط الدلتا العرض امرحي “وداد” 15 أبريل الحاي، 
النر  الوحيد بن  الفرق  النوي إن  وقال امخرج ريف 
والهزمة يكمن ي عدم ااستسام.. فهل تستطيع )وداد( 
يطرحه  أن  يحاول  ما  هذا  الر..  عى  فتنر  تقاوم  أن 
بدور  ومابس  ديكور  العرض  “وداد”.  امرحي  العرض 
عبد  وألحان  موسيقى  امهدي،  إبراهيم  أشعار  النوي، 
حسن  إضاءة  أسامة،  عمرو  حري  تعبر  عباس،  امنعم 
شعبان، عن نص لبهيج إساعيل، دراماتورج شاذي فرح، 

إخراج ريف النوي.
السراب ملحمة 

الدلتا  رق  بإقليم  امرحية  غمر  ميت  فرقة  وقدمت 
مرح  عى  الراب”  “ملحمة  امرح  عرضها  الثقاي 
تناول  الحاي،  أبريل   14 نعان عاشور حتى  ثقافة  قر 

ي  أحدثه  الذي  والتغير  ااقتصادي  اانفتاح  العرض 
محمد،  يوسف  ديكور  اأخاقية،  وتركيبته  امجتمع 
موسيقى حسام العجوز، إضاءة عمرو عفر تأليف سعد 

الله ونوس، وإخراج محمد العدل.
من  قوص  فرقة  انتهت  قوص  ثقافة  قر  خشبة  وعى 
أبريل   7 اأدوار«  لكل  »ممثل  امرحي  العرض  تقديم 
عى  وتأثرها  السلطة  مشكلة  تناول  الذي  الحاي، 
غناي  كوميدي  إطار  ي  العرض  ويقدم  يتواها،  من 
استعراي. مثيل أحمد عي حجاج، عبد العاطي فاوي، 
أحمد  وهبي،  عي  خليل،  صابر  أحمد  إبراهيم،  عي 
حسن، محمد مختار، عمر فتحي، عمر محمود، محمود 
الحميد، موسيقى محمد حسام  عبد  بكري  أشعار  سيد. 
فراج  ديكور  أمن،  مصطفى  استعراضات  حسني،  الدين 
عبد  عاد  إخراج  كحيلة،  محمود  تأليف  الراي،  عبد 

العاطي.
الموسيقية الكراسي  لعبة 

القليوبية،  ثقافة  بفرع  بهتيم  ثقافة  قر  فرقة  وبدأت 
 12 اموسيقية«  الكراي  »لعبة  امرحي  العرض  تقديم 
مخرج  قال  ليال،  سبع  العرض  ويستمر  الحاي  أبريل 
الراع  يناقش  العرض  إن  الفتاح  عبد  محروس  العرض 
عى السلطة ي مجتمعات متنوعة، العرض مثيل محمد 
الرحيم،  عبد  حسني  الوهاب  عبد  دسوقي،  الفتاح  عبد 
جال ماهر سامة، حسني عادل، عبر أحمد إساعيل، 
عبد  الرحيم،  عبد  حسني  محمد  حسن،  حادة  محمد 

أمن  مري،  محمد  مري  الفتاح،  عبد  محروس  الفتاح 
محمد،  رضا  خالد  أحمد،  محمد  إبراهيم  عي،  محمد 
هدير  الله،  عطا  حنفي  محمد  معتمد،  يار  إمان 
رأفت محمد، محمد جمعة صابر، محمد رأفت محمد. 
محمد،  إبراهيم  سيد  ألحان  النبي،  عبد  عادل  أشعار 
استعراضات أحمد الدلة، ديكور ومابس أحمد حشيش، 
رامي  مرحية  إدارة  عبده،  مصطفى  ديكور  تنفيذ 
مخرج  حفني،  محمد  محروس،  الفتاح  عبد  موريس، 
صاح،  محمد  صوت  فني  حسني،  الوهاب  عبد  منفذ 

فني إضاءة خالد زي.
الدقهلية  ثقافة  فرع 

بنوادي  الخاصة  امرحية  العروض  أوى  وانطلقت 
فرع  الثقاي،  الدلتا  رق  إقليم  من  العام  لهذا  امرح 
مركز  مرح  عى  اماي  مارس   29 الدقهلية  ثقافة 
الشباب ميت غمر، حيث قدم العرض امرحي “جاءوا 
وإخراج  دومة،  أبو  محمود  د.  تأليف  غرقى”  إلينا 
»إكليل  امرحي  العرض  تقديم  أعقبة  توفيق.  محمود 

الغار« تأليف أسامة نور الدين إخراج محمد عبد الله.
تأليف  “زهرة”  امرحي  العرض  مارس   30 قدم  كا 
امرحي  والعرض  الفقي،  محمد  وإخراج  الحايك  عباس 
»راقصو القبور« تأليف محمد الربيني، وإخراج محمد 
عروضها  الدقهلية  ثقافة  واختتمت  حسن.  إبراهيم 
امرحين  بالعرضن  امرح،  نوادي  لتجارب  امرحية 
دينا  وإخراج  ويسكر،  آرنولد  تأليف  اأربعة«  »الفصول 

خالد  وإخراج  الصاوي،  خالد  تأليف  و»الدبلة«  عتاب، 
شكري.

ثقافة  فرع  عام  مدير  عمرة  عاطف  العروض  حر 
نعان  ثقافة  قر  مدير  خاطر  عاطف  د.  الدقهلية، 
ثقافة  بفرع  الفنية  اإدارة  مدير  حسن  ومروة  عاشور، 
ليليت  النقاد  من  التحكيم  لجنة  وتشكلت  الدقهلية، 
الصعيدي،  أحمد  والشاعر  امنعم،  عبد  محمد  د  فهمي، 
زاهر،  سمر  امخرج  من  الندوات  لجنة  تكونت  كا 

الناقدة ساندي ماهر، الناقد حسام يونس.
دمياط في  عزلة 

أبريل  من  اأول  دمياط  ثقافة  قر  نادي مرح  وقدم 
العرض امرحي »“ُعزلة” 

إطار  ي  يدور  العرض  ندا:  محمد  مخرجه  وقال 
السيكودراما، فيقدم اأزمة النفسية التي أصابت “آدم” 
اأديب امنعزل عن العام وراعه الفلسفي داخل رأسه 
قصة  العرض  ويتناول  اُمعار،  اُمجتمع  عى  وانعكاسه 
الناجحة  مؤلفاته  رغم  العزلة  يختار  الذي  امؤلف  هذا 
أفكاره  مع  الراع  به  ينتهي  حتى  والثورة  الُحرية  حول 

إى أن يلقى حتفه.
امدارس  بن  امزج  خال  من  العرض  تناولت  ندا:  تابع 
امرحية نظرا لصعوبة وعمق النص امرحي وما يقدمه 
الاوعي..  منطقة  عى  يرتكز  العرض  فنص  أفكار،  من 
عز،  محمد  أحمد ضيف،  السعيد،  محمد  مثيل:  العرض 
هشام  رسوم  الهندي،  مي  السيد،  بسنت  رف،  أحمد 
سمر،  أحمد  تأليف  عبده،  هايدي  ماكياج  الدين،  عز 

سينوغرافيا وموسيقى وإخراج محمد ندا.
وسيناء  القناة  إقليم  امرح  نوادي  مهرجان  إطار  وي 
قر  مرح  عى  الحاي،  أبريل   5  -  3 من  قدم  الذي 
حيث  متنوعة،  تجارب  عدة  قدمت  اإساعيلية،  ثقافة 
»سوء  امرحي  العرض  بورسعيد  ثقافة  فرع  يقدم 
وخراج  إعداد  و”يوتوبيا”  كال،  أحمد  إخراج  تفاهم« 

محمد جمعة.
“ليلة  هي  أخرى  عروض  ثاثة  امرح  استقبل  كا 
ميت”  و”مذكرات  الهادي،  عبد  إسام  إخراج  القتلة” 
عبد  كريم  إخراج  لعبة”  و”مأساة  زارع،  هبة  إخراج 
الذي  السويس  ثقافة  فرع  امهرجان  واختتم  السام. 
زيدان،  آيات  إخراج  النقط«  مكان  »أكمل  عروض  قدم 
التنجري. وتكونت لجنة  و”ثورة اأقنعة” إخراج محمد 

من محمد جال الدين ومحسن العزب ورغدة محمد.

همت مصطفى

للجمهور« »المسرح  شعار  تحت 
مصر أقاليم  تضيء  الجماهرية  الثقافة  عروض 

رجل القلعة قومية امنصورة

لعبة الحب والثورة
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أقيم اأسبوع اماي حفل ختام النشاط السنوي 
بوها  كوم  مدرسة  ي  الجرن  مرح  مروع 
محافظة أسيوط، الذي أقيم بقر ثقافة منفلوط 
لإصاحات  نظرا  أسيوط،  ثقافة  لفرع  التابع 
عدد  تقديم  الحفل  وشهد  بامدرسة.  تجرى  التي 
طلبة  عليها  تدرب  التي  الفنية  اأنشطة  من 
مري  يدي  عى  العام،  طوال  اإعدادية  امرحلة 
لقصور  العامة  للهيئة  تابعن  ومدربن  امدرسة 
وزارة  بن  ما  امرم  الروتوكول  وفق  الثقافة، 
تنمية  إطار  ي  الثقافة،  ووزارة  والتعليم  الربية 
ي  اإعدادية  لطلبة  الثقافية  وامهارات  الوعي 
وقد  الثقافية،  للخدمة  احتياجا  اأكر  القرى 
امدربن  من  وعدد  امروع  عى  امرفون  شهد 
ما  حصاد  الختامي  الحفل  ي  فيه  العاملن 
اأنشطة  ي  امدرسة،  طلبة  مع  امروع  أنجزه 
والفن  والشعر  امرح  وهي  امختلفة  وامجاات 
وجمع  العرائس  وتحريك  وصناعة  التشكيي 
األعاب الشعبية وحكايات القرية. امروع ينفذ 
الصعيد  وسط  بإقليم  التواي  عى  الثالثة  للمرة 
وتعد  النجا،  أبو  فوزية  الدكتورة  برئاسة  الثقاي 
تجرى  التي  للمروع  الثالثة  امرحلة  هي  هذه 
العمل ي امروع وفق  امدرسة. يجري نظام  ي 
عى  القامن  قبل  من  اموضوعة  الثقافية  الخطة 
ها  أسبوعيا  دراسين  يومن  خال  امروع 
من  امتدربون  يتفرغ  حيث  والخميس،  اأربعاء 
اأنشطة  عى  فيها  يتدربون  ساعة  مدة  الطلبة 

الثقافية امختلفة.
معرض  منتجات  بتفقد  الحفل  برنامج  بدأ 
الدكتورة  عليه  أرفت  الذي  التشكيي  الفن 
الطلبة  من  عدد  فيه  شارك  والذي  كامل،  صفاء 
واإكسسوارات  امفروشات  بعمل  والطالبات 
اللوحات  إى  إضافة  البيئة،  خامات  باستخدام 
الفنية التي استخدموا فيها ورق الكرتون والقوم 
الباستيك  الزجاجات  استخدموا  كا  والخيوط، 
الذي  العرائس  تفقدوا معرض  فنية، كا  بطريقة 
أرف عليه اأخصاي فتحي مرزوق، الذي شارك 
فيه 15 طالبة ي تصنيع وتحريك العرائس، وضم 
صنعتها  العرائس،  من  مختلفة  أنواعا  امعرض 
الطالبات من خامات البيئة. كا شاهد امتابعون 
اأخصاي  عليه  أرف  الشعبية،  لألعاب  عرضا 
التي  األعاب  من  مجموعة  وضم  جابر،  محمد 
عليها  وامحافظة  استعادتها  امروع  يستهدف 
عى  وتعمل  التعاون  روح  عى  تشجع  التي 
البنن  من  التامذة  مواهب  وتنمية  اكتشاف 
مرحيا  عرضا  أيضا  الطلبة  قدم  كا  والبنات، 
»حلم  بعنوان  امحيطة  البيئة  مشكات  يعالج 
الدين عبد  الكاتب امرحي حسام  تيار«، صاغه 
هاي  مساعدة  كامل  شعبان  وأخرجه  العزيز، 
كان  إنه  العزيز  عبد  حسام  وقال  أحمد،  محمد 
امشكلة  اختيار  ي  الطلبة  إراك  عى  حريصا 
حول  أفكارهم  وطرح  العرض،  يعالجها  التي 
ي  لكنه  الحوار،  باقراح  وامساهمة  الشخصيات 
النهاية يقوم بصياغة اموضوع دراميا، وقد عالج 
العرض مشكلة انقطاع الكهرباء واماء عن القرية.

النشاط  عى  امرف  الحميد  عبد  أحمد  الشاعر 
امواهب  من  كبرا  عددا  قدم  بامدرسة  الشعري 

الشعرية الصغرة، التي تدربت عى يديه، منهم: 
إسام، فارس حسان، محمد سيد، وعبده حفظي.

النشاط  أخصائية  امالك  عبد  دعاء  قدمت  كا 
الاي  الطالبات  من  عددا  بوها،  كوم  مدرسة 
حكايات  من  مجموعة  وحفظ  جمع  استطعن 
شمس،  وأمل  حسن،  هناء  ومنهن:  القرية، 
ر«  عاا »حكاية  وسعاد  حنان  الطالبتان  وقدمت 

بصورة مثيلية.
بعنوان  عرائي  بعرض  ااحتفالية  واختتمت 
نشاط  بن  مشرك  عمل  نتاج  وهو  »التعاون«، 
إخراج فتحي مرزوق  القرية،  العرائس وحكايات 
عبد  دعاء  تأليف  أحمد  محمد  هاي  وديكور 

امالك.
قال  منفلوط  ثقافة  قر  مدير  حلمي  أحمد 
لوجود  نظرا  الحفل  استقبال  يره  القر  إن 
امروع  أن  إى  مشرا  بامدرسة،  إصاحات 
بالقرية،  ثقافية  تنمية  إحداث  يستهدف 
منابع  وتجفيف  امكان،  إبداع  عن  والكشف 

مشيدا  امغلوطة،  امفاهيم  وتصحيح  اإرهاب، 
بوها  كوم  مدرسة  مديرة  زيد  أبو  سوسن  بدور 

لتعاونها امثمر والدائم ي امروع.
ثقافة أسيوط  وعرر ضياء مكاوي مدير عام فرع 
الشديد  إعجابة  عن  الجرن،  مرح  مروع 
وقرر  والعرائس،  التشكيلية  الفنون  معارض 
ي  التشكيلية  الفنون  معرض  استقبال  مكاوي 
الذي  امعرض  ي  للمشاركة  أسيوط،  ثقافة  قر 

يقام ي أبريل القادم.
الرءوف  عبد  أسامة  امرحي  امخرج  ومنى 
الصعيد  وسط  بإقليم  للمروع  الفني  امرف 
الثقاي، استمرارية مروع مرح الجرن وإضافة 
العام  أنشطته  جملة  إى  الشعبي  الغناء  نشاط 
من  قرى   3 اختيار  يتم  أنه  إى  مشرا  القادم، 
إى  باإضافة  امروع،  ي  للمشاركة  إقليم،  كل 
الحدودية، مثل سيوة وحايب وشاتن،  امناطق 
التوسع اأفقي إحداث  وأن امروع يعمل عى 
امروع  أن  مؤكدا  الشاملة،  الثقافية  التنمية 

أنتج  وأنه  الفنية،  امواهب  من  عددا  أنتج 
اأطفال  صنعه  قنا  غرب  الزراعية  لآات  معرضا 
مرحية  تجارب   5 قدم  أنه  مضيفا  بأنفسهم، 
من  جمعه  يتم  ما  أن  موضحا  امروع  ضمن 
الفلكلور  أطلس  إى  يذهب  القرية  حكايات 

ليكون مادة خام يستخدمها الكتاب وامؤلفون.
هو  الجرن  مرح  مروع  إن  الرءوف  عبد  قال 
فكرة امخرج أحمد إساعيل امرف الفني العام 
وصول  خاله  من  استهدف  الذي  امروع،  عى 
احتياجا  واأكر  فقرا،  اأكر  القرى  إى  الثقافة 
عى  والعمل  الوعي  لزيادة  الثقافية،  للتنمية 

تجفيف منابع اإرهاب. 
للدكتور  الشكر  الرءوف  عبد  أسامة  ووجه 
لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد 
إقليم  رئيس  النجا  أبو  فوزية  والدكتورة  الثقافة 
عام  مدير  مكاوي  وضياء  الثقاي،  الصعيد  وسط 
رئيس  موى  حنان  والدكتورة  بأسيوط،  الثقافة 
وحمدي  والبحوث،  للدراسات  امركزية  اإدارة 
أحمد  وامخرج  القرية،  ثقافة  عام  مدير  سعيد 
امروع،  عى  العام  الفني  امرف  إساعيل 
من  امروع  وإنجاح  إقامة  ي  ساهم  من  وكل 
ثقافين.  وأخصائين  ومعلمن  وطالبات  طاب 
يذكر أن امروع هو مرة عمل بروتوكول تعاون 
الربية  ووزارة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  بن 

والتعليم.
ثقافة  فرع  عام  مدير  مكاوي  ضياء  الحفل  شهد 
بالهيئة  امروع  تقييم  لجنة  بحضور  أسيوط، 
الجنايني،  أحمد  الفنان  الثقافة:  لقصور  العامة 
محمد،  عمرو  الفنان  حسن،  حمدي  امخرج 
وحسن  الحلواي  محمود  اإعامين  من  يرافقهم 

الحلوجي وامصور أحمد دردير.
امروعات  أبرز  أحد  الجرن«  »مرح  ويعد 
تنمية  إحداث  تستهدف  التي  الرائدة  الثقافية 
امناطق  ي  سيا  ا  امري،  امجتمع  ي  ثقافية 

اأكر احتياجا للخدمة الثقافة.

      لؤا الصباغ

الجرن مسرح  لمشروع  الختامي  الحفل 
بأسيوط بوها  كوم  بقرية 
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07 [ متابعات [
بالفيوم  الجرن  مسرح  بختام  متمزة  ..ومشاركات 

ختامه حفل  يشهد  ..و 
والدقهلية اإسماعيلية  في 

 ٤ اأربعاء  الجرن  مرح  مروع  فعاليات  ختام  بالفيوم  امشركة  اإعدادية  دمو  مدرسة  شهدت 
أبريل، الذي كان قد بدأ منذ ١٥ مارس اماي.

حر حفل الختام امخرج والفنان أحمد إساعيل امرف العام عي مروع مرح الجرن، اممثل 
وشال  الكرى  القاهرة  بإقليم  الجرن  مرح  مروع  الفني  امرف  زين  عزت  امرحي  وامخرج 
معوض  عويس  والشاعر  والقاص  بالفيوم،  الجرن  مرح  مروع  مدير  الربيني  ومحمد  الصعيد، 
الخطيب، والشاعر عبد الكريم عبد الحميد، وامايسرو حسن شاهن، والدكتورة إنجي عبد امنعم، 

والفنانة نهاد أبو العنن، واأديب محمد سلطان، وامخرج أحمد عباس، والفنان وحيد لبيب.
بتدريب  وامختص  والقصة،  الشعر  إلقاء  عى  بالفيوم  الجرن  مرح  ختام  حفل  فقرات  اشتملت 
الطاب فيه اأديب عويس الخطيب والشاعر عبد الكريم عبد الحميد اللذان أنتجا أعاا أدبية من 
القصص واأشعار، كا شهد الحفل تقديم عرضن مرحين، حيث اأول من مرح العرائس “تعالوا 
وشوفوا” الذي تناول بعض امشكات اموجودة ي الريف كمشكات القامة واأمية والنزاع اأري 
اإعدادية،  دمو  مدرسة  طاب  بعض  وبطولة  صاح  أحمد  إخراج  من  والعرض  القارات،  وزواج 
نبيل  باسم  ديكور  الحميد،  عبد  الكريم  عبد  تأليف  الولد”  زي  “البنت  الثاي  امرحي  والعرض 
وإخراج أحمد الساموي، تناول العرض مشكلة التفرقة بن الذكور واإناث اموجودة بكرة ي الريف، 
خاصة حرمان اإناث من التعليم، بينا الذكور تتمتع بكل الصاحيات. كا قدمت أيضا فقرة الغناء 
بقيادة امايسرو حسن شاهن وضمت الفقرة اأغاي الفولكلورية امتداولة بن أهاي الريف، ومنها 

)ياحلوة ضمي الغله، سموا امولود عبد الله، يا جريدة النخل العاي، يوماه عى يوما، يا واد تعاي(.
ي  الثقافية  العملية  بأن  الجرن  مرح  عى  العام  امرف  إساعيل  أحمد  وامخرج  الفنان  رح 
إنجازات امروع،  اماضية، وأنها من أهم  الخمس  السنوات  الفيوم تتم عى مدار  مدارس محافظة 
تفعيلها  يتم  التي  اأنشطة  ي  اإبداع  كتنمية  اأساسية  الجوانب  من  أهدافه  حقق  امروع  وأن 
واستثارها ي تعزيز اانتاء والقضاء عى التطرف. وأوضح امخرج أحمد إساعيل أن امجهود الذي 
بذل خال الشهور اماضية من ورش عمل، وانتهاء بحفل الختام قد حقق الكثر من البهجة لطاب 

امدرسة، وهذا ما مسناه ي مدرسة دمو أثناء الحفل.
قال امخرج أحمد إساعيل: إن الفضل ي ازدهار امروع يرجع لعدة عوامل وهي جهود الفنانن 
- وهو من مؤسي مروع  زين  وامخرج عزت  الفنان  الذين عملوا مع  الفيوم  وامثقفن محافظة 
كا  اماضية،  الخمس  السنوات  لديهم خرة  الذين  امروع،  عمل  مناهج  وامحبن   - الجرن  مرح 
بالفيوم عى توثيق عاقة جيدة مع اإدارات  الربية امرحية  الفنان عزت زين كموجه عام  ساعد 
امعنية بامديرية وامدارس أيضا، فضا عن أن العمل شبه تطوعي أن العائد اماي رمزي جدا، مشرا 
إى أن امروع له إدارة شبه متخصصة ممثلة ي السيد محمد الربيني، وهو من أوائل من عملوا 
مثل  اأوى  بالفيوم،  امروع  ختام  حفل  عى  ماحظتان  له  أن  إساعيل  أحمد  أضاف  بامروع. 
الشعر والقصة كان لديهم رغبة كبرة ي ااشراك  الطاب ي أنشطة  مشكلة عاطفية، تكمن ي أن 
جميعا، وهذا مستحيل لضيق الوقت؛ ما أصاب بعض الطاب بحالة حزن، وهو أمر شديد اأهمية 
الغنائية حيث أعرب  الفقرة  الثانية فكانت من نصيب  اماحظة  أما  اإمكان،  بقدر  يحاول معالجته 
م  لو  يتمنى  كان  ولكنه  فيه،  املموس  وامجهود  اأداء  بجال  سعادته  عن  إساعيل  أحمد  الفنان 
تستخدم »آلة القانون« نهائيا وكان يفضل ااكتفاء بالطبلة لتضفي واقعية عى ما غناه الطاب من 

الفولكلور الريفي.
ي النهاية، منى أحمد إساعيل أن يوافق رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض 
امروع  يسعى  التي  امدارس  عدد  ي  اأفقية  بالزيادة  والخاص  تقدمه  تم  الذي  امروع  عى 
تفعيل  ي  أكر  مساحة  تشارك  بحيث  والتعليم،  الربية  وزارة  مع  أوسع  عاقة  وتوثيق  مشاركتها، 

اأنشطة ومساهمتها ي اميزانية.

مريانا سامي 

محافظتي  الحاي  موسمه  الجرن  مرح  مروع  اختتم 
فودة  أبو  مدرسة  وشهدت  والدقهلية،  اإساعيلية 
الختامي مروع  الحفل  اإعدادية امشركة باإساعيلية 
اإبداعية،  الورش  نتاج  قدمت  حيث  الجرن،  مرح 
وحي  من  التشكيلية  للفنون  معرضا  الحضور  وشاهد 
من  مجموعة  موسيقي  عرض  أعقبه  ومفرداتها،  البيئة 
قدم  كا  الشعبية،  لألعاب  وآخر  الشعبي  الراث  أغاي 
القصرة، والشعر  إبداعاتهم من القصص  أطفال امدرسة 
إضافة إى تقديم عرض مرحي، وعى هامش ااحتفال 
تم توزيع سلسة من إصدارات كتاب العبور، مهداة من 

مدير تحرير السلسة، لتعريف الطلبة بتاريخ بادهم.
أطفال  لتدريب  اماي  سبتمر  بدأ ي  قد  النشاط  وكان 
امرح  هي  فنية  أنشطة  ست  مارسة  عى  امدرسة 
واألعاب  واأغاي  والشعر  والقصة  التشكيلية  والفنون 

الشعبية.
طلخة  أورمان  مدرسة  شهدت  فقد  بالدقهلية،  أما 
ااحتفال ذاته وبدأ الحفل بكلمة مدير عام ثقافة القرية 
الثقافة  أهمية  مدى  عن  فيها  تحدث  سعيد  حمدي 
طرح  ي  ساهم  امروع  أن  مضيفا  للشباب،  بالنسبة 
الطاب،  بيئة  مس  التي  القضايا  من  الكثر  ومناقشة 
الوعي  تنمية  ي  ومساهمتها  التجربة  حققته  ما  مشيدا 
الثقاي للطاب، وهو ما يكمل العملية التعليمية. وشهد 
حفل الختام عرض مرحية »عائلة فهان« أعقبه تقديم 
القرية،  الشعبية من تراث  اأطفال مجموعة من اأغاي 
امأخوذة  اليدوية  واأعال  التشكيلية  للفنون  ومعرض 

أخصاي  بتكريم  واختتم  والبيئة,  الشعبي  اموروث  من 
القامن  وامدرسن  امحافظة  وأدباء  فناي  من  اأنشطة 
الفنان التشيكي أحمد  عى تنفيذ النشاط. حر الحفل 
الجنايني، وخري سيد أحمد مدير إدارة طلخا التعليمية، 
أحمد  وامخرج  القرية،  ثقافة  عام  مدير  سعيد  وحمدي 

إساعيل مرف عام نشاط مرح الجرن. 
الجدير بالذكر أن مرح الجرن هو أحد مشاريع الهيئة 
الخدمة  توصيل  ويستهدف  الثقافة،  لقصور  العامة 
والفن  للثقافة  امتعطشة  واأماكن  القرى  لكل  الثقافية 
تدريب  خال  من  الشعبي،  للموروث  اانتاء  وترسيخ 
أطفال امدارس عى عدد من اأنشطة الفنية مثل جمع 
والقصة  الشعر  إى  باإضافة  الشعبية،  الحكايات  اأغاي 
وامرح،  التشكيي،  الفن  ونشاط  الشعبية  واألعاب 
مدري  مع  بالتعاون  مر  محافظات  ي  امروع  ويتم 

امدارس اإعدادية وااستعانة بأدباء وفناي كل محافظة.
الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  د.  رعاية  تحت  يتم  امروع 
العامة لقصور الثقافة، وي اإساعيلية ماهر كال رئيس 
وكيل  العزيز  عبد  وفاخر  القناة،  إقليم  امركزية  اإدراة 
أبو  مدرسة  مدير  بسلة  وجورج  والتعليم،  الربية  وزراة 
الفني  امرف  مرعي  ومجدي  امشركة،  اإعدادية  فودة 
أحمد  امخرج  امروع  عى  عام  إراف  القناة،  إقليم 

إساعيل.

