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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
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ونوادى   »43« اأقاليم  فرق  مهرجاى  ختام  حفل  فعاليات  ضمن 
اسم  تكريم  تم  الثقاى  الجيزة  مركز  مرح  عى   »27« امرح 
والرقابة  الثقافة  لقصور  اأسبق  الرئيس  خطاب  سيد  د.  الراحل 
الدراما  قسم  ورئيس  اأكادمي  واأستاذ  الفنية  امصنفات  عى 
حركة  وابن  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  اأسبق  والنقد 
درع  منحه  وذلك  الجاهرية،  الثقافة  ومرح  امرح  نوادي 
امخرج  اسم  تكريم  تم  كا  ابنته،  وتسلمته  الثقافة  قصور  هيئة 
امنية  وافته  الذي  الجاهرية  الثقافة  رحال  فتحي  الراحل سامح 

»أصل  مرحية  اموسم  هذا  النهائية  ااستعدادت  يجري  وهو 
ابن  وهو  القومية،  امنيا  وفرقة  حامد،  متوي  للكاتب  وعفريت« 
شاركوا  الذين  امبدعن  أصغر  ومن  أيضا  امرح  نوادي  حركة 
مثل  الفرق  من  لعدد  وارتحل  بدمياط،  للنوادي  اأول  بامهرجان 
وفرشوط،  أمبو  وكوم  الشاتن  بن  الجاهرية  الثقافة  مخرجي 
لفرقة  ياسن  عرض  عن  جائزة  بينها  من  جوائز  عدة  عى  وحصل 

فرشوط بامهرجان القومي للمرح امري.

أحمد زيدان

شهد مرح مركز الجيزة الثقاي ااحتفاء باجتياز امخرجن الجدد 
امرحلة اأوى من الورشة التدريبية التي استمر 13 يوما وشملت 
حولها  ومناقشات  امخرجن  لكبار  عامية  مرحيات  مشاهدات 
مع  والتعامل  الدراما  ي  عملية  وتطبيقات  تثقيفية  ومحارات 
مع  والتعامل  واإخراج  التمثيل  وحرفية  امدرب  وتدريب  النص 
امتدربن وذلك عر أساتذة متخصصن من بينهم د. سيد اإمام 
ياقوت،  جال  ود.  الشيوي،  أمن  ود.  فاروق  أرف  وامخرج 

والسينوغراف حازم شبل.
وزيرة  من  اأوى  امرحلة  إمام  شهادات  امشاركون  تسلم  وقد 
هشام  والفنان  عواض  أحمد  ود.  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة 

عطوة نائب رئيس الهيئة.

الرنامج  حول  الورش  مدير  رسان  خالد  الناقد  تحدث  وقد 
التدريبي للورشة ومراحلها امختلفة وأن هناك دفعتن إحداها 
وصلت للمرحلة الثالثة وتنتظر ملتقى للعروض للتقيم لاعتاد، 
الثانية التي تنتهي بتقديم مروع عرض،  وهناك طاب امرحلة 
وقدم رسان الشكر لكل اأساتذة الذين دربوا بالورشة ولكل من 

دعمها.
يذكر أن مروع ورش اعتاد امخرجن هو أحد رهانات اإدارة 
لدعم  جاءت  التي  السيد  صبحي  د.  مديرها  للمرح  العامة 
اموهبة  لديهم  جدد  مخرجن  لتخريج  باأقاليم  الفنية  الحركة 
أساتذة  قبل  من  العمي  ولتطبيق  العلمية  بالدراسة  معضدة 

متخصصن.

وفتحي..  خطاب  تكريم 
ااعتماد ورش  لطاب  اأولى  المرحلة  اجتياز  وشهادات 

الجدد للمخرجن  اأولى  المرحلة  اجتياز  شهادات 

بها  تقوم  خاصة  تغطية 
 564 العدد  في  مسرحنا 
المسرح  نوادى  لمهرجانى 
 »43« اأقاليم  وفرق   »37«
لجان  توصيات  من  بدءا 
تعيد  كما  والجوائز  التحكيم 
حول  النقدية  المقاات  نشر 
وكذلك  الفائزة  العروض 
الفائزة  الفرق  مع  لقاءات 
مسرحنا  تعقد  كما  ومخرجيها، 
ضمن  الفائزين  مع  لقاءات 
ومن  الختام  لحفل  تغطياتها 
د.  الثقافة  وزيرة  كلمات  بينها 
أحمد  د.  و  الدايم  عبد  إيناس 
إدارة  مجلس  رئيس  عواض 
الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة 
عطوة  هشام  والمخرج 
ورئيس  الهيئة  رئيس  نائب 
المهرجان.

المسرح  نوادى 
وفرق   »37«

 »43« اأقاليم 

خاص  ملف 
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وفرق  النوادى  مهرجانى  يشهد  بأن  أعد   : الثقافة  وزيرة 
التحكيم لجنى  بتوصيات  وااهتمام  كبرا  تطورا  اأقاليم 

أسدل اأربعاء اماي - مرح مركز الجيزة الثقاي - الستار عى 
ختامى  مهرجاى   فعاليات  شمل  والذي  الليلة«  »مرحنا  ختام 
عبد  ‘يناس  د.  بحضور   »27« امر  ونوادى   »43« اأقاليم  فرق 
الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة 
الفنون  اكادمية  رئيس  يونس  أحام  والدكتورة  الثقافة،  لقصور 
العاى  امعهد  وعميد  اأكادمية  رئيس  نائب  زى  ارف  ود. 
للفنون امرحية ونقيب امهن التمثيلية ود. هيثم الحاج رئيس 
قصور  هيئة  رئيس  نائب  عطوة  هشام  والفنان  الكتاب،  هيئة 
اإدارة  رئيس  الشافعى  أحمد  والفنان  امهرجان  ورئيس  الثقافة 
عام  مدير  السيد  صبحى  والدكتور  الفنية،  للشئون  امركزية 
اإدارة العامة للمرح، وأعضاء لجنتى تحكيم امهرجانن ونخبة 

كبرة من امرحين وامهتمن .
يجسد  الذي  مرحنا«  »لياى  بأوبريت  الفعاليات  بدأت  وقد 
ي  امرح  ونوادى  اأقاليم  مرح   يلعبه  الذي  الدور  أهمية 
صابر  محمد  إخراج  من   ، امجتمع  لدى  الثقاى  الوعى  تشكيل 
إضاءة  جابر،  محمد  و  الدين  نور  الرحمن  عبد  أحمد  ديكور 
مديرها  عرى  أوبرا  فرقتى  مشاركة  وذلك   ، الفرن  إبراهيم 
الشعبية  للفنون  الفنى  التذوق  وفرقة  مصطفى،  محمد  الفنى 

باإسكندرية، مديرها الفنى السيد مرى. 

الدايم عرت  إيناس عبد  الثقافة د.  العرض كلمة لوزيرة  اعقب 
جميع  مثل  التى  اإبداعية  الشباب  بطاقات  سعادتاه  عن  فيها 
من  اأقاليم  لفرق  الختامى  امهرجان  أن  إى  مشرة  امحافظات 
اهمية  عى  كلمتها  ي  ،وشددت  امرحية  امهرجانات  أعرق 
امرح ي التأثر عي امجتمع انه يتواصل مع الجمهور مبارة 
خال  تطورا  امهرجانان  يشهد  بان  ووعدت  حواجز   بدون 
الدورات القادمة موضحه ااهتام بالتوصيات التي خرجت بها 

لجان التحكيم
وأوضح د. أحمد عواض ي كلمته أن الهيئة بصدد وضع مروع 
مشاركة  للنقاش  يطرح  سوف  الجاهرية  الثقافة  ي  للمرح 
لتستمر  الرؤى  بأفضل  للخروج  امحافظات  ي  امرح  فناي 

عروض مرح الثقافة الجاهرية طوال العام، 
 ٥1٥٦ رمضان  شهر  خال  نظمت  الهيئة  أن  عواض  واضاف 
هو  ما  منها  وامحافظات  القاهرة  ي  وفنية  ثقافية  فعالية 

بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسات امجتمع امدي.
وي كلمته قال الفنان هشام عطوة رئيس امهرجان ونائب رئيس 
الثقافة  بوزيرة  بالرحيب  استهلها  والتى  الثقافة  قصور  هيئة 
لقصور  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  د.  و  الدايم،  عبد  ايناس  د. 
الثقافة وامبدعن وامرحين حضور حفل ختام اموسم امرحى 

أن  إى  كلمته   ي  عطوة  وأشار  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة 
 »27« الدورة  امرح  نوادى  مهرجان  بختام  احتفال  هو  اليوم 

وختام مهرجان  فرق اأقاليم الدورة »43« 
وأوضح عطوة ي كلمته  أن نوادى امرح قدمت 200 مروع  
مر  محافظات  جميع  من  مروع   10٦ اختيار  وتم  مرحي، 
وتم عرضهم ي كل محافظة ضن امهرجان ااقليمي، وتم تصعيد 
الختامى لنوادى امرح  24 عرض مرحي للمنافسة بامهرجان 
»27«، وبالنسبة لفرق اأقاليم فتم تقديم 9٦ عرض مرحي ي 
جميع محافظات مر، ما بن بيوت وقصور وقوميات وتنافس 

بامهرجن الختامى لفرق اأقاليم 1٥ عرض مرحي.
رئيس  نائب   ، زي  لدكتور أرف  الشكر  قدم  كلمته   ختام  وي 
امرحية،  للفنون  العاى  امعهد  وعميد  الفنون   أكادمية 
إساعيل  امخرج  وكذلك   ، امعهد  مرح  العروض  استضافة 
حسان  عادل  وامخرج  للمرح  الفنى  البيت  رئيس  مختار 
للمبدعن  التحية  وقدم  ملك،  مرح  عى  العروض  استضافة 
ليصل مرح  الدعم  بكل  وعد  مع  الجاهرية،  الثقافة  مرح 
الحركة  داخل  الفنية  امستويات  لعى  الجاهرية  الثقافة 

امرحية مر .

العام للنقاش والعروض طوال  الجماهرية  الثقافة  عواض: طرح مشروع مسرح 

الفنية المستويات  ليصل أعلى  الجماهرية  الثقافة  لمسرح  الدعم  عطوة: كل 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 18 يونيو 2018العدد 545 العدد 564

05متابعات [[

الختامي  المهرجان  تقدير  وشهادات  جوائز 
»27« النوادى   »43« المسرحية  اأقاليم  لفرق 

أعلن امخرج احمد طه عضو لجنة تحكيم امهرجان 
  DMC قناة  ومدير   »43« اأقاليم  لفرق  الختامى 
الختامي  امهرجان  تقدير  وشهادات  جوائز  مرح 

لفرق اأقاليم امرحية »43« التي جاءت كالتاي:
لجنة  حجبت  حيث  امرحي  النص  جوائز  أوا: 
امركز  فيا حصل عى  اأول  امركز  جائزة  التحكيم 
السقايا«،  »بر  عرض  عن  العزيز  عبد  حسام  الثاي 
إعداد  عن  البنا  أسامة  الثالث  امركز  عى  وحصل 
اللجنة  منحت  كا  »الوايا«  لعرض  امرحي  النص 

شهادة تقدير لكاتب عرض »نساء شكسبر«.
جائزة أفضل ديكور حصل عى امركز اأول  ثانيا: 
امركز  أما  السقايا«،  »بر  عرض  عن  الله  عطا  خالد 
أما  سام«،  »ساحرات  عن عرض  محمد سعد  الثاي 
الله عن  وائل عبد  الثالث فجاء مناصفة بن  امركز 
عرض  عن  الحمد  أبو  وفاطمة  »هاملت«  عرض 
تقدير  شهادات  اللجنة  ومنحت  نيل«،  »امهرج 
عرض  أزياء  تصميم  عن  خليفة  هادي  من  لكل 
»رجل القلعة« وإبراهيم الفرن عن إضاءة مرحية 

»ساحرات سام«.
جائزة اأشعار فاز بامركز اأول ماهر حسن  ثالثا: 
عن أشعار عرض »محاكمة واد من جنوة«، أما امركز 
عرض  أشعار  عن  عثان  سامح  عليه  حصل  الثاي 
عبد  بن  مناصفة  الثالث  وامركز  الزيبق«،  »عي 
الوهاب عي عن عرض »رجل القلعة« ومحمود عبد 

امعطي عن عرض »أرض ا تنبت الزهور«.
بامركز اأول عاء غنيم  فاز  األحان  جائزة  رابعا: 
عن عرض »محاكمة واد من جنوة«، أما امركز الثاي 
حصل عليه إيهاب حمدي عن عرض »أرض اتنبت 
محمد شمس  عليه  حصل  الثالث  وامركز  الزهور«، 
شهادة  اللجنة  ومنحت  الزيبق«  »عي  عرض  عن 

تقدير لجورج فتحي عن اإعداد اموسيقي.
اأول  بامركز  فاز  رجال  التمثيل  جائزة  خامسا: 
عرض  ي  دوره  عن  هشام  امنعم  عبد  مناصفة 
»هاملت« وأرف عودة عن دوره ي عرض »رجل 

محمد  بن  مناصفة  الثاي  امركز  وجاء  القلعة«،  ي 
مي عن دوره ي عرض »ساحرات سام« وممدوح 
امري عن دوره ي عرض »هاملت«، وامركز الثالث 
مناصفة بن طارق عبد الله ومحمود أحمد محمود 
منحت  فيا  نيل«  »امهرج  عرض  ي  دوريها  عن 
اللجنة ميز ي اأداء لكل من رجاي فتحي عن دوره 
طرفاية  ومحمد  جنيدي  وأحمد  القلعة«  »رجل  ي 
وحسن محمد عن أدوارهم ي عرض »أرض ا تنبت 
»عي  عرض  ي  دوره  عن  الجندي  وأنس  الزهور« 

الزيبق«.
اأول  بامركز  التمثيل نساء فازت  جائزة  سادسا: 
فاطمة أحمد عن دورها ي عرض »ساحرات سام«، 
اما امركز الثاي مناصفة بن نرمن نبيل عن دورها ي 
عرض »هاملت« ورضوى حسن« عن دورها ي عرض 
»ساحرات سام« أما امركز الثالث فحاء أيضا مناصفة 
»عي  عرض  ي  دورها  عن  الرازق  عبد  ريهام  بن 
الزيبق« ودينا السواح عن دورها ي عرض »أرض ا 
تنبت الزهور« ومنحت اللجنة شهادات تقدير لكل 

من مياء هاشم وهبة العطار ونورهان رمزي.
سامح  اأول  بامركز  فاز  اإخراج  جوائز  سابعا: 
بسيوي عن عرض »هاملت«، أما امركز الثاي محمد 
مي عن عرض »ساحرات سام« وامركز الثالث أحمد 

عبد الجليل عن عرض »محاكمة واد من جنوة«.
ثامنا:  جائزة أفضل عرض مرحي فاز بامركز اأول 
عرض »هاملت« وجاء ي امركز الثاي عرض »عرض 
واد  الثالث عرض »محاكمة  وامركز  ساحرات سام« 

من جنوة«.

النوادي جوائز 
تقدير  وشهادات  جوائز  رجب  أحمد  امخرج  أعلن 
لجنة  عن  ممثا   »27« امرح  نوادي  مهرجان 

التحكيم، وجاءت الجوائز كالتاي: 
أوا: منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير للعنار 
الفنية امتميزة وهم فريق التمثيل ي عرض »كلات 
متقاطعة« لنادي مرح الجيزة، محمود القاي عن 

إخراج عرض »مذكرات امفتش جافر« لنادي مرح 
السادات، محمد فوزي عن دوره ي عرض »الفخ« 
عرض  إضاءة  عن  سام  محمد  موط،  مرح  لنادي 

»سوء تفاهم« لنادي مرح اإساعيلية.
محمد  اأول  بامركز  فاز  األحان  جائزة  ثانيا: 
لنادي مرح امنصورة،  السعيد عن عرض »زهرة« 
وفاز بامركز الثاي معتز مجدي عن عرض »كوميديا 

اأيام السبعة« لنادي مرح اأنفوي.
بامركز اأول ريهام  فاز  ثالثا: جائزة أفضل ديكور 
لنادي مرح شبن  الكاشف عن عرض »استوديو« 
الكوم، وفاز بامركز الثاي إبراهيم حسن عن اضاءة 
مرح  لنادي  السبعة«  اأيام  »كوميديا  عرض 

اأنفوي.
اأول  بامركز  فاز  مرحي  نص  أفضل  جائزة  ثالثا 
مرح  لنادي  »استوديو«  عرض  عن  الكاشف  عاء 
عرض  عن  يحيى  هشام  الثاي  وامركز  الكوم،  شبن 

»غمض عنيك« لنادي مرح السام.
اأول  بامركز  فازت  ممثلة  أفضل  جائزة  رابعا: 
ساسم جامع عن دورها ي عرض »استوديو«، أما 
امركز الثاي حصلت عليه حنان سامة عن دورها ي 

عرض »زهرة« لنادي مرح امنصورة.
جائزة أفضل ممثل حصل عى امركز اأول  خامسا: 
امفتش  »مذكرات  عرض  ي  دوره  عن  أمن  خليل 
بامركز  وفاز  الكري،  امحلة  مرح  لنادي  جافر« 
»كوميديا  عرض  ي  دوره  عن  عاد  الثاي مصطفى 

اأيام السبعة«.
اأول  بامركز  فاز  مخرج  أفضل  جائزة  سادسا: 
السبعة«،  اأيام  »كوميديا  عرض  عن  بكري  مؤمن 
عرض  عن  الكاشف  لعاء  ذهب  الثاي  امركز  أما 

»استوديو«.
عرض  اأول  بامركز  فاز  عرض  أفضل  سابعا: 
بامركز  الكوم، وفاز  لنادي مرح شبن  »استوديو« 
الثاي عرض »كوميديا اأيام السبعة« لنادي مرح 

اأنفوي.
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06متابعات [
التحكيم لجنة  توصيات 

الـ43 دورتها  في  الجماهرية  بالثقافة  اأقاليم  فرق  مهرجان 

اموسيقى أحيانا با توقف طوال العرض إى حد إثارة اأعصاب.
تنبه اللجنة إى الخلط ما بن مصطلحي السينوغرافيا والديكور الذي 
اممثلن  وحركة  واأزياء  اإضاءة  جانب  إى  عنارها  من  واحدا  يعد 
بل ومتد تعريف السينوغرافيا عند البعض ليشمل امؤثرات الصوتية 
استحداث  رورة  عى  اللجنة  تؤكد  هنا  من  ذهنية.  بصورة  اموحية 
جوائز منفردة لإضاءة ولأزياء امرحية وللتعبر الحري حسبا هو 