منال عامر
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ي  للمونودراما«  القاهره  »أيام  مهرجان  فعاليات  انتهت 
عى  استمر  الذي  اماي،  مارس   31 السبت  اأوى،  دورته 
ولجنة  رؤوف،  أسامة  د.  برئاسة  أيام،   4 مده  الهناجر  مرح 
سمبيج  حميد  امخرج  رئيسا،  امنعم  عبد  نار  امخرج  تحكيم 
العزيز،  عبد  أحمد  د.  الديكور  ومهندس  عضوا،  )اإمارات(، 

عضوا. شارك ي امهرجان مانية عروض من مر وعان.
مادته  تحتوي  قصر  تسجيي  بفيلم  امهرجان  ختام  حفل  بدأ 
لقاءات مع  امهرجان وعروضه، وكذلك  أيام  عى مقتطفات من 
لرئيس  ذلك  بعد  الكلمة  انتقلت  ثم  العروض،  وممثي  مخرجي 
امهرجان د. أسامة رؤوف الذي قال إن امهرجان فرصة حقيقية 
اأقرب  اإنتاجية  الصيغة  أنه  كا  إبداعهم  إظهار  للشباب 
للمستقبل،  والنظرة  واأمل  الطموح  تحمل  التي  للشباب، 
دعمها  عى  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  رؤوف  وشكر 
الشباب  وزير  العزيز  عبد  خالد  امهندس  وكذلك  للمهرجان، 
والرياضة، وامخرج خالد جال رئيس قطاع اإنتاج الثقاي، الذي 
امهرجان،  فعاليات  عليه  لتقام  الهناجر  مرح  توفر  ي  ساهم 
الدسوقي،  محمد  الفنان  الهناجر  مركز  مدير  بالشكر  توجه  كا 
الثقافية،  التنمية  صندوق  رئيس  الوهاب  عبد  فتحي  د.  وكذلك 
ود. أمل جال وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقدم شكرا خاصا 
للمخرج الكبر عصام السيد لدعمه للمهرجان من خال الورشة 
لتقدمها  مري  مي  د.  وكذلك  امبدعن،  للشباب  قدمها  التي 

ورشة الكتابة. 
عن  أعرب  الذي  رجب،  سيد  الكبر  الفنان  امهرجان  وكرم 
إى  القريب  الهناجر  عى مرح  وأنه  خاصة  بالتكريم،  سعادته 
امرحية،  العروض  من  الكثر  عليه  قدمت  “فقد  أضاف:  قلبه. 
باإضافة إى أن امرح ي حد ذاته يء كبر بالنسبة إي، فهو 
سيظل  أموت  أن  وإى  كممثل  أعمل  بدأت  منذ  اأول  امعلم 
موى،  مي  ود.  السيد  عصام  امخرج  تكريم  تم  كا  كذالك”، 
فرقة  وكذالك  والرياضة،  الشباب  وزارة  وكيل  جال  أمل  ود. 
أوسكاريزم، وكذلك تم تكريم لجنة تحكيم امهرجان التي يرأسها 
اللجنة  مشاهدة  “بعد  قال:  الذي  امنعم،  عبد  نار  امخرج 
لثانية عروض مرحية من مر وعان، فإن اللجنة تثمن فكرة 
الساحة  تشهدها  التي  امهرجانات  عن  يختلف  الذي  امهرجان 
هدفها  هامة  إضافة  وتعتر  العري،  والعام  مر  ي  امرحية 
امساهمة ي معرفة مفهوم فن امونودراما، حيث إن شأنه شأن 
تعريف  غياب  من  تعاي  التي  الدرامية  امصطلحات  من  الكثر 

جامع”. 
واإجابة  امونودراما،  مسار  تحديد  امهرجان  شأن  ومن  أضاف: 
له  امساعدة  والعنار  اممثل  تقنية  حول  متعددة  أسئلة  عى 
تابع: وبعد متابعة فعاليات امهرجان  وحرفية كتابة امونودراما. 
برورة  اللجنة  توي  أهمها:  اماحظات،  بعض  اللجنة  تسجل 
يكون  أو  القادمة،  الدورة  يسبق  فكريا  لقاء  امهرجان  يعقد  أن 
مشاركة  امونودراما  فن  مصطلح  مفهوم  مناقشة  لها  مصاحبا 
خراء مرحين. توي اللجنة ي ما يخص النصوص امرحية أن 
ينظم امهرجان مسابقة التأليف للمونودراما قبل انعقاد الدورة 
امهرجان.  جوائز  ضمن  جوائزها  توزيع  يتم  أن  عى  القادمة، 
القادمة  الدورة  ي  امشاركن  اشتغال  بأهمية  اللجنة  توي  كا 
توي  كا  متنوعة،  أدائية  مهارات  وإكسابه  اممثل  تكوين  عى 
اماثلة  وامهرجانات  امهرجان  بن  التواصل  قنوات  فتح  برورة 
العربية  باللغة  بعروض  امشاركن  الفنانن  وتوي  ودوليا،  عربيا 

الفصحى بضبط اللغة نطقا وتشكيا وأداء.
الجوائز

جائزة خاصة لفرقة سلطنة عان، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة 
للممثلة لقاء الراي عن عرض »رجاء اانتباه«، كا حصل عى 

الدنيا”،  “حال  عرض  عن  ممدوح  باسل  إضاءة  أفضل  جائزة 
وحصل ماك رفعت عى جائزة أفضل ديكور عن نفس العرض، 
عرض  عن  ثاٍن  ممثل  أفضل  عى  امقصود  عبد  رامي  وحصل 
»حال الدنيا«، كا حصل محمود جراتي عى أفضل ممثل أول 
“حال  عرض  وحصل  مسلوقة«،  بيضة  تحضر  »كيفية  عرض  عن 
وحصل  عرض،  أفضل  جائزة  عى  زي  محمد  إخراج  من  الدنيا” 
عرض »كيفيه تحضر بيضة مسلوقة« من إخراج محمود جراتي 

عى امركز الثاي كأفضل عرض.
حميد  اإماراي  امخرج  التحكيم  لجنة  بعضو  “مرحنا”  التقت 
أقيم خصيصا  امهرجان أنه  بفكرة  أنا سعيد  قال:  الذي  سمبيج 

فامونودراما فن قديم وقد تعددت مهرجانات  امونودراما،  لفن 
الفن  هذا  يأخذ  وبدأ  العربية،  الدول  من  الكثر  ي  امونودراما 
الكثر  بها  امونودراما  الكثر من ااهتام، أشار إى أن  امرحي 
أن  اممكن  ومن  معن،  مكان  تلتزم  وا  واابتكار  التجريب  من 
تعرض ي مرح علبة أو مكان مفتوح، مؤكدا أن وجود مهرجان 
للمونودراما بالقاهرة يعد إضافة؛ حيث إنه يحفز قدرات اأداء 
الفضاء،  عى  ااشتغال  ي  امخرج  دور  عى  ويؤكد  التمثيي 

ويشجع الشباب للعمل ي عنار العرض امختلفة.
جائزة  عى  حصل  الذي  جراتي  محمود  امخرج  مع  لقاء  وي 
الجائزة  هذه  أتوقع  م  قال:  ممثل،  أفضل  وكذالك  عرض  أفضل 
أبدا خصوصا أن العرض م يتعَد 15 دقيقة، وكانت كل العروض 
أنني  أيقنت  الساعة والساعة والنصف، حينها  مدتها تراوح بن 
ي.  بالنسبة  مفاجأة  وكانت  جائزة  أي  عى  أحصل  لن  بالفعل 
العرض  يعتر  قال:  مسلوقة،  بيضة  تحضر  كيفية  عرض  وعن 
ولكن  مسلوقة،  بيضة  تحضر  كيفية  عن  جورنال  من  مقالة 
الفكرة تكمن ي طريقة اأداء للموضوع وكيفية التأثر ي الناس 

باموضوع، فهو عرض ا يهدف إى أي معنى أو رسالة.
وي لقاء مع رئيس امهرجان د. أسامة رؤوف، قال إن امونودراما 
فن  عى  يقبلون  الشباب  وأن  مر،  ي  حقه  يأخذ  م  فن 
امونودراما  ففن  الشباب،  دعم  أريد  كعادي  وأنا  امونودراما، 
هو اأقرب للمبدعن، وأي شاب يستطيع إنتاج نص مونودراما. 
فاممثل  اإبداع،  تحفز  التي  الفنون  من  امونودراما  فن  أضاف: 
من  غرها  أو  موسيقى  أو  ديكور  عى  يعتمد  أا  يستطيع 
العنار، وكل هذا يخلق مرحا مبدعا وقد أسعدي كثرا حاس 

الجميع مياد هذا النوع من امهرجانات ي مر..

تابعتها : شياء منصور

مسلوقة«  بيضة  تحضر  و»كيفية  الدنيا«  »حال 
المونودراما أيام  جوائز  يحصدان 
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امرحي  اإسكندرية  مهرجان  فعاليات  اماي  اأسبوع  انتهت 
مكتبة  مع  بالتعاون  التمثيلية،  امهن  نقابة  نظمته  الذي 
اأوى  الدورة  وهي  امري،  اأهي  البنك  ورعاية  اإسكندرية، 
للمهرجان والتي حملت اسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز، 
وأقيمت  ي الفرة  من  1 إى 4 إبريل الجاري برئاسة الدكتور 
أرف زي نقيب اممثلن، و مديرا امهرجان الفنان إيهاب يونس 
التي تكونت من  التحكيم  لجنة  نادر. و بحضور  الفنان رامي  و 
مجدي  امخرج  حسني،  محمد  د  املحن  صيام،  أحمد  الفنان 
مصطفى،  محمد  امخرج  امغني،  عبد  محمود  الفنان  الهواري، 
امنتج هاي أسامة، والفنان إسام عبد الشفيع. أقيمت فعاليات 

امهرجان عى مسارح مكتبة اإسكندرية. 
العروض امشاركة 

أحمد  إخراج   « العاصفة  أثناء   « عروض  امهرجان   ي  شارك 
عاد«، » فوتوسيشن » إخراج عي عثان، » ي صالة اانتظار« 
 « اموى،  عبد  محمد  إخراج  امهاجر«   « وسوف،  إسام  إخراج 
إخراج  امواجهة«   « مجدي،  محمد  إخراج  راب«  أبو  ميت 

محمد مصطفى، » إسود داكن » إخراج مصطفى النجار .
الجوائز و شهادات التقدير 

فيا    ، عرض  أفضل  جائزة  عى  العاصفة«  »أثناء  عرض  حصل 
جائزة   أما  الثاي.  امركز  عى  اانتظار«  صالة  ي  عرض«  حصل 

أفضل مخرج فذهبت إسام وسوف
فيا حصل محمد عبد اموى  عى الجائزة الثانية ، وحصل أحمد 

عاد
عليها  فحصل  ممثل  أفضل  جائزة  أما  مؤلف،  أفضل  جائزة  عى 
مناصفة«   رجال«  مثيل  الثاي  امركز  عى  حصل  و  عوض،  إسام 
العاصفة« و إسام صاح عن  »أثناء  الوكيل عن عرض  يار  بن 
مناصفة  ذهبت  ممثلة  أفضل  جائزة  راب«.  أبو  »ميت  عرض 
العاصفة«  »أثناء  عرض  عن  السيد  ساي  و  أحمد  فاطمة  بن  
عن  كال  إنجي  سيدات  مثيل  الثاي  امركز  جائزة  وذهبت 
عرض »امهاجر« و أثار وحيد عن عرض »أثناء العاصفة«. جائزة 
أفضل ديكور ذهبت »مناصفة« إى أحمد سمر عن عرض »أثناء 
اانتظار«  صالة  »ي  عرض  عن  وسوف«  »إسام  و  العاصفة« 
و  راكو عن عرض »امهاجر«  أفضل موسيقى  وحصل عى جائزة 

عى 
العاصفة«  »أثناء  عرض  عن  مبارك«  »منى  مابس  أفضل  جائزة 
عرض  عن  عي  أحمد  عليها  فحصل  إضاءة  أفضل  جائزة  أما 
عبد  مي  إستعراضات  أفضل  جائزة  وذهبت  »فوتوسيشن«. 
آاء  إى  ماكياج  أفضل  و جائزة  الرازق عن عرض »فوتوسيشن« 

السعيد عن عرض »امواجهة«.  
كا منحت لجنة التحكيم شهادات ميز ي التمثيل مروان عوض 
و  سمر  سامر  و  مجدي  محمد  و  العاصفة«  »أثناء  عرض  عن 
محمد سعيد عن عرض ميت أبو راب. كا حصل عى شهادات 

ميز ي اإخراج أحمد عاد عن عرض »أثناء العاصفة« 

للمهرجان،  ثابت  ميعاد  بتثبيت  امهرجان  تحكيم  لجنة  وأوصت 
وزيادة التمويل لي يصل إى أفضل صورة، و ااهتام بالدعاية 

الكافية. 
مشاعرهم  عى  للتعرف  الفائزين  من  بعدد  التقت  »مرحنا« 
العرض عى  بحصول  : سعيد  أحمد عاد  امخرج  فقال  وأرائهم 
للمهرجان،  اأوى  الدورة  وهي   خاصة   ، الجوائز  من  عدد  أكر 

من بينها جائزة أفضل عرض.
بامهرجان،  وتفائله  سعادته  عن  مجدي  محمد  امخرج  وأعرب 
وقد حصل عى  الجائزة، خاصة وأنها الجائزة الثانية التي يحصل 
جائزة  عى  قبل  من  حصل  حيث   النقابة،  مهرجانات  ي  عليها 

التمثيل ي مهرجان سابق لها. 
وهي  خاصة  بالجائزة،  جدا  سعدت   : صاح  إسام  اممثل  وقال 

تأي من لجنة قوية كا سعدت بكوي نقابيا وي حقوق .
بالجائزة  سعادته  عن  اموى  عبد  محمد  امخرج  أعرب  وكذلك 
أنه  عوض  إسام  اممثل  للمهرجان.وقال  ااستمرارية   ومنى 
امهرجان  وأن  النقابة،  مهرجان  دوره  أول  ي  يشارك  بأن  فخور 
أقيم  ي اسكندرية مدينة الفن، أضاف:«بالنسبا ي الجايزه كان 
ي  كانت  اأكر  والجايزه  تعبنا،  ماضيعش  وربنا  كتر  معاي  لها 
الناس واللجنة للعرض، ووصول اإحساس وامعني الي  استقبال 
كان يهمنا إنه يوصل،  شكرا لناس كتر ساعدتنا من أول مرح 
الجامعة وفريق كليه حقوق الي بدين له بفضل كبر ومؤسسه 
اأستاذ احمد جابر، وإسام وسوف رفيق دري من أيام الجامعة، 
مرورا بأساتذي ي قسم امرح وزماي الي اتعلمت واستفدت 

من كل واحد فيهم. 
مهرجان  مشاركتي  جدا  سعدت  الرازق:  عبد  مي  وقالت 
بعرض  امرحي،  ااسكندريه  مهرجان  التمثيلية   امهن  نقابة 
امخرج  مع  للعرض،  منفذ  ومخرج  كريوجراف  »فوتوسيشن« 
الحمد لله حصلت  عي عثان، و تأليف سامح عثان. تابعت: 
عي أفضل استعراضات وهي من الجوائز امنفردة، وي مهرجان 
أكادمي متخصص، وبه لجنة تحكيم من أفضل الكوادر اموجودة 

عي الساحة الفنية.

مي عبد امنعم

المسرحي اإسكندرية  مهرجان  في 
عرض  أفضل  العاصفة«  أثناء   « و  الجوائز  أكر  يحصد  اانتظار«  صالة  في   «

09 [ متابعات [
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امنوفية  جامعة  رئيس  الخوي  أمن  معوض  الدكتور  رعاية  تحت 
التعليم  الجامعة لشؤون  نائب رئيس  مبارك  السيد  والدكتور عادل 
لرعاية  العامة  باإدارة  الفني  النشاط  إدارة  نظمت  والطاب، 
مهرجان  شاهن،  جال  محمد  الدكتور  بإراف  بالجامعة  الشباب 
يوميا  ويستمر  أبريل،   10 الثاثاء  مساء  امرحية  للفنون  الجامعة 
حتى 22 أبريل الحاي مشاركة أحد عر عرضا مرحيا تقدم يوميا 
ي السادسة والنصف مساء، عى مرح مدرج “أ” بكلية الحقوق، 

مجمع الكليات بشبن الكوم.
العرض  اآداب  كلية  مرح  فريق  قدم  للمهرجان  اأول  اليوم  ي 

امرحي »حلم الراعي«
الراعي” عبارة عن كواج  العرض: “حلم  وقال أحمد عيى مخرج 
والرحال  ااستقرار  قضية  تتناول  رمزية  رواية  وهي  الخيمياي  من 
كويلو،  باولو  تأليف  من  الشخصية،  باأسطورة  يعرف  ما  وتعالج 
ورواية »تحوات الجحش الذهبي« تأليف لوكيوس أبوليوس، ونص 
العرض نتاج ورشة كتابة بن أحمد عيى وأمر خالد، وأحمد نبيه. 
سامح  نبيه،  أحمد  جال،  إيناس  مراد،  مي  مثيل:  الراعي«  »حلم 
النار،  عبد  عي  الفقي،  محمد  النحته،  إراء  إراء حسن،  عزام، 
كامل،  مصطفى  سام،  محمود  مطاوع،  محمد  أرف،  الدين  عي 
ياسمن  فهد،  محمد  زغلول،  فاطمة  هشام،  فاطمة  حمدان،  منار 
حنفي، أسامة الخوي، عبد الرحمن حسن، خلود رزق، أماي جال، 
مريم رضا، محمد أرف، إضاءة أمر خالد، ديكور أحمد البحري، 
مابس سارة إبراهيم، إكسوار بسنت سليان، ماكياج سارة بركات، 

رؤية وإخراج أحمد عيى.
وقدم فريق مرح كلية الربية الرياضية 11 أبريل العرض امرحي 

“مدينة التلج”
طفلة  قصة  العرض  تناول  العرض:  مخرج  حزين  خالد  أحمد  قال 
أنها  هديته  وترفض  امياد  عيد  ليلة  ي  نويل  بابا  تقابل  مريضة 
األعاب،  مدينة  يصطحبها  أن  عليها  فيعرض  قريبا،  ستموت 
األعاب.  مدينة  الطفلة ي  الرحلة وحكاية  تلك  العرض  ويستعرض 
“مدينة التلج” مثيل: كريم طارق صقر، سهيلة أحمد عبد العزيز، 
الحباك،  محمد  رحمة  محمود،  سمر  محمود  يوسف،  رويدا 
شاهن،  أحمد  سهيلة   - سليان  رمضان  منار  حاوة،  طارق  نسمة 
سلمى  العزيز،  عبد  جال  محمود  امغري،  جال  الرحمن  عبد 
محمد،  نورا  مهدي،  عادل  محمد  الزناي،  صابر  أحمد  طلبة،  أمن 
شياء  الكفراوي،  محمد  تقى  علوان،  إراء  الشاذي،  حمدي  سيد 
كال،  هاجر  وماكياج  مابس  العباي،  مصطفى  ديكور  ممدوح. 
الشاذي، مخرج منفذ  السيد  موسيقى عصام عادل، مساعد مخرج 
محمود  تأليف  الصاوي.  أحمد  امرح  فريق  قائد  أرف،  أحمد 

جال، إخراج أحمد حزين.
تأليف  “بازل”  عرض  الطبية  العلوم  كلية  مرح  فريق  قدم  كا 
أحمد وجيه، ومصطفى كامل، ومصطفى الريف، إخراج مصطفى 
الحلم  فكرة  يتناول  “بازل”  وجيه:  أحمد  امؤلف  وقال  كامل. 

وامحاولة لتحقيقه. مثيل: إسام فتحي، أحمد هام، أحمد سامي، 
محمد صاح، إبراهيم ماهر، أحمد سامة، محمد أبو النيل، أحمد 
الدسوقي، آاء صالح، هبة وائل، ندى الجزار، منى اإمام، محمود 

فارس.
كا قدم فريق مرح كلية الزراعة 13 أبريل عرض »السجن« مثيل 
إمان مصطفى، حسناء يحيى، تغريد، محمد أمن، إبراهيم طارق، 
أحمد  صاح،  محمد  سامي،  أحمد  سامي،  الله  عبد  جوهر،  أحمد 
عي  زويني،  بكر  خلف،  مؤمن  دايا،  محمد  أرف،  كال  عرفات، 
سمر  ديكور  نبيه،  أحمد  إضاءة:  “السجن”  مهران.  أحمد  ماهر، 
البنداري إخراج  تأليف أحمد  مسعد، مابس: فريق مرح زراعة، 

عي ماهر. 
وعرضه  التجارة  كلية  مرح  فريق  بعروض  امهرجان  ويستكمل 
الذي  امنوي  السروت، إخراج محمد  تأليف محمود  اإله”  “عودة 
اإمراطور  حكم  فرة  يتناول  اإله”  “عودة  امرحي  العرض  قال: 
السروت،  محمود  فهمي،  طه  مثيل:  وهو  لروما،  نرون  الروماي 
أحمد  حسن،  عواطف  العبد،  باسم  اميهي،  مصطفى  بدر،  هالة 
سليمة،  أبو  السعداوي،  طه  راجح،  آية  جال،  نهلة  السعداوي، 
كرولوس  النجار  أرف  بدر،  محمد  سويلم،  أحمد  شوقي،  عبده 
سمر عبد الحكيم الغنام، يوسف محمد، مصطفى الشحات، عمرو 
أبو امجد، حشكيل، مصطفى، عبد الواحد، مي محروس، نورا هاي، 
تأليف  قطامش،  شادي  ديكور  عمر،  أحمد  أشعار  سامي،  هدى 
موسيقى أحمد عاد، إضاءة أبو بكر الريف، مساعد مخرج عبده 

شوقي، مخرج منفذ عنان عي، تأليف محمود عي السروت. 
وعرض فريق مرح كلية الطب “أرجوس” إعداد أحمد عرفان عن 
يناقش  وهو  سعد،  يوسف  إخراج  جال،  محمود  “الغريب”  نص 
والعرض  اإغريقية،  العصور  إبان  الوطن  أجل  من  التضحية  قضية 
محمد  عرفان،  آيه  النويهي،  آية  ماهر،  أحمد  بسيوي،  فاتن  مثيل 
محمد،  سيد  خاطر،  ريهام  زغلول،  محمد  الوكيل،  هادي  صري، 
وجيه جال، هدير الدهشان، محمد أبو عطا الله، عمر بدران، بير 
ناجي، إسام محمد، محمد مري، سارة  إنجي  شاكر، حسناء نر، 
فاطمة  مصطفى، محمود محمد، يوسف سعد،  يارا شهاب،  عام، 
إيريني ناجي، أحمد عرفان، أشعار أحمد عرفان، ألحان أحمد رزق، 
محمد  محمد،  محمود  ديكور  الفقي،  يارا  إبراهيم،  أسامة  غناء 
زغلول، إسام محمد، إضاءة عز حلمي، كروجراف ومخرج مساعد 

نرمن عادل، مخرج منفذ أنس عبد الحميد. 

»بينوكيو  التمريض  كلية  فريق  عرض  أيضا  امهرجان  يشهد  كا 
ومرح اأحام« الذي قال مخرجه أحمد الديب. العرض عن أمنية 
صانع الدمى ي ليلة رأس السنة، عندما ظهرت له جنية من جنيات 
امدينة الزجاجية فأعادت له اأمل. مساعدا اإخراج: بدر أحمدي، 

أمرة حمدي، تأليف عمر رضا. 
وكذلك عرض كلية العلوم »إيزابيل وثاثة مراكب ومشعوذ« تأليف 
شياء  جميل،  زينب  عياد،  الرحمن  عبد  مثيل  وهو  فو،  داريو 
جال، عاء عاطف، محمد قشطة، أحمد سعيد، محمد الحلفاوي، 
رسان،  لبنى  الجوهري،  هدير  جمعة،  إمان  امطراوي،  محمد 
ريف يار، دعاء خري، أحمد عادل، حامد مزروع، محمود نصار، 
اأشقر،  باسل  مساعد  مخرج  لبيب،  ومصطفى  الريس،  إبراهيم 
سينوغرافيا  القرموط،  باسم  كروجراف  جاليليو،  موسيقي  تأليف 
سامح.  ساندرا  منفذ  مخرج  حلمي،  عز  إضاءة  بحاري،  محمد 

وإخراج خالد عبد السام. 
اأبرياء”،  “وقت  الكوم  بشبن  الهندسة  كلية  فريق مرح  ويقدم 
زنزانة  داخل  وضعهم  حاكمهم  قرر  أبرياء  حكاية  يتناول  وهو 
الثوار بالزنزانة نفسها محاولته  ودفعهم للحصول عى اعراف أحد 
اغتيال الحاكم وأرته. وإا سيظلون حبيي الزنزانة. العرض مثيل 
محمد  شبل،  شاكر، مصطفى  أحمد  محفوظ،  أسامة  النعاي،  عي 
يوسف، طه  الليثي،  أحمد  نصار،  بشندي، محمد  أحمد  الصعيدي، 
عباس،  أماي  منفذ  مخرج  السعدي،  أحمد  رمضان،  محمد  شون، 
مخرج مساعد عمر شاهن، ديكور ومابس شادي قطامش، إضاءة 
عصام،  أحمد  دراماتورج  لينتس،  زيجفريد  تأليف  حلمي،  عز 

وإخراج حسام قشوه. 
كا يقدم فرق كلية ااقتصاد امنزي »الفيل يا ملك الزمان« تأليف 
فاطمة  مثيل  العرض  صاح،  مصطفى  وإخراج  ونوس  الله  سعد 
طايل،  سعيد  زينب  الفقي،  الرحمن  عبد  فاطمة  يونس،  مروان 
مسعود،  امجد  أبو  كرمه  فتوح،  لطفي  فاطمة  جبر،  محمد  دينا 
الزناي،  الله  عبد  محمد  النجار،  شاكر  جهاد  القطب،  سامي  دينا 
السبي،  رمضان  محمود  كال،  محمد  أحمد  سويد،  الوهاب  عبد 
محمد،  فتحي  زياد  البطاوي،  يوسف  محمد  حسن،  هشام  محمد 
نادر عزت عبيد، جال محمد شعبان، مخرج مساعد حسام الدين 

مصطفى، إخراج مصطفى صاح. 
الحاسبات  كلية  فريق  بعرض  أبريل   22 امهرجان  عروض  وتنتهي 
داود،  محمد  توفيق،  مصطفى  مثيل  العميا«  »القطة  وامعلومات 
نادر  الفقي،  العباي، أحمد  كامل، مصطفى منر، مصطفى  محمد 
تأليف  حامد.  منار  عاطف،  هند  الكردي،  آية  أمن،  محمد  يحيى، 
سامح عثان، إضاءة محمد فتحي، إعداد موسيقي إبراهيم الخوي، 

سينوغرافيا واخرج أحمد تعلب.

همت مصطفى

مسرحيا عرضا  عشر  أحد 
المسرحية للفنون  المنوفية  جامعة  مهرجان  في 
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واإيجابيات السلبيات  يرصدون  مسرحيون 
المسرحي.. الشيخ  شرم  مهرجان  ختام  في 

فعاليات  الماضي  اأسبوع  اختتمت 
للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
عرضا   24 فيها  شارك  الي  الشبابي، 
بالمسابقة  عروض  عشرة  منها  مسرحيا 
المونودراما،  مسابقة  في  و6  الرسمية، 
الشارع  مسرح  مسابقة  في  عروض  و8 
بعض  تكريم  وتم  المفتوحة،  والفضاءات 
مسابقة  نظمت  كما  الفنية،  الشخصيات 
الشاعر  اسم  حملت  المسرحي  للتأليف 
إقامة  باإضافة  الصبور،  عبد  صاح  الراحل 
العرض  عناصر  مختلف  في  ورشة   14
وأهم  المهرجان،  تأثر  وعن  المسرحي، 
السابقة  الدورات  عن  الدورة  هذه  مز  ما 
بعض  مع  اللقاء  هذا  لـ»مسرحنا«  كان 
العربية  والدول  مصر  من  المشاركن 
واأجنبية.

روفيدة خليفة

قال:  لبنان«  قهوة  »تقل  عرض  ومؤلف  مخرج  الدين  زين  هشام  د. 
وامرحين  الخرات  من  مجموعة  يستقطب  ثقاي،  حدث  امهرجان 
مسألة  ي  يبحث  أنه  ميزه  ما  وأهم  العام،  دول  ومن  العري  العام  من 
ليس  ااقتحام  وهذا  امكاي،  بامعنى  جديدة  مناطق  امرح  اقتحام 
الرفيه  عى  تقوم  الشيخ  رم  ي  امشهد  تختر  التي  فالسياحة  سها، 
والتحليل  والجاليات  الثقافة  عى  امرح  يقوم  فيا  وااستجام، 
السهل،  باأمر  ليس  الحالتن  بن  الدمج  أن  يبدو ي  وااستنتاج، من هنا 
للتجربة  إضافة  ستشكل  أنها  امؤكد  ومن  العناء،  تستحق  امحاولة  لكن 

امرحية العربية ورما العامية، وأضاف »زين الدين«: بالنسبة للمهرجان 
فإن الجهود امبذولة من قبل القامن عليه جبارة فعا، فهم يحاولون أن 
يعرضهم  ما  وهذا  وثقافيا،  مرحيا  قاحلة  أرض  ي  امرح  نبتة  يزرعوا 
التي يحاولون تخطيها بأساليب مختلفة  للكثر من الصعوبات والعقبات 

من أجل تحقيق الهدف. 
فعالية  أو  مهرجان  أي  أن  أعتر  فقال:  الدولية  امهرجانات  تأثر  عن  أما 
امتطرف  للفكر  مقاومة  فعل  هي  العري  العام  ي  تقام  مرحية  ثقافية 
الساح  هو  والفن  الثقافة  فساح  مجتمعاتنا،  يعصف  الذي  والرجعي 
ي  وفشلنا  التقليدية  اأسلحة  كل  جربنا  أن  بعد  لنا  تبقى  الذي  الوحيد 
يتطور  واثقة،  بخطوات  يسر  امهرجان  وتابع:  امأزق.  من  الخروج 
امرحين  كل  من  للدعم  بحاجة  وهو  ويصححها،  أخطائه  من  ويستفيد 
لي يستمر ويكر، وبالنسبة للمرح اللبناي ومشاركتي ي هذا امهرجان، 
فهي مفيدة أننا نتعرف عى تجارب مغايرة عربية وعامية ونعرف اآخر 
خرات  من  نستفيد  امرح،  ي  نعمل  وكيف  نفكر  كيف  مرحنا،  عى 
امختلف  اآخر  عى  أعيننا  نفتح  السلبية،  كا  اإيجابية  البعض،  بعضنا 
أمنى  وأخرا،  درامية.  ومعالجات  جالية  وطروحات  ورؤى  فكرا  عنا، 
الثقاي  النجاح ي مروعهم  للمهرجان ااستمرار والتطور وللقامن عليه 

امتميز.
المضمون وليس  الشكل  على  نعتمد 

امهرجان  إقامة  أهمية  أن  أعتقد  شبل:  حازم  الديكور  مهندس  قال  فيا 
أن  معرفة  فمجرد  عام،  بشكل  البلد  حالة  لتنشيط  الشيخ  رم  مدينة 
امهرجان أقيم بنجاح وسام وحره الكثر من الشخصيات الشبابية من 
يكون  قد  شبل:  أضاف  مر.  جيدة  دولية  سمعة  يعطي  وخارجها  مر 
والضيوف،  امشاركن  من  سوى  كثر  جمهور  يوجد  ا  أنه  السلبيات  من 
وإعجاب  استحسان  اقت  الشارع  ي  تقدم  كانت  التي  العروض  لكن 

هشام زين الدين
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الناس ي الشارع وتجمع حولها امارة خاصة ي منطقة خليج نعمة، وكنت 
أمنى أن يكون هناك تركيز أكر عى امخرجن الشباب من حيث عددهم 
وأن يكون هناك لقاءات مبارة معهم والجمهور ويتعرف عليهم بشكل 
عليه  امعروض  فامرح  التقنية  اماحظات  بعض  هناك  أيضا  أكر، 
منخفضة  كانت  امرح  فخشبة  مرحا،  لتصبح  أعدت  قاعة  عن  عبارة 
الذي  أنها عى اأرض والجمهور هو  أو  جدا وامفرض أن تصبح مرتفعة 
يجب  وا  للرعاة  إعانات  عليها  ملصق  امرح  كواليس  أن  كا  يعلوها، 
أن تدخل تلك املصقات حيز العرض امرحي، أيضا مبة اإكزيت كانت 
منارة بشكل مبالغ فيه أقوى من إضاءة العرض. أما عن الورش والندوات 
وأعتقد  الحارين،  بن  تشتتا  امواعيد ما سبب  فكان هناك تضارب ي 
أن مازن الغرباوي أدرك ذلك وسيعمل عى عدم تكرار ذلك ي الدورات 
الجيدة  العروض  هناك  مهرجان  أي  فمثل  العروض  عن  أما  القادمة. 

وامتوسطة. 
وفرو  فإنهم  السينوغرافين  إدارة  مجلس  وأعضاء  ي  بالنسبة  وتابع: 
امهرجان امتاح، وكان اأمر مرفا جدا حيث كانت هناك أماكن لإقامة 
الحضور  عدد  ي  كانت  الوحيدة  وامشكلة  لأجانب،  جيدة  واللقاءات 
تلك  تدارك  ونتمنى  سعداء،  كانوا  ولكنهم  امواعيد،  تضارب  بسبب 
امشكلة خال الدورات القادمة أن ااحتكاك مع الخرات امختلفة يكون 
يعطي  ثقافيا  تبادا  هناك  يجعل  امهرجان  بالتأكيد  وختم:  جدا،  جيدا 
عام  وبشكل  البعض،  بعضهم  معرفة  ويسهل  وآرائهم  الفنانن  بن  تقاربا 
وهي  بها  لنا  عاقة  ا  مشكات  وهناك  للمهرجانات،  تأثر  هناك  فليس 
أن العام يخاف أن يأي والفرق الجيدة تطلب أمواا وأن تبلغ قبل موعد 
تحر  التي  الفرق  بعض  أيضا  يحدث،  ا  وهذا  طويل،  بوقت  امهرجان 
فليس  بامثل،  ليدعوهم  امهرجانات  برؤساء  شخصية  معرفة  عى  تكون 
إعادة  حاجة  ي  نحن  الهامة،  الفرق  استقطاب  الخارج  ي  دعاية  هناك 
تناول اأفكار حتى تكون فاعلة وملموسة أننا نعتمد عى الشكل وليس 

امضمون.
وقال امخرج أكرم مصطفى امشارك بعرض »واحده حلوة«: إن امهرجان 
يحصل  م  أنه  كا  الفعاليات،  وتنظيم  للمكان  اختياره  ي  موفقا  يكن  م 
تأثر  عن  أما  أنفسهم.  امرحين  من  حتى  الحقيقي  ااهتام  عى 
امهرجانات الدولية عى الحركة امرحية، فقال: يفرض أنها تري الحركة 
اآن،  حتى  يحدث  م  ذلك  ولكن  قوية،  حركة مرحية  وتخلق  امرحية 
مهارة  باإضافة  الديكور،  لصغر  نظرا  صعوبات  أية  تواجهني  م  مضيفا: 
أن  إى  مشرا  جيد،  بشكل  العرض  فقدم  فوكيه،  فادي  الديكور  مهندس 
أنه  ماما  مناسب  غر  العرض  مكان  أن  وهي  العموم  ي  مشكلة  هناك 
اختيار  فكرة  ي  شديدا  خلا  مثل  ما  وهو  احتفاات،  قاعة  عن  عبارة 
بها مسارح كافية من  امهرجان حيث ا يوجد  الشيخ إقامة  مدينة رم 

اأساس. 
من  عددا  وشاهدت  للمهرجان  الرابع  اليوم  ي  حرت  لأسف  وتابع: 
متدٍن  وامستوى  قليل  عددها  العروض  أن  وأرى  بالقليل  ليس  العروض 
حقيقية،  منافسة  هناك  أن  أعتقد  وكنت  مهمة،  عروضا  أشاهد  فلم 
العامة  الصورة  ولكن  أتابعها  فلم  اأخرى  والندوات  للورش  وبالنسبة 
العروض أو  الواضحة أمامي عدم وجود تنظيم لفعاليات امهرجان سواء 
من  أهم  مدن  هناك  أيضا:  قال  الشكوى.  من  الكثر  هناك  وكان  الورش 
باستيكية  مدينة  فهي  بها،  امهرجان  إقامة  اممكن  من  كان  الشيخ  رم 
العاملن  فمعظم  الناس،  يقطنها  مدينة حقيقية  كونها  أكر من  مصنوعة 
إجازاتهم،  يقضون  اموجودون  وامريون  السياحة،  عى  يخدمون  بها 
أخر  حتى  امنيا  من  بدءا  مر  جنوب  ي  سياحية  مدنا  هناك  أن  وأرى 
محطا  لتكون  تليق  عظيمة  مدن  جميعها  الدلتا  وسط  وأيضا  الجنوب 
مهرجان ي أهمية مهرجان رم الشيخ وكلها مدن حية يقطنها امتلقي أو 

الجمهور الحقيقي للمرح.
للعرض تصلح  مسارح  توفر  من  بد  ا 

وأكد امخرج شادي الداي عى أهمية امهرجانات الدولية حيث قال: من 
زادت  فكلا  مر،  ي  دولية  مهرجانات  لدينا  يكون  أن  الكرى  اأهمية 
أن  وأرى  أقوى،  تكون  القاهرة،  ي  مركزية  غر  كانت  وكلا  امهرجانات، 
القادمة،  الدورات  خال  أفضل  وسيكون  جدا،  هام  الشيخ  مهرجان رم 
عظيم  بعمل  قاموا  الحكيم  ووفاء  البستاوي  وإنجي  الغرباوي  فازن 
امهرجان  ي  امشاركن  فمعظم  التنظيم  عن  أما  الطبيعي،  فوق  ومجهود 
من الشباب، امنظمن وامشاركن حتى إن امدربن معظمهم من الشباب، 
أعى  يكون مستوى  أن  للتنظيم  مكن  لكن  يحدث،  ما  أجمل  من  وهذا 
بالنسبة  القادمة، مضيفا:  الدورات  للتحسن خال  اتجاهه  أنه ي  وأعتقد 
حتى  مسارح  مجموعة  أو  مرح  للمهرجان  يتوفر  أن  أمنى  للعروض، 
العروض  فيه  أقيمت  الذي  امكان  أن  للمهرجان،  خصيصا  جهزت  وإن 

امرحية هذا العام غر مجهز، وقد حاول امشاركون بذل جهدهم بقدر 
له  امجهزة  غر  الخشبة  تلك  خال  من  فالناتج  النهاية  وي  امستطاع، 
التقدير، ولكن أمنى خال الدورات القادمة أن يكون هناك مرح مجهز 
يتم  امفتوحة  اأماكن  أو  الشارع  ي  امقدمة  العروض  تكون  وأن  أكر 
ااهتام بها أكر ما حدث هذه الدورة، أنها تعمل بإمكانيات بسيطة 

جدا أو بدون إمكانيات. 
التي  امعتادة  الصعوبات  فهي  واجهتني  التي  الصعوبات  عن  أما  وتابع: 
للمنهج  بالنسبة  قليل  الساعات  عدد  أن  مهرجان،  ي  مدرب  أي  تواجه 
التدريب،  أماكن  عن  بعيدة  اإقامة  أماكن  وثانيا  بتأطره،  أقوم  الذي 
ُينقص  ا  لكن هذا  الوقت قصرا،  فيصبح  وقتا  التجمع  يستغرق  وبالتاي 
ورشتي  غر  جدا  قوية  ورش  فهناك  الورش  وقيمة  امهرجان  قيمة  من 
ثقافات  التحام  مجرد  أن  إى  وأشار  واأجنبية.  العربية  الدول  من جميع 
مرحية مختلفة ي مهرجان دوي يؤثر عى حركة امرح امري ولكن 
مرة  ويقام  الشباي  للمرح  واحد  مهرجان  أنه  شديدة،  بقوة  ليس 
واحدة كل عام، لذا أمنى أن يكون هناك تنويعات أخرى فلاذا ا يوجد 
مهرجان آخر بتيمة أخرى، وأن تكون امشاركات الدولية عى شكل أوسع، 

امهرجان  القادمة. وختم:  الدورات  للتحقيق خال  قابل  أن ذلك  وأعتقد 
استقطب التجارب امتنوعة وهناك تغير جوهري ي الشكل وامضمون.

فيا قال الفنان اأردي عي عليان: ي البداية أود التأكيد عى أن جريدة 
امرح  امختصة بشؤون  العري  الوطن  الهامة ي  الجرائد  “مرحنا” من 
امعنية  الجريدة  تلك  بأهمية  اعراف  شهادة  وأسجل  وامري،  العري 
فله  الشيخ  رم  مهرجان  عن  أما  امستويات،  كل  عى  امرحين  بشأن 
تلك  وتكمن  عليه،  يقام  الذي  امكان  لطبيعة  جدا  شديدة  خصوصية 
أصبحت  أنها  إى  باإضافة  سياحية،  مدينة  الشيخ  رم  كون  ي  اأهمية 
قبلة  الشباي  الشيخ  رم  مهرجان  متتالية  دورات  ثاث  مدار  عى 
الجوهري ي  التغر  أمس  الدورة  العرب واأجانب، وي هذه  للمرحين 
عروض  هناك  العروض،  ي  توسع  هناك  أصبح  حيث  وامضمون  الشكل 
الشارع وعروض مختصة  تفاعلية وعروض مرح  العلبة وعروض  داخل 
التنظري،  الصعيد  عى  امهرجان  فعل  إثراء  تنوع  وهذا  بامونودراما، 
وإقامة  امصاحبة  والندوات  العروض  خال  من  العمي  الصعيد  وعى 
أن  امرحية  الورش  وهي  هامة  ميزة  هناك  وأيضا  امتخصصة،  الورش 
هذه  ي  امدربن  خرات  من  ااستفادة  يستطيعون  امشاركن  شباب 

المهرجان  علي عليان: 
للمسرحين  أصبح قبلة 

العرب واأجانب

أكرم مصطفى

عي عليان

أكرم مصطفى: شرم الشيخ 
باستيكية مصنوعة  مدينة 

ناس وا مسارح با 

تكريم امخرج عصام السيد
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يري  ما  واأجنبية  العربية  البلدان  مختلف  من  والقادمن  الورش 
امختلفة  امهرجانات  من  الكثر  هناك  »عليان«:  وأضاف  والعقل.  الخيال 
ي مختلف أنحاء العام تراوح ما بن الجيدة وامتوسطة والضعيفة جدا، 
من  أشخاص  حق  من  وليس  امهرجانات  إقامة  ي  بلد خصوصيتها  ولكل 
بلدان أخرى مهاجمة هذه امهرجانات، أن لكل بلد الخصوصية والحرية 
أنه  والحقيقة  فيها،  ترغب  التي  الثقافية  واأنشطة  الفعاليات  إقامة  ي 
وهناك  الثقافة،  بغرض  قسم حكومي  لقسمن  امهرجانات  تقسيم  مكننا 
ي  الحكومية  امهرجانات  تضاهي  أصبحت  التي  امستقلة  امهرجانات 
أن  ي  يكمن  بينهم  وااختاف  العروض،  واختيار  والتنظيم  التأسيس 
من  الدول  بن  الثقاي  التبادل  وفق  تقام  كانت  الحكومية  امهرجانات 
الثقافة للدول العربية واأجنبية، وأصبحت هذه الوزارات  خال وزارات 
واستخدام  تناول  وكيفية  امستقلة  امهرجانات  برامج  من  مؤخرا  تستفيد 
ااختيار من خال  آلية  له حريته ي  امهرجان  أن  العروض، معنى  هذه 

الفرق امتقدمة بعيدا عن الرسميات.
ممزين كتابا  ستفرز  المسرحي  التأليف  مسابقة 

الشيخ  برم  امهرجان  إقامة  فكرة  أن  داليا هام  الناقدة  أوضحت  فيا 

حالة  امهرجان  يصنع  حيث  موقعها،  جدا،  جيدة  فكرة  سياحية  كمدينة 
من الرويج السياحي للمدينة، باإضافة لكونه اأول من نوعه الذي ُتقام 
خاصة  جيد  التنظيم  حيث  من  وامهرجان  الشيخ،  رم  مدينة  فعالياته 
يكون  أن  نطمح  وبالتأكيد  فقط،  الثالثة  دورته  وتلك  وليد  مهرجان  وأنه 
أكر تنظيا وبااستمرار وامثابرة سيتطور امهرجان كل دورة عن اأخرى، 
أربع عرة ورشة مرحية  امهرجان  العروض والفعاليات فيقدم  أما عن 
لجميع عنار العرض امرحي يقدمها مجموعة من امدربن من مختلف 
الدول وهذه إضافة جيدة للمهرجان وتري العمل امرحي ما تعطيه من 
إفادة للشباب امشاركن بأقى قدر ممكن، وبالتأكيد هي تجربة هامة. 
وأكدت أن امهرجان يعمل عى عدة محاور ضمن فعالياته وهي امرح 
يقدم  أن  شأنه  من  التنوع  وهذا  امونودراما  الشارع  ومرح  امغلق 
حالة من التغير واابتكار ي فعاليات امهرجان، وأرى أن عروض مرح 
السائحن  من  كثرا  تجعل  أن  استطاعت  أنها  جدا  مميزة  كانت  الشارع 
أعضائها  من  كنت  التي  التأليف  مسابقة  باإضافة  هذا  معها،  يتفاعلون 
إى خشبة مرح  حاجة  ي  امهرجان  ولكن  مميزين،  كتابا  ستفرز  والتي 

مجهزة للعروض امغلقة. 

هي  فقالت:  امرحية،  الحركة  عى  الدولية  امهرجانات  تأثر  عن  أما 
تصنع حالة من التفاعل الثقاي بن امشاركن وامتابعن وتعرفهم بثقافات 
من  اأخرى  الباد  ي  يحدث  ما  دراية  عى  فتجعلك  البعض،  بعضهم 

نشاطات ثقافية.
جدا غنية  المصرية  الثقافة 

الهندي سانديب سوباركر إعجابه الشديد بامهرجان حيث  وأبدى اممثل 
وكبرة  رائعة  شبابية  طاقة  إنه  حيث  امهرجان  هذا  كثرا  أحببت  قال: 
اإبداع،  من  عال  مستوى  وتوافر  الدول  من  الكثر  مشاركة  مع  خاصة 
فريدة  شاهدتها  التي  الرامج  فإن  التحكيم،  لجنة  ي  عضًوا  وبصفتي 
كانت  حيث  مر  الثانية  زياري  تلك  وتابع:  للغاية.  وجيدة  ومبدعة 
الزيارة اأوى ي فراير هذا العام لإساعيلية لتعلم رقص التنورة امري 
بناء عليه  الذي أحبه كثرا حيث مكثت هناك مدة شهر كامل، وقدمت 
العام  حول  اآن  يتجول  العرض  وهذا  بالهند  مارس  ي  مرحيا  عرضا 
من  بد  ا  كان  لذلك  امرح  ي  ي  بالنسبة  تحول  نقطة  التنورة  وكانت 
اانتهاء  وعند  مورا،  التنورة حسان  عليها سيد  دربني  وقد  تعلمها جيدا، 
امزيد  لتعلم  لإساعيلية  أخرى  مرة  سأتوجه  الشيخ  رم  مهرجان  من 
والثقافة امرية فهي غنية وعميقة مثل  للتنورة  أنا عاشق  التنورة،  عن 

الثقافة الهندية.
لجنة  وكعضو  آخر  بلد  من  أماطه  ي  امرح  يختلف  سوباركر:  وأضاف 
وطريقته  له خصوصيته  وكل  امهرجانات  من  الكثر  فقد حرت  تحكيم 
وهذا ما يجعلها خاصة جدا، أما ي بادي فهو مزيج من الرقص الهندي 
بكل  وأقول  الدرامي،  والتعبر  والدراما  الدوي  والفولكلوري  الكاسيي 
عروض  هو  إليه  نفتقر  ما  لكن  جدا،  جيد  الهند  ي  امرح  إن  تواضع 
تستخدم  أن  أمنى  وأخرا،  تابع:  لدينا.  جدا  قليلة  إنها  حيث  برودواي 
باللغة  تقدم  امرية  العروض  إن  حيث  امهرجان  ي  اإنجليزية  اللغة 
وامحادثات،  والخطابات  وامؤمرات  للندوات  باإضافة  للبلد،  الرسمية 
العربية ما  الجيد إذا استخدمت اإنجليزية، فأنا ا أعرف  وسيكون من 

يصعب مسألة التواصل، ولكنني أحاول معرفتها أثناء وجودي هنا.
رائع حماسي  شبابي  تجمع 

أشارت  ااحتال”،  تحت  “نساء  الفلسطيني  بالعرض  ممثلة  عواد  دما 
مرحي  بعرض  فلسطن  فيها  تشارك  التي  اأوى  امرة  هي  تلك  أن  إى 
امهرجان  أضافت:  مر.  اأوى  الزيارة  وأيضا  الشيخ،  رم  مهرجان 
وتبادل  الحاس  ملؤه  تجمع شباي دوي  إنها  وفكرته جيدة، حيث  رائع 
كرم  سياحية  مدينة  ي  امهرجان  إقامة  أن  وأرى  امختلفة،  للثقافات 
وامسابقة  وامرح،  الثقافة  لعام  بالنسبة  وجيدة  جديدة  فكرة  الشيخ 
والفعاليات  العروض  عن  أما  عواد:  وأضافت  كثرا.  وحاسية  تنافسية 
رتب  يء  فكل  بالتنظيم  يتعلق  ما  وي  وقوية،  جيدة  العروض  فجميع 
جيدا والرنامج كان منظا كثرا، والورش لها تأثر كبر حيث تتبادل فيها 
الثقافات، واعترها تجربة جديدة للمشاركن بها حتى وإن م تكن ضمن 
قالت:  امرح  دائم. وعن  الورش بشكل  إقامة  الروري  امهرجان، فمن 
كان مناسبا بالنسبة لعرضنا أننا تدربنا وأقمنا الكثر من الروفات عليه، 

وانتبهنا لكل يء، واإضاءة والصوت كانا جيدين.
وأخرا، قالت الفنانة مروة عيد التي شاركت ي فعاليات امهرجان بعرض 
يء  الشيخ  كرم  سياحية  مدينة  امهرجان  إقامة  إن  حلوة”:  “واحدة 
حتى  واأجنبية،  العربية  الدول  من  كبرة  مجموعة  يستقطب  أنه  جيد 
وبالتأكيد  الدول،  مختلف  من  مجموعة  تضم  نفسها  التحكيم  لجان  إن 
كممثلن وكمشاركن ي امهرجان يسعدنا أن يقام ي بلدنا مهرجان دوي 
من الشباب وللشباب حتى إن مدير امهرجان نفسه من الشباب. أما عن 
أفكارا جديدة،  العروض مختلفة وشاهدت  والفعاليات فجاءت  العروض 
باإضافة لاطاع عى ثقافات مختلفة وجديدة والتعرف عى أناس جدد، 
أيضا إقامة الورش ي امهرجانات من النادر حدوثها حيث ذهبت من قبل 
إى امغرب وم أشاهد إقامة ورش ي شتى عنار العرض امرحي، وهي 

تري النشاط امرحي وتفيد امشاركن. 
مكان  فهي  مشاركتي،  ي  واجهتني  التي  الصعوبات  عن  أما  وأضافت: 
العرض  أماكن  مراعاة  عليهم  لذا  فندق،  ي  بقاعة  عرضنا  حيث  العرض 
الجميع  أن  العروض،  لجميع  يصلح  للمهرجان  مخصص  مكان  وتوفر 
واجه مشكلة بسبب ذلك وشخصيا كنت أحاول »ملمة« طاقتي. وتابعت: 
هناك تأثر للمهرجانات الدولية عى حركة امرح سواء امري أو العري، 
فمن الجيد أن يكون هناك لقاء واندماج وتواصل بيننا، وأن نتعرف عى 
التعارف  باإضافة أهمية  أو اأوروبية،  العربية  امهرجانات اأخرى سواء 
عى أساتذة الفنون امرحية ي الدول امختلفة، وقد مسنا ذلك خال تلك 
الدورة حيث شاهدنا أشياء كثرة مختلقة من إضاءات وحركة أو تكتيك أو 

فكر بالتأكيد أثرت فينا ما يجعلني أضيف وأطور نفي.

أتمى  سانديب سوباركر: 
اإنجلزية  اللغة  أن تستخدم 

المهرجان في فعاليات 

داليا هام

سانديب سوباركر

يكون  أن  داليا همام: نطمح 
تنظيما وهو في  أكر  المهرجان 

إلى خشبة مسرح مجهزة حاجة 

تكريم الفنانة مروة عبد امنعم
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المبدع  لمجهود  تتويج  الجائزة  حلمي:  عز 
حياتي في  هامة  محطة  شخصية«  و»أحوال 

آفاق.. مهرجان  في  اإضاءة  بجائزة  الفائز 

اإضاءة  لعنصر  الشديد  لحبه  بالمسرح  عمل 
الفنية  للتجهزات  كمسئول  ويعمل  المسرحية 
ما  صمم  عاما،   21 منذ  للمسرح  الفي  بالبيت 
مسرحيا  عرضا  عشر  وخمسة  المائة  من  يقرب 
التكريمات  من  الكثر  على  حصل  كما  وحفا، 
بوزارة  قطاعات  وعدة  الثقافة  وزارة  من 
اإضاءة  جوائز  من  للكثر  باإضافة  الداخلية، 
جامعة  ومهرجانات  الثقافة  قصور  بمهرجانات 
حصل  كما  والمنوفية،  والمنصورة  القاهرة 
المخرج  مع  مناصفة  السينوغرافيا  جائزة  على 
عام  للمسرح  القومي  بالمهرجان  توفيق  خالد 
نقابة  بمهرجان  إضاءة  أفضل  وجائزة   ،2013
وجائزة  الثانية،  دورته  في  التمثيلية  المهن 
للفنون،  القاهرة  بمهرجان  إضاءة  أفضل 
إنتاج  با  مسرح  بمهرجان  إضاءة  وأفضل 
بمهرجان  إضاءة  وأفضل  الثانية،  دورته  في 
 2018 دورة  وأخرا   ،2016 دورة  آفاق 
وأهم  الجائزة  وعن  »ليلى«،  عرض  عن 
كان  واحتياجاتهم  اإضاءة  مصممي  مشكات 
اإضاءة  مصمم  مع  الحوار  هذا  لـ«مسرحنا« 
حلمي. عز 
حوار: روفيدة خليفة

واإضاءة؟ المسرح  مع  بداياتك  كانت  مى 
منذ  الرقاوي  جال  الكبر  وامخرج  الفنان  مرح  ي  بدأت 
22 عاما وعملت لسبع سنوات مرح الهوسابر وعامن معهد 
عرضا  عر  وخمسة  مائة  إضاءة  وصممت  امرحية،  الفنون 
مرحيا وحفا، والسبب ي اختياري لتخصص اإضاءة جالياته 
أهمية  باإضافة  للمتفرج،  مبارة  امرح  عى  تظهر  التي 
العمل امرحي حيث تؤثر ي نجاح  اإضاءة كعنر أساي ي 
امشهد وتضفي جاذبية عى الصورة امرحية، كا أنها تعر عن 
التفاعات من  النفسية، بجانب مساهمتها ي نقل  حالة اممثل 
سعادة وحزن وغضب، فاإضاءة تدعم الحالة امرحية فترزها 
اعترها  حيث  ومتقن،  بشكل صحيح  تستخدم  م  إذا  تقتلها  أو 

مشاعر العرض امرحي.
هذا  في  أدائك  بتطوير  قمت  وكيف   -  

التخصص؟
واإدارة  اإضاءة  ي  امتخصصة  الورش  من  بالكثر  التحقت 

الشخصية،  والسات  والظروف  اأزمنة  تعددت  وإن  واحد 
والخر  والحق  العدل  قيم  عن  باحثون  النهاية  ي  كلنا  أننا  إا 
والحب، وقد حصل عى أفضل عرض وأفضل إضاءة، وقد سبق 
منذ  للفنون  القاهرة  مهرجان  جوائز  عى  العرض  نفس  وحصل 
توج  الذي  النجاح  بهذا  جدا  سعيد  أنا  وبالفعل  أشهر،  عدة 

مجهوداتنا ي العمل.
بتفوق  اعراف  شهادة  الجائزة  تعتر  هل   -  

العمل؟ عناصر  من  أي  في  المبدع 
ا  والنقاد  الجمهور  رأي  لكن  امبدع  مجهود  تتويج  الجائزة 
ينفصل عنها، وعندما ُيجمع النقاد والجمهور عى جودة العمل 
العرض  تفوق وشهادة محرمة ي حق  ذاته  فهذا ي حد  الفني 

حتى وإن م يحصل عى جائزة.
شخصية؟ أحوال  تجربتك  عن  وماذا   -  

العملية،  حياي  ي  هامة  محطة  أعترها  تحديدا  التجربة  تلك 
القلب مبارة، حيث يطرح  العرض من حالة تلمس  ما يحمله 

امرحية ومؤخرا ورشة مرح الشباب، وقرأت عنها الكثر من 
الكتب، بخاف ما تعلمته من الفنان جال الرقاوي ي مرحه 
مثابة  أنه  امرح  عام  ي  اأعى  ومثي  قدوي  أعتره  الذي 

أكادمية كاملة ي شتى عنار العمل امرحي.
على  وصولك  »ليلى«  تجربتك  عن  كلمنا   -  

آفاق؟ بمهرجان  اإضاءة  جائزة 
حيث  والقوية  الكبرة  امهرجانات  من  آفاق  مهرجان  يعتر 
مختلف  من  امرحية  الفرق  من  كبر  عدد  فيه  يشارك 
عرضا،  وعرين  مائة  من  أكر  تقريبا  تصل  مر  محافظات 
بعروضنا،  العام ما يجعلنا منشغلن  فعالياته عى مدار  وُتقام 
»ليى«  عرض  أما  الوقت،  نفس  ي  وصعوبته  قوته  تكمن  وهنا 
عبد  روايات لصاح   3 بن  بنها هي كواج  تجارة جامعة  لكلية 
منتج  لتقديم  ليل(،  ومسافر  والحاج،  وامجنون،  )ليى  الصبور 
بينها  ما  ويظهر  الثاثة  النصوص  شخصيات  يناقش  جديد  فني 
اإنساي  الهم  أن  النهاية  اتفاق ويكشف ي  من اختافات ومن 

تقتلها أو  المسرحية فترزها  الحالة  اإضاءة تدعم 
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قدوة  تراه  اآن  المسرحين  شباب  من  َمن   -  

التالي؟ للجيل 
عليهم  يقوم  ممن  الجيدون  امرحيون  شبابه  له  جيل  كل 
امرح، وامرحي »الشاطر« وامحرم هو من يفرض نفسه عى 

الساحة رغم أي ظروف.
الجامعي  المسرح  في  رأيك  وما   -  

وتجهزاته؟
لأسف الشديد فتجهيزات مسارح الجامعات سيئة جدا وتعاي 
عدم  من  تعاي  إنها  حتى  واإهال،  اإمكانيات  فقر  من  أيضا 
وجود نية للتطوير، وهذا يسبب عبئا ماديا إضافيا عى امخرج 
يوجه  اميزانية  من  كبرا  جزءا  أن  الجامعات،  مع  يعمل  الذي 
لتأجر أجهزة ومع ذلك هناك عروض للجامعات تنافس امرح 

ااحراي بقوة.
طموح  ترضي  مهرجانات  لدينا  هل   -  
المهرجانات  ينقص  الذي  وما  المسرحين 

لدينا؟
ينقصها  ولكن  امرحين،  طموح  وتري  كافية  امهرجانات 
تنظيم الوقت، فمن غر امنطقي أن تقام مهرجانات الجامعات 
متابعة  الشباب  فرص  من  يقلل  ما  أبريل،  شهر  ي  جميعها 
متابعة  يتيح  تنظيم  من  بد  فا  اأخرى،  الجامعات  ي  زمائهم 

كل امهرجانات أنه يضيف خرة للمثل وامخرج.
في  توافرها  يجب  الي  العناصر  هي  ما   -  

الجيد؟ اإضاءة  مصمم 
وأن  الحساسة،  العن  هي  توافرها  يجب  التي  العنار  أهم 
يكون قادرا عى فهم خيال امخرج وما يريده وفهم روح النص، 
باإضافة  وتقنياته،  جالياته  توظيف  عى  القدرة  لديه  فيكون 

للعلم وااطاع بجانب العنر التقني.
وكيف  اإضاءة  مصممي  ينقص  الذي  ما   -  

محرفن؟ مصممن  إخراج  يمكننا 
سليم  بشكل  امجهزة  وامسارح  اإمكانيات  توافر  ينقصهم 
يتطلب  محرفن  لإضاءة  مصممن  وإخراج  الحديثة،  واأجهزة 
أو  مر  ي  كانت  سواء  محرفن  مدربن  ورش  إقامة  اأمر 

خارجها 
إليها  تحتاج  معينة  أجهزة  هناك  هل   -

مسارحنا؟
امسارح  كاموجوده ي  امسارح أجهزة حديثة ومتطورة  تحتاج 
فا  عليها،  الفنن  تدريب  اأجهزة  من  اأهم  ولكن  العامية، 
والفني يستخدم  الثمن  الفائدة من وجود جهاز حديث مرتفع 
البر  %10 فقط من إمكانياته، ولذلك أكرر داما ااستثار ي 

أهم من اأجهزة.
لعودة  حاجة  في  أننا  ذلك  معى  هل   -  
الديكور  عنصري  في  خاصة  الخارجية  البعثات 

واإضاءة؟
وامعرفة  والتدريب  ااطاع  من  مزيد  لذلك  نحتاج  بالفعل 
والوقوف عى آخر ما توصل إليه فن تقنيات امرح، أن عملنا 

ي حاجة دامة للتحديث ومن ا يطور نفسه سيموت.
في  للمبتدئن  تقدمها  الي  النصائح  ما   -  

التخصص؟ هذا 
والفن  واللوحات  امرحية  العروض  من  الكثر  مشاهدة  أوا 
باإضافة  تشكيي،  فنان  اإضاءة  مصمم  أن  عموما  التشكيي 
بجانب  وأخرا،  أوا  والقراءة  العامية  العروض  لصور  مطالعة 

متابعة الورش امتخصصة وامشاركة بها بشكل دائم.
كمخرج؟ بالعمل  يوما  تفكر  أن  يمكن  هل   -  

ا أفكر ي اإخراج إطاقا أنها ليست مهنتي.

بأقل  جيدة  صورة  إخراج  عى  القدرة  لديه  الجيد  فامصمم 
واموهوب  الدارس  امصمم  بن  الفرق  يكون  وهنا  اإمكانيات، 
وغر الدارس أن التعليم عامل هام با شك لكن أيضا اموهبة 

أهم.
واإضاءة؟ اإنارة  بن  الفرق  ما   -  

والفن،  الواقع  بن  كالفرق  واإضاءة  اإنارة  بن  فرق  هناك 
بينا  ممكنا  أمرا  للمشهد  امتفرج  رؤية  من  تجعل  فاإنارة 
ومحدد  مدروس  بشكل  ُتصاغ  فنية  لغة  هي  امرحية  اإضاءة 

إضفاء دالة أو حالة نفسية محددة ومقصودة بحد ذاتها.
عن  والتلفزيون  السينما  إضاءة  تختلف  فيما   -  

اأصعب؟ وأيهما  المسرح 
ي  حتى  والسينا  امرح  عن  التلفزيون  ي  اإضاءة  تختلف 
اأصعب  هي  امرح  إضاءة  أن  وأعتر  امتداولة،  امصطلحات 
واأدق بينهم أن نتيجتها تظهر مبارة للجمهور بدون وسيط 
هو  فمستقبلها  الصور،  معالجة  أو  التصوير  فاتر  أو  كالكامرا 

عن امتلقي مبارة.
الثقافة  عروض  في  مشاركاتك  خال  من   -  
مسارحها  تجهزات  ترى  كيف  الجماهرية 

ينقصها؟ الذي  وما 
الثقافة  مرح  بحال  لارتقاء  الحالية  اإدارة  من  نية  هناك 
أبسط  ومن  اإمكانيات  فقر  من  تعاي  أنها  الجاهرية، 
الواحدة،  اليد  التجهيزات، كا أن عدد امسارح يعد عى إصبع 
ومهمة  كبرة  محافظة  أن   - امثال  سبيل  عى   - امحزن  فمن 

كامنوفية با مرح منذ تسع سنوات.