معمول به ي امهرجانات اأوروبية واأمريكية ذات الشأن.
هناك  أن  اللجنة  احظت  فقد  امرحي  بالنص  يتعلق  ما  ي 
قدرتها  أثبتت  قد  أنها  براسخة  »امقصود  راسخة  نصوصا مرحية 
وأماكن  أزمان  ي  تقدمها  ي  والرغبة  امخرجن  انتباه  جذب  عى 
ااستغال  بن  ما  معها  امخرجن  تعامل  تباين  وقد  مختلفة«، 
رؤية  طرح  لهم  يتيح  ثراء  من  النصوص  هذه  تحتويه  ما  امبدع 
أصيلة كامنة داخل تلك النصوص وما بن إعادة كتابتها ما يشوش 
تساؤا حول  يثر  ما  تشويهها  إى حد  أحيانا  بل ويصل  مضامينها 
الوقت  ذات  وى  البداية.  من  النص  لهذا  امخرج  اختيار  مررات 
احظت اللجنة قدراٍت مبرة للقليل من الكتاب الذين استطاعوا 
أو  عامية  لحبكة مرحية  اأصيلة  تقديم صياغتهم  ُمرٍض  حٍد  إى 

قصة قصرة مرية.
احظت اللجنة تكرار تقديم نصوص بعينها ي دورات متعاقبة وي 
الكثر  وجدارة  لقيمة  الكامل  اللجنة  تقدير  ومع  مختلفة،  أقاليم 
من هذه النصوص إا أن اللجنة تبدي اندهاشها من غياب نصوص 
إصدارات  ي  منشور  رما  وبعضها   – امرين  الكتاب  من  الكثر 
مجال  ي  التسابق  يقتر  أن  اللجنة  تقرح  لذا   – ذاتها  الهيئة 
التي م يفز أصحابها من  التالية عى تلك  النصوص ي امهرجانات 
قبل دون أن يخل ذلك بطبيعة الحال ليس فقط بحق امخرج ي 
العرض  التي سبق فوزها بل وي فوز  النصوص  تلك  إعادة تقديم 

الذي يقدمه إن كان يستحق.
والجوائز  التقدير  شهادات  بن  ما  الفارق  أن  عى  اللجنة  وأكدت 
حدة  عى  فرع  كل  ي  الثاثة  الجوائز  بن  ما  والفاصل  جهة  من 
بن  نقاشا طويا  استدعى  ورما  اأحيان  من  كثر  كبرا ي  يكن  م 
أعضاء لجنة التحكيم، لذا تشد اللجنة عى أيدي جميع امشاركن 

ي امهرجان فكلنا فائزون مادامت مسارح مر مضيئة بالعروض

سمية أحمد

اأطفال  امرح  خشبة  عى  يتجاور  أن  مبهجا  كان  وكم  امؤدين 
والصبية والشباب والشيوخ من الجنسن، ولكن كان اأمر سيصبح 
أكر جاا لو تحقق هذا الوجود ي سياق درامي مقنع وفاعل ي 

صنع داات العرض امرحي.
أهمل  قد  اممثلن  لبعض  بعينها  أدوار  إسناد  أن  اللجنة  احظت 
الفيزيقية، وعى  وأبعادها  بعمرها  يتعلق  ما  الشخصية ي  سات 
الرغم من موهبة وقدرات اممثل اأدائية، فإن إهال هذه اأبعاد 
عاقتها  ي  سيا  ا  امؤداة  بالشخصية  اإقناع  سبيل  ي  عائقا  كان 

بالشخصيات اأخرى ي ذات امرحية.
ي  فازت  قد  امهرجان  هذا  ي  امشاركة  العروض  جميع  أن  رغم 
مسابقاتها اإقليمية، فإن اللجنة قد احظت تباينا ا تخطئه العن 
وا اأذن ي مستويات العروض امقدمة، والافت للنظر أن هناك 
الكثر من العنار امتميزة ي اأداء التمثيى التي كانت وا شك 
ستعطي مردودا أكر جودة لو أتيح لها التدريب امناسب والعمل 

ي سياق أكر ماءمة لتوظيف طاقاتها.
تعلن لجنة التحكيم تقديرها لبعض العروض التي أثبت صانعوها 
– دون غرهم – وعيهم بأن مراعاة قواعد اللغة العربية الفصحى 
هو رط ازم ليس فقط للحفاظ عى جاليات اللغة بل ولتوصيل 
كل  يقوم  أن  عى  تر  اللجنة  فإن  هنا  من  لبس.  دون  امعنى 
وااهتام  بالجدية  اللغة  ضبط  مع  بالتعامل  واممثلن  امخرجن 

الازمن.
اللجنة من  تيسرا لعمل لجان التحكيم ي الدورات الاحقة ترجو 
من  تحتويه  ما  العرض،  نص  من  نسخة  توفر  امشاركة  العروض 
وامرحيات  امنشورة  غر  امرحيات  حالة  ي  وباأخص  أشعار، 
تم  قد  النصوص  بعض  وأن  سيا  ا  تعديلها  تم  التي  امنشورة 

تقديم عروضها بعناوين مغايرة لنصوصها امطبوعة.
اموسيقى والغناء  لعبته  الذي  الجوهري  الدور  اللجنة  انتباه  لفت 
احظت  فقد  ذلك  من  العكس  وعى  العروض،  من  القليل  ي 
استخدام  ي  شديدا  إفراطا  العروض  من  اآخر  البعض  ي  اللجنة 
عنار اموسيقى والغناء وكذلك التعبرات الحركية امصاحبة ما م 
يضف كثرا سواء عى امستوى الجاي أو ي ما يتعلق بامعنى، بل 
ووصل اأمر أحيانا إى أن تصبح هذه العنار عبئا عى امتلقي ا 
سيا مع عدم وضوح كلات اأغاي أو مع ارتفاع صوت اموسيقى 
تلك  استمرار  مع  أو  اممثلن،  أصوات  فوق  للحوار  امصاحبة 

امهرجان  تحكيم  لجنة  توصيات  العزيز  عبد  عاء  الدكتور  أعلن 
الـ43،  دورتها  ي  الجاهرية  بالثقافة  اأقاليم  لفرق  الختامي 
وتكونت لجنة التحكيم من امخرج أحمد طه، والناقد أحمد عبد 
الرازق أبو العا والدكتور عاء عبد العزيز سليان مدرس الدراما 
عرفة،  كريم  اموسيقي  وامؤلف  امرحية،  للفنون  العاي  بامعهد 
للفنون  العاي  بامعهد  الديكور  أستاذ  سلطان  مصطفى  والدكتور 

امرحية، وامخرج السعيد مني مقرًرا..
وقدم الدكتور عاء عبد العزيز نيابة عن لجنة التحكيم عن عظيم 
الظروف  توفر  ي  امخلص  جهدهم  عى  امهرجان  إدارة  امتنانها 
امامة لعمل لجنة التحكيم ي حيادية وتجرد. وتؤكد اللجنة عى 

املحوظات التالية:
امختلفة  التسابق  مناقشة عنار  اللجنة ي عملها عى  واعتمدت 
العروض اأخرى قبل  العنار ي  ي كل عرض مع مقارنتها بذات 
العضوان  أو  العضو  يقوم  اإجاع  عدم  حالة  وي  اأصوات،  أخذ 
وجهة  عرض  بإعادة  اأول  التصويت  ي  اأقلية  مثان  اللذان 
التي  امناقشة  امزيد من  ما قد يستدعي  نظرهم مرة أخرى وهو 

يعقبها التصويت النهاي.
لهذا  تنظيمية  اللجنة دهشتها من عدم وجود ائحة  تبدي  وتابع: 
الثالثة واأربعن. من شأن  الذي يصل إى دورته  العريق  امهرجان 
للعروض  الزمني  امدى  روط  عى  مثا  تحتوي  أن  الائحة  هذه 
امتنافسة فضا عن امعاير التي يتم بواسطتها اختيار أعضاء لجنة 
يجب  التي  واآليات  امرحية،  العروض  تقييم  ومعاير  التحكيم، 
اتباعها ي حالة غياب عضو أو أكر من أعضاء لجنة التحكيم وهو 
اأمر الذي م يحدث – نحمد الله – وإن كان من الوارد أن يفاجئ 
امرح  إدارة  وي  السنوات،  من  قادم  هو  فيا  امهرجان  إدارة 
البارزين  امرحين  وامارسن  اأكادمين  اأساتذة  من  الحالية 
الكثر ممن يستطيعون صياغة مثل هذه الائحة عى النحو اأمثل.

واحد  عرض  عى  يوم  كل  يقتر  أن  اللجنة  »تقرح  مستكمًا: 
بإدارتها  يقوم  مناقشته  ندوة  عرض  كل  تي  أن  رورة  مع  فقط 
مت  الذي  للعمل  مكثفا  تحليليا  ملخصا  يقدمون  متخصصون 
مشاهدته، فضا عن تنظيم الحوار ما بن امتفرجن وصناع العرض 
تتحقق  التي  امكاسب  أهم  تصبح  الندوات  هذه  ولعل  امرحي، 

من امهرجان.
وأشار إى ميز بعض عروض امهرجان مشاركة أجيال مختلفة من 
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07 [ تحقيق [
التحكيم  لجنة  توصيات 

الـ27 دورته  في  المسرح  لنوادي  الختامي  المهرجان   

حيث احظت اللجنة أن جميع العروض امقدمة باللغة العربية 
إى رورة  باإضافة  هذا  اأخطاء،  من  الكثر  يشوبها  الفصحى 

تدريب اممثلن عى قواعد اللغة العربية والنطق السليم.
اللجنة  احظت  حيث  الكم،  وليس  بالكيف  ااهتام  تاسًعا: 
الختامي  للمهرجان  تصعيدها  تم  ضعيفة  عروًضا  هناك  أن 
هذه  بطرح  اللجنة  وتوى  لأقاليم،  النسبي  التمثيل  ي  رغبة 
الختامي  امهرجان  ي  امشاركة  اقترت  لو  حتى  جانًبا،  الرغبة 
إقليم ي  إقليم واحد، وي حالة عدم مثيل أي  أو  إقليمن  عى 
امهرجان الختامي يتم بحث اأسباب الفنية التي أدت إى ذلك 

وتافيها ي امرات القادمة.
الختامي،  امهرجان  ي  فقط  عرًضا  عر  باثني  ااكتفاء  عاًرا: 
امهرجان، فليس  أيام  الفرق طوال  عى أن يتم استضافة جميع 
اأمر  وهذا  تغادر،  ثم  عرضها  لتقديم  الفرقة  تأي  أن  معقوًا 
من  ويقلل  امعروف  بامعني  مهرجان  امام  يجعلنا  ا  الذي 

ااستفادة منه.
أصحاب  من  وامشاهدة  امناقشة  لجان  تكوين  عر:  حادي 
تضم  أن  اللجنة  وتقرح  الشباب،  مثيل  إغفال  عدم  مع  الخرة 
أصحاب  من  العضوان  ويكون  واحًدا  فتاة  أو  شاًبا  لجنة  كل 

الخرة، مع اأخذ ي ااعتبار أن مسألة الخرة ا تتعلق بالسن.
مر  أقاليم  ي  الختامية  امهرجانات  إقامة  رورة  عر:  ثاي 

كلها وخصوصا ي صعيدها، وعدم قرها عى القاهرة فقط.

سمية أحمد

التنسيق بن مواعيد عروض الرائح وبن مواعيد  ثالًثا: رورة 
عروض النوادي ووضع خطة من شأنها فتح مسارح اأقاليم عى 

مدار العام وليس ااكتفاء بشهرين فقط كا هو حادث اآن.
من  امميزة  العنار  يضم  مركزي  مرح  نادي  تشكيل  رابًعا: 
شباب النوادي وتخصيص ميزانية مستقلة له ليقدم ستة عروض 
كل عام تتجول ي أقاليم مر، ونقرح أن تقوم لجان امشاهدة 

برشيح العنار امميزة لضمها إى هذا النادي.
بواقع ورشة ي كل  تدريبية كل عام،  إقامة ست ورش  خامًسا: 
إقليم، تخصص للراغبن ي اإخراج للنوادي، عى أن يتم التقدم 
لهذه الورش مبارة من قبل الراغبن وليس عن طريق الفروع 
الثقافية، وأن يخضع امتقدم مقابلة شخصية تتحدد عى أساسها 
الورش  هذه  اجتياز  ويكون  عدمها،  من  الورشة  ي  مشاركته 
ويستثني  للنوادي،  عرض  إخراج  يريد  من  أساسًيا  بنجاح رًطا 
أعاًا  قدموا  الذين  أو  جوائز  عى  الحاصلن  الرط  هذا  من 
افتة من قبل، أو الذين عملوا كمساعد مخرج ي ثاثة عروض 

مرحية معروفة عى اأقل.
امكتوبة خصيًصا  امرحية  النصوص  ي  مسابقة  إطاق  سادسا: 
للنوادي وامنطلقة من فلسفتها، وااستعانة بالنصوص الفائزة ي 
فقرًا ي  اللجنة  للنوادي، حيث احظت  تقديم عروض مرحية 

النصوص التي تناسب هذه التجربة.
إلزام كل من يكتب نًصا مأخوًذا عن وسيط »سواء كان  سابًعا: 
عنه  امأخوذ  اأساي  امصدر  إى  اإشارة  قصرة  قصة  أو  رواية 

النص امرحي.
العربية  اللغة  لضبط  لغوي  مصحح  ااستعانة  رورة  ثامًنا: 

أعلن الكاتب والشاعر يري حسان رئيس لجنة تحكيم مهرجان 
نوادي امرح ي دورته الـ27 الذي أقيم ي الفرة من 31 مايو 

وحتى 12 يونيو 2018 عى مرح أوبرا ملك.
امرح  نوادي  تجربة  لتطوير  توصية   12 اللجنة  وأصدرت 
باعتبارها واحدة من أهم التجارب امرحية ي مر، وتكونت 
يري  الكاتب  من  كل  من  الختامي  امهرجان  تحكيم  لجنة 
والكاتب  رجب،  أحمد  امخرج  من  كل  وعضوية  رئيسا،  حسان 
شاذي  وامخرج  فؤاد،  محمود  الديكور  ومصمم  حامد،  متوي 
فرح مقررا، وتضمنت العروض 24 عرًضا مرحًيا لنودي امرح 

من مختلف اأقاليم الثقافية.
التوصيات:

اإنتاج  ميزانيات  برف  اأقاليم  ي  امالية  اإدارات  إلزام  أوًا: 
واأجور ي مواعيدها ودون تأخر، حيث استطلعت اللجنة آراء 
امرحين حول أسباب تأخر تقديم العروض، وأجمعوا عى أن 
السبب  هي  والفروع  اأقاليم  ي  امالية  اإدارات  بروقراطية 
أي  أن  اللجنة  وتؤكد  العروض،  أغلب  تقديم  تأخر  ي  الرئيي 
اأقاليم  ي  امرحية  الحركة  وانضباط  تطوير  بشأن  إجراءات 
تعاوًنا  وتبدي  أوًا  امالية  اإدارات  تنضبط  أن  دون  تنجح  لن 
مع امرحين، وي حالة عدم ااستجابة تقرح اللجنة أن يكون 

الرف مركزًيا.
ومناقشتها  امروعات  لتقديم  صارمة  مواعيد  تحديد  ثانًيا: 
ومشاهدة التجارب والتصعيد إى امهرجانات اإقليمية ومن ثم 
تصعيد إى امهرجان الختامي الذي يجب أا يتأخر موعده عن 

شهر مارس من كل عام.

تأخر للمزانيات دون  باأقاليم  المالية  اإدارات  صرف 

الجديدة للنصوص  نواٍد كل عام ومسابقة مسرحية  نادي مسرح مركزي و6 ورش 
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»استوديو«: أسرة 
الفي لجهده  تقديرا  صري  مدحت  الصورة  صانع  إلى  إهداء  العرض 

تجربة  هو  استوديو  
نوادي  الحرفي  المبدع 
المثقف  والطبيب  المسرح 
الواعية  المخلصة  والفرقة 
اأولى  خطواتها  في 
أن  عاتقها  على  وتحمل 
وتجربة  صادقة  رؤية  تنقل 
من  إبداعية  مسرحية 
فالمشهد  للكلمة  الفكرة 
الجمهور  تحية  حى 
الذي  المخرج  للمؤلف 
يرسل  الكلمة  أمانة  يحمل 
ويطرح  لقرائه  نورها 
المسرحي  عرضه  بفلسفته 
حيث  ووضوح..  برقي 
هذا  بقيادة  يقدمون 
من  ملهما  عرضهم  القائد 
الي  الشخصيات  إحدى 
وما  الكثرون  يتناسها 
من  لحظات  في  قدمته 
والسنوات..  اأيام  تتابع 
قديما  المصوراتي  عن 
حن  كل  وفي  وحاضرا 
الذي  الظل  إلى  وإهداء 
يقدم  الصورة  في  نراه  ا 
استوديو  عرض  فريق 
صري  مدحت  للمصور 
الفي. لجهده  تقديرا 

همت مصطفى

عمر(  )د.  الفرقة  أعضاء  أحد  رشحني  وقد  كاكير  للفرقة  معه  أستمر  أن 
الغجرية  دور  عى  فتدربت  بروفاته  بداية  ي  استوديو  بالعرض  للتمثيل 
بالعرض  معهم  واستمررت  والفرقة  امخرج  من  وإعجابا  استحسانا  واقى 

والفرقة.
تابعت نورهان داما ا أخطط للمستقبل لكنني أشارك ي ما أحب وقت ما 

تأي الفرصة للمشاركة واستقبلها بشغف وخوض التجربة.
استوديو فرصة متميزة ونادرة أن ألتقي ي أول تجربة مرحية ي مرحين 
كامؤلف  الوسط  جيل  ومن  جامع  ساسم  اأستاذة  مثال  رواد  قدامى 
الشغف حار ما  الكاشف؛ حيث تعلمت منهم أن  وامخرج واممثل عاء 
نحبه ونؤمن به، فنتمنى تحقيقه ونحاول كثرا مها كنا نقاي من ضغوط 
التي  القوية  بالخطوات  نريد  الحياة وامسئوليات ااجتاعية سنصل إى ما 

نسر فيها معا إى أحامنا بقوة وإرار.
اإعدادي  اأول  الصف  ي  امدري  بامرح  ممثا  بدأت  رشاد:  محمود 
شاركت بعرض محاكمة غاز خامل، والشعب يريد ثم من بعد ذلك بحثت 
الثقافة  عروض  فاشركت ي  به  ولتعلقي  لحبي  امدرسة  خارج  امرح  عن 
إى  اأقرب  اأدوار  أهم  ومن  الحرة.  الفرق  وبعض  بامنوفية  الجاهرية 
ودور  النقيب،  يوسف  للمخرج  اأدباي  عرض  ي  امملوك  دور  نفي 
للمخرج  عقربان  موكب  عروض  شاركت ي  كا  الطفل  اأراجوز ي مرح 
عباس  أحمد  للمخرج  امنوفية  قومية  الهضم  عسر  وسمك  زغلول،  محمد 
وحاليا  الشاعر  إسام  للمخرج  الحرة  سادون  بفرقة  واليء  العام  هذا 
للمخرج عز عاطف.. وشاركت بختامي  أتدرب عى بروفات عرض هاملت 
الكاشف  للمخرج عاء  الوحي  العرض  الجاد  بدور  اماي  امرح  نوادي 
وأشارك ثانية بالفرقة ودوري ي استوديو ضارب الدف وهو تجربة جديدة 
الدف  إيقاعية  آلة  عى  مرة  أول  ومارستها  العزف  تعلم  تجربة  لخوي 
إن  يعزفه..  الذي  اإيقاع  هذا  خال  العرض  لحالة  درامية  حاات  ينقل 
التمثيل بامرح حلمي الذي أحيا من أجله وسعادي أي أشارك مع رواد 
من مرحي امنوفية اأستاذة ساسم جامع وامبدع عاء الكاشف. ي حب 
ومودة وتعاون مستمر واحتواء كبر منهم وحاملن معا راية العرض إهداء 
لإنسان الراقي البسيط امصور مدحت صري تقديرا مشواره الفني وأمنى 

ااستمرار ي خوض تجارب مثيلية جديدة بامرح.