اأعال  من  فهو  ولذلك  امري،  مجتمعنا  تشغل  هامة  قضايا 
امحببة إى قلبي منذ الروفة اأوى، والجميع كان يعمل بحب 
وقد  الجمهور،  أمام  امرح  خشبة  عى  ظهر  وهذا  وتعاون 
لرأي  باإضافة  النقاد ي مر  أكر  إشادة كبرة من  العرض  نال 

الجمهور الذي أشاد بكل عنار العرض.
عملك  أثناء  تواجهك  الي  المعوقات  ما   -  

للمسرح؟ الفي  البيت  في 
با  تكون  الفني  البيت  ي  عروي  أن  تواجهني  مشكلة  أكر 
عقد  عمل  عى  اموافقة  يتم  وا  به،  موظف  أي  مادي  مقابل 
لبعض  باإضافة  بذلك،  يسمح  القانون  أن  مع  إضاءة  تصميم 
للروتن، وتلك جميعها  نتيجة  فيها  أقع  التي  اإدارية  امشكات 
أتغاى عن  العمل، ومع ذلك  الفنان ومنعه من  عراقيل تعيق 
إساعيل  الفنان  لدعم  باإضافة  عمي،  أحب  أنني  ذلك،  كل 

مختار امتواصل ي.
وهل  به  تشارك  عرض  أي  تجهز  كيف   -  
وكيفية  اإضاءة  أهمية  المخرج  يستوعب 

توظيفها؟
أحر عى اأقل ثاثة بروفات وأصورها فيديو وأراجعها وأعمل 
عليها كثرا حتى أصل للبان امثاي، أما عن امخرجن فمعظمهم 
العرض ولذلك يستعينوا مصمم اإضاءة  باإضاءة وصورة  يهتم 
بدا من القيام بها بأنفسهم، وحتى يتفرغ امخرج لباقي عنار 
العمل، أما عن بؤر اإضاءة واإفيهات الخاصة بها فيتم وضعها 
بااشراك مع امخرج وبناء عليه يتم التنبيه عى اممثل لالتزام 

باإضاءة وهذا مصلحته أوا وأخرا.
رزق..  نوره  يأخذ  الذي  الممثل  إن  تقول   -  

تقصد؟ ماذا 
واحد  ممثل  معن  بشكل  معن  مشهد  إضاءة  أضبط  قد  أنني 
الذي  امجهود  فيضيع  خاطئ  بشكل  يقف  أو  اممثل  فيتحرك 
بذلته لضبط اإضاءة هباء، وللعلم فاأمر ليس له عاقة ممثل 
الوقوف  عى  قدرة  ملك  ممثل  عاقة  له  بل  محرف،  أو  هاو 

بشكل صحيح ي نوره.
وتعر  التمثيل  في  اإضاءة  تشارك  هل   -  

الممثل؟ يفعل  كما  للجمهور 
مؤثر  فيمكن  اممثل،  بدور  اإضاءة  تقوم  اأحيان  من  كثر  ي 

إضاءة إسعادك أو إبهارك أو حتى صدمتك.
إلى  المتفرج  نقل  لإضاءة  يمكن  كيف   -  

المشهد؟ نفس  أمام  مختلفة  وأفكار  عوالم 
لكن  عامك،  عن  مختلفة  لعوام  ينقلك  الذي  سحرها  لإضاءة 
عامل  له  يكون  الذي  للتنفيذ  باإضافة  التصميم،  دقة  امهم 
يقوم  أن  الوارد  من  أنه  امشهد  إضاءة  نجاح  ي  وكبر  رئيي 
فيفسد  التنفيذ  دقة  عدم  ويفسده  جيد  بشكل  بعمله  امصمم 
وأقوى  أهم  يكون  اأحيان  بعض  ي  امنفذ  فعمل  ككل،  العمل 

من دور امصمم الذي يرك تنفيذه أمانة ي رقبة امنفذ.
في  حقه  على  اإضاءة  عنصر  حصل  هل   -  
العمل  مستوى  على  سواء  المناسب  التقدير 

النقد؟ أو  الجوائز  أو 
سنوات  السبع  خال  اإضاءة  لعنر  النظرة  تغرت  بالفعل 
اماضية وحصلت عى التقدير امطلوب، حتى عى مستوى النقد 
لارتقاء بامهنة، فقد فرضت اإضاءة نفسها عى العمل امرحي 
وأظهرت الكثر من الفروق ي الصورة بن العرض الذي يستعن 

مصمم إضاءة واآخر الذي ا يستعن به.
مسرح  تقديم  على  قادرون  نحن  هل   -  

بصري؟ وإبهار  متعة  من  يحمله  بما  الصورة 
نعم، قادرون عى ذلك ريطة أن تتوافر ي امسارح اإمكانيات 
شواذها،  قاعدة  لكل  أن  إا  محرف،  بشكل  والتجهيزات 

كاملة وأعتره قدوتي أكاديمية  الشرقاوي  جال 

الجيد قادر على  المصمم 
بأقل  إخراج صورة جيدة 

اإمكانيات

الحديثة اأجهزة  الفنية أهم من توفر  الكوادر  ااستثمار في   
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أيضا يزدهر  اآسيوي  المسرح 
الفنية« »الغرة  بسبب 

مبكرة موهبة 
التي  الشهرة  اأمريكية  ييل  جامعة  خريجة  يي«  و«لورين 
مرحياتها  أوى  وكتبت  وامرح.  اأمريي  اأدب  فيها  درست 
مسابقة  ي  تشارك  وقتها  كانت  عرة.  الخامسة  سن  ي  وهي 
مرحية  اختيار  اآسيوي  اأمريي  امرح  فرقة  عنها  أعلنت 
الوايات  ي  آسيا  من  القادمن  امهاجرين  حياة  تعالج  لتقدمها 
امتحدة. وم تفز امرحية وقتها بالجائزة اأوى وم تعرض عى 
تعديات  إدخال  بعد  بسنوات  ذلك  بعد  عرضت  بل  امرح 

عليها.
خال  الكمبودي  الشعب  معاناة  حول  امرحية  أحداث  تدور 
اماي.  القرن  ومانينات  سبعينات  ي  الشيوعي  الحكم  سنوات 
كانت  كمبودية  موسيقية  فرقة  خال  من  امعاناة  تروي  وهي 
تقدم حفات موسيقى الروك ي العاصمة الكمبودية »بنوم بنة« 
اآسيوية.  الدولة  تلك  ي  الحكم  عى  الشيوعيون  استوى  عندما 
وسعى قائد الفرقة إى مغادرة كمبوديا بعد أن واجهته مشكات 
من  يتمكن  وأخرا  الجديد.  الشيوعي  النظام  جانب  من  كثرة 
الهروب من كمبوديا ويصل إى الوايات امتحدة. وهناك ينجب 

العروض اآسيوية  بدأت امسارح اأمريكية تشهد مجموعة من 
امتحدة  الوايات  ي  آسيا  من  امهاجرين  حياة  عن  تعر  التي 
مرحيات  نشهد  بتنا  منها.  جاءوا  التي  اأصلية  بادهم  عن  أو 
وغرها.  وصينية  وهندية  وفلبينية  ويابانية  وكورية  فيتنامية 
جميع  لتجذب  اإنجليزية  باللغة  معظمها  يقدم  ما  وعادة 
امقيمن ي الوايات امتحدة، وإن كان ذلك ا منع من تقدمها 
ي أحيان قليلة باللغات اأصلية من ا يزال يفهمها من اأجيال 

الجديدة. ويحدث ذلك بشكل خاص مع امرحيات الفيتنامية.
امرح  شارع  حاليا  يشهدها  التي  اآسيوية  العروض  وأحدث 
من  امرحية  الكمبودية«.  الروك  »فرقة  اأمريي هي مرحية 
مرح  عى  يي«  »لورين  اأمريكية  امرحية  الكاتبة  تأليف 
ساوث كوست ي لوس أنجليس. وهي كاتبة مرحية شابة من 
هذه  وتعد  الصن.  إى  أصولها  وترجع  امتحدة  الوايات  مواليد 
سيناريو  كاتبة  أيضا  لها. وهي  موسيقية  أول مرحية  امرحية 
أفام سنيائية وتلفزيونية. تم تقديم العرض باللغة اإنجليزية 
وتم  ذكرت  التي  الكمبودية  اللغة  مفردات  بعض  استخدام  مع 

رح معانيها باإنجليزية ي كتيب كان يوزع مع كل تذكرة.

فنها  لتقدم  إليها  العودة  وتقرر  كمبوديا  بحب  تتشبع  طفلة 
قادة  معاقبة  تطالب  حمات  ي  وتشارك  الكمبودي  للشعب 
أصل  من  أمريي  ممثل  امرحية  ببطولة  ويقوم  الحمر.  الخمر 
كمبودي هو »جوي نجو« ي دور قائد الفرقة اموسيقية. وتقول 
»يي« إن اختيار جوي نجو – الذي شارك ي كتابة امرحية معها 
آبائه ي  يزر مسقط رأس  أنه م  - كان موفقا إى حد كبر رغم 
كمبوديا بعد. لكنه تشبع بحكايات أمه عن معاناتها ي كمبوديا 
ي ظل نظام الخمر الحمر قبل أن تنجح ي الهروب إى الوايات 
السنوات  ي  شعبه  مأساة  بعمق  يشعر  ذلك  وجعله  امتحدة. 
القليلة لحكم الخمر ويعر عن موقفه بصدق ي أدائه امرحي.

وتقول الناقدة امرحية للوس أنجليس تامز إنها مرحية قوية 
تخاطب القلب والعقل معا عن مأساة عاشها الشعب الكمبودي 
الحمر  الخمر  سنوات حكم  كمبودي ي  مليوي  نحو  قتل  حيث 
وأعجبها  الجوع.  من  هلكوا  أو  امبار  بالقتل  سواء  القصرة 
بشكل خاص بعض اللمحات الكوميدية التي تضمنتها امرحية 
رغم طابعها امأساوي رما للتخفيف من حدة هذا الطابع. وهذا 

ااتجاه بات ينتر بوضوح ي امرح اأمريي وا بأس به.

اأمريكى المسرح  شارع  في  جولة 

هشام عبد الرءوف

تنتشر  بدأت  الفنية  الغرة  من  نوع 
بعد  اأمريكي.  المسرح  شارع  في 

الوايات  في  السود  مسرح  ازدهار 
مشكات  يعالج  ما  سواء  المتحدة.. 

المتحدة  الوايات  في  السود  وحياة 
جاء  الي  الباد  في  أحداثه  تدور  ما  أو 

السمراء..  القارة  في  أجدادهم  منها 
في  يزدهر  أيضا  اآسيوي  المسرح  بدأ 

المتحدة. الوايات 
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إطار  ي  مرحياتها  ي  اأرية  اموضوعات  تعالج  عادة  وهي 
»ملك  مرحيتها  ي  اماي  العام  حدث  كا  أحيانا  كوميدي 
امهاجرين  تخي  كوميدي  بشكل  فيها  ناقشت  التي  الييز« 
القادمن من آسيا عن تقاليد بادهم التي جاءوا منها. وعالجت 

نفس اموضوع بشكل مختلف ي مرحية »القفزة الكرى«.
لماذا كمبوديا.. 

وتقول إنها اختارت كمبوديا التي م تكن تعرف شيئا عنها حتى 
أشار عليها عدد من الكمبودين امهاجرين إى الوايات امتحدة 
معلومات  إليها  وقدموا  شعبهم  مأساة  تصور  مرحية  بكتابة 

وافية عن بادهم.
إطار  ي  امرحية  أحداث  تدور  أن  اختارت  إنها  »يي«  وتقول 
أن  أيضا  واختارت  كتاباتها.  ي  باأرة  تهتم  أصا  أنها  عائي 
اموسيقى فن راق تحاربه  تعالج امشكلة ي إطار موسيقي أن 
النظم التسلطية عادة مع كل الفنون أنه مكن أن يفعل الكثر.

أخرى  آسيوية  موضوعات  معالجة  مستعدة  أنها  »يي«  وتؤكد 
ي أعالها امرحية أن حياة هذه الشعوب تستحق ذلك. وي 

حتى  عنها  تكتب  التي  الباد  إى  تسافر  سوف  القادمة  امرات 
تكون مرحياتها أكر واقعية.

والسنيما المسرح  بن 
عى مرح ديزي ي لوس أنجليس بدأ عرض امرحية الغنائية 
»أغنية اأرض« التي تقدمها باللغة اإسبانية فرقة تياترو سنيا 
الشيلية. والفرقة كا يبدو من اسمها فرقة تأسست ي مانينات 
القرن اماي، وهي تجمع بن فن امرح والسنيا، وتقول عن 
الفن امرحي والسنياي  تقنيات  إنها تجمع بن أحدث  نفسها 
تجارب  مشاهديها  لتقدم  الثاي  والبعد  الثناي  البعد  مثل 
امرحية  التجارب  وهذه  أعارهم.  طيلة  معه  تعيش  مرحية 
تتناول موضوعات تهم اإنسانية بوجه عام. ولعل هذا ما حافظ 
عى وجودها وجنبها أي إجراءات من جانب نظام بينوشيه مع 

بداية ظهورها ي مانينات القرن اماي.
ويجسد الشخصيات ي امرحية عدد من اممثلن – وامغنن ي 
اإسبانية  اللغة  ي  امتمكنن  العادين  اأمريكين  نفسه  الوقت 
مامفورد.  ومارا  توماس  راسيل  مثل  اإسبانية  اأصول  وأصحاب 

هذا فضا عن عدد من أبناء شيي.
وليس الجديد ي هذا العرض اأن يقدم باللغة اإسبانية. فهناك 
إذاعية  ومحطات  صحف  وهناك  باإسبانية  تقدم  كثرة  عروض 
مهرجانات  وهناك  باإسبانية.  إرسالها  تبث  تلفزيونية  وقنوات 
كثرة باإسبانية. فا مكن تجاهل أن 53 مليون أمريي قادرون 
ا  منهم  ماين  عدة  أن  عن  فضا  وفهمها  بها  التحدث  عى 

يتحدثون سواها وا يجيدون اإنجليزية.
وخدع مؤثرات 

تم  التي  البرية  والخدع  امؤثرات  هو  هنا  الجديد  لكن 
يظهر  أن  مكن  الوقت  فلبعض  العرض.  هذا  ي  استخدامها 
يرى  أن  ومكن  زجاجة،  داخل  يتحدثون  وكأنهم  العرض  أبطال 
وهم  اممثلن  أو  امرح  تسقط عى  أمطارا حمراء  امشاهدون 
التي  الخدع  من  مجموعة  آخر  إى  سفينة،  أعى  ي  يجلسون 
خراء  من  فريق  صممها  التي  امرحية  مشاهدو  بها  استمتع 
البرية  الخدع  هذه  معظم  عرض  ويتم  بالفرقة.  الجرافيك 
يراها  وا  العرض  أبطال  بينها  يقف  شاشتن  عى  بااعتاد 

امشاهدون ي مقاعدهم لتظهر الخدع ثاثية اأبعاد.
الصعبة،  امعادلة  تحقيق  من  الفرقة  مكنت  نفسه  الوقت  وي 
كارلوس  للفرقة  الفني  امدير  يقول  كا  التوازن  حققت  فقد 
زاجال بن هذا اإبهار البري والنص امرحي واموسيقي الذي 
ميز بالبساطة والتعبر؛ بحيث م يسمح أي من العنار الثاثة 
امعنى  نفس  عى  ويؤكد  اآخرين.  العنرين  عى  بالطغيان 

ألرتو أربيلو امخرج الفنزويي للعرض.
بامؤثرات  العروض  نفس  تقدم  أنها  الركة  هذه  ي  والطريف 
البرية وتخصص يوما ي اأسبوع لتقدمها بدون تلك امؤثرات، 
تطبقه  وسوف  شيي  ي  عروضها  ي  النظام  هذا  الفرقة  وتطبق 

خال زيارتها للوايات امتحدة.
قبل  آخر  عرضا  امتحدة  الوايات  ي  قدمت  أن  للفرقة  وسبق 
عامن بعنوان »تاريخ الحب« م يحقق نجاحا كبرا رغم امؤثرات 
البرية التي استخدمها، وكان عرضا يعالج أهمية الحب كقيمة 
امؤثرات  ساهمت  بوليسية  رؤية  خال  من  اإنسان  حياة  ي 
م  العرض  أن  يبدو  لكن  عنها،  والتعبر  تعميقها  ي  البرية 
يحصل عى حقه ي الدعاية الكافية فلم يحقق النجاح امأمول. 

وهذا ما تم تافيه هذه امرة.
ونعود إى امرحية فنجدها مأخوذة عن مرحية أخرى للشاعر 
اأشعار  من  مجموعة  عى  وتعتمد  ميلر  جوستاف  النمسوي 
الصينية التي تتناول الحياة واموت والتي قراها ميلر مرجمة إى 

اأمانية.
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المونودراما فن  رؤوف:  أسامة 
الخاصة القدرات  على  يعتمد   

المونودراما الدولي  القاهرة  مهرجان  رئيس 

فعاليات  الماضي  اأسبوع  اختتمت 
الدولي  القاهرة  لمهرجان  اأولى  الدورة 
أسامة  الدكتور  يرأسه  الذي  للمونودراما، 
عروض   8 مشاركة  شهد  والذي  رؤوف، 
اأسماء  من  مجموعة  وكرم  مسرحية 
عبد  محفوظ  الكاتب  اسم  منها  الهامة، 
صليحة،  نهاد  د.  الناقدة  واسم  الرحمن، 
من  برشيد  الكريم  عبد  والمخرج  والكاتب 
ليبيا،  من  صري  خدوجة  والممثلة  المغرب، 
برئيس  التقينا  رجب.  سيد  المصري  والفنان 
حوار  في  رؤوف  أسامة  الدكتور  المهرجان 
اأولى. المهرجان  دورة  حول 
حوار: رنا رأفت

القاهرة  مهرجان  فكرة  بدأت  كيف  البداية  في   -  
للمونودراما؟ الدولي 

منذ فرة طويلة وأنا أفكر ي عمل مهرجان للمونودراما, أنه - وخصوصا 
ي مر - ا يوجد مهرجانات للمونودراما، باإضافة إى أن فن امونودراما 
ما  وهو  عاميا،  كبرة  شهرة  تلقى  التي  الهامة  الدرامية  الفنون  من  يعد 
دفعني إى التفكر ي عمل مهرجان، أو ملتقى خاص بهذا الفن العظيم، 
وخصوصا أنه فن يعتمد عى مجموعة من القدرات الخاصة، فهو يعتمد 
رسالة  تصل  أن  عن  امسئول  مفرده، وهو  عرضا  يقدم  واحد  ممثل  عى 
فعاليات  تقام  أن  ويستحق  التقدير  يستحق  أمر  امرحي، وهو  العرض 

لهذا الفن.
للمهرجان؟ التجهز  بدأت  كيف 

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  لوزيرة  بالشكر  أتقدم  أن  أود  أوا 
لدعمها للمهرجان، وإعطاء الدفعة القوية لعمل امهرجان، وهو ما أشعل 
حاسنا، باإضافة أيضا إى دعم رئيس قطاع شؤون اإنتاج الثقاي امخرج 
وقد  أشكالها  بكل  امرحية  الحركة  لدعم  يسعى  داما  فهو  خالد جال، 
وقف بجانب امهرجان واستطاع أن يوفر لنا مركز الهناجر للفنون، وأيضا 
أوضح  أن  وأود  الهناجر،  مركز  مدير  الدسوقي  محمد  لأستاذ  الشكر 
للمهرجان  بالتجهيز  نقوم  إننا  وتشجيعهم.  بدعمهم  ساهموا  قد  أنهم 
امهرجان،  إقامة  توقيت  منها  امشكات  بعض  لوجود  وذلك  عامن،  منذ 
الدايم ساندتنا كثرا، حتى خرج  إيناس عبد  الدكتورة  الحقيقة  ولكن ي 

امهرجان ي دورته اأوى بشكل مرف. 
الدورة  في  واجهتك  الي  الصعوبات  أبرز  ما 

اأولى؟
نجتازها.  أن  استطعنا  والدعم  بامساندة  ولكن  متنوعة،  كانت صعوبات 
امالية  الصعوبات  بعض  وهناك  التوقيت  ي  الصعوبات  هذه  ومثلت 

والتنظيمية.
دروته  في  المهرجان  قدمه  الذي  الجديد  ما 

اأولى؟
بعناية  اختيارها  تم  التي  امتميزة،  العروض  من  مجموعة  انتقاء  حاولنا 
امحافظات،  جميع  دعم  عى  حرص  امهرجان  أن  إى  باإضافة  شديدة، 
وسوهاج،  قنا,  من  مر  ي  امحافظات  كل  من  شباب  دعوة  تم  وقد 
الكبر  امخرج  وأسوان، ومرى مطروح، وبورسعيد، والسويس، وقد قام 
امحافظات،  مختلف  من  الشباب  حرها  ورشة  بعمل  السيد  عصام 

للغاية، وأعتقد أن أي مهرجان سواء داخل  وجود امهرجانات يء هام 
بعض  توجد  أنه  امؤكد  ومن  مميزات  له  يكون  خارجها  أو  القاهرة 
النقائص، ولكن وجود امهرجانات يساهم ي عمل حراك مرحي، ويلقي 
الضوء عى اإبداعات ي مختلف مفردات العملية امرحية، وأعتقد أن 
أي مهرجان يقام يتمنى صانعوه أن يكون من أنجح امهرجانات ويبذلون 

قصارى جهدهم لتحقيق ذلك.
في  المقدمة  المسرحية  العروض  في  رأيك  ما 

اأخرة؟ الفرة 
هناك مجموعة من العروض التي تم إنتاجها متميزة للغاية, مثل عرض 
العروض  من  وغرها  ما موت«  »اضحك  وعرض  الغناء«،  قتلوا  أن  »يوم 
ومن  الصعبة،  امعادلة  فحققت  وماديا،  جاهريا  نجاحا  حققت  التي 
الهام أن نقوم برصد هذه النجاحات وتصحيح اأخطاء، وعلينا أن نكون 
النقد  وليس  اأخطاء،  يصحح  الذي  البناء  النقد  مع  ونتعامل  إيجابين 

الهدام.  
للمسرح  القومي  للمركز  مديرا  بصفتك   -  
يقدمه  الذي  ما  الشعبية  والفنون  والموسيقى 

حاليا؟ المسرح 
الفعاليات  بالحركة امرحية وبتغطيتها وتوثيق جميع  امعني  امركز هو 
أن نكون موجودين  بد  لذلك ا  الشعبية،  والفنون  امرحية واموسيقية 
تطبيقية  ندوات  بعمل  نقوم  أننا  إى  باإضافة  الفعاليات،  جميع  ي 
الراثية، وهناك أيضا  للموسيقى  الفني للمرح، وتوثيق  البيت  لعروض 
هناك  أن  والحقيقة  التكريم  حفات  بإحياء  تقوم  امركز،  داخل  فرقة 

نشاطا ملموسا وواضحا بشكل كبر.

إضافة إى ورشة الدكتورة مي موى ي الكتابة امرحية، وشارك اأشقاء 
كثرا  الورشة، وسعدت  امهرجان ي هذه  فعاليات  اموجودون ي  العرب 

بإقامة هذه الورشة خال الدورة اأوى للمهرجان. 
لجنة  أعضاء  اختيار  أساسها  على  تم  الي  المعاير  ما 

التحكيم؟ 
جميع  ي  كبرة  وقامات  أساتذة  عضويتها  ي  تضم  التحكيم  لجنة 
التخصصات، ترفنا بهم ي امهرجان، يرأس لجنة التحكيم امخرج نار 
سمبيج  حميد  اإماراي  امخرج  من  كل  من  كل  بعضوية  امنعم,  عبد 

والدكتور شبر عبادي من سلطنة عان.
ثابت؟ سنوي  موعد  للمهرجان  سيكون  هل 

واضحا  ليس  اأمر  ولكن  العام،  دورة ي  أكر من  تكون هناك  أن  أمنى 
اآن، حيث تركز كل جهدنا ي إقامة الدورة اأوى.

اختيار  أساسها  على  تم  الي  المعاير  ما   -  
قدمت؟ الي  العروض 

أو  اإخراج  ي  سواء  مفرداتها  ي  امتميزة  العروض  اختيار  عى  حرصنا 
امقدم ي  اموضوع  إى  باإضافة  واموسيقى.  البرية  الرؤية  أو  التمثيل 

امونودراما، وجميعها معاير حرصنا عى توافرها.
جهات  مع  برتوكوات  لعمل  اتجاه  هناك  هل   -  

المهرجان؟ مع  للتعاون  مختلفة 
ولكن  العربية،  امهرجانات  بعض  مع  برتوكوات  هناك  ستكون  بالفعل 

سيتم اإعان عن ذلك ي وقته.
الفرة  في  تقام  الي  المهرجانات  في  رأيك  ما   -  

اأخرة؟

المتمزة العروض  اختيار  حرصنا على 
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بطاقة العرض 
اسم العرض : 
نزوة 
جهة اانتاج : 
وزارة الشؤون 
الثقافية – 
تونس

عام اإنتاج : 
 2017
تصميم  : 
أرف بالحاج 
مبارك

 ضمن فاعليات مهرجان رم الشيخ الدوى للمرح الشباى ،دورته 
الثالثة دورة الفنان” محمد صبحى” تقدم دولة تونس عرض “نزوة 

“كوريجراى” أرف بالحاج مبارك”. .
،تستقر شاشة ى  العرض  يبدأ  السينا  بتقنيات  اإستعانة  من خال 
عن  عبارة  فيه  ،امكان  مصور  مشهد  ،تقدم  التمثيل  منطقة  خلفية 
يبدو عى  فزع  ،ى  ما  عن شئ  يبحثون  البر  من  ،ومجموعة  غابة 
تعبراتهم ،تنتقل حالة الفزع من تلك الغابة بن اأشجار إى منطقة 

التمثيل . 
البحث  إثر  عى  واإنهاك  اإستسام  من  حالة  ى  امؤدين  يبدو 
جديد  من  البحث  رحلة  تبدأ  امؤدين  أحد  يد  ى  الدائم،وبغربال 
،حيث يأخذ امؤدين ى تتابع هذا الغربال، وبحركة دالة عى الغربلة 
ومحاولة إسقاط ماا يرغبون ، يتكتل اممثلن أمام مستخدم الغربال 

ى ترقب ،محاولن القيام بذات امحاولة من الغربلة. 
،عى  ذاتها  اأرض  مع  امؤدين  صنعه  يحاول  التواصل  من  نوع  مة 
التواصل  مافقد  اأرض،وإذا  هذه  من  جزء  البر  بنى  أن  إعتبار 
إمرأة  تدخل  حيث  الطقس  يبدأ  منهزمن،هنا  اأرض  عى  ،يخرون 
السحرية  التعاويذ  إلقاء بعض من  ،وتبدأ ى  يديها بخور  حاملة بن 

محاولة ، تخليصهم من فكرة اإنهزام واليأس .
من  بها  ،ومايتعلق  اأفكار  عن  امؤدين  يعر  الحديث  الرقص  عر 
عن  التعبر  الجسد،يتم  حركات  طريق  وعن  إحساسية  نغات 
،هنا  إمكانياته  حدود  ى  مشاعر  من  امؤدى  أعاق  ى  يعتمل  ما 

يستعمل الجسد كأداة والحركة كوسيلة منظمة لتوصيل اأفكار .
العمل  إطار  “البخور”ى  الشعبى  التقليد  ذلك  يكيف  العرض   
إى  ،أقرب  جاى  شكل  عن  التناسج  هذا  ،ليظفر  الراقص  امرحى 
تجسيد الرموز اموحية بالغيبيات التى تسيطر عى عام الاوعى عند 
اإنفعال  عن  الفعل  ويصدر  الفكرة  عن  الحركة  تنبع  ،وهكذا  البر 

،ينقل العرض أدق الخرات والتجارب اإنسانية من خال الحركة .
إستكشاف  ،وإما  بالكلات  امشهد  معنى  نقل  هو  هنا  اأهم  ليس 
أية  استجابة  الحركة  من  مستحيلة  ،ورما  ممكنة  جديدة  مساحات 

مطالب تفرضها اُمخيلة الخاقة عى الجسد اإنساى .
موذج  العرض  ،يقدم  الحقيقة  عن  والبحث  الحرية  هو  اأصل  وأن 
إمرأة محاطة بخيوط ُتكبلها وكأنها شبكة عنكبوت ،تحاول التخلص 
ذاتية  نراها  أن  مكن  التى  الشبكة  هذه  من  تتخلص  إن  ،وما  منها 
امؤدين  أحد  ،فيحاول  تكبيلها  ى  الراغب  باآخر  تصطدم  ،فإنها 
السيطرة عليها وصوا لحالة من اإنتهاك الجسدى ،وقد أصبحت ى 

يده “كاماريونيت” يحركها مثل مايريد. .
للمرأة  بالنسبة  الجسد  سلعية  فكرة  عى  الركيز  ى  العرض  يبدأ   
ثياب  ترتدى  امرأة  يجعل  أن  يحاول  أخر  لرجل  يظهر موذج  ،حيث 
بالنسبة  اإهتام  يتحول  وترتديها،حيث  تقبل  راع  وبعد  معينة، 
عى  سلطة  لها  يصبح  أن  “معنى  “تحريرالجسد  فكرة  إى  إليها 
جسدها، بعيدا عن مايقمعها سواء كان قاعدة إجتاعية أو أخاقية 
“أى  ملى  “جسمى  فوكو  عليه  يطلق  الذى  امعنى  ،ذلك  سلطة  أو 

أن يصبح لها حق إستعاله وفق إرادتها ،وهكذا تنخرط امرأة ،فيا 
كانت ترفض من تواصل جسدى ى البداية ،فهى اآن تفعل ماكانت 

ترفض ولكن وفق إرادتها ،فقد أصبح جسدها سلعة تخصها هى .
،وأن  واإستهاك  للعرض  رئيسيا  موضوعا  الجسد  يصبح  وهكذا 
تتبنى  إمرأة  ،تجدهنموذج  للمرأة  مختلفة  ماذج  تقدم  امرحية 
تراثية  بأغنية  تنطق  اأم  شخصية  تدخل  حيث  الرجال،  نظر  وجة 
تقول  شأنها،حيث  من  يحط  فعلها  بينا  امرأة  مكانة  عى  ،مؤكدة 
“سعدى سعدى بنتى خر من ألف ولد “ى حن أنها تجر إبنتها عى 

إرتداء قطعة مابس تغطى بها جسدها امتحرر. .
التى تحياها اأم ،فيتبدى ى تعبرها أن  الحالة   يجسد العرض تلك 
تفرض  ،والتى   “ الجنسية  “شهوتها  ل  خضوعها  هو  عليها  مايسيطر 
عليها تبنى وجة نظر الرجال ى التعامل مع امرأة ،وهكذا تقبل اأم 

ما يفرضه الرجال حتى ولو عى حساب إبنتها.
وإمعانا ى فكرة امظهر يقدم بعض الراقصن ،حركات راقصة مرتدين 
إى  ذلك  ،ومن  الخارجى  امظهر  أهمية  إبراز  محاولن  رسمية  بدل 
إمرأة تعزف عى الكان وهى من أقرب اآات إى النفس البرية 
،ويحاول الراقص صنع حالة من التفاعل بن ماتصدره هذه اآلة من 

نغم ،وصوا لحالة التواصل وإكتشاف الذات .
ى هذا اإطار يتم التفاعل بن زوجن من الراقصن تأكيد عى فكرة 

أن أصل التواصل اإنساى “رجل وأمرأة “.
بالتأكيد  ،ختاما  الراقصن  ِقبل  من  جديد  من  البحث  رحلة  تستمر 
عى مجتمع اميديا واستاب الوعى “مجتمع الصورة “حيث يتجمع 
صورة  يلتقطون  أماكن  مجموعة  ى  امرح  خشبة  عى  اممثلن 

سيلفى .
طرحها  التى  الفكرة  “تلك  التامة  “امحاكاة  فكرة  عى  تأكيد  ى 
العام  تشكل  اُمحاكية  الناذج  أصبحت  أن  يعنى  ،ما  بودريار 
عى  اأسبقية  لها  الصورة  ،وأصبحت  وتلتهمها  التمثيات  ،وتتجاوز 

اأشياء ذاتها.
ى  لإنسان  صورة  ويقدم  التفاصيل  من  بالكثر  متىء  نزوة  عرض 

رحلة بحثه الدامة ،معتمدا ى ذلك عى اأداء الحرى الراقص.
الدين  الصياح ،رف  ،نزى فريال قال ،مريم  اأداء نورهان بوزيان 

التوريتى ،مهدى بالحاج ،أرف بن الحاج مبارك “
“إضاءة  الصيادى  “كرانة  “صوت  امختار  “نضال  الكان  عازف 

“محمد عى خليفة”،مابس “سليم الفقيه”.

نزوة
للتعبر وسيلة  الرقص  يصبح  حينما 

 داليا هام
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رانا أبو العا

بطاقة العرض
اسم العرض: 
أرض زيكوا

جهة اإنتاج: 
فرقة تياترو 
امرحية

عام اإنتاج: 
2018

أعداد 
وإخراج:

عبد الله 
الشاعر

جرت العادة أن يقتبس مخرج امرح نصوصا أو روايات ويعيد تقدمها 
والروايات  النصوص  فتلك  امرح،  خشبة  عى  مختلفة  ورؤية  بشكل 
امتلقي  اعتاد  فقد  يريد،  كا  يشكلها  أن  امبدع  يستطيع  مرنة  قوالب 
التي  الروايات  أو  النصوص  لهذه  امختلفة  التناوات  يرى  أن  امري 
طاما رأها امتلقي برؤى وتأويات مختلفة، ولكن تعد الرواية أصعب ي 
تقدمها عى خشبة امرح من النص امرحي حيث إن الرواية تعتمد ي 
اأماكن  من  للكثر  الرواي  استخدام  ُيعد  فا  امتلقي،  خيال  اأساس عى 
واانتقال عر اأزمنة عقبة ي أي رواية، فتلك اأماكن واأزمنة امختلفة 
الرواي يقوم  الذي يجعل  اأمر اأخر  بخياله فقط، ذلك  امتلقي  يخلقها 
ُيكتب  الذي  امرحي  النص  عكس  هذا  مفر،  بشكل  اأحداث  بكتابة 
كيف  نفسه  السؤال  يطرح  وهنا  امرح،  خشبة  عى  ليقدم  اأساس  ي 
الكثرة عى خشبة امرح؟!  الرواية ذات اأحداث واأماكن  يعد امبدع 
بالطبع، لكل مبدع رؤية ا مكن أن نضع لها قواعد وحدودا، ولكن تأي 
نشاهد  أننا  نجد  حن  امختلفة،  الرؤية  هذه  نجد  ا  حن  امبدع  سقطة 
ليطمس  فقط  الرواية  يقدم  أن  أراد  كان  لو  كا  ُممرحة  رواية  فقط 

خيال امتلقي.
من  واحدة  الحميد،  عبد  عمرو  للكاتب  زيكوا”  “أرض  رواية  وتأي 

تدور  حيث   – والخيال  الفانتازيا  عى  أحداثها  ي  تستند  التي  الروايات 
الكثر  بن  الرواية  أحداث  تنتقل  كا   – خيالية  أرض  ي  الرواية  أحداث 
امتلقي،  خيال  عى  اأساس  ي  تعتمد  رواية  فهي  امختلفة،  اأماكن  من 
العمر  مقتبل  ي  شاب  حول  الرواية  تدور  الخيالية.  اأرض  لتلك  خاصة 
ُيدعى خالد، ُيقرر أن يذهب لرى »رداب فوريك«، ولكنه م يعلم كم 
أرض  إنها  أخرى،  ممر أرض  سوى  الرداب  فا  تنتظره،  التي  امفاجآت 
زيكوا، تلك اأرض التي ا قيمة للال بها، فالغني ليس من متلك امال 
إى  خالد  يدخل  الصدفة  محض  الذكاء،  وحدات  متلك  من  الغني  بل 
زيكوا وما اأن يرى ما يحدث داخل هذه اأرض حتى يقرر خالد الخروج 
أحد  يستطيع  ولن  أبوابها  زيكوا  أغلقت  فقد  جدوى،  دون  ولكن  منها، 
أفقر  زيكوا  طبيبة  فيه  تختار  الذي  زيكوا  بيوم  سنة  بعد  إا  الخروج 
الذكاء –  امال بل فقر نسبة  الفقر هنا ليس فقر  ليقتل –  سكان امدينة 
وبعد ما يعيش خالد كواحد من سكان زيكوا ومر بالكثر من اأحداث 
ي هذه اأرض الغريبة، يعود إى منزله مساعدة صديقة يامن والطبيبة 

أسيل التي عادت إى بادها قبل أن تغلق زيكوا أبوابها.
وقد جاءت فرقة تياترو امرحية بقيادة امخرج عبد الله الشاعر بالعرض 
أن  دون  الهوسابر،  خشبة مرح  عى  قدم  الذي  زيكوا  أرض  امرحي 
خط  عى  الضوء  تسليط  حتى  أو  مرحية  رؤية  طرح  ي  امخرج  يبدع 
بالخط  اهتم  الشاعر  الله  عبد  أن  نجد  ولكن  الرواية،  ي  خفي  درامي 
الرواية – دون أن يقدم رؤية  الدرامي اأساى للرواية – محور أحداث 
خشبة  عى  الرواية  بتجسيد  فقط  قام  فقد  للرواية،  جديدا  تناوا  أو 
وأن  اأحداث،  خاله  من  تدور  الذي  الخارجي  باإطار  ُمهتا  امرح 
نطاق واسع  تدور ي  أحداثها  رواية  أي  مثل  مثلها  زيكوا”  “أرض  رواية 
باإعداد  ذاته  قام  الذي  الشاعر  الله  عبد  امخرج  حاول  اأماكن،  من 
امرحي للرواية أن يضع مررات درامية ريعة لأحداث اُمجسدة عى 
فيمكننا  ُمفتعلة،  اأحداث  تصبح  ا  حتى  فقط  وذلك  امرح،  خشبة 

اأحداث  لبعض  حذف  سوى  يكن  م  للرواية  الدرامي  اإعداد  إن  القول 
خشبة  عى  تجسيدها  لصعوبة  رما   – تلخيص   – الدرامية  والحوارات 
امرح أو أنه محكوم مدة محددة للعرض ليس إا، وهو ما يؤخذ عى 
الشاعر فاإعداد امرحي هو خلق رؤية وتأويل جديد ي كل  الله  عبد 
مرة يقدم فيها العمل الفني وليس تلخيصا لبعض اأحداث ليجسد العمل 

عى خشبة امرح.
أما عن الصورة الجالية للعرض، فقد استطاع عبد الله الشاعر أن يتخفى 
وراء السينوغرافيا ويعطي صورة برية جالية ُمتخيلة عن تلك اأرض؛ 
مجسمة  كبرة  لوحة  عن  عبارة  ديكور  بتصميم  زكريا  محمد  جاء  حيث 
التي تدور  الدرامية  الفضاءات  3D(( وضعت ي عمق امرح لتعر عن 
خشبة  تارًكا  زيكوا،  وأرض  الرداب  الصحراء  مثل  العرض  أحداث  بها 
إا  يستخدم  م  إنه  حتى  للتمثيل  اأكر  امساحة  ليرك  فارغة  امرح 
الصور  استكال  فقط  البسيطة  امرحية  اإكسسوارات  من  القليل 

البرية مكان الحدث الدرامي. 
تشبه  مابس  سليان  وأحام  الدين  نور  دينا  جاءت  فقد  امابس  أما 
العصور القدمة - زمن املوك واأمراء - كا لو كان امتلقي بداخل فجوة 
زمنية، فنحن ي عام 2018 كا جاء عى لسان بعض سكان زيكوا، ولكن 
نحن ببلد تختلف ي كل يء فا أن تنتقل اأحداث داخل أرض زيكوا 
حتى يجد امتلقي مدينة كبرة أشبه بامدن القدمة ذات اأسوار العالية 
بعض  مستخدًما  القدمة،  امابس  نفس  يرتدون  أيضا  سكان  بداخلها 

اأغاي وااستعراضات لخلق طابع مرحي عى أحداث الرواية. 
مقدمة  للرواية  مرحة  فقط  هو  العرض  إن  القول  مكننا  ثم  ومن 
السؤال  إجابة  وتبقى  إا،  ليس  الجاي  الطابع  عليها  يطغى  بسينوغرافيا 
الروايات بتقديم سينوغرافيا جيدة  اُمعد للنصوص أو  منفية هل يكتفي 

دون أن نجد رؤية جديدة أو تناوا مغايرة عن العمل اأصي؟
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نوع  عى  شحن!(  بيفصلش  )ما  عرض  اعتمد  البداية  منذ 
التي  »الرمزية«  السينوغرافيا  هو  السينوغرافيا  من  معن 
الجسد،  ولغة  والتلويح  اإيحاء  عى  اممثلون  فيها  يعتمد 
والبرية  السمعية  امجردة  العامات  تستخدم  كا 
الرسالة  إيصال  ي  واأيقونات(  واإشارات،  )الرموز، 
الواقعي  والديكور  امادي  امرجع  استعال  دون  الدرامية 
التفاصيل  السينوغرافيا  هذه  وتستبعد  امبار.  الحي 
يرمز  مثا:  بالرمزي.  وتستبدلها  والطبيعية  الواقعية 
الحرب، وتحيل  إى  العرش، والخيمة  إى  الكري  إكسسوار 
الشجرة عى الغابة حيث تحر تلك امكونات فوق خشبة 
مستوى  عى  إحالية  رمزية  عامات  باعتبارها  امرح 
واإضاءة  واأزياء  والكتل  واأشكال  والخطوط  األوان 

واماكياج.
عى  عامة  بصفة  الطفل  مرح  يتكئ  أخرى  ناحية  من 
إشكالية  ذلك  بعد  تبقى  ثم  والتلقيني(  )التوعوي،  امحور 
والتسلية،  امتعة  من  قالب  ي  وصبه  امحور  هذا  قولبة 
حن  جوزيف(  )مونيكا  امخرجة  جيدا  وعته  ما  وهذا 
رعت وبرهافة ي إخراج نص )ما بيفصلش شحن!(، حيث 
الرئيسية ونقلتها بوعي ووضوح إى تلك  استوعبت فكرته 
أدوارها  أدت  التي  الصغرة(  )النجوم  من  امائزة  الكوكبة 
مطلقة  بطولة  العمل  فكان  افت،  وتناغم  وثقة  باحرافية 
لكل شخصية منهم عى حدة، حيث أدى كل منهم دوره 

أداء ساعد ي نقل الفكرة، وتحقيق امتعة.
وثاثة مشاهد،  واحد  من فصل  امكون  العرض  يدور هذا 
مكتبة  الكبر  امرح  عى  دقيقة  لثاثن  امتد  الذي 
الحادية  سن  من  اأطفال  لفئة  موجها  وكان  اإسكندرية، 
امخرعات  )أهم  حول  الرئيسية  بفكرته  فوقها،  فا  عرة 
التي  الشيمي(،  )إمان  الكاتبة  نظر  وجهة  من  اإنسانية( 
نقل  فوائد  من  تبعها  وما  الطباعة(  )آلة  اخراع  ي  تتمثل 
من  امختلفة...(  والخرات  والفنون،  واآداب،  )العلوم، 
بعدما  أخرى  إى  اجتاعية  طبقة  ومن  مكان  إى  مكان 
كان اقتناء الكتاب الورقي مقترا عى طبقة اأغنياء نظرا 

لتكلفته الباهظة، وامتداد فرة كتابته.
أجاد اممثلون - الذين كانوا ي نفس عمر جمهور التلقي - 
والوعي  بالنضج  أداؤهم  واتسم  التمثيلية  أدوارهم  تقديم 
شخصية  مثل  »فانتازية«  أدوارا  كانت  سواء  وااحرافية، 
شخصيات  مثل  معارة«  »واقعية  أو  بيبليو(،  )النحلة 
)نور، وزياد، وفريدة(، أو »تراثية ماضوية« مثل شخصيات 
)امخرع جوتنرج، أفاطون، أرسطو، وأثينا(، كا طوع كل 
»الصوتية«  وطبقته  »الجسدية«،  الحركة  سينوغرافيا  منهم 
بجنس  انطباعا  امشاهد  ومنح  اانفعالية،  الحالة  ليعكس 

وعمر الشخصيات.
بعض  مستغلة  عرضها  جوزيف(  )مونيكا  امخرجة  بدأت 
تدخل  حيث  البداية  مشهد  ي  امعارة  اإكسسوارات 
تحمل  عرية  مابس  امشاهدين  جمهور  عمر  ي  فتاة 
متازمتها  الهاتف  عر  صديقتها  وتحدث  )التابليت(  جهاز 
نهار...!«  يا  نهار..  »يا  قائلة:  آخر  حن  من  تكررها  التي 
تعرفها  التي  )بيبليو(  الناطقة  النحلة  حولها  تدور  بينا 
الدفاع  ومروعية  الخوف  حول  حوار  ويدور  بنفسها 
هو  كا  الحرات  عام  لكائنات  امكفول  النفس  عن 
الكتب  حول  حديثها  ينعطف  ثم  البر،  لعام  مكفول 

لها إحدى  النحلة من )نور( أن تحي  اإلكرونية، فتطلب 
الفتاة  تلبث  أن  وما  جهازها،  ذاكرة  ي  امخزنة  الحكايات 
آخران  طفان  يدخل  ثم  الشحن،  ينقطع  حتى  الحي  ي 
الكاسيكية  مابسه  تدل  الذي  و)زياد(  )فريدة(،  ها 
وإكسسواراته امكونة من )نظارة كبرة، وحقيبة بها بعض 
حيث  الورقية،  بالكتب  وشغفه  للقراءة  حبه  عى  الكتب( 
يؤكد )زياد( عى أهميتها وميزها ويدلل عى رأيه مقولة 
إى  )نور(  البطلة  تنحاز  بينا  شحن«،  »مابتفصلش  إنها: 
)بيبليو(  العجيبة  النحلة  الكتاب اإلكروي، فتدور حولهم 
أي  ليعرفوا  اماي  نحو  رحلة  ي  لتأخذهم  دورات  عدة 

اأمرين أصح. 
وم ينتقل امشهد من الحار للاي انتقاا فجائيا، وإما 
استعرضت امخرجة تطور مراحل الكتابة ي امشهد )الثاي( 
حيث يلعب عنر )امابس( دورا افتا ي تحديد امراحل 
)امابس  خال  من  الطباعة  فيها  تطورت  التي  التاريخية 

الفرعونية، والزي الوطني القديم للصن، والزي العري...(.
كا استخدمت )مونيكا( فكرة األواح امصنوعة من الفلن 
رموز  عليها  تنقش  كانت  التي  الطمي  ألواح  بها  لتاهي 

الكلات.
يرح  يحي  الذي  الراوي  بدور  )زياد(  الطفل  وقام 
التي  األواح  حركة  برفقة  التطور  هذا  وتواريخ  تفاصيل 
يحملها اأطفال عى خشبة امرح، ما ساعد عى اختزال 
حافظ  كا  العرض،  ترهل  به  تجنب  الذي  وتكثيفه  الزمن 

عى الجانب امعري امنشود.
عرض  ي  الفرجوية(  )امتعة  ومقومات  عوامل  وتنوعت 
)مابيفصلش شحن!(، حيث لعبت )اإضاءة( دورا مائزا ي 
تبئر وتهميش الشخوص واأماكن حسب الحاجة، وتكثيف 
امؤدي  من  النفسية  التأثرات  ونقل  اانفعالية،  الحاات 
واأمشاط،  اإضاءة،  )طارحات  طريق  عن  امشاهد  إى 
لعب  التي  امشاهد  ومن  اإضاءة...(،  تكسر  وكشافات 
امخرع  اخفاق  مشهد  مائزا  دورا  )الضوء(  عنر  فيها 
اإضاءة(  )طارحات  امخرجة  استخدمت  حيث  )جوتنرج( 
بوسط  الركوع  وضعية  اتخذ  الذي  الرئيي  البطل  عى 
التي  وااستسام  اانهزام  لحظة  عى  دالة  امعتم  امرح 
اماضوين  اأبطال  اأمشاط عى  بينا مررت  بها،  كان مر 
ي  يبثون  حوله  تحلقوا  الذين  وأثينا(  وأفاطون،  )أرسطو، 
الروعة  شديد  مشهد  ي  عزمته  ويشحذون  اأمل  نفسه 

بالغ التأثر.
آلة  مجسم  عى  اقتر  فقد  )الديكور(  عنر  عن  أما 
الفكرة،  لتجسد  امرح،  خشبة  تتوسط  للطباعة  جوتنرج 
يجلس  امرح  من  عى  عريض  وكري  لزمنها،  وترمز 
عن  امخرجة  وابتعدت  امعار،  الزمن  ي  اممثلون  عليه 
التفاصيل  ي  الواقع  تحاي  التي  الكاسيكية  السينوغرافيا 
للممثلن  ممكنة  مساحة  أكر  بذلك  فادخرت  والحجم. 
أو  لتسعة  امشاهد  بعض  ي  عددهم  يصل  كان  الذين 

عرة أشخاص.
جاليات  أبرز  الذي  اموسيقي(  )التوظيف  عن  فضا 
بدوره  قام  كا  امتلقن،  عن  واملل  الرتابة  وأبعد  العرض، 
الدرامي  البعد  تكثيف  عى  وساعد  واإيحاي،  الداي 
داخل العرض، ولقد تنوع فشمل )التمويج اآي، واأغاي، 
الصوتية(  وامؤثرات  ااصطناعية،  و)اأصوات  وامرددات(، 
وغرها من اموسيقى التي أسهمت ي إغناء وإثراء العرض 

امرحي، وإضافة امتعة والدهشة السمعية عليه.
امعار  للزمن  اأبطال  يعود  واأخر  الثالث  امشهد  وي 
حقائق  من  عرفوه  وما  أحداث  من  شاهدوه  ما  محملن 

ليتفقوا معا عى أن لكل كتاب أهميته.
لتغني  اأطفال  من  مجموعة  بدخول  العرض  وينتهي 
الرمزي،  البعد  دعمت  )الكتب(  عن  أغنية  عى  وترقص 
كا أضفت عى نهاية هذا العرض اممتع وامفيد ثيمة من 

امتعة والبهجة حتى اللحظة اأخرة.

بطاقة العرض
اسم العرض: 
مابيفصلش 
شحن

جهة اإنتاج: 
مكتبة 
اإسكندرية

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: إمان 
الشيمي

إخراج: مونيكا 
جوزيف

مسرحية في  ااحرافي  واأداء  الرمزية  السينوغرافيا 

شحن! بيفصلش  ما 
إمان الزيات
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وجرادة عصفور 
اأداء في  اليسر  نظرية  يطبقون  اابتدائية  اليسر  تاميذ 

نحو  اأبصار  واتجهت  امرحي،  العرض  لبداية  استعدادا  اأنوار  أطفئت 
عى  سيقدم  ما  السعيدية  مدرسة  مرح  جمهور  ليتابع  امرح،  خشبة 
منصة العرض، لكن عى غر العادة أضيئت أنوار الصالة بعد إطفائها، ثم 
فتح باب امرح ليدخل منه إبراهيم سعد مرزوق، تلميذ مدرسة الير 
إدارة  ممثلة  وجرادة”،  “عصفور  امرحي  عرضها  تقدم  التي  اابتدائية 
جنوب الجيزة التعليمية ضمن مسابقة النشاط امرحي. م يكن إبراهيم 
هو الداخل، بل عصفورا، ماسح اأحذية ذا الشارب الصغر والوجه الباسم، 
عى  بالفعل  وعر  حذاءه،  له  ليمسح  زبونا  يطلب  الجمهور  مع  فاشتبك 
إيه؟  اسمك  امتفرج  فسألة  الجالسن،  من جمهور  وهو  امطلوب،  الزبون 
فصاح عصفور: اسمي إبراهيم. أعلن عن شخصيته الحقيقية، لكنه مجرد 
»عصفور«  وصار  ماما،  »إبراهيم«  عن  تخى  امرح  خشبة  عى  صعوده 
مهنة  يرك  أن  محروس”  جال  “مريم  جرادة  زوجته  له  أوحت  الذي 
بنيت  الذي  الجديد  العمل  هذا  السوق،  ي  منجا  ليعمل  اأحذية  مسح 
عليه الحبكة امرحية، التي صاغها دراميا وحولها للعامية مخرج العرض 

“مصطفى حزين” عن قصة للكاتب يعقوب الشاروي.
من  مجموعة  تناسب  التي  الشعبية  الحكاية  إطار  ي  اأحداث  تدور 
اممثلن الذين تراوح صفوفهم الدراسية بن الصف اأول اابتداي والصف 
حدوتة  عن  للتعبر  الفرصة  تعطيهم  لخيالهم،  مناسبة  حكاية  الخامس، 

من  تحوي  ما  أمهاتهم  لهم  تحكيها  التي  القصص  من  قريبة  بسيطة، 
امتفرجن  واستحضار فضول  الطرافة  بن  أحداثها  تجمع  ساطن وجواري، 
امرح  خشبة  عى  يقفون  اأطفال  من  مجموعة  مّكن  التي  والسهولة 

أول مرة أن يتعايشوا مع قصتهم ويقدمونها بخفة وبراعة وبا افتعال.
من  عصفور  فيتمكن  الدرامي،  الحدث  تحرك  بالذكاء  امزوجة  الصدفة 
أحمد”  محمد  “إسام  السلطان  تجعل  التي  اأحداث  ببعض  التنبوء 
يقربانه منها، ثم مراجعة عصفور  السلطانة “رنا أرف جال”  وزوجته 
لذاته التي تجعله يعرف للسلطان بحقيقته، ليقدم الحدث الدرامي قيمة 
الشخص  مراجعة  فكرة  إى  امنجي،  الصدق  فكرة  تتجاوز  لأطفال  مهمة 
من  اأمر  كلفه  مها  الحقيقة  وقول  ترفاته  مراجعة  طريق  عن  لذاته 
عواقب، فالحقيقة هي التي تنجي عصفور، بينا ا ينجي الزيف امنجمة 

الهندية “منة الله محمد خليل”.
خال  من  امتعة  عنر  إضفاء  عى  امخرج  حرص  القيمة،  إى  وإضافة 
الجمهور، وتقديم بعض  امنظم إضحاك  لارتجال  اممثلن مساحة  إعطاء 
حمدي،  راندة  صاغتها  التي  العرض،  مع  امتسقة  امبهجة  ااستعراضات 
التي  امتقنة،  امابس  ألوان  ي  الدفء  حالة  مع  السقا،  أحمد  إيقاع  عى 
عى  اممثلن  جموع  مازج  وي  وبسيطة،  سهلة  إكسسوارات  دعمتها 
خال  من  الجاعة  روح  قيمة  إدراك  عى  التاميذ  يساعد  ما  امرح؛ 
اأداء الجاعي الذي يعرف خاله كل ممثل موقعه عى الخشبة، وكيف 
قدمها  التي  ااستعراضات  من  بدءا  امتناغمة،  امنظمة  الحركة  تكون 
مصطفى،  أحمد  ودعاء  سعيد،  أحمد  وفرح  سيد،  محمود  آاء  التاميذ: 
وشهد يار عبد الرحمن، وهم تاميذ ي الصف اأول اابتداي، ثم تناغم 
مجموعة  فتكونت  أماكنهم،  وتوزيع  امرح،  عى  امجموعات  وقوف 
الحميد”  عبد  يار  كالوزير “محمد  أشخاص  بن  امنسجمة  العاقات  من 
وكهرمانة “جويرية محمد إبراهيم”، والخادمة “أساء خالد عبد العال”. 
العزيز،  عبد  ويوسف حسن  خليل،  الله محمد  )منة  اأربعة:  وامنجمون 
ونور الدين إيهاب، وحسن صابر حسن(. وانتظام وقوف الحارسن خلف 

وكذلك  حسني«،  كال  و»محمد  خلف«،  عيد  »أحمد  وها  السلطان، 
رأفت  و»تقى  الرحيم«  عبد  »مريم  وهن  بالسلطانة،  الوصيفات  عاقة 

جال« و»إنجي محمد عبد العزيز«.
لكن هذا التناغم الجميل بن تاميذ مدرسة الير وحضورهم العذب عى 
إى  يحتاج  كان  امرحة،  وروحهم  امبهجة  مابسهم  بألوان  امرح  خشبة 
الخلفي  التاميذ؛ فامنظر  التي صنعها  الحميمية  منظر خلفي متوافق مع 
هذه  كانت  الجبال،  بها  تحيط  أجنبية  وقصور  لبيوت  مطبوعة  صورة 
اختيار  كان  بينا  اأحداث،  عن  موضوعيا  ورما  بريا  منفصلة  اأماكن 
الصورة  عنار  إكال  ي  موفقا  الجريد  من  امصنوعة  املونة  اأقفاص 
وجودها  غرابة  رغم  لأحداث  العام  الجو  طبيعة  مع  ومتناغا  امرحية، 
أمام امناظر امطبوعة، فاستخدام عنار تشكيلية من البيئة يكون أجمل 

لو كانت الصورة امرحية تستخدم عنار برية منسجمة.
التاميذ  بهؤاء  استطاع  أنه  حزين  مصطفى  العرض  مخرج  ويحسب 
فأخرج  امنيب،  أقاي حي  ي  مدرسة حكومية  من  جاءوا  الذين  الصغار 
منهم أفضل ما فيهم ودربهم جيدا ليظهروا بصورة ا تنافر فيها، ي عرض 
متاسك وممتع ينم عن مواهب واعدة، وممثلن لديهم جرأة ي مواجهة 
أن  رغم  وخفة،  مهارة  “إفيه”  نسج  ويستطيعون  يرتبكون  ا  الجمهور، 

بعضها ا يتناسب مع اأطفال، مثل:
- انت تخطف مراته

- يا عبيط، هو فيه حد ي اأيام دي بيحب مراته؟
محرف  ممثل  يقوله  من  كأن  سلسا،  هذا  مثل  »إفيه«  خرج  هذا  ورغم 

مارس التمثيل ويتقنه.
إن ما قدمته مدرسة الير اابتدائية ي هذا العرض امرحي، مبر جدا، 
تدريبه  وأجدنا  طاقاته  إن وجهنا  اأمل،  الصغار  أن ي جيل  فكرة  ويؤكد 
ملكاته  يفيد  أن  يستطيع  طالبا  تنتج  امهارات  وهذه  مهاراته،  واكتشفنا 
اإبداعية ي أن يتميز دراسيا، فا أجمل أن تكون ناجحا ي دراستك بفكر 

إنسان مبدع خّاق.