جامعة  إعام  قسم  اآداب  بكلية  طالبة  سنة،   19 طنطا،  من  سامي:  آية 
طنطا والحاصلة عى جائزة أفضل ممثلة ي مهرجان مرح الجامعة اأخر 
منها  متعددة  عروض  ي  شاركت  الهالية،  السرة  ي  سعدى  دورها  عن 
عى  وحصلت  هاملت«،  الحالة،  بك،  اجتاعي،  تجاهل  السعادة،  »بنزينة 
 3 منذ  ممثلة  امرح  بدأت  تقول:  التمثيل.  ي  التميز  شهادت  من  الكثر 
سنن مع فرق مرحية قبل دخوي الجامعة، ومنذ أول عام وأنا أشارك ي 
بنت  هانم  دور  وأؤدي  العملية،  الكليات  فرق  وبعض  كليتي  عروض  كل 
الحبيب  بن  الحب  ي  امعاناة  صور  إحدى  تعكس  التي  بالعرض،  امقام 
وخوفه من التعبر عن هذا الحب، وهذه ثاي مشاركة ي ختام النوادي بعد 
دوري ي العام اماي ي العرض الوحي حيث قدمت دورا ممتعا ي الفتاة 
راقيا  جمهورا  وكان  مختلفة  إفادة  وذات  جميلة  تجربة  وكانت  الباريسية. 
للجمهور  وأكر  أفضل  نأمل مرحا  الدورة  وكنا ي هذه  ولجنة موضوعية، 
وحدات  بها  مسارح  عى  امهرجانات  تقام  أن  نتمنى  كا  العروض،  لبقية 

وتقنيات متقدمة وعرية.
ورؤية  لفكرة  وإدراكه  للعرض  وتقبله  الجمهور  رأي  أن  سامي  آية  أضافت 
العرض ومحاولة إمتاعه هو اأجدر واأحرى لاهتام به أكر من التنافس 
وأتأثر  مرحي  عرض  أي  الثالث  العنر  هو  فالجمهور  بالجائزة،  والفوز 

كثرا بردة فعلهم ي نهاية العرض أن امرح للجمهور.
هي  استوديو  وبالرينا  الربية  بكلية  الفرنسية  اللغة  تدرس  اشن:  نهلة 

تجربتها اأوى ي امرح
قالت: ي كواليس وبروفات استوديو داما كان يجمعنا روح الفريق الواحد 
كلنا نساعد  والقلق  الخوف  السائد داما حتى ي لحظات  والتعاون  بالحب 
مبدع  مع  ومشاركتي  معرفتي  كبر  بفخر  وأشعر  البعض  بعضنا  ونشجع 
فخرا  وأكر  الكاشف،  عاء  وامخرج  امؤلف  وعلم  وعي  وذي  وراٍق  شامل 
بنفي إن استطعت أن أؤدي ااستعراض مرحيا بالعرض، وكنت عند ثقة 
وحسن ظنه وعاما من نجاح امرحية وتصعيدها مهرجان ختامي النوادي، 
وتوجيهات  والدي  من  دعا  كان  الله  من  توفيق  بعد  الكبر  والفضل 

وتعليات امخرج وامبدع عمرو صيام مصمم استعراض البالرينا.
الحقيقية  البداية  هي  استوديو  ي  امشاركة  هذه  تكون  أن  وأمنى  أحلم 
امرح،  ي  بالتمثيل  وااستمرار  للعمل  قوية  ودفعة  للمرح  لطريقي 
ومليئة  جاا  أكر  أدورا  أقدم  أن  أمنى  كا  عاء،  د  تجارب  ي  وخصوصا 

بالتجربة والخرة ي أعال مرحية جديدة.
نورهان سعيد: استوديو أول تجربة مرحية أشارك فيها بالتمثيل.. وشاركت 
بتصميم وتنفيذ ماكياج للممثلن من قبل بفرقة نادي امرح للمخرج عاء 

الكاشف ي العرض الوحي.
بدأت قصتي مع امرح بحضوري صدفة إحدى بروفات العرض امرحي 
ومارسة  قديم  حب  لدي  وكان  خالتي،  بنت  مع  اماي  بالعام  الوحي 
بها  وآمن  اقتنع  الكاشف  عاء  امخرج  تعرف  وعندما  اماكياج  صنع  هواية 
طلب  الوحي..  العرض  لشخصيات  امناسب  اماكياج  صنع  عى  وبقدري 

آية سامي محمود رشادنورهان سعيد
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المسرح  من  متمزة  رحلة  الكاشف:  عاء 
الجماهرية الثقافة  إلى  الجامعي 

أن  لنا  يحلو  انحدر ذوقه كا  الذي  الجمهور  نلوم ذلك  شهر، هل 
ما  فعل  عن  عجزنا  أننا  أنفسنا  نلوم  أم  الكلات،  بهذه  نتمطع 
كان يفعله شكسبر ي وقته، كان يبحث عا يائم ذائقة جمهوره 
ويغذيها بكل طاقته.. ولذا ا مكن أن نلوم جمهورنا عى انرافه 
عن بعض اأعال وإن علت قيمتها، فهم يشعرون أننا ا نخاطبهم 
بل نخاطب جمهورا من زمن آخر. وقررت من يومها أن أطرق كل 
بالكتاب  فاهتممت  جمهورنا  مع  أتواصل  يجعلني  أن  مكن  باب 
تلك  حققت  أعاا  وأخرجت  دياب  محمود  رأسهم  وعى  العرب 
امعادلة الصعبة من امتعة والقيمة الفنية والتواصل مع الجمهور. 
ثم شعرت أن هذه النصوص رغم عظمتها فإنها مثل صدى لصوي 

كثرة  محطات  والمسرحي  اأدبي  طريقك  في 
محطة  عن  حدثنا  واإخراج  والتمثيل  الكتابة  في 

الطريق. هذا  في  البداية 
اأوى  اانطاق  نقطة  الجامعي..  امرح  من  تكون  داما  البداية 
أغلب امرحين. تلك البيئة الخصبة وحقل التجارب الذي يسمح 
قد  كنت   ،2005 عام  ي  البداية  طريقه.  يتكشف  أن  منا  لكل 
للغاية ستغر طريقة تفكري وتؤثر  للتو من تجربة مثرة  خرجت 
عي ردحا من الزمن، عن تجربتي مع امخرج الفنان اأستاذ ريف 
عرضا  امنوفية  جامعة  ي  وقتها  لنا  أخرج  حيث  أتحدث،  صبحي 
فكأنها  واحد،  عمل  ي  معدة  شكسبر  أعال  من  مجموعة  رائعا 
كاتبا  امرح  ي  الطريق  أكمل  أن  الدسم،  مضاعفة  وجبة  كانت 

وممثا ومخرجا أوقاتا أخرى.
قدمتها  الي  المتعددة  اإبداعية  للتجارب 
للمستقِبل  رسالتك  تصل  أن  هدفك  أصبح 
والدافع  السبب  هذا  عن  حدثنا  )الجمهور(.. 
في  تجاربك  وتقدم  تستمر  جعلك  الذي 

اإخراج..
بعد أن فتحت عيني عى هذا العام الشكسبري الواسع أنهُم منه 
شكسبر  اآي:  ي  فكرت  )العاصفة(  نص  أنهي  وأنا  ومعجبا،  قارئا 
مقاييس عره،  تجاري  يكتب مرح  عمله  من  يقتات  فنانا  كان 
يائم  عا  يبحث  كان  اأدبية  شكسبر  بقامة  شخص  حتى  إذا 
جمهوره، ونظرت مسارحنا فرأيت وقتها مرحية )هاملت( تغلق 
امرح  خشبة  عى  عرضها  من  شهر  من  أقل  مرور  بعد  أبوابها 
عبد  فتحي  الفنان  وقتها  البطولة  بدور  يقوم  وكان  القومّي، 
الوهاب، فحاولت أن أحلل هذا اأمر من امسئول عن هذه امهزلة 
من  أكر  ااستمرار  عى  يقوى  أا  هاملت  بضخامة  لعمل  وكيف 

اأدي والفني وا تعر عن كل ما يعتمل بداخي، فقررت أن أرمي 
بثقي ي تجارب ذاتية أخوضها مؤلفا ومخرجا، مستكما النص من 
خال التجربة الحية ورد فعل الجمهور عى لياي العرض. وها أنذا 

أخوض تجربة جديدة ي امهرجان اأحب لقلبي )نوادي امرح(.
الي  استوديو  ومسرحية  تجربة  عن  ماذا 

الليلة؟ النوادي  لجمهور  ستقدمها 
نص )ستوديو( من تأليفي وإخراجي يشارك فيه كوكبة مميزة من 
يعزفون  مختلف  وأداء  خاص،  مذاق  له  منهم  كل  اأقاليم،  فناي 
العرض  الشديد، كا يشهد  بالصدق  جميعا سيمفونية أداء يتميز 
خشبة  عن  غياب  بعد  جامع(  )ساسم  امرح  عماق  عودة 
امرح مدة تزيد عى اثني عر عاما. النص يتحدث عن عاقتنا 
يعتمد  بأسلوب  الحكاية  صياغة  ويعيد  اختياراتنا،  وعن  بالزمن، 
ساسم  بطولة  من  العرض  الجمهور.  مع  امبار  التواصل  عى 
جامع، عز عاطف، أسامة امشد، نورهان سعيد، آية سامي، محمود 
سمر،  أساء  وإضاءة  الكاشف،  ريهام  ديكور  اشن،  نهلة  رشاد، 
مكياج  نبيل،  لعمر  موسيقي  وإعداد  صيام،  عمرو  وكروجراف 

نورهان سعيد، ومابس وإكسسوار عز عاطف.
الذي  وما  المسرح؟  نوادي  تجربة  في  رأيك  ما 

استوديو؟ تجربتك  لك  تمثله 
هي التجربة اأهم ي امرح امري، هي رافد النيل الذي يفيض 
جدب،  من  أرضه  يعري  ما  فيجدد  امري  امرح  عى  عام  كل 
والشباب.  والقامات  الرواد  الثاثة،  اأجيال  بن  الوصل  حلقة  هي 
الحية كا كان  التجربة  اأدبية من خال  أستكمل نصوي  وإنني 
يفعل تشيكوف مع ستانسافسي، فكان تشيكوف يكتب للمرح 
من  طلبت  ممثلة  أن  مرة  ذات  قرأت  أنني  وأذكر  للورق،  ا 
داع  دون  طويا  تراه  أنها  مونولوجاتها  أحد  يختر  أن  تشيكوف 
وانرف  كثرا،  تشيكوف  اأمر  هذا  وضايق  العرض،  بإيقاع  وير 
من امرح منزعجا، لكنه ي اليوم التاي أعطى اممثلة ورقة صغرة 
مكتوب بها سطر واحد فحسب، وقال لها »استبدي هذا بذاك، لقد 
ُتْكَتُب ي حضور  التي  التجارب هي  كنِت عى حق«. إذن، فأكمل 
وخصوصية  صادقا،  وإيقاعا  حيا  أنينا  تصدر  أنه  امؤلف،  ومباركة 

نوادي امرح قامت عى أكتاف هذه التجارب.
طريق  عن  المخرجن  اعتماد  أن  ترى  هل 
مناسب  أسلوب  والورش  والندوات  الورش 

ولماذا؟ وأفضل 
كنت   2002 عام  ي  اآن.  الفارق  يرى  أن  يستطيع  عن  ذي  كل 
معركة  بعيني  وشاهدت  ممثا،  عرة  الثالثة  الدورة  ي  أشارك 
ضارية باأسلحة بن فرقتن مرحيتن، أن أحد أفراد عرض انتقد 
عى  يتصارع  الجميع  وكان  الندوة.  أثناء  اآخر  للفريق  عرضا 
الفتات. الهدف ليس الفن بل الهدف هو ااعتاد. انقطعت بعدها 
عن تجارب نوادي امرح، وقلت ا أرغب أن أكون ي هذا امناخ 
سارعت  الورش،  بنظام  العمل  ببدء  علمت  عندما  لكن  اليء. 
مشاركا  كنت  إنني  لك  أقول  أن  ويكفي  تجاري.  إحدى  بتقديم 
يقفون  من  هم  امخرجون  زماي  وكان  السابق،  العام  ختامي  ي 
الفارق ي  هذا  ديكور عري.  لنصب  امرح  بجواري عى خشبة 
أن  لنا  سمحت  فهي  الورش.  أحدثته  ما  هو  التعامل  ي  اإنسانية 
آلية  تقدم  فهي  ذاته  الوقت  وي  كأعداء،  ا  كأصدقاء  بعضنا  نرى 
صحية لتعليم وتقييم امشاركن من خال الورش والتقييم امستمر 

ي أكر من مرحلة.
المصاحبة  التطبيقية  الندوات  إلغاء  ترى  كيف 

العام؟ هذا  المهرجان  لعروض 
مناطق  عى  الوقوف  من  امشاركن  ستمنع  كبرة  خسارة  أنه  أرى 
اتخاذ  العذر من هم ي موقع  ضعفهم وقوتهم، لكن داما ألتمس 
القرار، فقطعا هناك ما حال دون تطبيقها نظرا إقامة امهرجان ي 

هذا التوقيت الضيق من العام.

ونصوصا  شعرا  والمؤلف  الممثل 
اعتاد  الذي  الكاشف  عاء  مسرحية، 
اأول  صديقه  الكتاب  ينتقي  أن  على 
سطور  بقرءاته  ويجوب  يبحر  زال  وما 
الذين  المسرحين  الكبار  الكتاب  هؤاء 
العالم  في  والثقافية  الفنية  الحياة  أثروا 
قدموه  وما  ونصوصهم  بكلماتهم 
وفلسفتهم  آيديولوجياتهم  من  هم 
تزداد  الي  هذي  مؤلفاتهم  عر  الخاصة 
هذه  على  مرت  كلما  وتقديرا  اهتماما 
في  الدائم  وبحثه  والسنون..  المؤلفات 
في  تجربته  يخوض  لكنه  الدنيا  حقائب 
وأشهى  مختلف  تطرح  كشجرة  اإبداع 
ليقدمها  ومخرجا  وممثا  مؤلفا  الثمار 
العاشق  هدية  يعشقه  الذي  لجمهوره 
لمحبوبته.

حوار: همت مصطفى

وإخراجا وتمثيا
بتجربة جديدة تأليفا 

شجرة اإبداع المتكاملة 
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السبعة اأيام  كوميديا 
اأنفوشي مسرح  لنادي 

مسرح  نادي  يخوض 
كوميديا  تجربة  اأنفوشي 
عبد  لعلي  السبعة  اأيام 
إخراج  ومن  الزيدي  الني 
أجواء  وسط  بكري،  مؤمن 
فريق  بن  كبر  تعاون 
على  ورهان  العمل، 
السكندري  للمسحر  تمثيل 
بالمهرجان  قوي  بشكل 
المسرح  لنوادي  الختامي 
.»27«

علي  تأليف  العمل:  فريق 
مصطفى  إعداد  الزيدي، 
بكري،  مؤمن   – عماد 
بكري،  مؤمن  إخراج 
وكوريوجراف  سينوغرافيا 
إعداد  حسن،  إبراهيم 
مجدي،  معز  موسيقي 
أسامة  محمد  دعاية 
عايدة  منفذ  مخرج  ماندو، 
ديكور  تنفيذ  الشيباني، 
أحمد   – العظيم  عبد  ندا 
دياب،  مؤمن   – سردينا 
مصطفى  الممثلون: 
محمد  علي،  أسماء  عماد، 
مرسي.

»ليالي  لنشرة  وكان 
اللقاءات  هذه  مسرحنا« 
الفريق. مع 

خلود رضوان

مصطفى عاد للمرة الخامسة مع بعضنا البغض.
ي،  بالنسبة  التاسع  العرض   :2017 ثاٍن  دور  ممثلة  أفضل  عي  أساء 
ثاٍن 2017 جامعه  الثانية عرة، وشاركت ي عروض كاليجوا مركز  والليلة 
الشاغر  الفراش  وعرض   ،2018 أول  مركز  العشق  ملوك  وعرض  إسكندرية، 
مهرجان بيج ريد مكتبة اإسكندرية 2017، وعرض امتازمة مهرجان مرح 
ي  وشاركت  إسكندرية،  جامعة  هندسة  كلية  عروض  بجانب  إنتاج،  با 

النوادي بعرض أسطورة امهرج.
وعن مشاركتها بالعرض قالت: كنت اآخر ممثل تم تسكينه بفريق العرض 
وقطع زماي شوطا كبرا ي الروفات، وساعدوي لنصل سويا، وهذه الروح 
تقدم  إسكندرية  أن  كبرة  مسئولية  وعلينا  العرض  نجاح  أسباب  أهم  من 

عروضا مرفة وتحصد جوائز ومن قبلها احرام وتقدير الفنانن امشاركن.
العمل، ومنت  لتعبه ومراعاة ظروف فريق  العرض  الشكر مخرج  وقدمت 
بالعرض،  للعمل  جدا  كبرا  دافعا  كان  فشغفه  ثقته  قدر  عى  تكون  أن 
اأنفوي  ثقافة  وقر  إسكندرية  هندسة  مرح  لفريق  الشكر  وفدمت 

والفنان إبراهيم الفرن.
ساعد ي اإخراج عبد الله شادي الذي تحدث قائا: التجربة كانت جميلة 
جدا خصوصا أنها من التجارب القريبة لقلبي أنني عملت مع امخرج منذ 
إى  بالعرض،  الفريق  روح  صنعتها  التي  بالتوليفة  وأعجبت  العرض،  بداية 

جانب قصة العرض وحالته كانتا بالنسبة ي شيئا مختلفا.
الكثر  خرج  الذي  حسن  إبراهيم  الفنان  واإضاءة  الديكور  بتصميم  قام 
العروض  من  للكثر  والحري  التعبري  اأداء  امرحية وصمم  العروض  من 
مؤمن  إخراج  السبعة”  اأيام  “كوميديا  عرض  ي  تجربتي  قال:  الناجحة، 
أولها  أسباب:  لعدة  وذلك  مختلف  مذاق  لها  كانت  كسينوغراف،  بكري، 
أنني كنت غالبا كمخرج للعروض التي قدمتها ما أقوم بسينوغرافيا العرض 
ي  نفي  واكتشف  فقط  سينوغرافا  أراي  كنت  امرة  هذه  ي  ولكن  أيضا، 
هذا امجال الشيق الصعب بوضوح أكر ونضج أكر، فقد تعاونت فيا سبق 
مع عروض ي تصميم الديكور أو تصميم اإضاءة أو ااثنن معا لكنني ي 
هذا العرض احظت تغيرا واضحا ي نفي كسينوغراف، ففيا مى كنت 
الوقت  طيلة  والدراما  الحدث  وضع  دوما  البري  اإبهار  وراء  ألهث  داما 
تكون  قد  ولكن  جيدة  صورة  أصنع  أن  أستطيع  كنت  وعليه  اعتباري،  ي 
مليئة بتفاصيل مكن ااستغناء عنها، أما ي هذه التجربة فكنت بالفعل أكر 
صورة  صناعة  ثم  أوا  الدرامي  النص  بخدمة  تفكري  انشغل  حيث  نضجا 
يتابعون  الذين  اأساتذة  بعض  رأي  كان  هذا  إن  القول  ومكنني  جميلة، 
شغي وعندما فكرت فيه بدقة ومحيص وجدت أنه يحمل ي طياته الكثر 
من الحقيقة. والسبب الثاي أنني كنت أعمل مع امخرج مؤمن بكري وهو 
أحد تاميذي وكنت فخورا جدا به فهو ينضج أكر ي هذه التجربة عن التي 
تجربة  داخل  وأنا  سعادة  أكر  وكنت  النوادي،  ي  اماي  العام  ي  سبقتها 

لتلميذ ي دون أن أتدخل ي رؤيته بسبب وضوحها وجديته مع العرض.

 أساء السيد ي دور عزيزة قالت: عرض “كوميديا اأيام السبعة” من أمتع 
والتعاون  وجه  أكمل  عى  دوره  يؤدي  فالجميع  بها،  قمت  التي  الروفات 
أكرر  أن  وأمنى  بالعرض،  ظهر  ما  وهو  امرح،  الجميع عى خشبة  يسود 
تجربه التمثيل مع مصطفى عاد ومحمد مري وامخرج مؤمن بكري فعى 

امستوى الفني استفدت كثرا منهم.
فكرته  وأوصل  رؤيته  محدد  بروفة  أول  من  مجتهد  مخرج  بكري  مؤمن 

منتهى الوضوح وعلمنا بالتدريج حتى وصلنا ما يريد.
مصطفى عاد ي دور الطاهي قال: عرض “كوميديا اأيام السبعة” أعتره 
من  الطاهي  دور  أشهر،   7 من  أكر  عليه  علمنا  فقد  إّي،  التجارب  أقرب 
امجتمع  أطياف  بن  التفرقة  إى  تهدف  التي  القوى  عن  يعر  نظري  وجهه 
بكل صورها حتى تصل إى هدفها امنشود، عملت ي عروض “وما زال القرد 

يحلم”، “انحراف ي قر العدالة”، “الشبيهان”.
“الى  الروتيني  الزوج  “عزيز”  دور  ألعب  قال:  عزيز  دور  محمد مري ي 
بيمي جنب الحيط، وممكن مي جوا الحيط لو أمكن من الشغل للبيت 
عزيزة،  زوجته  عى  الوهمية  سيطرته  فرض  يحاول  للشغل”.  البيت  ومن 
ثم يأي إليهم ضيف ثقيل عى قلبهم ليقيم 7 أيام.. والعرض من التجارب 
امحببة جدا لقلبي عى امستوى الشخي خصوصا أن الكاست كله شباب 
 2018 إسكندرية  جامعة  ي  ممثل  أفضل  صديقي  أمام  وألعب  جامعة 

مؤمن بكري مصطفى عاد محمد مرى عبد الله شادى أساء السيد
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المسرح نوادي  بكرى:  مؤمن 
خصوصيتها لها  تجربة 

امرح ي القاهرة ما زال به بعض امشكات التقنية بعكس التقنية 
التي عرض بها ي اإسكندرية حيث كانت مستوى أعى كثرا وأعتقد 

أن ذلك سيسبب ضعفا ي جودة العرض.
وعدم  المهرجان  تجول  ضرورة  مع  أنت  هل 

القاهرة؟ في  بمركزيته  ااحتفاظ 
محافظة  أو  مختلف  إقليم  ي  عام  كل  امهرجان  يقام  أن  الجيد  من 
وكانوا  الورش  ي  للمحارين  إقامة  توفر  استطاعوا  إن  مختلفة، 
القاهرة  أن  ذلك  فأمنى  امهرجان،  فرة  خال  اانتقال  يستطيعون 
فتختلفت  مختلفة  أخرى  أشياء  رؤية  نريد  بينا  كثرا  عليها  ترددنا 

ثقافتنا ورؤيتنا لأمور.
خال  من  لاعتماد  الجديدة  الطريقة  ترى  وكيف 

الورش؟
التقليدية  بالطريقة  ااعتاد  فخال  جدا،  عظيم  امروع  بالتأكيد 
وُيعتمد  يصعد  أن  امخرجن  من  أي  مكن  كان  اماضية  اأعوام  ي 
عى  تعتمد  امرح  نوادي  وأن  خاصة  جيدة  فكرة  فالورش  ولهذا 
ليسوا  مخرجن  تضخ  دراسة  بدون  الهاوي  ُيعتمد  أن  وفكرة  الهواة 
عى علم ووعي كاف ليكملوا مسرة الثقافة الجاهرية، ولكن اأمر 
اختلف اآن، فكنت أظن أنها ستكون مجرد روتن وشكليات، لكنني 
امتاحة ي إا  الغياب  الـ25 %  إنني لن أستغل  استفدت كثرا حتى 
يوم العرض لاستفادة بكل ما يقدم خالها، خاصة وأن القامن عليها 
م يبخلوا علينا بأي معلومة، وخالد رسان يسألنا داما من نريد أن 
يحارنا وجميعهم عى قدر عاٍل من الخرات سنكتسب من خالهم 

الكثر من التجارب.
ولها  فريدة  المسرح  نوادي  تجربة  أن  تجد  هل 

خصوصيتها؟

بنفسك؟ عرفنا  بداية 
خال  من   2012 عام  منذ  امرح  بدأت  التجارة،  بكلية  طالب 
من  مرحا  هناك  أن  أعلم  أكن  وم  قدمتها  اسكتشات  مجموعة 
اأساس، ثم شاركت مع أصدقاي فريق امرح بكلية الهندسة وكان 
يخرج لهم ي ذلك الوقت أستاذي إبراهيم حسن، فحرت بروفات 
وتتلمذت  حسن  إبراهيم  امخرج  مع  شاركت  حتى  معهم  العروض 
يحي  »عندما  عرض  ي  مساعد  كمخرج  فشاركت  يديه،  عى 
البهلوان«، ثم شاركت ي تجربة نوادي امرح العام اماي وم يوفق 

العرض للصعود، وأشارك هذا العام بعرض »كوميديا اأيام السبعة«.
السبعة؟ اأيام  كوميديا  أحداث  تدور  فيما 

النص  قراءة  بدأت  الزيدي،  النبي  عبد  عي  العراقي  للمؤلف  النص 
ويناقش  والحفيد،  والجد،  الطاهي،  شخصيات:  ثاث  حول  ويدور 
الحاي،  الوضع  عى  إسقاطات  عمل  فقررت  اأجيال،  راع  فكرة 
وتدور  والطاهي.  وزوجة،  زوج،  فجعلتها:  الشخصيات  وغرت 
يء  ا  من  الخوف  ينتابها  زوجان  فيه  يعيش  منزل  ي  اأحداث 
بوضع  فيبدآن  امستقبل،  من  القلق  داما  عليها  يسيطر  يء  وكل 
أنه  بقصد  امنزل  الطاهي  يدخل  ثم  امنزل،  أرجاء  جميع  ي  السم 
ذلك  وأثناء  وحلها،  مشكاتها  عى  للتعرف  الحكومة  من  مبعوث 
بسبب  ميتا  امطبخ  ي  ملقى  فيجده  به  الخاص  الكلب  عن  يبحث 
سبعة  إقامة  أو  بالسجن  بتهديدها  الطباخ  يقوم  هنا  ومن  السم، 
أيام حدادا داخل امنزل دون أن يقوما بأي احتفاات، وبدون طعام 

أو راب ويوافق الزوجان وتتواى اأحداث.
تجهزك  أثناء  واجهتك  معوقات  هناك  هل 

للعرض؟
مسألة اإنتاج، فعى الرغم من أنه أفضل من السنوات اماضية، فإنه 
مع زيادة أسعار الخامات فكأن شيئا م يكن، باإضافة إى أنني أجد 

أي  ي  يواجهوها  م  بصعوبات  مرون  امخرجن  تجعل  أنها  بالتأكيد 
التي  والخرة  والوعي  الثقل  تعطيك  لتخطيها  آخر، ومحاولتك  مكان 
إنتاجية أخرى، باإضافة اعتادها عى  قد ا تكتسبها من أي جهة 

تقديم كل التجارب الجدية وامختلفة.
الجماهرية  الثقافة  لمسرح  متابعتك  خال  من 

يواجهها؟ الي  المشكات  أهم  هي  ما 
مكان  أي  مهرجان ي  يوجد  فا  امواعيد،  تحديد  الكرى ي  امشكلة 
أيام،  بخمسة  قبلها  موعده  الفرق  يبلغ  حجمه  كان  مها  العام  ي 
اأسعار  بزيادة  مقارنة  فاميزانيات ضعيفة  اإنتاجية  امشكات  أيضا 
أنا  أيضا  قوي،  مرحي  عرض  بتقديم  مطالب  أنني  حن  ي  الكبر 
التي تقوم بها نوادي امرح أنها ترك  النسبي  التمثيل  ضد فكرة 
هناك  أن  حن  ي  للمشاركة  يؤهلها  فني  قدر  عى  ليست  عروضا 
تحرم  النسبي  بالتمثيل  التزامهم  ولكن  آخر  مكان  ي  أقوى  عروضا 
من امشاركة، فعى سبيل امثال هناك أربعة عروض ي أسيوط جيدة 
ولكن  جيدة  عروض  بها  ليس  قنا  أن  حن  ي  فقط  عرضان  فيخرج 
لأقاليم  النسبي  التمثيل  يلغى  أن  فأمنى  منها عرضان،  يخرج  أيضا 

وتعتمد امشاركة للعروض امتميزة مها كان عددها ي اإقليم.
القادمة؟ للفرة  طموحاتك  هي  ما 

أن أبدأ بإحداث تغير ي الفن امقدم بالثقافة الجاهرية، ومحاولة 
الفكرة  إنها  للتجريب حيث  الشباب  امخرجن  نفوس  الجرأة ي  بث 
وليس  جديد  هو  ما  كل  لتجريب  امرح،  نوادي  عليها  تقوم  التي 
الخروج  أستطيع  أن  أمنى  عام  الدرجات، وبشكل  البحث عن  فقط 
الخروج بشكل إخراجي جديد نعمل من خاله،  أو  مدرسة جديدة 
العروض  تقديم  وهو  حاليا  عليه  أعمل  الذي  مروعي  وهذا 
مستوى  عى  حتى  قدم  عا  ماما  مختلف  بشكل  لكن  اموسيقية، 

العام، ولكن تواجهني صعوبة ي الحصول عى جهة إنتاجية.

قام  تجارة  بكلية  طالب  بكري  مؤمن 
كغره  ااسكتشات،  من  عدد  بتقديم 
يعرف  يكن  لم  الجيل  هذا  أبناء  من 
أصدقاءه  يتابع  فكان  المسرح،  هو  ما 
قرر  حى  الهندسة،  كلية  مسرح  فريق 
التقى  ثم  الروفات  بحضور  يشاركهم  أن 
بدوره  قرر  الذي  حسن  إبراهيم  بالمخرج 
على  فتتلمذ  وتدريبه،  به  ااستعانة 
في  مساعد  كمخرج  وأشركه  يديه 
الثقافة  مسرح  فكان  العروض،  بعض 
من  قرر  حيث  جديدة  بداية  الجماهرية 
للمرة  فشارك  اإخراج  تجربة  خوض  خاله 
يحالفه  لم  لكن  الماضي  العام  اأولى 
مرة  يشارك  هو  وها  للتصعيد،  الحظ 
السبعة«..  اأيام  »كوميديا  بعرض  أخرى 
مؤمن  المخرج  مع  المهرجان  لنشرة  وكان 
اللقاء. هذا  بكري 
حوار:  روفيدة خليفة
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ممدوح امرى هبه العطار

.. هاملت 
الجزة  ثقافة  قصر  على  مختلفة  برؤية 

للمهرجان  التاسعة  الليلة  في 
المسرحية  اأقاليم  لفرق  الختامي 
والذي   43 ال،   دورته  في 
وحى   16 من  الفرة  في  يقام 
أحد  مع  تلتقون  رمضان   27
»هاملت«  العالمي  المسرح  روائع 
شكسبر  وليم  اإنجلزي  للكاتب 
سامح  الشاب  المخرج  إخراج  ومن 
مسرح  على  وذلك  بسيوني  
 . الجزة  ثقافة 
والي  هاملت  مسرحية  وُتعد 
السادس  القرن  في  ُكتبت 
الراجيدية  المسرحيات  من  عشر  
جدًا  واسعًة  شهرًة  نالت  الي 
من  تعتر  بل  العالم،  حول 
شكسبر،  وليم  مسرحيات  أهم 
وإعادة  وإنتاجها  تمثيلها  وتم 
أنها  إذ  المرات،  آاف  طباعتها 
شكسبر  وليم  مؤلفات  أطول 
اإنجلزي  اأدب  في  تأثرًا  واأكر 
الكاسيكي  اأدب  من  وُتعتر  ككل 
شكسبر  استقى  وقد  العالمي، 
قالها  رواية  من  المسرحية  حكاية 
غراماتيكوس. ساكسو 

هي  تلك  أكون،  ا  أو  »أكون 
التساؤل  هذا  فعر  المسألة« 
المسرحية  بطل  لسان  على 
والي  المأساة  صاحب  هاملت 
من  مسموم  بسيف  غدًرا  طعن 
يقدمها  جديدة  رؤية  خال 
أحد  بسيوني  سامح  الشاب  المخرج 
وخريج  الحالى  الجيل  مخرجي  أهم 
عرضًا  لنا  ليقدم  الفنون،  أكاديمية 
خاله  جمع  ومبهًرا  متماسكًا  فنيًا 
والتقنية  والفنية  الرؤية  وضوح 
حامد  محمد  الناقد  وصف  حسب 
 . السامونى 
مع  حواًرا  المهرجان  لنشرة  وكان 
المسرحي  العرض  أبطال  أحد 
أدوارهم  طبيعة  حول  هاملت 
مسرح  مع  تجربتهم  بالمسرحية 
 . الجماهرية  الثقافة 

سمية أحمد

الجاهرية  والثقافة  هاملت  بعرض  أشادت  الدايم  عبد  إيناس  عبدالله:   وفاء 
»موطني«

والذي  جرترود«،  »املكة  دور  بأداء  تقوم  والتي  عبدالله   وفاء  الفنان  وقالت 
والتي  الخائنة  الزوجة  وهي  اأول  الجزء  لجزئن  بسيوي  سامح  امخرج  قسمه 
تساعد ي قتل زوجها، والشق الثاي وهو شخصية اأم الحنونة والتي تخى عى 
إخراجية  رؤية  وجه  من  اام  جرترود  دور  بتمثيل  أقوم  »أنا  الجنون   من  ابنها 
إنقاذ  من  تتمكن  لي  الحنونة  الطيبة   اأم  أنها  وبن  السلطة  بن  ما  مختلفة 

امملكة« .
من خالها  والتي حصلت  الجاهرية  بالثقافة  عملها  منذ  أنه  عبدالله  وأضافت 
الجاهرية تشهد طفرة جديدة ي اآونة  الثقافة  الجوائز  »ان  العديد من  عى 
الدايم مشاهده عرض  ايناس عبد  الدكتورة  الثقافة  اأخرة اسيا حضور وزيرة 
هاملت بعدما سمعت عنه بأنه عرض جيد، والتي أشادت به كثراً، هذا باإضافة 
الدكتور  الهيئة  رئيس  ومحاولة  الجاهرية  الثقافة  بعروض  مؤخرًا  ااهتام  إى 
أحمد عواض لتذليل الصعاب، بالرغم من بعض اأمور اإدارية التي تحاول إعاقة 
اأعال الفنية.. ولكن يبقى هناك أمل كبر ي عودة الريادة للثقافة الجاهرية«

وأكدت وفاء عبدالله أنها أحد أبناء الثقافة الجاهرية حيث قالت  »أنا أعتر أن 
الثقافة الجاهرية موطني الذي نشأت وتعلمت فيه وكان أول عمل ي بالثقافة 

الجاهرية سنة 1994ي مرحية مسافر ليل ي دور عامل التذاكر.
وفاء عبدالله هي مخرجة مرح ممثلة مؤلفة وخريجة معهد موسيقي عربية، 
امرحية  اأعال  من  العديد  ي  وشاركت  الجاهرية  الثقافة  أبناء  أحد  وهي 
الحرة  الفرقة  أحد  بتدشن  وقامت  ليل، وساحرات سام، وهاملت،  ومنها مسافر 
وامستقلة فرقة » صوت بادي »، كا قامت بالتمثيل ي العديد من امرحيات 
أفضل  جائزة  ومنها  الجوائز،  من  العديد  عى  وحصلت  للمرح،  الفني  بالبيت 
»فرصة  عرض  عن  مرحية  افاق  مهرجان  واخراجها  تاليفها  ديودراما   عرض 
بعرض  الهوسابر  مرح  القاهرة  مهرجان  مرحي  تأليف  أفضل  جائزة  تانية«، 
ملتقي  خاص  وتكريم  ممثلة  وأفضل  اخراج  وأفضل  عرض  أفضل  صور«،  »البوم 
الفتاة العربية بعرض »عروستي » جائزة أفضل ممثلة بامهرجان الختامي للثقافة 
ممثلة  أفضل  بسيوي،  سامح  إخراج   « سام  »ساحرات  عرض  عن  الجاهرية 