حسن الحلوجى

بطاقة العرض
اسم العرض: 
عصفور 
وجرادة

جهة العرض: 
مدرسة الير 
اابتدائية 
امشركة 
بامنيب

عام اإنتاج: 
2018
تأليف:

يعقوب 
الشاروى
إخراج:

مصطفى 
حزين
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العجب أبو 
القلب من  وحكايات 

أحمد خميس

بطاقة العرض
اسم العرض: 
صندوق 
العجب
جهة اإنتاج: 
مهرجان 
فرحات 
ميمون - 
تونس
عام اإنتاج: 
2018
تأليف 
وإخراج: 
عادل الرتر

تعوا... وعوا... شوفوا واسمعوا
أجا أبو العجب يا واد

أجا أبو العجب يا بنات
الحار يعلم الغايب
جاي ومعي صندوقي

والشاطر إلي يعرف ما فيه
أنا ياما لفيت باد وباد

وطلعت جبال ونزلت بحار
ا بهدا ليل وا نهار... بحي حكايات وقصص وروايات

أنا بحي حكايات وقصص وروايات
من اماي والحار وعن إلي آت

أشكال  بكل  الرجل  يردها  والرقة  بالجال  مشبعة  بسيطة  مقدمة 
لحظة  أي  با  اموجع  بالحي  الغناء  فيها  يخلط  والرقيق  التنعيم 
امعاي  تخرج  فقط  ورائها،  من  طائل  ا  زخرفة  حتى  أو  استجداء 
تقتحمه  لقلبك  فتصل  البسيطة  وحركاته  الرجل  من صوت  واأفكار 
أن  له  إن كان متاحا  الحالة  بحب وألفة وذكاء، ليس مها ي هذه 
فاللعبة  إيطاي،  علبة  مرح  أو  مفتوحة  ساحة  ي  حكاياته  يقدم 
مبارة  والعقول  القلوب  مخاطبة  وتعمد  اأشكال  تتعدى  الدرامية 
هو  متاحة،  امساحات  أي  كبر  بشكل  يهمه  ا  وعي  خال  من 
كيف  فيه،  يؤثر  وكيف  إليه  يصل  كيف  بجمهوره  مشغول  فقط 
الجمهور،  مع  حيوي  لقاء  خال  من  يطورها  وكيف  الحكاية،  يقدم 
امرح،  خشبة  عى  موضوع  الحالة  هذه  ي  العجب  وصندوق 
من  جزء  فهو  امبار،  الحي  انتهاء  مع  إا  إليه  اللجوء  يتم  وا 
أن  خالها  من  مكن  التي  امتلصصة  اأعن  تلك  فكرة  يتعدى  كل 
البعض،  مع  بعضها  امشبوكة  الكثرة  وقصصهم  الشخصيات  تاحق 
فالحكواي مدرك أن الزمن قد تعدى التقنية البسيطة، ولذلك تجده 
متمسكا بأوليات اللعبة الدرامية )ممثل ي مقابل جمهور( وا يحيد 
عنها حتى اللحظة اأخرة، وهي مساألة مهمة للغاية ي اتجاة كيف 
نقدم للمتلقي بطرق وآليات تطوير للحدث تناسب اللحظة الزمنية 

وا تتعارض معها.
امعروف،  الفلسطيني  الحكواي  الرتر”  “عادل  عادة  يبدأ  هكذا 
يعتمد  فالرجل  باأسطوري،  الواقعي  العام  تخلط  التي  حكاياته 
تشبه  ومابس  الحار،  ليشكل  اماي  من  يأي  صوت  عى  بداهة 
تم تطويره مؤخرا ي يتاى  الذي  اأعن  ذا  القديم  ماما صندوقه 
الصورة من خال ميكانيزم بسيط يستطيع من  مع متطلبات عر 
الصور  فتلف  الصندوق،  ويسار  من  عن  ذراعن  يحرك  أن  خاله 
التي وضعت داخل ريط فوتوغراي بسيط وتدخلك للعام القديم 

الجديد.
الحكاية اإطار قد تتخذ من حكاية الصندوق وكيف تشكل موضوعا 
تكون  أن  مكن  الرتر”،  “عادل  يرويها  طويلة  حكاية  بعد  فرعيا 
 ،48 حرب  بعد  للتهجر  اضطرت  التي  أرته  مع  الشخصية  حكايته 
حال  بأي  تتوقف  ا  أنها  إا  التهجر  من  تبدأ  كانت  وإن  والحكاية 
اللحظة  الفلسطينية حتى  القضايا  ي  تبحر  وإما  اموقف،  ذلك  عند 
تصحبه  إذ  للحدث؛  محورا  الحكواي  شخصية  من  متخذة  الراهنة 
عادية  حكاية  ومن  لتعقيد  تعقيد  ومن  لبلد  بلد  من  الحكاية 
الرجل  ولكن  اإرائيي،  العدو  مع  ريالية  حتى  أو  عبثية  لحكاية 
قلب  ي  يغوص  دراماته  وتنوع  صوته  وقوة  أدائه  لجال  ونظرا 
وتعقداتها  ببساطتها  فتصل  بينها،  فيا  ويخلط  امقاومة،  الحكايات 

ااحتال عى  تقاوم  العرض، حكايات  الحظ وحر  لكل من حالفه 
بالهم  الشخي  والهم  بالجد  الهزل  تخلط  التي  الخاصة  طريقتها 
التي  اأرة  عن  متوقعة  وغر  متوقعة  موضوعات  فتحيطك  العام، 
ضاعت  التي  بلده  عى  حزنا  اأب  مات  وكيف  أوصالها،  تفككت 
واأخ  اأم  امستطاع عن  قدر  يقاوم  الذي  اابن  يديه وعن  بن  من 
واأخت الذين ساحوا ي الباد العربية كاجئن يحلمون بالوطن اأم 
يحلمون باليوم الذي يتخلصون فيه من سطوة العدو وجروته الذي 
رسة  مقاومته  فإن  الحكواي  حيلة  قلة  ورغم  الجنون،  لحد  يصل 
حكاياته  ورد  الوطن  لقلب  الوصول  ي  واحدا  منهجا  تعتمد  وا 
يعيد عى مشاهديه  لحظة وكل موقف ي  ينتظر كل  اآرة، فقط 
والكوميديا،  البساطة  ي  اموغلة  موضوعاته  جديد  من  لهم  ويغزل 
ا يتوسل إا بالحد اأول من جاليات التقديم؛ حيث الزي امزكش 
الفانتازية،  الكبر الذي يناسب الركيبة  الزاهية، والحذاء  ذو األوان 
وغطاء الرأس املون، وا يء آخر غر ذلك الصندوق البسيط أوي 

الصنع الذي تم وضعه عى خشبة امرح الفارغة.
متلك  ولكنه  بسيطة،  جد  الرجل  عليها  يتكئ  التي  الدرامية  اللعبة 
أفراد اأرة،  تبقى صالحة لكل  الحكمة ما يعقد مستوياتها ي  من 
مكن أن مر للطفل واليافع فتعطي انطباعات متفاوتة حسب ثقافة 
ماما  مدرك  حكواي  الرتر”  “عادل  أن  والجميل  امتلقي،  ووعي 
الدرامي  حدثه  يطور  كيف  ويعرف  الجمهور،  مستويات  لتفاوت 
أو  الحكاية  مصر  يتوقع  أن  متلٍق  أي  معه  مكن  ا  الذي  بامنطق 
منعطفاتها امتشعبة، فقط عليك  أن ترك نفسك مع الحكاية وتنتبه 
مصر ذلك الحكاء الذي الذي يضمن اموضوعات السياسية ببساطة 
البديهية ووجعها  وأسئلتها  اأول  لوجودها  القضايا  فيعيد  متناهية، 
الجالية  امراوغة  تلك  تعتمد  امصاحبة  الفلسفية  والفكرة  اأوي، 

الشيقة ي تشكيل مستويات التلقي.
الدورة  يامون،  فرحات  مهرجان  ضمن  العرض  شاهدت  قد  كنت 
تلك  التونسية،  جربة  مدينة  ي  أقيمت  التي  والعرين،  السابعة 
الذي  للحد  ااشكال  بكل  معه  وتتفاعل  امرح  تحب  التي  امدينة 
وتواصلوا  الحدث  جذبهم  الذين  هؤاء  عن  طيبا  انطباعا  يعطيك 
معه بحب ودأب، وقد سعت إدارة امهرجان إقامة مسابقة بسيطة 
بن اأطفال عن بعض مامح حكاية “عادل الرتر” ي تقيس مدى 
مسألة  وهي  تطويرها،  وكيفيات  امقدمة  للحكاية  هؤاء  استيعاب 
بسيطا  حافزا  وتعطيهم  الشديد  والركيز  اانتباة  اأطقال عى  تحفز 

ولكنه حيوي.
هؤاء الطاب وأرهم عشقوا أهمية الحكاية وعلموا الدور الثقاي 
ي  العرض  قدم  وعشق،  بكثافة  إليه  فسعوا  للمرح  وااجتاعي 
امتأ  وقد  اأطفال،  لعروض  امخصصة  الفرة  وهي  الصباحية  الفرة 
ي  خصيصا  جاءوا  العمرية  امستويات  بجميع  آخره  عن  امرح 

يتابعوا “عادل الرتر” وطريقته الشيقة ي رد الحكاية.
الذي  الرتر”  “عادل  أيدي  عى  أشد  أن  إا  يسعني  ا  النهاية،  ي 
الهائلة  وقدرته  الجميلة  ابتسامته  موزعا  والقرى  امدن  عر  يرحل 
الشعبي  العرض  من  اأخرة  اللحظة  حتى  بامتلقي  اإمساك  عى 
الذي يقاوم بكل راسة ويدافع عن حق امواطن البسيط ي الوطن 

امغتصب.
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إيكاروس  
يسقط لم 

ضمن احتفال دار اأوبرا امرية باليوبيل الفي مناسبة مرور ٢٥ عاما عى تأسيس فرقة »الرقص امرحي 
الحديث« الذي أسسه »وليد عوي« عام ١٩٩٣م، تم إعادة تقديم العرض اأول لهذه الفرقة وهو »سقوط 
إيكاروس«، حيث يتأسس العرض عى تقديم معار لشخصية إيكاروس ي اأساطر اإغريقية الذي احتجز 
الحبسة  هذة  لتدفعهم  متاهة،  ي  عليه  مينوس  املك  نتيحة غضب  امخرعن  كبر  »ديدالوس«  والده  مع 
للتفكر ي كيفية الهروب منها، فخطرت لوالده دايدلوس بأن يقوم مع ابنه إيكاروس بجمع الريش ولزقها 
الشمس  من  يقرب  بأا  والده  ونصحه  امتاهة،  من  الهروب  بهدف  بها  ليطر  جناحن  لصناعة  الشمع  عر 

حتى ا يذوب الشمع، وأخذ إيكاروس ي الطران وتجاهل نصيحة اأب وسقط ريعا.
حاات  لتجسد  إيكاروس  شخصية  تفكيك  إى  لجأ  معارة  بصورة  اأسطورة  تقديم  عوي  وليد  سعي  وي 
اللوحات  بن جميع  وتربط  مختلفة،  فنية  لوحات  امعار ي  العري  اإنسان  أوضاع  عن  تكشف  مختلفة، 
أطر(  )عايز  هي  لوحة  كل  ي  وامتكررة  امنطوقة  والجملة  )الطران(،  وهي  لأسطورة  اأساسية  الفكرة 
تقدم  لوحة  فكل  امرحي،  العرض  ي  امقدمة  اللوحات  تعددت  إيكاروس.  بدور  يقوم  من  كل  ينطقها 

شخصية إيكاروس داخل العرض، كل إيكاروس منهم يريد الطران ولكن تختلف اأهداف واأسباب.
عن  تكشف  رمزية  متاهة  إى  اإغريقية  اأسطورة  ي  امادية  امتاهة  إيكاروس”  “سقوط  عرض  حّول  لقد 
مأساة الشباب العري امعار ومعاناته التي تسبب وتكبل حريته، واقران الحرية بالحلم امبتغى ليتحول 
طران إيكاروس هنا إى هدف )الحرية( وحلم الوصول لها من أجل واقع أفضل. فمن م يرد الهجرة خارج 

باده يحلم أن يطر حرا داخل باده.
أدخل عوي فكرة السفر وحلم الهجرة للشباب عن طريق فضاء الطائرة وامضيفتن وشنط السفر، ليطرح 
امجتمع  حقائق  من  حقيقيا  جزءا  ويلمس  الحاي  الوقت  ي  الشباب  أغلب  الهجرة  حلم  إشكالية  عوي 
امري، ليكون هذا الجزء هو نفسه امتناص مع شخصية »إيكاروس« الذي يريد الطران. إضافة شخصيتي 
اأحوال  فسوء  الطائرة.  سقوط  عدم  ي  وأمل  امضطربة  لأجواء  العام  امهدئ  مثابه  كانتا  التي  امضيفتن 

مهدد انقطاع اأمل، لكن ظهور امضيفتن ي أغلب لوحات العرض مؤكد دائم عى أنه م ينقطع بعد.
العربية حاليا ودخول داعش ضمن اأحداث امرحية وما  الباد  التي تلمس حالة  ثم تأي لوحه اإرهاب 
يريد  الذي  وإيكاروس  العربية  الباد  بن  تناص جديدة  حالة  لتظهر  العربية من سقوط،  الباد  له  تتعرض 

الحرية والتخلص من السجن وتتحول لغرض التخلص من امستعمر للوطن.
كا قدم أيضا نوعا مختلفا من أنواع الطران وهو الطران الروحاي وهدف االتقاء بالذات اإلهية، وزهد 
الذوات واأغراض اإنسانية، بعرضه لرقصة صوفية أداها »عوي« بنفسه وهو يتطهر عن طريق الوضوء ثم 
يقوم بالدوران وإقامة طقس صوي مصاحب موسيقى غربية غر مكملة للحالة الصوفية امرسومة بريا، 
أو  الطران  يريدون  من  اأحيان  بعض  ي  اأفكار  تعارض  وهي  جديدة  حالة  ترسم  الحالة  كر  فقصدية 
الحرية  بعد حصولهم عى  أو رسم مخطط واضح  مبادئها،  فهم  ثورات دون  بالحرية وإشعال  ينادون  من 
امطالبن بها، وسوء استخدامها ي بعض اأحيان. ولعبت اإضاءة دورا بارزا ي العرض لتأكيد خاصية الحلم 
منادو  به  يحلم  الذي  الجميل  الحلم  هو  الطران  وكأن  امبهجة  األوان  وتداخل  ومزج  اإضاءة  عن طريق 

الحرية.
لجأ وليد عوي إى مبدأ »رقصة التعارضات« الذي يعد من ضمن امبادئ الراجاتية أنروبولوجيا امرح 
داخل  تناقضات  كانت  سواء  التناقضات،  فكرة  عى  ليؤكد  متعارضة  انشدادية  أوضاع  ي  الجسد  وتحريك 
النفوس أو الشعوب ي  الراقصن فيا بينهم، لتظهر تناقضات بن  الواحدة أو اختافات ي حركات  النفس 
مكان واحد أو ي بلد واحده. ليكون الطران ي بعض اأحيان هو الهدف وأحيانا أخرى هو الوسيلة للوصول 

للهدف.
مثابة  وحركة،  وموسيقى  ألوان  من  الواحدة  اللوحة  داخل  بعض  مع  بعضها  امرحية  اآليات  فتعارض 
اللوحة الواحدة لوحات جديدة فتارة تكون أجساد اممثلن  تعارض أفكار واضطرابات نفسية ترسم داخل 
لتظهر أجسامهم عى هيئة مسخ  بالحاس، وتارة أخرى ذو حركات بطيئة تصاحبها إضاءة خافتة  مفعمة 

وكأن حلم الطران هو من أهلك هذه اأجسام وجعلها منحولة باهتة.
وكأن عوي يرد  إيكاروس،  مع  تشابه  حالة  نفسه ي  ليدخل  العرض،  داخل  بالرقص  عوي  مشاركة  وتعتر 
لبنان وسفرة أوروبا  بعد هجرته من  امرح،  راقص فوق خشبة  بشكل  اأسطورية  الطريقة  مأساته عى 
تقديم عرضه مرة أخرى، وبعد مرور ٢٥ عاما  ليكون  إيكاروس«  فيها »سقوط  أول مرة قدم  بعد  مخزوا 
خر دليل عى انتصار فكرته وقوة إمانه بها، وأن إيكاروس حتى وإن سقط مرة يستطيع أن يعود للطران 
والتحليق، ليكون »عوي« نفسه هو اأمل أمام كل من سقطوا أو من أوشكوا عى السقوط ي العودة من 
الكثرين،  بن  مشركة  لغه  الجسد  وحركات  فالرقص  الرقص،  طريق  عن  هذه  اأمل  طاقة  وتجديد  جديد. 

ولغه عامة يرجمها كل حسب ثقافته ورمزا لأمل وحيوية الجسد.
فإذا يئست يوما تذكر دوما »سقوط إيكاروس«. 

منار خالد
بطاقة العرض
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واحدة من أهم امشتغلن بفلسفة الفن ي الوطن العري تأخذ أم الزين 
الجاد  كتابها  ومثل  حقيقة،  محرمة  مكانة  لنفسها  امسكيني  بنشيخة 
كانط  من  امعارة  الجاليات  الرائع ي  مفهوم  يخرج عن طوره:  »الفن 
أو  ندوة  إليه ي كل  أنبه  أنني  والحقيقة  القيمة،  باذخ  إى دريدا« جهدا 
ملتقى أجد للرجوع إليه أهمية، حاولت امسكيني أن تلج مجاا جديدا 
ي  اأقل  عى  الباحثون  عليه  تعود  الذي  غر  ااستاطيقي  البحث  ي 
للجاليات  التقليدي  اميدان  ي  البحث  تجاوزت  عندما  العربية،  الساحة 
وهو »الجميل« إى البحث ي »الرائع« الذي يشكل ي الواقع وكا تشر 

هي أيضا راهنية قصوى بالنسبة للفكر الحديث وامعار.
اللغات  ي   sublime لفظة  ي  »امريع«  عن  مطلقا  ينفصل  ا  و”الرائع« 
عليه  ينفتح  أن  مكن  وما  العربية  اللغة  ي  اللغوي  الجذر  وي  الغربية 
»امريع«  إّن  ثم  نقيض،  متباينة وعى طري  تبدو  ألفاظ  من  الجذر  هذا 
متعة  موضوع  دوما  ليس  فالجاي  يصدق،  ا  بشكل  »جاي«  أيضا  هو 
وسعادة، إذ يحدث أن يفزعنا الرائع إى حد الروعة والرويع. إننا نشهد 
و»امريع«  »الرائع«  تدفق  - عى  الكاتبة  تعر  - كا  الزمن  قرن من  منذ 
عدة  خال  من  نفسه  عن  عر  ما  وهو  وصوب  حدب  كل  من  علينا 
يجعل  ما  وهو  النووي.  وامريع  التكنولوجي  امريع  مثرة:  اصطاحات 
إزاء عر  يفعل  أن  الفكر  بوسع  أي يء  اأهمية:  شديد  التاي  السؤال 
البري  واإبداع  العبقرية  معاي  كل  ي  العظمة  »روعة«  من  يسقط 
يء  »ا  امذكور:  الكتاب  يجب  الكرى؟  والكارثة  »الروع«  »ُمريع«  إى 

يسعفنا غر إعادة زرع »الرائع« ي النسيج الحميم مصر البر«.
تكاد  العاقة  أّن  الحقيقة  امقال؟  بعنوان  امسكيني  كتاب  عاقة  ما  لكن 
تكون متداخلة فقد استغللت فرة عطلتي من التدريس ي مشاهدة عدد 
جيدة  قامة  كانت  اأصدقاء،  أحد  بها  نصحني  العامية  اأفام  من  ضخم 
عنها  انشغلت  بعدما  بها  أنشغل  أن  تنتظر  كانت  كتب  قامة  إى  إضافة 

مطوا لرورات بحثية كالعادة. واحد من امشاهد الهامة ي الفيلم الذي 
يحمل عنوان »امرأة الريرة« مخرجه »بيونغ جيل جونغ«، يحمل دالتي 
وتتتابع  ي  يراءى  الكتاب  هذا  من  و»امريع”بشكل جي جعل  »الرائع« 

أفكاره مع تتابع مشاهد الفيلم لحظة بلحظة.
وامريع  الرائع  يتجاور  نفسها،  الحياة  ي  وكا  الريرة«  »امرأة  فيلم  ي 
يسكن  الذي  الوسيم  ي  البطلة  تجده  الذي  الحب  »رائع«  بن  أيضا، 
يراقب  عميل  مجرد  أنه  تكتشف  عندما  الخيانة  و»مريع«  بجوارها 
خطواتها ويوصلها أسياده، و»رائع« الحياة ووادة ابنة جميلة و»مريع« 
عى  القلب  يفطر  الذي  والبكاء  والزوج  الطفلة  وقتل  امنزل  تفجر 
امرأة  عليه  تظهر  الذي  والجال  والشعور  العاطفة  »رائع«  بن  الفاجعة. 
الشابة، و»مريع« ااقتتال والوصول إى شفر اموت ي عدد غر محسوب 
وطقوسه  الزفاف  وفستان  العرس  رائع  خارقة.  جأش  برباطة  امرات  من 
نفسه  الزفاف  بفستان  كبر  بساح  القنص  و»مروع«  الخاصة،  وموسيقاه 

من نافذة مرحاض الفندق الذي يقام فيه ااحتفال!!
بالطبع ليس هذا مكان تحليل فيلمي، بقدر ما أبتغي أن أشر إى اللمحة 
للسجن  مخرجا  »امرح«  وضعوا  ما  العمل  صناع  أعطاها  التي  الذكية 
فعندما تحاول البطلة أن تهرب من السجن بعدما قتلت لوحدها وبقوة 
مدهشة عددا ا ُيحى من عنار العصابات وبعدما أنهكت الجميع ي 
من  وتخرج  بذبحه  وتهدد  رهينة  أحدهم  تأخذ  بها،  لإمساك  محاولتهم 
أحد اأبواب الفرعية الكثرة فتجد نفسها قد دخلت إى خشبة »مرح« 
مثل فيه مرحية »هاملت« وتجد اممثل يقول »أكون أو ا أكون« وهي 
الفيلم  نسيج  من  هاما  جزءا  تكون  أن  مكن  لكن  عابرة  تبدو  قد  عبارة 
يؤدي  واقفا  اممثل  يظل  ذاتها.  البطلة  قناعة  بقوة عى  تعر  فهي  ككل، 
دوره ويطلق عبارة تهكمية عى الفتاة التي دخلت فجأة عليهم دون أن 
يفقده اأمر تركيزه. هكذا يتجاور »رائع« امرح مع »مريع« السجن ي 

هذا الفيلم ويتساوق ااثنان بفنية عالية.
كبطلة  إى حقيقة، فهي  فيه هي  تشارك  يتحول مشهد مرحي  ثم حن 
منه  متأكدة  أنا  الذي  الوحيد  اليء  الخشبة:  للبطل عى  تقول  مرحية 
الحياة  قيد  أنك عى  لذا طاما  امكان،  الوجود ي نفس  أننا ا مكننا  هو 
ا مكنني العيش« ثم توجه امسدس إى زوجها السابق الذي يجلس بن 
الجمهور ا إى زوجها أو حبيبها عى الخشبة، بحيث تصبح العبارة التي 
وجهتها  رما،  مثيلية  إخبارية  وظيفة  داليتن،  وظيفتن  ذات  بها  نطقت 
ممثلة إى ممثل آخر ضمن مرحية، ووظيفة إخبارية ثانية وجهتها امرأة 
امشاهد  ي  تقتلها  أن  إى  مطاردة  بينها  ظلت  الذي  السابق  زوجها  إى 

اأخرة من الفيلم.
يتحول اقتحام امرح مع رهينة وساح أبيض إى جزء »تافه« من مشهد 
امرح/  ي  كثرا  عنه  يسمع  أو  يرى  أن  مكن  عابر  مشهد  بل  مرحي، 
الجمهور  وإضحاك  عليه  التهكم  إا  مكن  وا  الحياة،  مرح   - الحياة 
عر التهكم إذ ا يظهر الفيلم أّن امتلقي أحس بأّن ااقتحام كان واقعيا 

خارجا عن العرض ا جزءا منه ما يؤكد ااتجاه الذي ذهبنا إليه.
إذن فإّن تحول امساجن امعاقبن إى ممثلن مارسون الكثر من اأنشطة 
مرح  قاعة  عن  عبارة  السجن  أجنحة  من  وواحدة  »امرح«،  فيها  ما 
الجمهور  هذا  كان  إن  الفيلم  يقول  ا  الحقيقة  جمهور،  وهناك  كبرة، 
غر  من  أنه  اأرجح  أن  غر  خارجهم،  من  أو  أنفسهم  امساجن  من 
امرح،  إى  منه  نهرب  أن  مكن  السجن  أّن  الفيلم  لنا  يقول  امساجن، 
يكون   - - وهي سجن  الحياة  الهروب من  للمجال، يصبح  أكر  وبتوسيع 
الحياة«  لّطفنا عبارة »الهروب من  الباليه، امطبخ، فإن  مارسة »الفن«، 
الروتينية  الحياة  مشكات  »تجاوز  نقول  أن  فيمكننا  أخرى  بعبارة 
يقول  أن  بريشت  يحب  وكا  أخرى  بعبارة  واستهاكه«.  الفن  مارسة 
ماذا  بل سيقولون:  رديئة  اأزمنة  كانت  يقولوا:  »لن  النازية:  بعد صعود 
سكت الشعراء؟« لن يكون الواقع أكر سوءا إا مقدار سكوت الفن عن 
محاورته لفهمه وتجاوزه، و»امرأة الريرة« ينبه بفنية عالية أّن امرح 

مكن أن يكون خاصا للذات السجينة ي خطاياها أو ي هواجسها.
نصابها  إى  الحياة  إعادة  ي  يشارك  عندما  للفن  راقيا  فها  هذا  أليس 
الفن  أليس  ثم  للعقاب؟  اموجب  الخطأ  إى  بأصحابها  انعرجت  بعدما 
وجها جميا من وجوه الحياة امتعددة؟ إنه مثل حجر اماس كا يشتهي 
جهة  من  الضوء  عليه  ُسلط  كلا  اأدي  اإبداع  يصفوا  أن  النقاد  بعض 
تلتمع  مرحا  أو  سينا  الفن،  ي  أخرى،  جهة  من  وبريقا  معانا  أعطى 
الحياة هنا وهناك، ي مفاصل كثرة، ا نشاهد الحياة بفوتوغرافيتها التي 
يكفينا منها نسخة واحدة كا تقول فرجينيا وولف، ولكن نشاهد ماسا 

معها واقتباسا وتشابها.
فإّن  الحاجة إى امرح  البعض محاولة إثبات عدم  وإذا كنا نسمع من 
مثل هذه اأفام تؤكد مرة أخرى أّن امرح مكن أن يكون عاجا فعاا 
وامراكز  امستشفيات  توسيع وجوده ي  يتم  لذلك  امشكات،  من  للكثر 
العاجية )العاج بالدراما( وي السجون أيضا، وبهذا الفن –أي امرح - 
مكن فهم التشابك الكبر بن »الرائع« و»امريع« الذين ا يوجد أحدها 

إا واآخر موجود بوضوح أو بطرف خفي.

ياسن سلياي

المسرح جدوى  عن 
الشريرة: المرأة 
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ا مكن أي باحث أو دارس للمرح امري امعار أن يتجاوز 
الدور الواضح للفنان امرحي »محمد صبحي« ي هذا امرح، 
امعهد  فضاءات  ي  كممثل  أكادميا  الفنية  موهبته  تبلور  منذ 
العاي للفنون امرحية بأكادمية الفنون ي القاهرة الذي تخرج 

منه عام 1970.
فخال سنوات الدراسة، عمل »صبحي« ي أدوار صغرة مع عدد 
وفؤاد  مدبوي  امنعم  عبد  قبيل  من  امرين  الفنانن  كبار  من 
ي  كمعيد  تعيينه  تم  مبارة  تخرجه  وبعد  وغرهم،  امهندس.. 
امرحي  للعمل  متفرغا  امعهد  ي  العمل  ليرك  ذاته،  امعهد 
التي  امرحية  العروض  من  الكثر  قدم  ومخرجا مرحيا  ممثا 
 )80 )ستديو  بتأسيس  امنرم  القرن  مانينات  مطلع  توجها 
ثنائيا  والعري  امري  للمرح  مقدما  الرمي،  لينن  زميله  مع 
مرحيا ناجحا استطاع أن يجد له موطأ قدم ي خارطة امرح 
امرحية  اأساء  من  بالكثر  حينها  يعج  كان  الذي  امري 
أكر  الكبرة، لكن ما عرف عن »صبحي« بوصفه ممثا مرحيا 
ما  )إذا  امرحية  مسرته  امتبع  أن  معنى  مخرجا مرحيا،  منه 
وسينائيا(،  تلفزيونيا  الفنية  مسرته  هنا  الحديث  ي  استثنينا 
سيجد أن »محمد صبحي« م يعرف له أسلوب أو منهج إخراجي 
العرض  إبراز جاليات  ينشد  بوصفه  إليه  يشار  أن  واضح مكن 
امرحية  عروضه  جميع  ومع  فهو  التمثيي،  اأداء  عى حساب 
وحتى  اماي  القرن  سبعينات  منذ  إخراجها  تصدى  التي 
عاما   17 مي  بعد  ليعاود   2000 عام  امرحي  نتاجه  توقف 
البنات(  )غزل  قدم مرحيته  حينا  اماي  العام  نهاية  وتحديا 
وممثا  معدا  الريحاي(  )نجيب  الراحل  تراث  من  امستوحاة 
عى  الفرجوي،  الجانب  عى  بااشتغال  يهتم  م  لها،  ومخرجا 
اأداء  بتقنيات  اإفراط(  حد  يصل  )الذي  اهتامِه  من  العكس 
امتعلقة  تلك  حتى  أو  قدمها  التي  امرحية  أدواره  التمثيي 
يكِون  لي  أهله  ما  وهذا  معيته،  يعملون  الذين  اممثلن  ببقية 
هويته  عى  الدال  صبحي(  محمد  )مرح  الخاص  مرحه  له 
هو وبصمته هو التي ا تشبه إا هو، والتي حصدت جاهرية 
سواء  حٍد  عى  والعري  امري  الجمهور  عند  وعريضة  واسعة 

حينا عرضت وما زالت عر شاشات التلفزة العربية.
»محمد صبحي« يعرف بأن أداء اممثل امرحي داخل منظومة 
ومران  حياتية  لخرات  امتاكه  عى  يعتمد  امرحي،  العرض 
جسدي وصوي ضمن عملية إعداده لدوره امرحي عر تحويله 
تشكل  جسدية  استجابات  إى  والحسية  البرية  للمدركات 
التمثيي، وهو يتكئ عى دور امرح ي أن  احقا صورة اأداء 
وااقتصادية،  وااجتاعية  السياسية  مجتمعه  قضايا  من  يغرف 
الروحية  فقيام اممثل من وجهة نظر »صبحي« بإراك طبيعته 
والجسدية ي عملية اأداء، يستلزم وضوح الرؤية الداخلية لهذا 
امحيطة  بالظواهر  الشعور  تستدعي  الرؤية  هذه  أن  اأداء، 
بوجود اممثل كإنسان، وهذا ما تجسد ي أدائه كممثل مرحي 
فنان  فـ»صبحي«  العربية،  أمته  قضايا  مع  تعاطى  عري  وفنان 
من  الكثر  وله  العربية  القومية  بالفكرة  كاما  إمانا  يؤمن 

النشاط  مستوى  عى  سواء  الشأن  هذا  ي  الواضحة  امواقف 
اليومي أو الفني وقد عكس ذلك ي عدد من أعاله الفنية منها 

)ماما أمريكا( و)سكة السامة(.. وغرها.
عرف  الذي  امرحي  أداءه  أن  ماما  يعي  صبحي”  “محمد 
الدعامة  هو  اأول،  الطراز  من  كوميديا  مرحيا  ممثا  بكونه 
جميع  إى  العام  امرحي  امفهوم  انتقال  ي  عليها  يعتمد  التي 
وأنشطة  أحوال  لفهم  تسعى  التي  اإنسانية  العلوم  أنواع 
الفنان كإنسان يتفاعل مع قضايا مجتمعه وهو ما تنبه  اممثل/ 
فإن  لذا  امجتمع؛  لهذا  مرآة  يعد  امرح  أن  »صبحي«  إليه 
والعري  امري  امجتمع  وبنية  وااجتاعية  الحياتية  الظواهر 
واضحة  انعكاسات  لها  كان  ككل  اماضية  اأربعة  العقود  خال 
ليست  امرحية  التجربة  أن  صبحي«  »محمد  عروض  ي 
السياسية  أو  ااجتاعية  للموضوعات  طبيعي  انعكاس  مجرد 
تستهدف  إذ  لها؛  موضوعي  انعكاس  هي  وإما  ااقتصادية  أو 
سياق  ي  ااجتاعي  الواقع  وعاقات  اممثل  أداء  بن  الربط 
واأفكار  الصور  بن  ما  رابطة  عاقة  وجود  عن  فضا  متوافق، 

التي  امجتمع  ي  البناي  التغر  بحركة  وامفاهيم  اأشكال  أو 
تنعكس نفسيا عى أداء اممثل، وتطورها يقود إى جعل الشكل 
امرحي ومضمونه ذا أعاق اجتاعية، وهذا ما تجى ي أعال 
»صبحي« امرحية كمواقف سياسية كا عرفناه وعرفناها نحن 
معه  تآلفنا  أو  اختلفنا  سواء  العري  العام  ي  ومتابعيه  جمهوره 

أو معها.
اأيام  هذه  السبعن  عامه  ريط  يقص  الذي  صبحي«  »محمد 
والدولية  العربية  امرحية  امهرجانات  عى  القامون  تنبه  قد 
فتسابقوا إى تكرمه وااحتفاء منجزه، ففي أيام قرطاج امرحية 
بدورتها الـ19 لعام 2017 مؤخرا، تم تكريم »محمد صبحي« عن 
الشارقة  )جائزة  الشارقة  منحته  فيا  امرحية،  أعاله  مجمل 
الدوي  الشيخ  رم  مهرجان  أما   ،2018 لعام  امرحي(  لإبداع 
للمرح الشباي فقد عمد إى تسمية دورته الثالثة لعام 2018 
ليبقى  مرحيا،  بالكثر  يعد  زال  ما  صبحي«  فـ»محمد  باسمه، 

فارسا من فرسان مرحنا العري كا عرفناه.