مهرجان الساقية دورته العارة بعرض »اأيام امخمورة«. 
هبه العطار : العمل مع سامح بسيوي مختلف وجعل لقصور الثقافة وجه أخر   

قالت الفنانة هبة العطار أنها ليست امرة اأوى التي تقوم بدور املكة جرترود 
أقوم  فانا   «  :، واإخراج  الرؤية  حيث  من   ، ماماً  مختلف  امرة  هذه  ي  ولكن 
 ، الفنانة وفاء عبدالله  أتقاسمها مع  والتي  الشخصية  الرير من  الجزء  بتجسيد 
أنه جعل لقصور  ، حيث  العمل مع امخرج سامح بسيوي مختلف ماماً  كا أن 

الثقافة شكل أخر ، كاأعال ااحرافية، واستفدت منه بشكل  كبر » .
فقد   املكة جرترود  دور  فيها  التي قدمت  اأوى  امرة  ليست  » هذه   : وتابعت 
قدمتها من قبل ي مرحية نساء شكسبر والتي حصلت عليها عن جائزة أفضل 
ولكن ي هذه   ، الريف  نور  الفنان  دورة  للمرح  القومي  امهرجان  ي  ممثلة 

امرة أقدمها بشكل مختلف ورؤية فنية مختلفة » . 
وأضافت العطار : » أنا من أحد أبناء الثقافة لجاهرية وقد عملت بها منذ عام 
98 ، والتي تشهد تطوراً كبراً ي الفرة اأخرة اسيا الدعم الدائم الذي يقدمة 
الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة ونائبة الفنان هشام عطوة ، والذين م يتأخروا 

عن تقديم كل الدعم للفرقة وللعرض ». 
الثقافة  مرح  خال  من  الجوائز  من  العديد  عى  العطار  هبة  ووحصلت 

الجاهرية ومنها جائزة أول قوميات عن عرض أحدب نوتردام   قومية البحرة 
إخراج خالد توفيق وجائزة أول قوميات عرض منن أجيب ناس إخراج أحمد عبد 
إخراج سيد هنداوى  امحمودية  لفرقة  »نقول«  أول قصور عرض  الجليل وجائزة 
وأخرا عى  غنيم  امقصود  عبد  »إخراج  امرعب  »مولد سيدى  وجائزة عن عرض 
جائزة بامهرجان القومي للمرح عن عرض »نساء شكسبر إخراج محمد الطايع. 
 ، الشابة  الطاقات  لكل  الكبر  امتنفس  هي  الجاهرية  الثقافة  امري:  ممدوح 

ولدى ثقة كبرة ي القيادات الحالية 
هاملت  عم  كلوديوس«  املك   « شخصية  امري  ممدوح  الفنان  لنا  يقدم  فيا 
وسبب مأساته فقتل أباه وخانه واستوى عى العرش، وُيقرر هاملت اانتقام منه. 
ملئيه  امرات  أاف  قدمت  والتي  كلوديوس  املك  شخصية  أن  امري  ويقول 
دور  فيتقمص  »اماسكات«  بارتداء  يقوم  فهو  امختلفة  واأحاسيس  بالتناقضات 
امخلص ليخفى وراءه قناع الزيف والغش والتآمر والوحشية امفرطة، كا يتصنع 
اإخاص ى محاولة استجداء الله ليغفر له ذنبه ي القتل والغش وااستياء عى 

عرض امملكة . 
أما عن الثقافة الجاهرية فيقول مرى : » أن الثقافة الجاهرية هي امتنفس 
طريق  عن  الفن  لعام  الدخول  تستطع  م  والتي   ، امواهب  أصحاب  لكل  الكبر 
، وغرس  الجاهري  الوعي  لتحريك  القومية  اأدوات  أداة من  ، وأنها  اأكادمية 
القيم القومية والوطنية ، والتي مكن استثار بشكل جدي لهذه الطاقات لخلق 
امجتمعي عن طريق طرح  الوعي  وتنمية  امجاات،  امبدعن ي شتى  من  جيل 

ومناقشة القضايا الوطنية والتفاعل ااجياي مع البيئة امحيطة . 
وتابع : » أنا أعمل بالثقافة الجاهرية منذ أكر من 35 عاماً وكان بداياي مرح 

الجامعة وحصلت عى العديد من الجوائز من خالها« . 
فقدان  هي   «  : قال  الجاهرية  الثقافة  فناي  تواجه  التي  التحديات  أكر  وعن 
واقع  إى  تتحول  أن  والتي يجب   ، اأوراق  تظل حبيسة  التي  واأهداف  الجدية 
حي وملموس حتى نؤمن بها ، ويجب أن تصل الثقافة الجاهرية إى أكر قاعدة 
من الجاهر، كا تحتاج إى استثار حقيقي لكل الطاقات اموجودة » ، مضيفا 
بالهيئة  قيادات  لوجود  وذلك   ، إيجابية  بوادر  هناك  اأخرة  الفرة  ي  أنه   «  :
وهموم  مشكات  حقيقية  دراية  عى  وهم  الفنانن   من  الثقافة  لقصور  العامة 
الثقافة الجاهرية ، فنحن م نعد نريد موظفن يغرقوننا بالروتن والبروقراطية 
باإيجاب  يعود  ما  الثقافية  واأقاليم  امواقع  مختلف  اأنشطة  ترجع  أن  عى   ،
التواصل  عى  قادر  جديد  جيل  وخلق  عام  بشكل  امحيطة  والبيئة  امجتمع  عى 

واابداع« 
ومابس   ديكور  بسيوى،  سامح  إخراج   وليم شكسبر،  تأليف    ، هاملت  عرض  
موسيقى   إعداد  ميزو،  محمد  درويش،استعراض   وليد  ،إضاءة   الله  عبد  وائل 

أحمد لطفى 
العرض من بطولة  فرقة قر ثقافة الجيزة  : ممدوح امرى »املك كلوديوس«، 
أمر عبد الحميد »ايرتيث«، محمود نجيب »يولونيوس«، وفاء عبد الله » املكة 
 ،« »هاملت  هشام  امنعم  عبد   ،« جرثرود2  املكة   « العطار  .هبة   »1 جرثرود 
آاء أرف »أوفيليا 1«، نرمن عبد امنعم »أوفيليا 2«، يوسف عادل »هوراشيو«، 
»روزتكرانتس«،  أمن  أندرو  »مارسيليوس«،  خالد  أحمد  »برناردو«،  شداد  متوى 

حسام الطحان« جيلدنسترن«، مجدى عبد الحميد  »حفار القبور«.
مدير اانتاج  محسن حامد ، مرفو امرح  »باسم القرموط، نادر منجى، هبة 
الفنية  الشئؤن   ، وقاد  هدى  بالفرع   الفنية  الشنؤن  العطار«،  جيهان  العطار، 

باإقليم  باسم يوسف.
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أشارك  أن  شرف  بسيوني:  سامح 
الجماهرية بالثقافة  باإخراج 

ي  العرض  تنتج  التي  الفرقة  مرح  حسب  العرض  وأقدم  أكر، 
القاهرة أو اإسكندرية فقط.

بالثقافة  الفرقة  أن  هي  اأخرى  الهامة  الفروق  من  أنه  كا 
يكونوا  أن  ي  ترغب  الذين  امخرجن  ترشح  التي  هي  الجاهرية 
هو  الفرقة  فمدير  للمرح  الفني  البيت  أما  عنهم،  امسئولن 
ا؛  أم  امرح  عى  تجربته  امخرج  يقدم  أن  ي  القرار  صاحب 
متمكن  مخرج  عن  ستبحث  فرقة  كل  أن  أفضل  اأول  فااختيار 

اختياره.
كل  يجلس  أن  السهل  فمن  وامشكات  اانتقادات  بخصوص  أما 
ا  بالفعل  ولكنني  وعراقيل  مشكات  واجه  إنه  ليقول  شخص 
أتحدث بهذه الطريقة، بل إنه من خال تجربتي ي الهيئتن ففي 
قصور الثقافة الخطوات امتبعة إنتاج العروض أفضل وأرع ما 
ااختيار  فعندما سيكون عي  للمرح؛  الفني  البيت  عليه ي  هي 
عرض  إخراج  قررت   2005 ي  فمثا  أرع،  الثقافة  قصور  ستكون 
ي البيت الفني ظل خمسة أشهر حتى تم إنتاجه ي حن أن عرضا 

آخر ظل شهرا واحدا لينتج بقصور الثقافة.
يأخذ  يعد  م  الجاهرية  الثقافة  مرح  أن  الحقيقية  فامشكلة 
حقه كا كان ي السابق، وم يعد يخرج فيه أساء كبرة وأساتذة 
الدكتورة  بوجود  متفائل  ولكنني  قبل،  من  يحدث  كان  كا  كبار 
رئيس  عواض،  أحمد  والدكتور  الثقافة،  وزيرر  الدايم،  عبد  إيناس 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، وامخرج امرحي هشام عطوة نائب 

رئيس الهيئة ي مواقعهم الجديدة.

بمسرح  الجديدة  التجربة  هذه  عن  حدثنا   -
اأعمال  عدد  هي  وما  الجماهرية..؟  الثقافة 

الثقافة..؟ قصور  مسارح  على  قدمتها  الي 
ي البداية، فأنا سعيد مشاركتي مهرجان قصور الثقافة، أنه أقدم 
مهرجان مرحي ي مر؛ فيرفني أن أشارك ي مهرجان كان من 
ضمن امشاركن ي فعالياته أساتذة امرح واإخراج الكبار ومنهم 
قبل  الجاهرية  بالثقافة  عملن  قبل  من  وقدمت  أردش،  سعد 
سام”  و”ساحرات  “فاوست”  مرحية  وها  لـ”هاملت”  تقدمي 

وفاز العرضان مركز أفضل عرض مرحي عى مستوى الجمهورية.
الكاسيكية  المسرحيات  من  »هاملت«   -
ردك  وما  اختيارها..؟  قررت  لماذا  القديمة.. 
النصوص  من  أنها  من  يقال  أن  يمكن  ما  على 
والطرق  الرؤى  من  بكثر  عالميا  قدمت  الي 
يقدم  أن  يمكن  جديد  ا  تجعل  أن  يمكن  الي 

بها..؟
جدا،  العظيمة  الكاسيكيات  من  أنه  “هاملت”  اختيار  قررت 
من  أنها  كا  العامي،  امرح  أمام  مقرون  نحن  الحقيقة  وي 
امرحيات التي تحمل ي طياتها قضايا إنسانية ا موت، وبالنسبة 
هي  وإما  جديد،  بها  يوجد  ا  أنه  يعني  ا  فهذا  عاميا  لتقدميها 
من النصوص الصعبة التي ا يجيد تقدمها سوى مخرج قادر عى 

تقدميها بحرفية، وأن يكون قادرا عى تقدمها بشكل صحيح.
»يوم  مسرحية  حاليا  إخراجك  من  يقدم   -
كما  للمسرح،  الفي  البيت  إنتاج  جدا«  معتدل 
بن  الفروق  هي  ما  »هاملت«..  بإخراج  قمت 
ردك  وما  نظرك..؟  وجهة  من  اإنتاج  جهي 
الثقافة  لقصور  توجه  الي  اانتقادات  على 

العروض؟ إنتاج  أثناء  المخرجن  عرقلة  حول 
للمرح؛  الفني  البيت  من  أهم  الجاهرية  الثقافة  ي  تجربتي 
فهو مكان يجعلني أفعل فيه الفن الذي أريد تقدمه مع اختياري 
للمكان الذي أريد أن أقدم فيه هذه التجربة، أشخاص متعطشن 
احراي  مكان  فهو  للمرح  الفني  البيت  أما  لهم،  الفنون  لتقديم 

في  تحدث  إيجابيات  ترى  هل  آخر  صعيد  على   -
الهيئة؟ على  للقائمن  تحسب  اأخرة  اآونة 

مدير  حسان،  عادل  امرحي  امخرج  بن  تعاون  حاليا  يحدث 
لعقد ورش  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة  الشباب”  فرقة “مرح 
وامنتمن  العاملن  للفنانن  امرحية  امجاات  كل  ي  مرحية 
اإيجابيات  من  أجده  تعاون  وهو  الجاهرية،  الثقافة  مرح 

امهمة والرائعة.
تغير  تم  المسرحية،  الورش  عن  بالحديث   -
ليكون  المسرح  بنوادي  المخرجن  اعتماد  طريقة 
تعطى  مسرحية  ورش  حول  منصبا  ااعتماد 
ستكون  الورش  هذه  ترى  هل  للمخرجن.. 
ااعتماد  لتغير  طريقة  مجرد  أم  لهم  إيجابية 

جدوى؟ دون 
ولي  وسلبيات،  إيجابيات  له  يكون  أن  مكن  تغير  كل  بالتأكيد 
من  الورش  امدربون ي هذه  يكون  أن  يجب  التجربة  تنجح هذه 
طه،  وأحمد  العزيز،  عبد  عاء  كالدكتور  التدريب  ي  امتخصصن 
أن  بالفعل، كا  امخرجن وتعلمهم  لهؤاء  وأساء أخرى ستضيف 
تكتمل  تجعلها  التي  هي  الفكرة  لهذه  الصحيحة  التنفيذ  طريقة 
غر  جديدة  اعتاد  طريقة  مجرد  تجعلها  أو  صحيحة،  بطريقة 

ناجحة.

في  تخرج  مسرحي،  ومخرج  ممثل 
المسرحية  للفنون  العالي  المعهد 
من  الكثر  قدم  واإخراج،  التمثيل  قسم 
في  ويشارك  إخراجه،  من  المسرحيات 
اإقليمي  للمسرح  الختامي  المهرجان 
»هاملت«  لمسرحية  بإخراجه   43 الدورة 
السطور  في  الجزة.  ثقافة  قصر  لفرقة 
لنشرة  بسيوني  سامح  سيتحدث  القادمة 
الثقافة  بمسرح  تجربته  عن  المهرجان 
»هاملت«  لنص  واختياره  الجماهرية، 
عما  سيتحدث  وأيضا  إخراجه،  بالتحديد 
جيدة  بخطوات  تبشر  إيجابيات  من  لمسه 
العريق. المسرح  لهذا 
حوار:  سلوى عثان
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جنوة« من  واد  »محاكمة 
جديد  ورهان  بالتمز  حافل  تاريخ  البحرة  قومية 

قسم  جميلة  فنون  بكالوريوس  زبادي..  اليزيد  أبو  محمد  أمن 
السن 31.. ممثل منذ عام 2012، سابقة اأعال  رسوم متحركة.. 
وجهان لعملة واحدة - عنر امجانن - مسافر ليل - الفيل يا ملك 
الزمان - منن أجيب ناس - القطة العميا - عربة هوراشيو - رطل 
العرض  وهذا  جنوة.  من  واد  محاكمة   - نوتردام  أحدب   - لحم 
وأسبابه  ونشأته  الديني  التطرف  وهي  جدا  مهمة  قضية  يتناول 

ودور أوروبا ي نر فكرة اإرهاب الديني وتطويعه مصالحهم.
امرحية  البحرة  فرقة  ي  ي  بطولة  أول  تجربة  مثل  العرض 
القومية العريقة، وتحٍد كبر ورف ي أن أكون بطل هذا العرض، 
فوزي  وأستاذ  البنا  محمد  أستاذ  من  كل  خرات  من  أتعلم  فأنا 
سعد  والعظيم  الخوي  سعيد  وأستاذ  الحداد  عي  وأستاذ  درويش 
عبد الحليم، وامبدع أستاذ أحمد عبد الجليل فهو يعد مدرسة ي 
الرف  وي  العظاء  من  أجياا  وأخرج  والتمثيل  والفن  اإخراج 

أنني من تامذته وأنني أتعلم من طاقته الجبارة.
دوري “كولومبس” دور مركب فيه تفاصيل كثرة وتتمركز صعوبته 
ي  ورحلته  وفردناندو  بإيزابيا  وعاقته  بها  مر  التي  النقات  ي 
إقناع كل امكذبن بحلمه أن يقتنعوا برحلته وأنه أثبت أنهم هم 
امظلم  وعلمهم  بثقافتهم  العربية  الهوية  طمثوا  وأنهم  اإرهاب 

وأخدوا أفضل ما ي العرب وأعطوهم أسوأ ما فيهم.
ي  امرح  مجال  أعمل  موسيقي:  وموزع  ملحن  غنيم..  عاء 
أكر  أول  مركز  عام2000 حصلت عى  منذ  والخاص  العام  القطاع 
- هدى  لحكيم  اأغاي  بعض  لحنت  امرح،  مهرجان  مرة ي  من 
الباسط حمودة.. عملت  الفتاح الجريني - وعبد  - جواهر - عبد 

الجليل أكر من عمل فني  مع اأستاذ امخرج الجميل أحمد عبد 
وتم عمل  بيننا،  مكثفة  بعد جلسات عمل  الجاهريه  الثقافة  ي 
عن  أما  الجاهر..  إعجاب  تنال  أن  أمنى  طابع خاص  ذي  ألحان 
“محاكمة واد من جنوة “ عملت أكر من جلسة عمل بيني وبن 
اأستاذ ماهر امؤلف ي وجود اأستاذ أحمد عبد الجليل وحرصنا 
الشديد عى أن األحان والتوزيع يكونا قريبن للشكل الغري مع 
ي  الصعوبة  بالغة  النقطة  هذه  وكانت  العري.  بالطبع  ااحتفاظ 

العرض..
جدا  سعيد  فقال:  اممثلن  أحد  وهو  النار  عبد  أحمد  عن  أما 
بالعمل مع مخرج كبر بحجم أستاذ أحمد عبد الجليل فهو الذي 
بالوقوف عى  أحلم  تحقيق حلمي أول مرة فكثرا كنت  أتاح ي 
أفعلها،  أن  الثقة  وأعطاي  ودعمني  شجعني  وقد  امرح  خشبة 
ودوري ي “محاكمة واد من جنوة “ أظن أنه لن يكون آخر دور 

مع فرقة قومية البحرة..

سعد عبد الحليم مخرج منفذ العرض وأحد مؤسي الفرقة وأحد 
مجمع  عى مرح  يوما   1٥ مدة  العرض  تقديم  تم  قال:  أبطالها 
امؤمرات بدمنهور ودار اأوبرا وسوف يشارك بامهرجان يوم 11/ 
٦ لهذا العام القصة تدور حول أمجاد العرب وفضلهم عي الغرب 
فرقة  خال  من  اأحداث  وتتضارب  اإيجابيات  عنهم  نقل  الذي 
الوراء.. العرض تجربة جديدة  مرحية متجولة تعود بالتاريخ إى 

مع شباب الفرقة الواعد ونتمنى حصد الجوائز بامهرجان. 
والجدير بالذكر أن الفرقة قد قدمت مجموعة من العروض امهمة 

- سمر  امقصود غنيم  - عبد  الوزير  واعدين مثل حسن  مخرجن 
زاهر - فؤاد عبد السام - عي عبد الرحيم - إميل جرجس - هشام 
الفرقة  تلك  قدمتها  التي  العروض  ومن  العدل..  سمر   - جمعة 
 - الغري  الر   - أيوب  يا صر   – عنرة  - ماعيب  الزوبعة  العريقة 
البطل - بلدي يا بلدي - جحا باع حاره - أهرامات للبيع - اللص 
امجنون  سعدون   - الشحاتن   - امرعب  سيدي  مولد   - والكاب 
اللعب   - أنا حر   - الزيبق  - عي  كريم  - محمد  الحشاشن  أمر   -
 - عقله  فقد  الذي  امحقق   - السجن  خارج  القاتل   - اممنوع  ي 

الهافيت - رطل لحم..

فوزي درويش مخرج معتمد منذ عام 1985.. عضو فرقة البحرة 
فرقتي  وأسس  والرياضة  الشباب  مع  عمل  امرحية..  القومية 
القومية  امعسكرات  من  الكثر  ي  وشارك  الفنون  ومركز  الطائع 
امرح  بفريق  تونس  إى  السفر  الجوائز..  من  الكثر  وحصل عى 
بإذاعة  معتمد  ممثل  مر..  طائع  لتمثيل   2000 عام  للطائع 
التلفزيونية  اأعال  بعض  ي  امشاركة  اإسكندرية..  وتلفزيون 
امرية من اإنتاج اأردي.. مخرج منفذ وممثل للكثر من أعال 
التي يتم  الفرقة.. دور امدعي مرحية “محاكمة واد من جنوه” 

عرضها بامهرجان.

اجتاعية  خدمة  بكالوريوس  عى  حصلت  رمزي:  نورهان  قالت 
خريجة  امرحية،  للفنون  العاي  بامعهد  الثانية  بالفرقة  وطالبة 
الحرية لإبداع باإسكندرية شاركت ي أكر  استوديو اممثل مركز 

أباظة  وجيه  المرحوم  أنشأها  الي  اأم  للفرقة  امتداد  فهي   1964 منذ  الثقافية  الريادة  لها  القومية  البحرة  فرقة  كانت  طالما 
الرحيم  عبد   - مدبولي  المنعم  عبد  أمثال  وقتها  مصر  فناني  من  المخرجن  كبار  لها  واستقدم  آنذاك  للبحرة  محافظا  كان  عندما 
وكان  الكثر،  وغرهم  مطاوع  هاني   - السام  عبد  حسن   - صايغ  روبر   - عيد  كمال   - توفيق  محمد   – نشاطي  فتوح   - الزرقاني 
لآن. حينها  من  جدا  كثرة  جوائز  الفرقة  حصدت  وقد  الفرقة  نجاحات  استمرارية  في  دوره  الخولي  فهمي  للمخرج 

من  واد  "حكاية  وأخرا  ناس"  أجيب  و"منن  قمر"  يا  ليل  يا  "آه  الفرقة  مع  قدم  فقد  الجليل،  عبد  أحمد  اأستاذ  المخرج  عن  أما 
وعن  المسرحية.  الفنون  أكاديمية  مسرح  على  سيقام  والذي  الجماهرية  الثقافة  مهرجان  فعاليات  ضمن  سيشارك  الذي  جنوة" 
اللقاءات.. هذه  لنا  كان  العرض  جواء 

شياء ربيع

سعد عبد الحليم د. سيد اإمام امن ابو اليزيد
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اأوى  امرة  من عرض مرحي ومن ضمنهم عروض أطفال، وهي 
ي للعمل مرح الثقافة الجاهرية.

جديدة  تجربة  قالت:  جنوة  من  واد  بـ”محاكمة  تجربتها  وعن 
تاريخ وثقل فني مثل اأستاذ  ومسئولية كبرة من مخرج صاحب 
ي  الوحيدة  النسائية  البطولة  أقدم  وأنا  خاصة  الجليل  عبد  أحمد 
العرض؛ حيث أقدم بالفصل اأول من امرحية دور املكة إيزابيا 
العرب  خرات  عى  السيطرة  ي  رغبة  لديها  قوية  ملكة  وهي 
ورجالهم  نسائهم  وأر  بادهم  عى  زوجها  هجات  طريق  عن 
وثرواتهم ولديها معركة أخرى مع زوجها الذي يريد السيطرة عليها 
بالتفكر الديني الذي يريد تعميمه عى الباد هو والكهنة وتوافق 

عى مويل مروع البحار كريستوفر كلومبس ي النهاية.
املكة  ابنه  جوفانا  شخصية  أقدم  امرحية  من  التاي  الفصل  وي 
حكم  من  اإفات  ي  البحار  مساعدة  وتحاول  الجنان  تدعي  التي 

اإعدام.
واختتمت نورهان حديثها: أمنى إعجاب الجمهور بالعرض، خاصة 
بها،  مررنا  حديثة  فرة  تشابه  قدمة  فرة  عى  الضوء  يسلط  أنه 
الذي  الجليل  عبد  أحمد  امخرج  ظن  عند حسن  أكون  أن  وأمنى 

أضاف ي عى امستوين الفني واإنساي.

فصحى  شاعر  أنا  قال:  حسن  ماهر  الصحفي  والكاتب  الشاعر 
كثرة  ومرية  عربية  صحف  بن  تنقلت  صحفي  وكاتب  باأساس 
العري  ومجلة  اللندنية  والحياة  اأوسط  والرق  القدس  منها 
الناري  العري  وجريدة  لها  إصدار  أول  ي  والدستور  الكويتي 

عاما   14 منذ  اليوم  امري  وأخرا  الجديدة  الثقافة  ومجلة 
عدة  دواوين  وي  اليوم،  امري  ي  والراث  الثقافة  قسم  ورئيس 
من  للمرح  الشعر  كتابة  بدأت  وقد  كثرة،  جوائز  عى  وحصلت 
ولكن  مرحيات  عر  من  أكر  أشعارا  وكتبت  الثانينات  أواخر 
داريو  مؤلفها  أن  إرهاقا  أكرهم  كانت  جنوة”  من  واد  “محاكمة 
نفس  أشعار عى  تقديم  الروري  من  وكان  نوبل  فو حاصل عى 

امستوى وعى درجة من الوعي بثقافة وتاريخ تلك الحقبة.
الجليل: هو »اموسوس«  امخرج أحمد عبد  وأشار حول عمله مع 
الذي ينشد الكال ي عمله وهو حريص عى اسمه وتاريخه وهو 
الوعي  الجوائز ويلعب دورا معرفيا مها حيث أشاع فكرة  مخرج 
وقصور  وبيوت  والركات  والجامعات  امدارس  ي  ودوره  بامرح 

الثقافة ومهرجانات امرح وغرها.

أستاذ مساعد  العرض يشغل موقع  اإمام دراماتورج  الدكتور سيد 
امرحي  والنقد  الدراما  قسم   - امرحية  للفنون  العاي  بامعهد 
النوعية  الربية  بكليات  امرح  شعبة  ي  للتدريس  وينتدب   -
اآداب جامعة  بكلية  الشيخ، وقسم امرح  بجامعتي طنطا وكفر 
عن شمس، وجامعة القاهرة، وهو حاصل عى ماجستر ي الدراما 
والنقد امرحي بتقدير امتياز وحاصل عى دكتوراه فلسفة الفنون 
النقدية  امؤلفات  من  الكثر  وله  الرف،  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير 

والرجات والنصوص امرحية.
وبصفته دراماتورجيا أعاد كتابة كثر من النصوص امرحية ومنها 
لـ»لويجي  الرابع«  و»هري  جينية«  »جان  تأليف  »الخادمات« 

العرض  هذا  وعن  الحكيم.  توفيق  تأليف  و»براكسا«  برانديللو« 
الثقافة  لعبته  الذي  الدور  إبراز  هو  غري  كان  اإمام:  يقول 
والعربية ي اأندلس ي تطوير الفكر اأوروي وتحريره من عوامل 
اإشارة  الوقت  وبنفس  الوسطي،  العصور  ي  سادته  التي  التخلف 
حتى  الهزائم  لتواي  أدى  ما  العربية  الحضارة  انهيار  أسباب 
العمل هو  والغرض من  الخامس عر،  القرن  أواخر  عليها  القضاء 
الثقافية  الفجوة  إبراز  وأحداثها  الحقبة  تلك  عى  الضوء  إسقاط 
امعادلة  موازين  ي  النظر  وإعادة  اأحداث  تلك  عن  الناتجة 
لتلك  اأوى  الرارة  يرز  العرض  فهذا  انقلبت،  التي  الحضارية 
الراهن  بالوضع  مساس  من  بها  ما  اأحداث  طرح  ويتم  الفجوة 

ومحاولة سد واجتياز تلك الفجوة..
مرحية  عن  مأخوذة  جنوة”  من  واد  “محاكمة  عرض  أن  يذكر 
 1997 ترجمته  ومت  فو  لداريو  ومشعوذ  سفن  وثاث  إيزابيا 
للمرجمة ماري إلياس عن سلسلة نوبل لدار النر العرض بطولة 
البنا، عي  زايد، محمد  نور رمزي، محمد  اليزيد،  أبو  كل من أمن 
النار،  عبد  أحمد  امنعم،  عبد  مصطفى  درويش،  فوزي  الحداد، 
إسام بحراوي، ومجموعة من شباب الفرقة، مخرج منفذ سعد عبد 
أشعار  غنيم،  عاء  ألحان  إسحق،  محمود  مساعد  مخرج  الحليم، 
موسيقي  تنفيذ  ناموري،  خالد  استعراضات  تصميم  حسن،  ماهر 
أحمد  ديكور  تنفيذ  توفيق،  سارة  ومابس  ديكور  الحداد،  محمد 

فرفور، دراماتورج سيد اإمام، إخراج أحمد عبد الجليل.

نور رمزي ماهر حسن فوزي درويش
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يجب الفنان  الجليل:  عبد  أحمد 
مجتمعه قضايا  مع  يتفاعل  أن 

الجماهرية  الثقافة  مخرجي  من  واحدا  تعتر   -
كانت  فمى  المكان..  هذا  في  المخضرمن 
تاريخك  في  كام  رقم  العرض  وهذا  بدايتك؟ 

الفي؟
هو  وهذا   ،1982 عام  مرحي  كمخرج  عروي  أوى  قدمت 
من  امرحيات  وكانت  التاريخ،  هذا  منذ   116 رقم  العرض 

إخراجي للقطاع العام والخاص والركات وقصور الثقافة.

تحديدا..؟ النص  هذا  اختيار  قررت  لماذا   -
ومحتال”  سفن  وثاثة  “إيزابيل  مرحية  عن  مأخوذ  النص  هذا 
لداريو فو، وقام الدكتور سيد إمام بعمل دراماتورج للنص ليصبح 

اسمه الجديد “محاكمة واد من جنوة”.
ولفت نظري أن النص يتحدث عن التطرف الديني ي فرة محاكم 
النص الضوء عى محاولة محاسبة فنان عى أن  التفتيش، وسلط 
أمام  ممثل  ي  اإعدام  تنفيذ  وقبل  الله،  إطاعة  عن  الناس  يلهي 
الجميع يطلب منه أن مثل ليتم العفو عنه، فيكشف هذا اممثل 
لطريق  واكتشافه  اأمريكتن  مكتشف  كولومبوس  حكاية  عن 
إرادة  وسلب  ااستعار  مساوئ  طياته  بن  النص  ويبن  التجارة، 
اموارد  لسلب  خلقها  تم  فكرة  ااستعار  أن  وكيف  الشعوب، 

والتجارة ي جميع اأشياء التي ا مت لإنسانية بصلة.
صلب  ي  اموجودة  واأخاق  القيم  أن  عى  العرض  يؤكد  كا 
وأن  انتهاكها وتشويهها،  يتم  البر،  بن  تسود  أن  اأديان ويجب 

هناك رجال دين يفتون لصالح مصالحهم الخاصة.

هذا  اخرت  أنك  على  يؤكد  السابق  حديثك   -
ومشكات  قيم  من  فيه  لما  تحديدا  العمل 
الوقت  في  العربية  اأوطان  منها  تعاني 
اختيار  عند  بذلك  تقوم  فهل  الحالي.. 

المسرح..؟ على  تقدمها  الي  النصوص 
ووطنه  مجتمعه  مشكات  مع  متعاطيا  الفنان  يكون  أن  يجب 
وأمته بالكامل بالتأكيد؛ فـ”امرحجي” الفاشل هو الذي ا يهتم 

بامشكات والقضايا اآنية.
الخاص،  القطاع  مرح  عى  كوميدية  عروضا  قدمت  أنني  ومع 
كثرة  أخرى  عروض  بإخراج  قمت  اآخر  الجانب  عى  ولكنني 
من أجل تقديم قضايا هامة تعنيني كمهموم بهذا الوطن بشكل 

خاص وبالعام بشكل عام.

بنوادي  الجدد  المخرجن  أن  في  رأيك  ما   -
بورش  بالتدريب  الفرصة  لديهم  سيكون  المسرح 

اعتمادهم..؟ متخصصة 
فالطريقة  امخرجن؛  اعتاد  الجديدة  الطريقة  هذه  مع  أنا 
مكن  مرحي  عرض  تقديم  خال  من  امخرجن  اعتاد  القدمة 

أن يكون هناك مساعدات قدمت لهم من بعض الفنانن اآخرين 

القدمة  بالطريقة  اعتاده  بعد  امخرج  هذا  وسيكون  مثا، 

بها،  عرضه  إخراج  به  امنوط  الفرقة  إدارة  يواجه  أن  يستطيع  ا 

إخراجها  وليس  العروض  إنتاج  إدارة  كيفية  هي  اأهم  فالقضية 

فقط.

م  اعتادهم  يتم  كان  الذين  امخرجن  أن  أقول  ما  عى  والدليل 

يتعلموا  م  أنهم  بعد  فيا  وااستمرار  النجاح  جميعا  يستطيعوا 

للجمهور؛  يقدم  كمنتج  إخراجه  بالكامل حتى  إنتاج عرض  كيفية 

امرحية  الورش  ما يجعل  اأول وهو  امقام  إدارجي ي  فامخرج 

هي اأقدر عى تقديم مخرجن واعن باإدارة واإبداع معا.

الثقافة  في  تراها  الي  المشكات  هي  ما   -
إعان  في  رأيك  هو  وما  الجماهرية..؟ 
العامة  الهيئة  رئيس  عواض،  أحمد  الدكتور 
على  بالقائمن  بااجتماع  الثقافة  لقصور 
القادمة  الفرة  خال  المحافظات  في  المسرح 
متكامل  بمشروع  والخروج  مشكاتهم  لمعرفة 

بالمسرح..؟ للنهوض 
مروع  بطن  لـ”فتح  محاولته  من  عواض  الدكتور  به  يقوم  ما 

الثقافة الجاهرية واستخاص أية أمراض فيه بعمليات جراحية” 

بأفكار  يفكر  أن  له  ويحسب  بالفن  معني  أنه  كا  نبيل،  توجه 

خارج الصندوق.

ومن أهم امشكات التي نواجهها هي مشكات إدارية ي امقام 

اأول؛ فامتحكمون ي العملية امرحية إداريون معطلون وكأنهم 

عدم  هدفهم  كل  يكون  مديرين  هناك  أن  كا  خامس”،  “طابور 

اكتال امرحية التي تقدم بإدارته.

ولو قام الدكتور عواض باتخاذ قرارات ي هذا الشأن وتم تنفيذها 

وقته  حان  قد  وها  الجاهرية،  للثقافة  نوعية  نقلة  ستحدث 

ودوره فمرح الثقافة الجاهرية هو خط الدفاع اأخر واأهم 

عن امرح امري ونر الثقافة الحقيقية بربوع مر.