بشار عليوى

صبحي محمد 
عرفناه كما 
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والمسرح: الكنسي  الفكر 
مرحيا  نصا  تقرأ  أو  كنسيا  عرضا  تشاهد  أن  جدا  النادر  من 
كنسيا من دون أن تتعرف عى الخلفية الفكرية الكنسية الكامنة 
مستلهمة  الكني  امرح  فرق  أساء  فمعظم  العرض؛  داخل 
الرب،  أجناد  مرقص،  مار  الحقيقي،  )النور  امسيحي:  الراث  من 
الكلمة،  جنود  الرجاء،  ينبوع  الرب،  مفديو  امائكة،  النعمة، 
الخشبة امقدسة، ابنة داود، أفامينا...(، كا أن الكثر من أساء 
امرحيات يعر أيضا عن نفس الفكرة: )حياة يسوع، بالحقيقة 
مظلمة،  قلوب  القبطي،  الهرم  اأب،  تضحية  أجي،  مات  قام، 
وبطرس،  يهوذا  امسيح،  عدو  العام،  ضد  كاهن  اموت،  رداء 

عروس امسيا “القديسة دميانة”، آام امسيح...(.
وامرح الكني بدأ أوا مرحا دينيا فقط يعتمد عى مرحة 
حياة  ليستلهم  ذلك  عن  تطّور  ثم  امقدس،  الكتاب  قصص 
الشهيد مار جرجس ووصوا إى  بداية من  القديسن والشهداء، 
اموضوعات  ليشمل  أكر  اأمر  تطّور  ثم  الثالث،  شنودة  البابا 
وتعتمد عى حكايات  امجتمع  تنتقد مشكات  التي  ااجتاعية 
امري،  امجتمع  واقع  من  مأخوذة  أو  خيالية  عادية  وقصص 
الحالة عن  النسبي للمرح ي هذه  البعد  الرغم من  لكن عى 
الفكر امسيحي، فإنه يعود إليه عر هذه امرحيات ااجتاعية 
عادة  الذي  الراع،  وي  الحوارية،  اللغة  ي  يتجى  آخر  بشكل 
يدور بن الخر والر، ثم يأي الحل من خال تعرّف الشخصيات 
سواء  امسيح  غالبا  مثله  الذي  اآام،  من  الخاص  طريق  عى 

بشكل رمزي دال عليه، أو مادي يقوم عى تجسد وتجي صورة 
إحدى  تقمص  خال  من  أو  ضوئية،  صوتية،  حيل  عر  امسيح 

الشخصيات الدرامية له.
الكني  امرح  داخل  رمزية  مضمونية،  حوارية،  إشارة  مة 
الحزينة”  “سيا  مرحية  ي  فمثا  الكني،  الفكر  إى  تحيلك 
امسيح،  تضحية  إى  نفسه  القبطان  تضحية  ترمز  عبده  أرف 
الليل”)46( تجد صورة زيتية للمسيح  وي عرض “زائر منتصف 
حيث  امرحية؛  أحداث  فيها  تدور  التي  الصالون  غرفة  تتصدر 
التحقيق ي جرمة قتل لنكتشف أن كل اموجودين )اأب،  يتم 
اأم، اابنة، خطيب اابنة، والدة خطيب اابنة( كلهم مشاركون 
الفتاة  انتحار  إى  أدت  التي  الجرمة  هذه  ي  متفاوتة  بدرجة 
ومن  ااعراف  عى  جميعا  يقدمون  فهم  لذا  “عايدة”،  الفقرة 
يتناول  امرحي  العرض  أن  ورغم  امحقق،  من  كبر  جهد  دون 
ثيمة التحقيق ي جرمة قتل تشبه الثيات البوليسية، فإن فكرة 
ي  واكتشافنا  العمل  داخل  واضحة  كنسية  فكرة  هي  ااعراف 
العرض امرحي أن امحقق م يصل أصا، وإما كان ذلك  نهاية 
جميعا  وأنهم  الدرامية،  الشخصيات  نفوس  داخل  كامنا  امحقق 
لدى  ذاتية  رغبة  هي  ااعراف  رغبة  أن  تعني  وصوله  توهموا 
الجميع م يجرهم عليها أحد، كا أن امحقق بعدما ينتهي من 
امقدس  الكتاب  من  آية  يلقي  ثم  الجميع  متأما  يتوقف  عمله 

معلقا بها عى ما حدث:
أما دمه فمن يدك أطلبه...

وهنا يدوي التصفيق ي القاعة، وكأن جمهور العرض ينتظر كا 
التي يتم  القتل  الحدوتة ااجتاعية وجرمة  تعّود أن يتم لضم 
آخر  تنويه  يأي  ثم  امسيحية،  اإمانية  بالخلفية  فيها  التحقيق 

عى لسان أحد أفراد العائلة يقول:
محتاجن  إنسان  ومليون  ألف  فيه  بس  راحت  عايدة   -  

امساعدة..
يحتاجون  الذين  الكنيسة  أبناء  إى  يشر  هنا  العرض  وكأن 

وإرشادهم  جوارهم  إى  الوقوف  برورة  الروحية  للمساعدات 
امجتمع  كان  إذا  بأنه  للجمهور  رسالة  وهي  لإمان،  للعودة 
فعى  “عايدة”،  الحفاظ عى  يستطع  م  امرحي  العرض  داخل 
مليون  عى  الحفاظ  العرض  خارج  الكني  الجمهور  امجتمع/ 

“عايدة” أخرى قد يتسبب اإهال ي ضياعهم.
ي  لتعرض  إعدادها  تم  التي  الكنسية  غر  اأخرى  وامرحيات 
»حفلة  عرض  فمثا  الكنسية؛  باأفكار  تحميلها  يتم  الكنيسة 
معرا  ليصبح  معالجته  تم  امقدسة،  الخشبة  لفريق  للمجانن« 
بينها،  فيا  امسيحية  الطوائف  وراعات  الكنيسة  عام  عن 
“أوديب  امأخوذ عن مرحية  “أوديبوس”)47(  عر عرض  أيضا 
فكرة  عن  عاطف  بيشوي  أخرجه  الذي  لسوفوكليس،  ملكا” 
من  اثنان  يوجد  حيث  والبوح،  الحي  عر  اآام  من  الخاص 
داخلها  وجودها  اكتشفا  مجهولة،  منطقة  داخل  عالقان  البر 
القوي  الصوت  أوامر  تنفيذا  بالحي  إا  لها  خاص  وا  فجأة، 
وامتحكم فيها، والقادم إليها من خارج فضاء امرح، وفكرة 
أقتل”)48(  أن  “أريد  بآخر ي مرحية  أو  تردد بشكل  الخاص 
فالنص  طلعت،  جوزيف  إخراج  ومن  امرحي  هيفن  لفريق 
اأصي لتوفيق الحكيم، وقد تم إعداده بطريقة كوميدية ساخرة 
والحب  الطأنينة  من  أجواء  داخل  الحياة  ي  الرغبة  عن  ليعر 
من خال فتاة تريد أن تقتل لي تستطيع التخلص من معاناتها 
تأمن،  ومندوب  وزوجة  زوج  مع  الظروف  فتوقعها  النفسية، 
وعر الراع وتنفيذ رغبتها ي القتل تكتشف الكثر من الحقائق 

التي كانت خافية عليها.
تلك  سواء  الريحة،  الدينية  الكنسية  امرحيات  بخاف  هذا 
“قلوب  مثل  من  امقدس  الكتاب  من  قصصها  تستلهم  التي 
مظلمة”)49(، التي تستلهم معجزة “امولود أعمى” من الكتاب 
امقدس، وتقدمها ي معالجة درامية تعتمد الشكل العري من 
ليقدموه  يبحثون عن نص مرحي  الشباب  خال مجموعة من 
يقررون  فهم  لذا  امناسب،  النص  يجدون  فا  الكنيسة  داخل 

إبراهيم الحسيني

الكنسي  )4(المسرح 
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معجزة  درامية  معالجة  تقديم  عى  اختيارهم  ويقع  تأليفه، 
“امولود أعمى” التي تغر كثرا من معتقداتهم وأفكارهم تجاه 
الواقع أثناء عملهم عليها، وامرح هنا يرب نوعا من امعرفة 
لفريق  أوا  يربها  امعجزة،  هذه  حول  التباحث  عر  الدينية 
امشاهد  الجمهور  إى  ثم يربها عرهم  امرحي، ومن  العرض 
إعداد  وهي  اأب”)50(،  “تضحية  مرحية  أما  العرض.  لهذا 
تم  وقد  للخريجن،  السادس  كرلس  البابا  اجتاع  لخدام  درامي 
التاسع  القرن  بالفعل ي  أنها »قصة حقيقية حدثت  التنويه عن 
داخل  عمله  من  “ويصا”  اآباء  أحد  تذمر  حول  وتدور  عر«، 
فهو  لذا  منه،  أسهل  آخر  بعمل  استبداله  ي  ورغبته  الكنيسة 
يقوم بفعل استجابته إغواء الر بتحطيم ساقية امياه ي الدير 
“يعقوب”  الكاهن  لكن  له،  الدير  رئيس  طرد  ي  يتسبب  ما 
يحول  لي  الحيل  بإحدى  يقوم  وصديقه  »ويصا«  الكاهن  راعي 
دون طرد “ويصا” من الدير، لذا فهو يتظاهر بالجنون طالبا من 
رئيس الدير العفو عن »ويصا«، وي مستشفى اأمراض النفسية 
يتقابل »يعقوب« مع ثاثة ماذج معذبة؛ أولها لـ”شكري” الذي 
حياة  الر  أفسد  الذي  لـ”حنا”  وثانيها  امنزل،  من  ابنه  طرده 
تم  الذي  لـ”منصور”  وثالثها  اموت،  إى  بها  وابنته وأودى  ابنه 

استغال جسده ورقة أعضائه أثناء قيامه بعملية جراحية.
تخره  ساوية  رؤيا  الدير  رئيس  يرى  اآخر  الجانب  وعى 
طلبه  ينفذ  فهو  لذا  ساعات،  عدة  بعد  سيموت  »يعقوب«  بأن 
ويعفو عن تلميذة »ويصا «، ويذهبون جميعا لزيارة يعقوب ي 
ي  »يعقوب«  موت  وبالفعل  »ويصا«  له  يعتذر  ثم  امستشفى، 
نفس اليوم بعدما قدم من تضحيات أنقذ بها »ويصا »من الطرد 

خارج الدير...
يخص  اأول  منفصلن،  جزءين  وكأنها  امرحية  هذه  وتظهر 
عمله،  تغير  ي  ورغبته  الدير  أعال  من  »ويصا«  تذمر  حكاية 
الثاثة )شكري  الكاهن يعقوب مع امرى  والثاي يخص حكاية 
كا  جدا،  ضعيف  بينها  فيا  الدرامي  والربط  منصور(،  حنا 
عن  الدير  رئيس  يعفو  لي  الجنون  بادعائه  يعقوب  حيلة  أن 
الفكرة  لكن  الكاتب،  معالجة  خال  من  ساذجة  »تبدو  »ويصا 
تثمن كثرا عملية  تبعد كثرا عن كونها فكرة خاصية  إجاا ا 
التضحية وتدور داخل فضاء أحد اأديرة، كا تنمي فكرة الطاعة 
ورورة تنفيذ اأوامر الكهنوتية حتى لو م تتوافق مع الرغبات 
الشخصية للكهان والخدام كا يظهر ذلك ي حالة »ويصا«، وكا 

هو اأمر أيضا ي عرض “حفلة للمجانن”، الذي تكررت فيه:
الركة... عليه  تحل  الطاعة  ابن   -  

وتنفيذ  الطاعة  فكرة  أيضا  تنتقد  للمجانن”  “حفلة  ومرحية 
تحاول  التي  اأفكار  وهي  والثورة،  للتغير  وتدعو  اأوامر 
احرام  رورة  إى  باإشارة  ترسيخها  اأب”  “تضحية  مرحية 
“حفلة  بعكس  يء،  كل  رغم  وتنفيذها  الكهنوتية  اأوامر 

الكهنوتية  الوظائف  ي  الراتب  فكرة  بعنف  امنتقدة  للمجانن” 
وامطالبة بالتغير ي كل يء.

اأخرى  الدينية  امرحيات  مئات  هناك  سبق  ما  إى  باإضافة 
الشهيد  من  بدءا  والقديسن  والشهداء  امسيح  حول  تدور  التي 
التي  القبطي”)51(  “الهرم  مرحية  إى  وصوا  جرجس  مار 
شنودة،  البابا  حياة  حول  عبده  أرف  مع  فاخر  نرمن  كتبتها 
من  شنودة  البابا  حياة  ي  امواقف  من  مجموعة  ترد  والتي 
بعض  مع  مواقفه  الرهبنة،  لعام  دخوله  تعليمه،  مياده،  مثل: 
بن  ديفيد”  “كامب  السام  معاهدة  كرفضه  السياسية  اأزمات 
مر وإرائيل، وجهوده ي حل مشكلة مياه نهر النيل بن مر 
وإثيوبيا، وا ينى النص أن يضع ذلك داخل إطار حكاي درامي 
معار، فهو يختار لحظة إلقاء النظرة اأخرة عى جثان البابا، 
الذي يجلس  الكري  أطياف مختلفة حول  الناس من  حيث مر 
الدرامية  امعالجة  تنى  وا  يودعونه،  وهم  متنيحا  البابا  عليه 
النص،  وتضمينها  البابا  وعظات  حوارات  من  بالكثر  ااستعانة 
صورة  يقدم  احتفاي  مرحي  نص  وكأنه  النهاية  ي  يظهر  الذي 
امتائها  من  الرغم  عى  شنودة  البابا  عن  مكتملة  غر  درامية 

بالكثر من امشاعر اإنسانية
امسيحي  امرحي  الكاتب  داخل  قابعا  يظل  الكني  والفكر 
لنص  نص  من  مختلفة  وبدرجات  والدينية  اأخاقية  مسحته 
ومن كاتب لكاتب، وأيضا داخل ذهنية الكاتب امرحي امسلم 
اقربنا من مرحيات  ما  فإذا  كنسية،  كتابته مرحيات  ي حال 
“العودة”  ففي مرحيته  نفسه؛  اأمر  الله” سنجد  عبد  “ناجي 
اأصدقاء:  من  اثنن  عاقة  حول  ومجتمعيا  عائليا  راعا  نجد 
أحدها مسلم “إبراهيم”، واآخر مسيحي »أسامة«، ومرحيته 
يلقي  وهو  مشاهدها  أحد  ي  امسيح  تجي  تتخيل  “البداية” 
يصّور  اموت”  “رداء  مرحية  وي  وتعاليمه،  كلاته  من  بعضا 
عائلته  أفراد  بن  القائم  والراع  اآخرة،  للحياة  “عاد”  رحلة 
مصابا  كان  بل  مت  م  أنه  النهاية  ي  نعرف  ثم  امراث،  عى 
دعوة  الرحلة  وخاصة  للوعي،  فقدانه  إى  أدت  شمس  بربة 
أيوب”  أما مرحية “يا صر  اإمان،  للتوبة والعودة إى حظرة 
التي  امعاناة  مدى  وتصّور  أيوب،  الصالح  العبد  حياة  فتستلهم 
مر بها ي حياته ومكافأة الرب له عى صره، وتتضمن امرحية 
فكرة البحث عن اإنسان الكامل داخلنا عر التدرب عى الصر 
نفس  داخل  ندور  فزر”  “حزر  وي  اأزمات،  ومواجهة  واإمان 
اأسئلة  من  مجموعة  إثارة  عى  امرحية  تنبني  حيث  الفلك 
إى  اأمر  نهاية  ي  نصل  حيث  لها  إمانية  إجابات  عن  والبحث 
اإجابة الكرى الخاصة برورة التعرف عى ذواتنا وعى ماهية 

اأمانة الكبرة/ الدنيا املقاة عى عاتقنا...
حارا  وعظاته  وأخاقياته  ووصاياه  بتعاليمه  الكني  الفكر  إذا 
امرحية  أشكالها  اختاف  عى  الكنسية  امرحية  الذهنية  ي 

ومبدعيها، وهو ما يعني أن الكنيسة حارة بقّوة داخل امرح 
الكني

يناير   25 ثورة  بعد  ما  الكنسي  المسرح 
الثاني(: )كانون 

للفحص  مر  ي  تخضع  ا  الكنائس  ي  تقدم  التي  امرحيات 
من قبل جهاز الرقابة العامة عى امصنفات الفنية مثلا تخضع 
داخلية  لرقابة  يخضع  الكني  فامرح  اأخرى،  امسارح  معظم 
امرح  الكاهن مسؤول خدمة  عليه  وكل عرض يرف  كنسية، 
امرحي  الخطاب  ي  امتحكمة  هي  فالكنيسة  لذا  الكنيسة،  ي 
الرقابة  هذه  من  تفلت  ذلك  من  الرغم  وعى  عموما،  الكني 
أبر”،  واآن  أعمى  “كنت  مثل  من  العروض  بعض  الكنسية 
من  دينيا  امتشددين  بعض  هاجم  فاأول  للمجانن”،  “حفلة 
الدين  رجال  من  دينيا  امتشددين  هاجم  والثاي  امسلمن، 
بعد  الكنيسة  داخل  امرحية  الرقابة  زادت  فقد  لذا  امسيحي، 
قلنا  كا   - الثورة  بعد  أخرى  مرّة  وزادت  أعمى...«،  »كنت 
وراء  انسياقه  عدم  وقتها  شنودة  البابا  أعلن  بعدما  خاصة   -
اأقباط  تظاهر  ذلك  من  الرغم  وعى  يناير،   25 ي  امظاهرات 
لذا  البابا«،  تعاليم  لكني ضد  مسيحي  »أنا  شعار  بعضهم  ورفع 
شددت الكنيسة عى تناول اموضوعات السياسية ذات الطبيعة 
الحادة ي امرح، وألزمت العاملن بخدمات اأنشطة الكنسية 
التقييد  هذا  عر  وزادت  اآخر،  عقائد  احرام  برورة  امختلفة 
فيها  يتحرك  التي  امساحة  الكنيسة  داخل  امرح  لحرية  الثاي 
الثورة كنسج مهم  الرغم من ذلك دخلت  الكنيسة، وعى  فنانو 
عرض  ففي  الثورة،  بعد  الكنسية  العروض  بعض  ي  ومتايز 
“مات الكام” الذي كتبه ناجي عبد الله وأخرجه أمر رمسيس، 
والذي قدم عى قاعة النيل لآباء الفرنسيسكان )أكتوبر 2011(، 
بروفات  تقوم  مثيلية  فرقة  خال  من  الثوري  الحدث  يتناول 
الكنيسة  من  الخروج  ي  صعوبة  تواجه  لكنها  مرحي  عرض 
بسبب اشتعال الثورة ي الخارج، لذا ظل الجميع حبيسا أسوار 
الكنيسة، وهو ما يدفعهم للتفكر ي ذواتهم وعاقاتهم ببعضهم 
لهم  اضطهاده  امرحية  مخرج  عى  الثورة  معا  يقرروا  حتى 
»الثورة  وامعنى هنا واضح  امرحية،  داخل  وتصغره أدوارهم 
خارج الكنيسة انتقلت وبفعل العزلة إى ثورة داخل الكنيسة«، 
وهنا تتخذ فكرة الثورة عى امخرج معنى الثورة عى نظام مر 

خارج الكنيسة، أو الثورة عى نظام الكنيسة نفسه.
أما مرحية “امدينة الحزينة” أرف عبده، فرصد أحوال مر 
الحياة،  مناحي  جميع  سادت  التي  الفوى  وحالة  الثورة،  بعد 
وتشر  الشخصية،  امصالح  أجل  من  السياي  ااقتتال  وتصور 
بن  السياي  ااقتتال  أن  وإى  امؤسفة  ماسبرو  أحداث  إى 
- عدالة اجتاعية  الثورة )عيش - حرية  الجميع أوصل مطالب 
اموى موجودة  إى مجرّد مجموعة من  إنسانية( بشكل رمزي   -
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داخل توابيتها ومحمولة عى اأكتاف ي طريقها للدفن.
أما فريق اأنبا رويس بكاتدرائية العباسية، فقد قدم ي سبتمر 
قصرتن  قصتن  عن  معد  وهو  النظام”،  “إسقاط  عرض   2011
عن  “حبة  واأخرى  لتولستوي،  “الفاليون”  بعنوان  أحدها 
إثناسيوس،  مينا  إخراج  من  والعرض  الفارس،  لروبر  العنب” 
رجل  مساعدة  القرية  عمدة  عى  الناس  بها  يقوم  ثورة  ويصّور 
يخرهم  عليه  ثورتهم  تنجح  وبعدما  القرية،  عى  وافد  غريب 
لظلم  نفسه  هو  تعرضه  بسبب  ظاما  كان  بأنه  القرية  عمدة 
واضطهاد شديد وقع عليه من الله، وهو اأمر الذي يزيد غضب 
أهل القرية عليه بسبب اتهام العمدة لله بالظلم، لكنه يلجأ إى 
حيلة فانتازية غيبية حتى يصدقوه، وذلك بأن يأخذهم للمقابر 
اموى تعرضوا هم  ثاثة من  لهم كامه من خال شهادة  ليؤكد 
أيضا للظلم من الله أنه رفض أن يغفر لهم ذنوبهم ما تسبب 
والد  مقتل  منها  التي  القرية،  داخل  امآي  من  الكثر  بوقوع 
العمدة ووالدته، وهو ما جعل العمدة بهذه الشخصية الظامة، 
تحّول شخصية  إى  أدت  التي  اأسباب  تحليل  النظر عن  وبغض 
إا  الدرامية،  النظر  وجهة  من  سذاجتها  ومدى  للظلم  العمدة 
من  الكني  امرح  ي  موجودا  يكن  م  ثورة  فعل  بصدد  أننا 
نظام..  إسقاط  انقاب،  جيش،  سياسة،  ثورة،  فكلات:  قبل، 
بعض  ي  الكني  امرح  لقاموس  دخلت  جديدة  كلات  هي 
الكثر من  اآن  بالطبع يحفها حتى  الثورة، لكن  بعد  ما  عروض 
امحاذير واموانع الرقابية الكنسية التي تحول دون تحقيق فناي 
امرح الكني لكل ما يريدون التعبر عنه بحرية كاملة، وهذه 
القمص  الضاغطة هي ما دفعت مثا  الكنسية  الرقابية  امحاذير 
عرض  إيقاف  منه  محاولة  ي  الكهرباي  التيار  لقطع  يوساب 
الجيش  زي  يرتدي  وهو  ممثليه  أحد  يظهر  أنه  شهيد”  “ألبوم 

ويقتل امتظاهرين اأقباط أمام ماسبرو.
عامة: سمات 

امبدع  لحرية  مهددا  دورا  اإبداع  عى  الرقابة  مارس  عندما 
وحركة اإبداع ذاتها، فإن استمرار سلطة امنع تؤدي إى أمر بالغ 
تفكره  ومسار  الخاصة  امبدع  ذهنية  يخص  ما  وهو  الخطورة، 
اإبداعي، إنه يتحّول رويدا رويدا وبفعل عملية الضغط امستمر 
إى كائن إبداعي مهدد لذاته رقابيا، إنه يراقب ترفاته الكتابية 
يصر  حتى  منها،  يعاي  التي  الرقيب  قوانن  عى  قياسها  ويعيد 
داخي  برقيب  الخارجي  الرقيب  استبدال  إى  النهاية  ي  اأمر 

يسكن رأس امبدع.
من  امستهدف  الجمهور  مشاركة  تخص  أخرى  نقطة  هناك 
يضع  امبدع  فالكاتب  اإبداعي،  الكتابة  فعل  ي  اإبداع  عملية 
ي اعتباره وهو يكتب نصه اإبداعي ذوق الجمهور وما يعجبه 

أن  ي  حرا  ليس  امبدع  فهذا  ولذا  وقناعاته،  طموحاته  ويلبي 
وي  أيضا  يكتب  يريد  ما  يكتب  عندما  إنه  بل  يريد،  ما  يكتب 
والتعاي  بتجاهله  يتهم  ا  حتى  الجمهور  يريد  ما  الوقت  نفس 
عليه، وبالتاي يصبح إبداعه ي هذه الحالة منفصا عن امجتمع. 
بإبداعه  الكاتب  إليه  يتوجه  الذي  اآخر  هو  فالجمهور  إذن 
تحت  امبدع  إذن  امبدع،  رأس  دوما  يسكن  بعروضه،  وامخرج 
هذه الظروف ليس حرا ماما ي كتابته اإبداعية وا ي إخراجه 
للعروض امرحية، مة محاذير رقابية وذوق مجتمعي حاكم له 

ي إبداعاته.
ممن  الكني  للمرح  امنتمي  غر  الفنان  إن  القول  مكن  لذا 
عى  يقع  الكني  امرح  تجارب  داخل  بالصدفة  ولو  يعمل 
الذي  والديني  اآيديولوجي  التحيز  ذلك  داخل  عنه  الرغم 
عن  النظر  بغض  تنفيذه  عى  مرغا  ويكون  الكنيسة،  تعتمده 
اإخراجية،  لعناره  تناوله  ي  والفكرية  الفنية  بحريته  إيهامه 
دينية  تحيزات  لديهم  الكني  امرح  ومخرجو  فمؤلفو 
ومعظم  بها،  االتزام  يجب  كنسية  تعاليم  وهناك  وآيديولوجية، 
خدمة  تقديم  باعتقاد  يشتغلون  الكني  امرح  ي  العاملن 
عى  يكتبون  فهم  امرح،  عر  للرب  التقرب  من  ونوع  دينية 
عمل  بصدد  إنهم  العمل”؛  بركة هذا  “نال  مثا  العرض  بامفلت 

ديني ودعوي وتوعوي.
وموضوعاته  أفكاره  ي  خالصا  دينيا  بدأ  الكني  وامرح 
القديسن  سر  من  ثم  امقدس،  الكتاب  من  أوا  امستمدة 
العر سنوات اأخرة، إى  والشهداء، ثم ااتجاه بعد ذلك، وي 
اأفكار  ببعض  امطعمة  ااجتاعية  باموضوعات  أكر  ااهتام 

والعظات اأخاقية.
كا أن طبيعة الراع ي معظم أعال امرح الكني ميل إى 
الدنيوية  الشخص  رغبات  بن  الداخي  الراع  من  نوع  إقامة 
الخاص  لفكرة  التدخل  وهذا  اأخروي،  الخاص  ي  وطموحه 
بعض  يحيل  ورؤاه  عظاته  عر  للمسيح  بالظهور  التجي  وهذا 
امرحيات إى طبيعة راع غر متكافئة، راع يحل ميكانيكيا 
عر اآلة اإلهية كا كان يحدث ي امرحيات اإغريقية، وهو 
ينص  أن  الكنيسة  تصدره  الذي  اإرشادي  بالكتاب  حدا  ما 
السيد  مثل  امقدسة  الشخصيات  إقحام  “عدم  عى  راحة 
امسيح والعذراء وامائكة ي العروض بداع أو بدون داع..”)52(.
من  آيات  باقتباس  عادة  تتم  الكني  امرح  ي  وااقتباسات 
امرح  ونصوص  والشهداء،  القديسن  وأقوال  امقدس  الكتاب 
الكني امكتوبة، التي م ينرها أصحابها، تكتب ي امقام اأول 
بن  فيا  اموازي  بالنص  اهتام  يوجد  ا  لذا  تنفيذها،  بهدف 
لتحقيق  الهدف من هذه امرحيات هو عرضها  اأقواس، وكأن 