في  إخراجه  من  مسرحيات  وقدم  المنصورة،  بمدينة  الفي  مشواره  وبدأ  عاما،  اأربعن  قرابة  منذ  مسرحية  عروضا  يقدم  مسرحي  مخرج 
بالمحافظات. الثقافة  قصور  بجانب  والشركات  والخاص  العام  وللقطاع  مصر  مسارح  من  الكثر 

أنه  ذلك  على  والدليل  جدارة،  عن  الجماهرية«  الثقافة  »ابن  لقب  عليه  يطلق  أن  يمكن  الذين  المخرجن  من  واحد  الجليل  عبد  أحمد 
وهو  مسرحي  بعرض   43 الدورة  اأقاليم  لفرق  الختامي  المهرجان  في  ويشارك  الهيئة،  مسارح  على  المسرحي  إبداعه  يقدم  زال  ما 
عاش  الذي  للمسرح  وطموحاته  الجديد،  عرضه  على  سريعة  نافذة  الحوار  هذا  وسيكون  البحرة،  ثقافة  لقصر  جنوة«  من  واد  »محاكمة 
وخشباته.. أروقته  في  بالكامل  عمره 

حوار:  سلوى عثان

اإخراجي 116 في رصيدي  المسرحية رقم  »محاكمة واد من جنوة« 
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نفسي  اصنف  ا  مكى:  محمد 
مخرج أو  كممثل 

أكر  قمت  الي  المسرحية  هى  سالم«  »ساحرات  ــ 
إخراجها  قررت  لماذا  المسرح  خشبة  على  مرة  من 

..؟
قوية  يقدم دراما  ميلر  أرثر  كاتبها  أن  ما شدى هذه امرحية هى  أكر 
لها  يتطرق  م  منطقة  فيها  اكتشفت  امرحية،كا  سطور  داخل  ورموز 
كاملة  صورة  آري  فكنت  للنص  البرية  رؤيتي  وهى  ؛  قبل  من  أحدا 

دفعتنى لهذا ااختيار
امخرجن  أغلب  وكان  بنفي،  النص  بإعداد  قمت  اآخر  الجانب  وعى 
ولكننى  امرحية،  تقديم  عند  ياقوت  جال  الدكر  إعداد  يستخدمون 
بطلة   “ ابجل  كون  حول  تساؤل  طرح  وهو  النص  ى  الجديد  وجدت 

امرحية “ مجني عليها أم أنها إمرأة ريرة إنتقمت من أهل القرية .
تسليط  قررت  الي  اآخري  اأفكار  هى  ما  ــ   
ساعدك  وكيف  ؟   .. المسرحية  فى  عليها  الضوء 

..؟ ذلك  على  السينوغرافيا  استخدام 
به  يدار  الذي  امزيف  الدين  اساسية وهى  ثاثة خيوط  السر ى  قررت 
مجتمعات كاملة، والقضاء الذي يشوبه العوار وا يعرف سوي بااوراق 
أموالهم  اأغنياء  واستغال  واضحة،  أمامه  الحقيقة  كانت  لو  حتى 
للحصول عى مرادهم مها كانت الطريقة حتى لو كانت الطريقة هى 

قتل شخص ظلا .
عاقة جمعت  وجود  هو  بلورته  وقررت  النص  ى  اكتشتفه  ما  بن  ومن 
للقرية وعلم  تدمرها  فرغم  ينظر قضيتها  كان  الذي  والقاي  ابجل  بن 

الجميع بذلك إا أنه م يعتد ما قيل .
بعمل  قام  والذي  الدكتور محمد سعد  بتصميمها  فقام  السينوغرافيا  أما 
مميز عى خشبة امرح، كا أنها اجتمعا عى عشق “ مرح الصورة 
يتغر  ما  وكان  بامرحية،  اأحداث  جميع  لتحتضن  الغابة  ووضعت   “
عى الخشبة بعض اموتيفات والتغير ى اإضاءة، لإعان عن أن امكان 
هو اهم الشهود عى هذه الوقائع حتى مع تزييف الحقائق أو السكوت 

عنها .
..؟  للمسرح  قدمتها  الي  اآخري  التجارب  هى  ما  ــ 

..؟ قبل  من  عليها  حصلت  الى  الجوائز  وماهى 
“طرطوف  مرحية  إخراجي  عن  التشجيعية  الدولة  جائزة  عى  حصلت 
“عام 2013 إنتاج البيت الفني للمرح، ومن هذه الجائزة حصلت أيضا 

عى جائزة اابداع
وقدمت  اأسكندرية”  مكتبة  “منحة  متتالية عى  مرات  لثاثة  وحصلت 
وشارك  الساموى،  محمد  تأليف  التهديد”  “تحت  مرحية  ااوى  ى 
مهرجان   2011 ي  عرض  كا   ،2013 عام  للمرح  القومي  امهرجان  ى 
التحكيم  جائزة  عى  وحاز   “ طليات  زى   “ دورة  ااكادمي  امخرج 

الخاصة، كا مثل مر مهرجان ااردن للمرح الحر .
وامنحة الثانية قدمت بها مرحية “حلم ليلة صيف” ي 2015 وحصلت 
عى شهادة ميز ي ااخراج،وامنحة الثالثة ى 2017 أخرجت مرحية “ 

أواد الغض والحب” تأليف كرم النجار .
اأطفال  مرحيات  مجال  ى  امكتبة  وبن  بيني  تعاون  هناك  كان  كا 
وقدمت مرحيات “سوق الفن” و”حكاية متقالتش” و”الدمية امهملة” 

عن “دائرة الطباشر القوقازية”.
مرة  قدمتها  كا  التجارة،  لكلية  حنظلة”  “رحلة  مرحية  اخرجت  كا 
وإضاءة،  وديكور  واخراج  مرحية  أفضل  جوائز  عى  حصلت  و  آخري 
للحاسبات  العاى  امعهد   “ بفرقة  العليا  وامعاهد  الجامعات  مسابقة 

لجامعة  حكمت”  لناظم  حب  “قصة  أيضا  وأخرجت   ،”mca“ االية 
محمد  للكاتب  العشق”  “ملوك  أخرجت  هندسة  ولكلية  اسكندرية، 
وإضاءة  وديكور  ومابس  ومخرج  عرض  أفضل  جوائز  ونالت  الحناوى، 

بفاعليات مهرجان امرح الجامعى بااسكندرية
عروضا  قدمت  كما  كمخرج  كثرة  أعماا  قدمت  ــ 
التليفزيونى  التمثيل  تجربة  وخضت  كممثل  أخري 
أم  ممثا  أم  مخرجا  نفسك  تري  هل   .. أيضا 

..؟ ينفصان  ا  المجالن 
درست التمثيل واإخراج فها تخصي معا، وكون فرصتي اأوى وااكر 
جاءتت ى اإخراج فهذا ا يعنى إننى ممثا، وتم إتهامى إننى أمثل ى 
حتى  يناسبني  دورا  وجدت  لو  سوى  أمل  ا  لكننى  قبل  من  مرحياى 
لو كان صغرا، ولو كنت لست ممثا جيدا فكيف كنت سأرشح كأفضل 

ممثل صاعد بامهرجان القومي للمرح ى 2013.

..؟ الحالى  الوقت  فى  اأكر  حلمك  ماهو  ــ 
الحناوي،  محمد  تأليف   “ العشق  ملوك   “ مرحية  تقديم  هو  حلمى 
وهو عمل كتبه ى خمسة سنوات وأنا قمت بعمل إعداد ثاثة سنوات 
مرح  عى  آخري  مرة  بتقدمها  احلم  شعرية  مرحية  وهى  لتقدمه، 
الدولة وأحاول التواصل مع ممثلن كبار حاليا بالفعل استكال التجربة 

.
وجهه  ماهى   .. المخرجن  اعتماد  طريقة  تغير  ــ 

..؟ الجديدة  الطريقة  فىهذه  نظرك 
الورش  هذه  كانت  فلو  اإبداعى  منتجه  عى  امخرج  يقيم  أن  يجب 
ستعطى اإمكانيات لهؤاء امخرجن بعد إجتياز الورشة لتقديم مرحية 
الورشة  اجتياز  كان  لو  وإما  ااعتاد صحيحة،  ألية  تقييمه فستكون  ثم 
هو امؤدي لإعتاد فستكون هناك مشكلة نظرا أن اإخراج ا مكن أن 

يكون نظريا .  

 .. إحداهم  حبه  سبيل  فى  المواهب  هذه  من  آيا  ترك  يستطع  ا  آخري  آحيان  وفى   .. المواهب  متعدد  أحيانا  نفسه  يجد  الفنان 
من  واحد  وباعتباره  المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد  واإخراج  التمثيل  بدراسة  فقام  ؛  مكي  محمد  والممثل  المخرج  مع  الحال  وهو 
خوض  المرة  هذه  قرر  وأيضا  بالجامعات،  للشباب  مسرحيات  بإخراج  شارك  كما  هناك،  اإخراجية  أعماله  أغلب  فكانت  بااسكندرية  المبدعن 
سالم«  »ساحرات  مسرحية   وقدم  اأنفوشي  ثقافة  بقصر  اإخراج  تجربة 

حوار:  سلوى عثان

بالعرض بها رموز جديدة كشفت عنها  »ساحرات سالم« 
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سالم.. ساحرات 
المسرحية اأنفوشي  لفرقة   

الصحيح  الدين  توضيح صورة  تحاول  سام  ساحرات  السيد:  أحمد 
من خال شخصية »هال«.

»هال«  القسيس  شخصية  بأداء  يقوم  الذي  السيد  أحمد  ويقول 
القسيس  إن   : امرحية  للفنون  العاي  امعهد  خرجي  أحد  وهو 
عن  بالكشف  يقوم  الذي  وهو  دينية،  شخصية  وهو  »هال« 
الساحرات الذين يقومون بتحضر اأرواح، ا سيا ي تلك الحقبة 
الزمنية التي كان يحاكم فيها ويتم جلد كل من كان يعرف بالقيام 
باأعال السحرية، بل كانت يشنق كل من م يقم بااعراف، ويتم 
بها  يكتشف  التي  سام  مدينة  ي  السحر  عن  للكشف  استدعاؤه 
وفقا  السحر  استخدام  امدينة، من  إى  أشياء غريبة مجرد وصوله 
تحاول  التي  الخطرة  اللعبة  يكتشف  حيث  الشخصية،  لأهواء 
من  تتخلص  التي  اللعوب  الفتاة  أو  »ابيجال«  العاهرات  احدي 
أن  فيحاول  عليه،  لاستحواذ  منها  بروكتور، محاولة  اليزبث زوجة 

يساعده لكنه يفشل.
الصحيح حيث  الدين  توضح صورة  أن  تحاول  امرحية  أن  وتابع 
قال: إن الدين الصحيح ا يدمر أصحابه، حيث إننا ا نؤمن بدين 
هذا  عباءة  ليخلع  باموت،  تصيب  بعقيدة  ونؤمن  أصحابه  يدمر 
الدين الذي م يستطع »هال« كرجل دين من حاية بروكتور من 

الشنق ظلا.
امرحية  للفنون  العاي  امعهد  خرجي  أحد  هو  السيد  أحمد 
ااحراف  مجال  وعمل  للمرح  الفني  بالبيت  كفنانا  ويعمل 
»وقر  »الدوي  مسلسل  مثل  التلفزيونية  اأعال  من  عدد  ي 
مرح  عاقته  ينى  م  أنه  إا  ذلك  من  الرغم  وعى  العشاق، 
الثقافة الجاهرية والتي خرج من عباءتها ليعود ليجسد شخصية 

القسيس هال مرحية ساحرات سام.

محاكمة إمان إمام ي ساحرات سام: الثقافة الجاهرية هي بيتي 
الذي لن أتركه

بتجسيد  تقوم  والتي  إمام  إمان  السكندرية  الفنانة  تقدم  فيا 
السحر  مارست  التي  العاهرة  أو  الخادمة  هي  »أبيجال«  شخصية 

لاستحواذ عى بروكتور وتقوم بالتخلص من زوجته.
الرغم  عى  إنني  للنرة:  خاصة  تريحات  ي  إمام  إمان  وقالت 
ااحراف ومنه عرض اضحك  فنية عى مستوى  أعال  تقديم  من 
ما موت عى خشبة امرح القومي، وأخرا عرض »مداح الرسول« 
الثقافة  ابنة  أنني  إا  البالون،  الكحاوى عى خشبة مرح  أحمد 
مع  الرابع  التعاون  هو  وهذا  بيتي  وهي  أنساها  وم  الجاهرية 

امخرج محمد مي.
أحسن  جائزة  عى  حصلت  والتي  الجوائز  حاصدة  أو  إمام  إمان 
ممثلة لعدة دورات بامهرجان القومي للمرح وأيضا امهرجانات 
اآداب  كلية  الثقافة وهي خريجة  لقصور  العامة  للهيئة  الختامية 
ي  الفني  مشوارها  بدأت  اإسكندرية،  بجامعة  امرح  قسم 
الفنية  الكثر من اأعال  الجامعة، قدمت  الثقافة ومرح  قصور 
أدهم  ضعف،  نقطة  الصعلوك،  مسلساتها  أبرز  ومن  امتنوعة، 
الرقاوي كا تشارك ي امارثون الرمضاي الحاي ي مسلسل فوق 

السحاب بطولة الفنان هاي سامة.
فاطمة أحمد: مرح الثقافة الجاهرية مرح كل الناس

وهي  أحمد  فاطمة  السكندرية  الفنانة  تقول  متصل  سياق  وي 
تجسد  والتي  امرحية  للفنون  العاي  امعهد  طالبات  إحدى 
مشاعر  يحمل  دور  وهو  بروكتور  چون  زوجة  إليزابيث  شخصية 
بخيانة چون  بعد معرفتها  والشك خاصة  والغرة  الحب  كثرة من 
لها مع ابيجل خادمتها والتي قررت طردها بعد ذلك وحينها قررت 

ابيجل اانتقام من إليزابيث ودخولها السجن.
أنه  ي  بالنسبة  كبر  تحدي  كانت  إليزبيث  شخصية  وتابعت: 
وأنني  أطفال،  ولديها  السن وهزيلة ومريضة  كبرة ي  دور سيدة 
بن  ما  امركبة  امشاعر  إظهار  وامخرج  انا  اإمكان  بقدر  حاولت 
الروفات  أن  كا  زوجها،  بروكتور  لچون  والحب  والقلق  الخوف 

استمرت أكر من 9 أشهر ما بن التوقف وااستئناف.
الثقافة  مرح  أن  للنرة  تريحات  ي  أحمد  فاطمة  وتقول 
أول  مثابة  وهو  والفقر  الغني  الناس  كل  مرح  هو  الجاهرية 
نقطة للوصول لحلم أي شخص بالتمثيل، وا يقل أبدا عن مرح 
زالوا  ما  اسم  لهم  وفنانن  كبار  مخرجن  وجود  سيا  ا  امحرفن 
بالنسبة  الثقافة الجاهرية، بل ا يقل أهمية  يعملون ي مرح 

لهم عن مرح امحرفن.
وحدة  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  طالبة  هي  أحمد  فاطمة 
الجامعة  عروض  منها   2011 منذ  امرح  ي  عملت  إسكندرية، 
جائزة  ومنها  الجوائز  من  الكثر  عى  حصلت  امستقل،  وامرح 
ي  ممثلة  أفضل  وجائزة   ،2014 لعام  النوادي  ي  ممثلة  أفضل 
لجائزة  ترشحت  كا  باإسكندرية،  التمثيلية  امهن  نقابة  مهرجان 
لجائزة  وترشحت  بإيطاليا،  اأكادمي  روما  مهرجان  ممثلة  أحسن 
أحسن ممثلة دور تاي بامهرجان القومي للمرح 201٦، وشاركت 
ي الكثر من العروض امرحية ومنها اقنعة امائكة، مس چوليا، 

القطة العميا، التجربة، ابن الجيل، نساء شكسبر، أثناء العاصفة.
الثقافة  ي  والعمل  صعبة..  شخصية  »داتلورث«  مصطفى:  شادي 

الجاهرية محر
وهو  امحكمة  رئيس  شخصية  مصطفى  شادي  الفنان  يؤدي  فيا 
داتلورث وهو رجل فاسد وا يعرف للعدل طريق، ميل إى أهوائه 

باإسكندرية  المسرحية  اأنفوشي  فرقة  لفرقة  سالم«  »ساحرات  المسرحي  العرض  استقبال  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  مسرح  خشبة  اليوم  تستعد 
في  الـ43  دورتها  في  المسرحية  اأقاليم  لفرق  الختامي  المهرجان  الختامي  المهرجان  ضمن  وذلك  مكي،  محمد  وإخراج  وإعداد  ميلر  آرثر  تأليف  من 
رمضان.  27 وحى   16 من  الفرة 
ااستماع  جلسات  من  سلسلة  وعر  التميز،  وعدم  المعى  وفقدان  الخلل  من  يعاني  عالم  في  اانتقام،  وحب  والخراب  الفوضى  من  يعاني  عالم  في 
برائعته  ميلر  ىرثر  اأمريكي  المسرحي  والمؤلف  الكاتب  ليخرج  نساء،  أكرهم  شخصا  عشرين  إعدام  عن  أسفرت  الي  الساحرات«  بـ»محاكمة  عرف  ما  في 
للمخرج  جديدة  برؤية  اأنفوشي  فرقة  لتقدمها  مختلفة  بألوان  الجماهرية  الثقافة  مسرح  في  المرات  عشرات  قدمت  الي  سالم«  »محاكمة  المسرحية 
مكي. محمد  الشاب 
جنسنا  على  لتحل  عيي  أمام  يطل  القذر  ووجهه  أذني  في  تطن  إبليس  »أقدام  بروكتور  جون  بطله  لسان  على  مسرحيته  نهاية  في  ميلر  آرثر  ويقول 
وكان  وبهتان«.  كذب  من  فيه  أنتم  ما  مقدار  أنفسكم  قرارة  في  تعلمون  إذا  أنتم..  ضعفتم  وكما  أنا  ضعفت  وكما  نضعف  الذين  الجبناء  نحن  الله،  لعنة 
والبهتان. الظلم  زمن  في  نعيش  زالنا  ما  نحن  وهل  المسرحية،  وتجربتهم  سالم  ساحرات  المسرحي  العرض  أبطال  مع  حوار  المهرجان  لنشرة 

سمية أحمد

إمان إمامأحمد السيد
محمد سعد
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الشخصية، وي الخمسينات من عمره.
صعبة  الشخصية  إن  للنرة:  خاصة  تريحات  ي  شادي  ويقول 
وأن  امرح،  أو  السينا  ي  سواء  كثرا،  ُقدم  أنه  وذلك  جدا، 
الشخصية عى الورق واضحة جدا، ولكن ااختاف هو كيفية إعادة 
للتدريب  أكر من شهرين  استغرقت  أنني  الشخصية، وكا  تقديم 

عى الشخصية واستمر التدريب حتى أخر لحظة.
الثقافة  ي  العمل  إن  قال:  الجاهرية  الثقافة  ي  العمل  وعن 
الجاهرية محر ي حقيقة اأمر، وذلك ي ظل وجود البروقراطية 
الثقافة الجاهرية  وتعطيل اأوراق... إلخ، ومن اممكن أن تتجه 
تخرج  حتى  للمهرجان،  مويات  أو  رعاة  عن  البحث  عملية  ي 

مهرجانا ناجحا.
أواد  ومنها  مرحية  أعال  عدة  بتقدم  قام  مصطفى  شادي 
صيف،  ليلة  حلم  والتحوات،  ااشارات  طقوس  والحب،  الغضب 

العادلون، تحت التهديد.
اإنتاج  وفقر  الجاهرية..  الثقافة  ي  العمل  أعشق  جابر:  وليد 

يجعلني أتنازل عن بعض العنار امكملة
ارتباطها  خاصة  طبيعة  تتطلب  والتي  امابس  تصميات  عن  أما 
جابر:  وليد  الديكور  ومهندس  امصمم  فيقول  معينة  زمنية  بفرة 
وتحديد  امرحية  الشخصيات  بتحليل  يبدأ  امابس  تصميم  إن 
األوان  تحديد  يتم  ثم  شخصية،  كل  ي  والضعف  القوى  نقاط 
ومدى تناسقها مع الديكور وتحقيق التضاد والهارموي حتى تظهر 
الشخصية بوضوح داخل الفضاء امرحي، باإضافة إى تحديد نوع 
تساهم  امابس  أن  كا  الزمن،  طبيعة  مع  تتناسب  التي  الخامة 

بشكل كبر ي تحديد معام الشخصية.
الوحدة  إى  للوصول  النجاح  ي  اأكر  الصعوبة  تكون  وقد  وتابع: 
ينجح  فلن  واأزياء،  الديكور  بن  فيا  امرحي  للمنظر  العضوية 
ومصمم  امخرج  بن  ما  الرؤى  ي  توافق  هناك  كان  إذا  إا  هذا 

الديكور ومصمم اأزياء حتى تتحقق سينوغرافيا العرض.
الثقافة  أعال  أعشق  قال:  الجاهرية  بالثقافة  عمله  وعن 
الزهيدة،  امادية  الرغم من عوائدها  البداية عى  الجاهرية أنها 

إا أنها تحقق ي امتعة الفنية.
أما عن الصعوبات التي قابلته قال: طبعا كانت هناك تنازات عن 
عنار مكملة ي التصميم نظرا لفقر اإنتاج واليات العمل اإداري 
ي الهيئة والتنسيق السيئ ما بن إدارة امرح وإدارة اإقليم التي 
تجعلنا مضغوطن  والتي  اأخرة  اللحظات  إى  اإنتاج  تؤخر رف 
بعد موسمن من  تأي  قد  التي  الرقابة  موافقة  وأيضا  لحظة،  أخر 
موسم العرض وقد تخرج العروض من امسابقة الرسمية نظرا لهذه 
أرى  الذي  السيد  صبحى  الدكتور  لوجود  متفائل  ولكني  الظروف 
مساته الواضحة ي التطوير وكر التابوهات وتذليل العقبات كا 
إنني متفائل أيضا لوجود الفنان هشام عطوة هذه الطاقة الهائلة 
واعلم أن وجوده سيحل سلبيات رئيس الهيئة حيث إنه ليس عى 

دراية بطبيعة الهيئة من وجهة نظري.
gوالتحق  باإسكندرية،  الجميلة  الفنون  كلية  خريج  جابر  وليد 
بكلية اآداب قسم امرح دفعة 2007، قام بتصميم ديكور وأزياء 
أكر من 7٥ عرض مرحي ما بن الثقافة الجاهرية والكثر للفرق 

امستقلة والبيت الفني للمرح والقطاع الخاص.