إثراء  ي  تساهم  منشورة  كنصوص  ضمها  وليس  مرحي  هدف 
ي  وا  الكنيسة  داخل  اهتام  يوجد  فا  امري،  امرح  حركة 
نصوص  بنر  لها  التابعة  الفنية  أو  ااجتاعية  الدور  أإحدى 
وبالتاي  مر،  كنائس  داخل  حركته  بتوثيق  وا  الكني  امرح 
ا توجد كنيسة وا سلطة كهنوتية تعرف عى وجه التحديد كم 
من  الرغم  عى  هذا  سنويا،  امنتجة  الكنسية  امرحية  العروض 
معرفة الكنيسة بأهمية الدور الذي يلعبة امرح داخلها، وهذا 
التجاهل الناتج عن عدم التوثيق وعدم ااهتام براكمية حركة 
امرح الكني رما هو ما يدفع ببعض امهتمن به من الفنانن 
ما  رائدة  مرحية  كوادر  توجد  ا  وبالتاي  عنه،  اانراف  إى 
شبابية  موجات  هي  وإما  الكني،  امرح  داخل  تعمل  زالت 

دامة التجدد ي كل مرحلة زمنية.
امختلفة،  للكنائس  التابعة  الخاصة  فرقه  الكني  وللمرح 
التي استمر بعضها للعمل ما يقرب من 25 سنة من مثل فريق 
وتنشأ  العمل  عن  فرق  تتوقف  عام  وكل  مثا،  جرجس  مار 
وامستمر  الدءوب  امرحي  الحراك  من  نوع  مة  جديدة،  فرق 

وامتجدد.
امرح الكني هو مرح غر مقصود لذاته وم يضف تعريفا 
وفرادته  تقنياته  له  نوعي  كمرح  يتايز  وم  للمرح  جديدا 
الخاصة بل اعتمد عى شكل امرح العادي مع تحميله بامعرفة 
والسياسية  ااجتاعية  مضامينه  من  تفريغه  مقابل  ي  الكنسية 
اأخرى، وهناك طوال الوقت استمرارية ودأب ي تقديم عروض 

جديدة للمرح الكني كل عام.
أماط:  ثاثة  بن  داخله  التمييز  مكن  الكني  وامرح 
بصفة  والوعظية  اأخاقية  الكنيسة  بتعاليم  يلتزم  أرثوذكي 
الخاصيه أكر من غرها،  عامة، وبروتستانتي تظهر فيه اأفكار 
خاصة  ميزة  أو  محددة  مة  له  ليس  الكاثوليي  امرح  بينا 
كان  فإذا  وجوده،  ندرة  إى  باإضافة  هذا  عنها،  الحديث  مكن 
امرح الكني ي عمومه ينتج مثا مائة عرض مرحي سنويا، 
 10% للروتستانت،   20% لأرثوذكس،  تنتمي  منها   70% فإن 
للكاثوليك، وهذا مرجعه يعود لعدد اأقباط امرين امنتسبن 
لكل طائفة من هذه الطوائف ي مر وليس اهتام كل طائفة 

بفن امرح.
هوامش

ااجتاعية  الخدمة  لكلية  صورة”  ي  “كلمة  فريق  قدمه   -  46
بجامعة حلوان، وهو فريق تابع أسقفية الشباب بالكنيسة، وقد 
أقامه  الذي  الحر،  للمرح  بساطة  ملتقى  ضمن  العرض  قدم 
اأنبا  مرح  عى   2013 يناير  ي  امرحي  أوميجا  ألفا  فريق 
www.youtube. رابط:  عى  منشور  والعرض  بشرا،  أنطونيوس 

com wach?v=po8nlpzwxfo
47 - قدم أيضا ضمن ملتقى بساطة/ يناير 2013، ومنشور عى 

www.youtube.com wach?v=hgtfxfd_euu رابط
48 - قدم أيضا ضمن ملتقى بساطة/ يناير 2013، ومنشور عى 

www.youtube.com wach?v=hwhtqxqaco رابط
49 - قدم أيضا ضمن ملتقى بساطة/ يناير 2013، ومنشور عى 

www.youtube.com wach?v=hwhtqxqaco رابط
امؤلف  من  مخطوطة  نسخة  مظلمة”،  “قلوب  مرحية  نص 

أرف عبده.
كرلس  البابا  فريق  قدمها  اأب”،  “تضحية  مرحية  نص   -  50
“اجتاع  ضمن  الركة،  بأرض  مريم  العذراء  بكنيسة  امرحي 
مهداة  والنسخة  والخريجات”،  للخريجن  السادس  كرلس  البابا 

ي من الكاتب أرف عبده.
51 - نص مرحية “الهرم القبطي”، نسخة مخطوطة من امؤلف 

أرف عبده 51
سابق  للطباعة/  الجيل  دار  والخادمات:  الخدام  مسابقات   -  52

ص129.
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راقية،  إنسانية  وقيمة  سامية  فنية  قامة  شافع  سناء  د.  القدير  الفنان 
ورمز  ملزم،  وفنان  حقيقي  ومثقف  الحس  مرهف  إنسان  فهو 
قدير  ممثل  أنه  بخاف  وذلك  الهادف،  الجاد  وللفن  المثالية  للسلوكيات 
نجح  الفنية  مسرته  وخال  وجدارة،  بكفاءة  الفنية  أدواته  جميع  يمتلك 
مشاركته  بخاف  وذلك  مسرحيات،  لتسع  بإخراجه  الفنية  حياتنا  إثراء  في 
وعشرات  مسرحيات  وخمس  فيلما  عشر  إثي  بطولة  في  بالتمثيل 
المسلسات اإذاعية، وما يزيد عن مائة مسلسل تلفزيوني وذلك بخاف 

اأكاديمي. بالتدريس  عمله 

شافع سناء 
المحرف

»الصفعة« »اأب الروحي«، »الجاعة« و»بعد البداية«.
خال  الطليعة  مديرا مرح  ثم  القومي،  بامرح   1972 عام  عن 
التمثيل  مادي  تدريس  إليه  أسند  كا   ،1975  -  1974 الفرة 
عام  مدرسا  وعن  امرحية،  للفنون  العاي  بامعهد  واإخراج 
مسؤولية  تحمل  حتى  القيادية  الوظائف  ببعض  تدرج  ثم   ،1977
أن  والحقيقة   .1990  -  1987 الفرة  خال  امعهد  عميد  منصب 
مهم  دور   - وقته وجهده  من  كثرا  استنفد  وإن   - اأكادمي  دوره 
القيادة  فعا، فقد استطاع من خاله وما ملكه من موهبة حسن 
وتوصيل  تقديم  الشابة  اأجيال  مع  التواصل  تحقيق  عى  والقدرة 
وإكسابهم  مواهبهم  صقل  ي  والنجاح  إليهم  النظرية  امعلومات 

الخرات العملية الازمة.
حساسية  من  به  يتمتع  ما  شافع  سناء  الفنان  أن  بالذكر  جدير 
مفرطة وبحثه الدائم عن السعادة وإراره عى الصدق والوضوح 
جنسيات  من  مرات  تسعة  للزواج  اضطر  منهجا  شفافية  بكل 
ي  وهو  اأول  زواجه  كان  وكويتية(!!،  وأمانية  )مرية  مختلفة 
حب  قصة  بعد  تزوج  عندما  وذلك  عمره،  من  والعرين  الواحد 
عمرها  )كان  للطران  مر  بركة  امضيفة  كامل  ليى  من  عنيفة 
آنذاك تسعة عر عاما، وكان والدها جواهرجيا(، أما زواجه الثاي 
من  يقرب  ما  فيها  للدراسة وقى  أمانيا  إى  توجه  عندما  تم  فقد 
منها  أنجب  التي  كرستينا  الطبيبة  من  خالها  فتزوج  أعوام،  عرة 
وتلميذته  بينه  الحب  بعدما ربط  تزوج  النديم، كا  الله  عبد  ابنه 
ابنته مايا، ثم بعد انفصاله عنها  الفنانة ندى بسيوي وأنجب منها 
وأثناء عمله ي امعهد العاي للفنون امرحية ي »الكويت« تزوج 
من  لفرة  تزوج  كا  الفني،  الوسط  خارج  من  التواي  عى  مرتن 
ماجدة  اأستاذة  من  متزوج  ناهد جر، وحاليا هو  القديرة  الفنانة 

حافظ.

فهو  متفردة،  وموهبة  حقيقي  مرح  رجل  سناء  د.  الكبر  والفنان 
ميزه  تحقيق  نجح ي  وممثل  أكادمي  وأستاذ  متميز  مخرج مرحي 
مواليد 25  الفنية، وهو من  القنوات  بجميع  به  ووضع بصمة خاصة 
وقد  مر،  بصعيد  أسيوط  محافظة  »موشا«  بقرية   1943 عام  يناير 
مكث بالقرية قرابة ماي سنوات قبل أن ينتقل إى القاهرة مع والده 
الشيخ محمود شافع الذي كان أحد علاء اأزهر الريف، حيث قرر 
والده اإقامة بصفة دامة بالقرب من مشيخة اأزهر الريف، ولذلك 
امرحلة  ودرس  والحسن،  الجالية  بحي  شافع  سناء  الفنان  نشأ  فقد 
حي  إى  ينتقل  أن  قبل  وذلك  اابتدائية.  الجالية  مدرسة  اابتدائية 
بفرق هواة  فالتحق  مبكرا  الفن  جذبه  وقد  ذلك.  بعد  القبة  حدائق 
موهبته  يصقل  أن  قرر  أن  إى  الدين«،  »عاد  بشارع  امرح 
الذي  امرحية،  للفنون  العاي  بامعهد  فالتحق  اأكادمية  بالدراسة 
الذين  امبدعن  من  عددا  ضمت  دفعة  ضمن   1964 عام  فيه  تخرج 
سالوسة،  إنعام  اأساتذة:  بينهم  ومن  ذلك،  بعد  نجوميتهم  حققوا 
وذلك  الشامي،  كال  عناي،  محمد  إساعيل،  محيي  طرابيك،  سعيد 
بخاف مجموعة متميزة من امخرجن ضمت كا من اأساتذة: سمر 
العصفوري، عبد الغفار عودة، توفيق عبد اللطيف، أنور رستم، محمد 

صديق.
بدأ الفنان سناء شافع حياته العملية باانضام إى مسارح التلفزيون 
عام 1961، ثم انضم بالتحديد إى فرقة »امرح العامي« عام 1962، 
حيث شارك بالتمثيل ي مرحيات: امتحذلقات، الحيوانات الزجاجية، 

أنتيجونا.
والطريف أنه قد رشح عام 1959 لبطولة فيلم »حسن ونعيمة« أمام 
بالفعل  قام  وقد  السينائية،  تجاربها  أوى  ي  حسني  سعاد  النجمة 
مبلغ خمسن  نظر  الخميي  الرحمن  عبد  امؤلف  مع  العقد  بتوقيع 
أمانيا  إى  للسفر  اضطراره  ثم  الفيلم  تصوير  تأجيل  لكن  جنيها، 
»حسن  البطولة  دور  عن  لاعتذار  اضطره  العليا  دراسته  استكال 
نصيب  من   - لحظة  آخر  وي   - ذلك  بعد  الدور  ليصبح  امغنواي«، 

امطرب الجديد آنذاك محرم فؤاد.
سافر ي منحة دراسية إى أمانيا الرقية عام 1959، والتحق بامعهد 
عن  ببحث   1970 عام  دراسته  وأنهى  بول«،  »هانز  للمرح  العاي 
شكسبر«  و»وليم  باوتوس«  »ماكيوس  بن  »كوريوانوس«  مرحية 
امري«،  امرح  ي  بريخت«  »برتولد  وتأثر  بريخت«،  و»برتولد 
للحصول  اأمانية  الثقافة  وزارة  من  منحة  عى  ذلك  بعد  حصل  كا 
»امرح  عن  بدراسة  والدراماتورج  امرحي  اإخراج  ي  دبلوم  عى 
اأماي« و»مرح بريخت« بفرقة »برلن إنسامبل«، وكذلك ي الدراما 

اموسيقية بدراسة عن »أوبرا برلن« عام 1972.
»إلي  البعثة  من  عودته  بعد  أخرجها  التي  امرحيات  أول  كانت 
أخرج  كا   ،1972 عام  الكوميدي  امرح  لفرقة  السلم«  عى  رقصوا 
»دون  مرحية  أهمها  من  الدولة  مسارح  أخرى  مرحيات  عدة 
والسينا،  والتلفزيون  باإذاعة  عمل  كذلك   ،1975 عام  كيشوت« 
يطر  ا  »حتى  فيلم  ي  »رؤوف«  دور  السينائية:  أعاله  أهم  ومن 
معظم  حوله  دارت  الذي  امحوري  »إبراهيم«  دور  وأيضا  الدخان« 
أما  الرجوازية«،  الشهر »فوزية  التلفزيوي  بالفيلم  الدرامية  اأحداث 
بالنسبة للدراما التلفزيونية فقد شارك ي عدة مسلسات من أهمها: 
»الزيني بركات«، »حرة امتهم أي«، »حنان وحنن«، »باب الخلق«، 

عمرو دوارة
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31 نوافذ] [[

العملية  أطاطا،  فيفا  حياة،  حكاية  العمدة،  فرح  الصفعة،  الخلق، 
مي، السيدة اأوى، الصياد، مكان ي القر، بعد البداية، أريد رجا 
موت،  ابن  السيدة،  واد  التوت،  أوراق  وليلة،  ليلة  ألف   ،)2 )ج1، 
فض اشتباك، اميزان، أهل الهوى، رأس الغول، شهادة مياد، الخروج، 
بلبل  اأستاذ  إجباري،  اختيار  الحصان اأسود،  الروحي،  القير، اأب 
الشارع  الوتر،  )ج2(،  الجاعة  أمني،  وضع  العشاق،  قر  وحرمه، 
إلي ورانا، أهل التكية، أبو عمر امري، رمضان كريم، خير، سقوط 
الخافة، الفرسان، اإمام الغزاي، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، 
الهدى،  ولد  ساعة  حضارة،  اإسام  السام،  عليه  إبراهيم  الله  خليل 
من  عدد  بخاف  وذلك  الله.  رسول  محمد  اإنسانية،  رسول  محمد 
السهرات والتمثيليات التلفزيونية ومن بينها: الحلقة امفقودة، اأب، 

العطاء.
اإذاعية أعماله  ثالثا: 

بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لأسف 
لأعال اإذاعية، وبالتاي يصعب حر جميع امشاركات اإذاعية )ي 
غياب القوائم والفهارس ااسرجاعية( لهذا الفنان القدير الذي ساهم 
الدرامية  واأعال  امنوعات  برامج  ببعض  امرية  اإذاعة  إثراء  ي 
عى مدار ما يزيد عى نصف قرن تقريبا، شارك خالها ببطولة عدد 
التمثيل  يجيد  وأنه  خاصة  والدينية،  ااجتاعية  امسلسات  من  كبر 
وذلك  العامية،  باللهجة  مثيله  كفاءة  بنفس  الفصحى  العربية  باللغة 
بخاف ميزه بصوته الهادئ الرصن ومخارج ألفاظه السليمة وإجادته 
لفن اإلقاء مع االتزام بجميع قواعد النحو. وتضم قامة امسلسات 
هذا  التالية:  اأعال  بطولتها  ي  شارك  التي  اإذاعية  والتمثيليات 
سعداء،  نحيا  بالحب  الحادثة،  قلبي،  رد  الليل،  رحلة  اآخر،  الوجه 

أغرب  أوراق رسمية،  فرقة سيكا،  العودة، قصة حبي، حب ا موت، 
القضايا )أكر من قضية(، وذلك باإضافة إى مشاركته ي بطولة عدد 
كبر من امرحيات العامية التي يقدمها »الرنامج الثقاي« )الرنامج 

الثاي( ومن بينها: القصة امزدوجة للدكتور بامي.

المسرحية أعماله  رابعا: 
للفنان د.سناء شافع  ظل امرح لسنوات طويلة هو امجال امحبب 
ومجال إبداعه اأساي، وهو الذي قى ي العمل به كممثل محرف 
شارك  قرن  نصف  من  يقرب  ما  وكمخرج  عاما،  ثاثن  من  يقرب  ما 
خالها بإخراج عدد من امرحيات امتميزة بعدة فرق مرحية مهمة 
الكوميدي(،  امرح  الطليعة،  امرح  القومي،  امرح  بينها:  )ومن 
بفرق  وجميعها   - امرحية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 
مسارح الدولة - طبقا اختاف الفرق امرحية وطبيعة اإنتاج وطبقا 

للتسلسل الزمني كا يي:
1 - ي مجال التمثيل:

شارك الفنان سناء شافع ي بطولة عدد من امرحيات العامية امهمة 
قامة  وتضم  والنجوم،  امخرجن  كبار  من  نخبة  مع  خالها  وتعاون 

إسهاماته بالتمثيل امرحيات التالية:
 - امتحذلقات: امرح العامي )1964(، إخراج محمد مرجان.

نور  إخراج   ،)1965( العامي  امرح  الزجاجية:  الحيوانات   -  
الدمرداش.

 - أنتيجونا: امرح العامي )1965(، إخراج سعد أردش.
 - قاتل الزوجة: مرح الطليعة )1975(، إخراج شاكر عبد اللطيف.

 - السرك الدوي: مرح الغد )1993(، إخراج محمد صديق.
 - صباح الخر يا وطن: امرح الحديث )1994(، إخراج أحمد زي.

2 - ي مجال اإخراج:
 - »امرح الكوميدي«: إلي رقصوا عى السلم )1972(.

 ،)1978( أنتيجون   ،)1974( بارليف  سقوط  القومي«:  »امرح   -  
روميو وجوليت )2008(.

يخاف  »من   - السهرة   ،)1975( كيشوت  دون  الطليعة«:  - »مرح   
فرجينيا ولف« )2012(.

 )1989( »الشخص«  بينها:  ومن  موسيقية  عروض  عدة  أخرج  كا 
الفنون، و»برفاي« )1978(، »توسكا«  الثقافة وأكادمية  إنتاج وزارة 
العرضن عى مرح »أبو  القاهرة والتي قدمت  )1979( لفرقة أوبرا 

الهول«.
التي قام  السابقة  أنه قد تعاون من خال امرحيات  بالذكر  وجدير 
أكر  مثلون  الذين  وامرحين  النجوم  كبار  من  نخبة  مع  بإخراجها 
من جيل وي مقدمتهم اأساتذة: حمدي غيث، جال الرقاوي، عبد 
الحميد، أحمد مرعي،  الفيشاوي، فردوس عبد  السام محمد، فاروق 
حمدي أحمد، عزيزة راشد، ناهد جر، أحمد راتب، صري عبد امنعم، 
القلعاوي، أحمد  أنور، محمد أحمد امري، محمود  فاتن  خالد زي، 

فؤاد سليم، منال سامة، نيفن رفعت، يحيى أحمد.
الفني  وامشوار  العطرة  امسرة  تلك  تتويج  يتم  أن  امنطقي  كان من 
واأوسمة  الجوائز  بعض  عى  بحصوله  القدير  الفنان  لهذا  الري 
امتميزة، وكذلك عى  أدواره ومشاركاته  التقدير عن بعض  وشهادات 
مهرجان  درع  عى  حصوله  أهمها:  من  ولعل  التكريم  مظاهر  بعض 
وأيضا   ،2004 عام  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  طليات«  »زي 
الجمعية  تنظمه  )الذي  العري«  »امرح  مهرجان  خال  من  تكرمه 
وذلك   ،2014 عام  عر  الثانية  دورته  ي  امرح(  لهواة  امرية 
عام  امرحية«  »الشارقة  بأيام  الذهبية  اميدالية  بخاف حصول عى 
- كا رح  داما  به ويسعده  يحظى  تكريم  أعظم  كان  وإن   ،2014
عى  بعضهم  وحصول  فنيا  وتاميذه  أبنائه  تألق  هو   - مرة  من  أكر 
أعى الشهادات اأكادمية، كا تظل جائزته الكرى التي يعتز بها هي 

إعجاب وتقدير الجمهور أعاله الفنية.
القدير  الفنان  هذا  عى  من  أن  الله  دعو  أن  إا  يسعني  ا  وأخرا 
إسعادنا  ي  يستمر  وأن  والصحة  العمر  بطول  القدوة  واأستاذ 
التالية بدماثة خلقه ونصائحه، فهو بالفعل  بإبداعاته ورعاية اأجيال 
مرف  مثال  وخر  الفنانن،  لجميع  الحنون  واأب  الحسنة  القدوة 

للفنان العري امثقف الذي يعي أهمية دوره ي التنوير ونر الوعي.

سناء  القدير  للفنان  الفنية  اأعال  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 
السينا،  امرح،  )اإذاعة،  الفنية  القنوات  اختاف  طبقا  شافع 

التلفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني كا يي:
السينمائية أعماله  أوا: 

تزيد  التي  الفنية  مسرته  خال  شافع  سناء  القدير  الفنان  شارك 
أدوار  وبعض  امؤثرة  الرئيسية  اأدوار  بعض  بأداء  قرن  نصف  عى 
)اثنا  السينائية  اأفام  قليا جدا من  يعد  الثانية ي عدد  البطولة 
حجم  مع  بالطبع  أبدا  يتناسب  ا  العدد  وهذا  فقط(،  فيلا  عر 
الشخصيات  مختلف  تجسيد  ي  اأدائية  ومهاراته  وخراته  موهبته 
الدرامية، وما يؤكد ذلك أن جميع اأفام التي شارك ببطولته تعد 
تجسيد شخصيات  ي  خالها  من  نجح  وقد  ومتميزة،  مهمة  أفاما 
التالية:  اأفام  أعاله  قامة  وتضم  هذا  ومتميزة.  متنوعة  درامية 
فوزية  اأرض،  ي  اموظفون   ،)1984( الدخان  يطر  ا  حتى 
 ،)1986( الساخن  الخط   ،)1985( امساء  يأي  عندما  الرجوازية، 
اأمر )1992(، حادثة  السجينة 67، سارة  مسجل خطر )1991(، 
النيل هليتون - فيلم أماي، خر وبركة )2017(. وذلك بخاف بعض 
اأحزان.  ترق  عندما  الكف،  ي  مرآة  لها:  ومثال  اأخرى  اأفام 
من  نخبة  مع  تعاونه  رصد  السابقة  اأفام  قامة  خال  من  ومكن 
اأساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امخرجن  كبار 
هاي  يحيى،  أحمد  سيف،  سمر  الشقنقري،  إبراهيم  عيد،  كال 

اشن، سامح عبد العزيز.

التلفزيونية أعماله  ثانيا: 
شافع  سناء  الكبر  للفنان  الرية  اإسهامات  رصد  خال  من  مكن 
مهمة  حقيقية  تسجيل  الفنية  القنوات  مختلف  التمثيل  مجال  ي 
وهي أن الدراما التلفزيونية - بخاف السينا وامرح - هي التي 
ما  جيدة،  بصورة  الفنية  وخراته  إمكانياته  توظيف  استطاعت 
وقد  أعالها،  ي  والركيز  والجهد  الوقت  من  مزيد  منحها  دفعه 
يزيد  عدد  ي  الرئيسية  اأدوار  بعض  بأداء  مشاركته  ذلك  يفر 
عاما  أربعن  من  يقرب  ما  مدى  عى  تلفزيوي  مسلسل  مائة  عى 
الطوفان،  وبعدي  أنا  عار،  ابن  التالية:  امسلسات  بينها  ومن 
الشمس،  تطفئ  ا  مبارك،  العطاء،  العاشق،  الفارس  اأحام،  فارس 
نادية، امجانن، قشتمر، اسم العائلة، حارة الرفاء، أواد آدم، برج 
اأكابر، سجن أملكه، مكان ي القلب، مولود ي الوقت الضائع، أنا 
امحاكمة،  هنادي،  هانم،  زكية  مغامرات  امشمش،  ي  وبابا  وأنت 
جاري،  يا  الخر  صباح  وغاضبات،  غاضبون  الجالة،  صاحبة  دموع 
)ج5،  الحلمية  لياي  والنصاب،  وزوجتي  أنا  )ج2(،  قصادي  ساكن 
6(، عريس من باريس، دوائر الحب والوهم، أواد اأصول، الزيني 
بركات، حلم الجنوي، جمهورية زفتى، أوقات خادعة، هام يبحث 
وحنن،  حنان  أي،  امتهم  القرار، حرة  الساعة،  دقات  هام،  عن 
الفرح،  فستان  الحب،  نهر  ي  دموع  الهاربة،  القلب،  عى  عزيز 
مع  موعد  مر،  باب  عى  اأحمر،  بالشمع  وليلة،  ليلة  ألف  مش 
باب  الخفافيش،  الخلفية،  الشوارع  نجوم،  خمس  حارة  الوحوش، 

أنتيجونا

السرك الدوى



    

أقام مركز اإبداع الفني بدار اأوبرا امرية مؤمرا صحافيا مساء 

الدكتور فتحي عبد  أبريل بقاعة امرح، بحضور  اأحد اموافق 8 

خالد  وامخرج  الثقافية،  التنمية  صندوق  قطاع  رئيس  الوهاب 

جال رئيس ومؤسس مواسم نجوم امرح الجامعي، لإعان عن 

تفاصيل الدورة الثالثة من مواسم امرح الجامعي »دورة فاطمة 

عي«.

بعد  مميزة،  ستكون  الحالية  الدورة  إن  جال  خالد  امخرج  قال 

اشراك جامعتي سيناء وامنصورة، باإضافة لجامعتي القاهرة وعن 

شمس، مؤكدا عى أن قيمة الجوائز ليست فقط ي القيمة امالية 

اإبداع  يقدمها مركز  التي  امجانية  بامنحة  االتحاق  أيضا ي  وإما 

الفني بأقسامة امختلفة.

وأشار امخرج خالد جال إى أن الدورة الثالثة من مواسم امرح 

مواسم  ابنه  »فاطمة عي«،  الراحلة  الفنانة  مهداة اسم  الجامعي 

نجوم امرح الجامعي ي دورته اأوى، التي رحلت عن عامنا بعد 

راع مع امرض، وتم تكرمها ي الدورة الثانية، وحققت نجاحا ي 

التمثيل ومحبة كبرة ي قلوب زمائها.

تحكيم  لجنة  أساء  عن  جال  خالد  امخرج  أعلن  امؤمر  وخال 

وعضوية  )رئيسا(،  النمر  عاطف  الناقد  تضم  التي  الثالثة  الدورة 

محمد  الديكور  مهندس  عجمي،  نعيمة  اأزياء  مصممة  من  كل 

وضمت  إساعيل،  يوسف  الفنان  عفيفي،  هاي  امخرج  الغرباوي، 

لجنة امشاهدة الناقد امرحي باسم صادق، الكاتبة الصحفية مي 

سليم، الكاتبة الصحفية هند سامة.

الفنية  الذين بدأوا حياتهم  الفنانن  وتابع: سيتم يوميا تكريم أحد 

عى خشبة امرح الجامعي منهم الفنان القدير أحمد بدير، واسم 

وامخرج  السيد،  الكبر عصام  وامخرج  راتب،  أحمد  القدير  الراحل 

فؤاد،  بيومي  كال،  أحمد  أحمد،  فتوح  والفنانون:  حلمي،  محسن 

سامح حسن، إمان سيد، محمد فراج، والفنان هشام إساعيل.

فريدريش  تأليف  »الزيارة«  اافتتاح  عرض  عن  جال  أعلن  كا 

الذي  سيناء،  جامعة  إنتاج  جمعة،  أحمد  وإخراج  دورينات، 

يعرض ي مام السابعة مساء الثاثاء 10 أبريل مرح مركز اإبداع 

الفني، بحضور اأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، 

والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

ومن جانبه، قال الدكتور فتحي عبد الوهاب إنه سيتم اختيار عدد 

من العروض لاشراك ي أنشطة الصندوق خال شهر رمضان مراكز 

اإبداع التابعة للقطاع، ومروع تنمية جنوب الوادي.
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مشهد 

امهرجانات..  هذه  “كل  تساءلنا:  قديم  مشهد  ي 

احظنا  أن  بعد  السؤال  نعاود  نحن  وها  ماذا؟”.. 

الحد  إى  تتكاثر  امرية  امرحية  امهرجانات  أن 

وأماكنها.  بعضها  أساء  معه  نعرف  نكاد  ا  الذي 

أن امرح ي  لظن  لو سمع عنه غريب  وهو عدد 

الشعب  أن  من  ولتأكد  عصوره،  أزهى  يحيا  مر 

وأن  القدم،  كرة  يعشق  كا  امرح  يعشق  امري 

أمام هذا العشق وذلك ااحتفاء كان ا بد أن يقيم 

الكرنفاات امرحية ي كل مكان.

يكون،  أن  يفرض  ما  العكس  وعى  امقابل،  ي 

الشفقة  يثر  إعياء  من  امري  امرح  يعاي 

بانتائه  يليق  نرى عرضا مرحيا  نكاد  فا  والحزن. 

لهذا العام. وهو أمر يحمل من التناقض ما يدعونا 

للتوقف عنده والسؤال مرة أخرى “إذن.. كل هذه 

امهرجانات ماذا؟”.

للمهرجانات،  العليا  اللجنة  إى  أتوجه  أجدي  وهنا 

مستفيضة  دراسة  بعد   – توافق  أنها  يفرض  التي 

من متخصصن – عى دعم هذا امهرجان أو رفضه. 

يوافقون  الذي  يقيمون  قياس  بأي مسطرة  وأسألها: 

وكم  الدعم؟  هذا  آليات  وما  دعا؟  منحه  عى 

ومن  امرح،  عام  إى  ينتمي  اللجنة  بهذه  عضوا 

اموافقة  عند  اللجنة  هذه  عمل  يتوقف  وهل  هم؟ 

الذي وافقت  للمهرجان  الرفض من دون متابعة  أو 

تراجع  أم  عليها  عرض  ما  وفق  يسر  هل  عليه، 

وانحرف إى أهداف أخرى؟

ي  ستساعدنا  التي  هي  وغرها  اأسئلة  هذه  كل 

مر،  ربوع  ي  امنترة  امهرجانات  تقييم  عملية 

أو متشابه  الحاجة،  زائد عن  ما هو  ثم وقف  ومن 

مع آخر سابق عليه.

إى  ندعو  بأننا  أسئلتنا  ويفر  أحد  يترع  أن  وقبل 

نحن  نعم  ولغره:  له  نؤكد  امهرجانات(،  )إيقاف 

ندعو إى إيقاف امهرجانات التي ا طائل من ورائها 

سوى الحصول عى الدعم.

اختيار  عن  أما  مر،  داخل  امهرجانات  عن  هذا 

خارجية  مهرجانات  ي  تشارك  التي  العروض 

)وتحمل اسم مر( فلذلك حديث آخر، فهي قضية 

باتت مثار لغط شديد وفتاوى آن أوان مراجعتها.
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