حصل عى جائزة أفضل ديكور عن عرض أسطورة الفارس والبطل 
وجائزة   2009 باإساعيلية  الختامي  الثقافة  قصور  مهرجان  ي 

التميز ي مهرجان الشباب التابع للبيت الفني 2010.
وقام بإخراج الكثر من مرحيات القطاع الخاص وإخراج وتأليف 

مرحية السلطان الحكيم للنجم محمد الحلو والقدير رضا حامد.
الدكتور محمد سعد: التحدي اأكر هو كيفية توظيف اأفكار وفقا 

لإمكانيات الضئيلة
بقسم  مساعد  أستاذ  سعد  محمد  الدكتور  قال  السياق  ذات  وي 
علوم امرح بكلية أدأب جامعة حلوان والذي قام بتصميم ديكور 
مرحية ساحرات سام أن العمل بالثقافة الجاهرية هو التحدي 
اأكر ي كيفية توظيف اأفكار وفقا لإمكانيات الضئيلة، والقدرة 
عى التفاعل وحل امشكات، وأن فقر اإمكانيات يجعلنا ي بعض 

ااحيان أن قوم بالعمل بأيدينا.
الديكورات  بعمل  قمنا  إننا  قال:  امرحية  ديكورات  وعن 
والبانوهات بشكل يجعلها تتناسب مع كل مراحالعمل حيث قمنا 
الديكور  تغير  عملية  أثناء  ي  السلويت  بفن  ااضاءة  باستخدام 
لتكون شكا جاليا وليكون غر مرهق للمثلن، كا قمنا باابتعاد 
تكون  أن  عى  وعملنا  الدينية،  السلطة  موضوع  ي  امبارة  عن 
الرموز  من  أي  باستخدام  نقم  م  إننا  حيث  عام،  بوجه  السلطة 
لتعطي  الزخرفية  اأشكال  بعض  الديكور  لقطع  واضافنا  الدينية 
عمقا ي امعنى، وقصدنا أن تكون محاكمة عادية بعيدة عن الرموز 
امبارة، وكان الهدف إقامة عاقة تشكيلية ي أقل الحدود، وقدرنا 

إى أن نصل لعاقة مناسبة للتكلفة وفقا للميزانيات امتاحة.
وعن عمله بالثقافة الجاهرية قال: أنا أعمل بالثقافة الجاهرية 
أنني  امرحية  اللعبة  أحب  فأنا  عاما،  عرين  من  أكر  منذ 
كا  بحب،  نعمل  أننا  متعة،  وهذه  الهواة  منظور  من  بها  أعمل 
ناشد امسئولن عن العمل بالثقافة الجاهرية بأنهم يبتعدوا عن 
بها  التي يحاسب  امعاير  بنفس  الهواة  التنظر، فا يجب محاسبة 

امحرفن، فرفقا بهم فهم يحبون اللعبة امرحية.
»أبيجال«،  إمام  إمان  »باريس«،  سعيد  عادل  بطولة  من  العرض 
مي  محمد  »ماري«،  حسن  رضوى  »بزتنام«،  عامر  أحمد 
الخشاب  أحمد  »هال«،  محمود  إسام  السيد  أحمد  »بزوكتور«، 
»شيفر«، مها سمر »تيتويا«، عاء اللبودي »سوزانا«، ندى القاي 
فاطمة  »جايلز«،  عاد  مصطفى  »بيبي«،  جوصم  آية  »مرى«، 

أحمد »إليزابيث«، شادي مصطفى »داتلورث«.
أهل القرية محمد هارون، مرنا سند، عمرو محمود، أمرة أحمد، 

بريهان الطوخي.
مدير  جابر،  أسامة  ماشيزي  أليكا،  مكياج  دوداش،  مابس  تنفيذ 
مساعد  القراوى،  محمد  صوت  العطار،  مصطفى  امرح  خشبة 
مخرج محمد مسعد، مخرج منفذ يونس الشاعر، ديكور د.محمد 
موسيقى  إعداد  الفرن،  إبراهيم  إضاءة  جابر،  وليد  مابس  سعد، 

جورج فتحي، كريوجراف محمد عبد الصبور.

وليد جابرفاطمة أحمدشادي مصطفى
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إيده يرفع  الناجح 
الجماهرية: الثقافة  مهرجاني  في  عرضا  و39  ليلة   13 بعد 

اممثلة نورهان نبيل حصلت عى شهادة تقدير عن عرض ساحرات 
سام قالت إنها م تتوقع الجائزة وإنها أول مره تحصل عى تقدير 
العرض وبالفعل حصلت عى مركز  الثقة ي  لديها  بالختامي وكان 

ثالث، وهي تشكر كل القامن عى امهرجان.
ديكور عن  أول  الحاصل عى  لله  والسينوغراي خالد عطا  امخرج 
الجائزة  تكون  امفروض  قال:  أمبو،  كوم  لقومية  السقايا  بر  عرض 
كل  إن  وقال  ديكور  كتل  أي  به  ليس  العرض  أن  للسينوغرافيا 
جائزة يحصل عليها بالثقافة الجاهرية تعطي له دفعة، وداما ما 
يحصل عى جائزة ديكور أو سينوغرافيا، كونه مصمم مناظر قبل 
أن يكون مخرجا، أضاف أن هناك عروضا م تحصل عى ما تستحق 

ولكن الفن وجهات نظر وتحرم.
عرض  عن  مناصفة  ثاٍن  مثيل  جائزة  عى  حصلت  حسن  رضوى 
أول  تكن  م  أنها  السعادة  غاية  ي  إنها  قالت  سام  ساحرات 
الثقافة  بفرق  تنجز  أنها  سعيدة  وهي  جائزة،  عى  تحصل  مرة 
الثقافة  مستوى  عى  امسابقات  أهم  من  هي  التي  الجاهرية، 

كلها.
ثاٍن عن عرض هاملت،  الحاصل عى ممثل  امري  اممثل ممدوح 
كثرة  فجوائزي  ي  بالنسبة  اأوى  الجائزة  هي  تلك  تكن  م  قال: 
الوزيرة  وتريف  كبرة،  امعنوية  وقيمتها  الجاهرية  بالثقافة 
إيناس عبد الدايم من أهم ما ميز الختامي هذا العام. مؤكدا أن 

وصول العرض للقومي يعتر الجائزة الكرى للفريق.
امخرج  مع  الفن  ي  لها  اأوى  الجائزة  أنها  سعيدة  نبيل  نرمن 
هي  الكثر،  منه  نتعلم  لها،  بالنسبة  اأول  امعلم  بسيوي  سامح 
ي  مشاركتها  أن  أضافت  الثالثة.  السنة  ي  العاي  بامعهد  تدرس 
القومي هذا العام ومواجهة جمهور جديد ومختلف يعد بالنسبة 

لها خطوة قوية ي طريقها.
العروض  من  تخلو  الجاهرية  الثقافة  إن  قال  حسونة  خالد 
بها،  يعمل  ولن  تنفذ  وا  تصدر  عام  كل  وأن  بالجمهور،  امتعلقة 
مضيفا أنه وبعد عرين عاما من التوصيات، العروض اأوى هي 

عروض أجنبية غر متعلقة بالثقافة الجاهرية وجمهورها.
الديكور محمود فؤاد عن تجربة نوادي امرح إن  وقال مهندس 
لها طبيعة خاصة وإنها منفذ هام لفئة تحب امرح عى مستوى 

تدريبية  دورة  النوادي  شباب  يخوض  أن  ونطمح  مر،  أقاليم 
قبل أن يقبلوا عى تجربة نوادي امرح أو عى اأقل يكونوا قد 
قدموا عدة عروض. أضاف: أختلف مع فكرة التمثيل النسبي لكل 
العروض  أنه من الرورة أن تكون اأولوية مشاركة  إقليم، وأرى 
هناك  كان  التسعينات  فرة  ي  فؤاد:  محمود  وأضاف  امتميزة. 

الكثر من التجارب الفنية عالية امستوى لنوادي امرح.
وعن فوره بجائزة امركز الثاي ي اأشعار عرض عى الزيبق لقومية 
ي  ي  جائزة  رابع  هذه  عثان:  سامح  امؤلف  قال  إسكندرية 
اأشعار، وأنا سعيد للغاية بهذه الجائزة وأيضا سعيد بوجود جوائز 
سعيد  ولكن  التأليف،  جائزة  عى  أحصل  م  وإن  حتى  التأليف 
اأهمية  غاية  ي  مبدأ  تكريس  فهو  التأليف  جوائز  منطق  بوجود 
ومحفز امؤلفن، وهناك تطور كبر عى مستوى امهرجان الختامي 
قيمة  زيادة  إى  باإضافة  امرح  نوادي  ومهرجان  اأقاليم  لفرق 

الجوائز وهو يء جيد.
عى  بحصوله  سعادته  عن  أعرب  الله  عبد  وائل  الديكور  مهندس 
امركز الثالث ي الديكور عن عرض هاملت مشرا إى أن امهرجان 
ي  تقام  التي  امهرجانات  أهم  من  هو  اأقاليم  لفرق  الختامي 
نحن  أضاف:  اأساس،  ي  إليها  ينتمي  التي  الجاهرية،  الثقافة 
الختام  بحفل  سعادته  عن  وأعرب  الجاهرية،  الثقافة  ي  نشأنا 
امهرجانات  عن  تقل  ا  مرفة  وصورة  متميز  بشكل  خرج  الذي 
الشكر  موجها  للمرح،  القومي  امهرجان  مثل  الكرى،  امرحية 
لكل من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض 

ونائب رئيس الهيئة امخرج هشام عطوة.
امخرج محمد مي قال: بذلنا جهدا كبرا وتعطلنا كثرا ونتج عن 
بحصول  سعيد  ذلك  رغم  ولكن  اممثلن،  من  الكثر  اعتذار  ذلك 
وي  النساي  والتمثيل  واإضاءة  الديكور  ي  جوائز  عى  العرض 

السيد  صبحي  الدكتور  اهتام  الدورة  هذه  ي  وامميز  اإخراج، 
عى مستوى رفع اأجور واميزانيات واهتامه بوجود لجان تجمع 
من  لكل  الشكر  أوجه  أضاف:  وامرحين،  اأستاذة  من  كوكبة 
الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وامخرج 
بهذا  الختامي  امهرجان  لخروج  الهيئة  رئيس  نائب  عطوه  هشام 
إضافة  امميز،  الشكل  بهذا  الختام  حفل  وخروج  امرف  الشكل 
تنفيذ  امقبلة  الدورات  ي  ومنى  امادية  الجوائز  قيمة  رفع  إى 
التوصيات ووضعها ي عن ااعتبار ومنى أن يتم جدولة توقيتات 

امهرجانات اإقليمية وأن تكون بتاريخ محدد يعرفه الجميع.
بحصولها  الكبرة  سعادتها  عن  أعربت  الرازق  عبد  ريهام  امخرجة 
التحكيم  لجنة  أن  موضحة  النساي  التمثيل  ي  الثالث  امركز  عى 
دورة  وان  مرفة  لجنة  وهي  اموضوعية  من  كبرة  درجة  عى 
هذا  أضافت:  اانضباط،  من  كبرة  درجة  عى  الختامي  امهرجان 
الجوايز  قيمة  وزيادة  كبرة  بدرجة  الختام  إى ميز حفل  باإضافة 

امالية، وهو يء جيد.
امخرج سامح بسيوي أعرب عن سعادته البالغة بحصوله عى عدة 
للمهرجان،  أن هناك تطور كبر  إى  التحكيم مشرا  جوائز وبلجنة 
عواض  أحمد  الدكتور  واهتام  للجوائز  امالية  القيمة  ي  وزيادة 
عطوه  هشام  امخرج  ونائبه  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس 
سامح  امخرج  الواقع.  أرض  وعى  عمي  بشكل  اأقاليم  بفرق 
»هاملت«  عرض  عن  مخرج  أفضل  جائزة  عى  حصل  بسيوى 
وأن  امجموعة،  مع  بالعمل  جدا  فخور  أيضا:  قال  الجيزة،  لقر 
تعطيه  كبره،  مسئولية  القومي  بامهرجان  القر  لتمثيل  وصوله 
دفعه ليكون اأول بالقومي أيضا، مشرا إى أنه لن يغر أي يء 
وانفراده  بتميزه  كبرة  فرقا  ينافس  العرض  أن  ويثق  العرض  ي 

واختافه.

منصة  إلى  منهم  وصعد  اأقاليم  فرق  وختامي  المسرح  نوادي  بمهرجاني  تنافسوا  الذين  المبدعن  ومئات  عرضا  و39  مسرحية  ليلة   13
الجوائز. ليحصد  عدد  التتويج 
اللقاءات. تلك  فكانت  بالفوز  مشاعرهم  وعن  المهرجان  عن  ليتحدثوا  التقييم  لجان  أعضاء  من  وعدد  بالفائزين  “مسرحنا”  التفت 
رنا رأفت – همت مصطفى – منال عامر

خالد عطا للهممدوح امري
خالد حسونة

هناك قصورا في معرفة وظيفة المخرج
أحمد رجب: لدى مخرجي النوادي وعي كبير ولكن 
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النوادي في  الفائزون 
عرض  أفضل  بجائزة  الفائز  استوديو  عرض  مخرج  الكاشف  عاء 
قال:  النوادي  بختامي  الجوائز  من  والكثر  إخراج  الثانية  والجائزة 
أهم  من  أعدها  النوادي  تجربة  إن  حيث  هائلة  بسعادة  أشعر 
جديدة  دماء  تضخ  التي  الفريدة  أنها  مر،  امرحية  التجارب 
جديدة  نصوص  من  بكاملها  والثقافية  امرية  امرحية  للحركة 
الجاهرية،  الثقافة  مرح  أساي  رافد  وهي  جدد،  ومخرجن 
الهيئة  رئيس  من  وتكرمي  فوزي  إن  مضيفا:  مر،  النيل  كمنبع 
ما  كبر  وفخر  رف  الثقافة  وزير  بحضور  الثقافة  لقصور  العامة 
قدمته، تابع: ومن غد سراودي القلم للكتابة للمرح نصا جديدا 

وسأبدأ ثانية رحلة الكتابة للمرح.
نادي  بعرض  جافير  امفتش  دور  عن  ممثل  أفضل  أمن  خليل 

عامن  منذ  امرح  نوادي  ي  شاركت  قال:  الكرى  امحلة  مرح 
محافظة  امحمودية  مرح  خشبة  عى  نوتردام  أحدب  عرض  ي 
البحرة وبدأت التمثيل مرح كلية التجارة جامعة طنطا، و كنت 
ومسقط  اأم  ببلدي  مرحا  أقدم  وأن  موهبتي  أشارك  أن  أمنى 
البطولة  دور  ألعب  أن  هدي  وكان  الكرى،  امحلة  مدينة  رأي 
عرض  وكان  إليه،  أنتمي  الذي  باموقع  امرحية  العروض  بأحد 
مستوى  عى  مركزا  أحقق  أن  أمنى  وكنت  الدورة،  هذه  النوادي 
مسابقة  أوفق ي  م  ولكني  بامرح  ممثا  بدأت  منذ  الجمهورية 
إبداع وشعرت بالحاس الشديد والسعادة التي تطايرت من حوي 
مستوى  عى  تتنافس  عروضا  بصفتها  الجائزة،  عى  حصوي  فور 
الجوائز  من  الكثر  عى  حصلت  أنني  ورغم  كلها..  الجمهورية 
بالنوادي حدث خاص  الفوز  فإن  بجامعة طنطا  التمثيل  اأوى ي 

فامنافسة  مر..  اأقاليم  جميع  يضم  وأشمل  أكر  وثقاي  فني 
هنا أصعب لعدم مكننا من مشاهدة بقية العروض امشاركة كا 
أكر عى  بطاقة  أحاول  الجامعة. أضاف: كنت  يحدث ي مهرجان 
لإبداع ودراسة تفاصيل الشخصية الدرامية التي قدمتها من أجل 
التنافس الراقي وامتميز واأكر اتساعا ي تنوع التجارب امرحية، 
دورا  قدمت  تابع:  العاصمة.  ي  التجربة  تقديم  أن  وخصوصا 

مختلفا للمفتش جافر عكس ما تعودنا عى تقدمه.
مؤمن بكري أفضل مخرج للعرض الفائز بامركز الثاي ي امهرجان 
قال: أشعر بسعادة بالغة وتضارب كبر ي امشاعر، البهجة الكبرة 
منذ  انتظرته  الذي  الحلم  بتحقيق  امفاجأة  لهذه  اآن  ي  تحيط 
بهذا  الخروج  سبيل  ي  كبر  مجهود  ببذل  قمت  حيث  عامن، 
الختامي  مهرجان  وتصعيده  اللجمهور  لدى  ونجاحه  للنور  العرض 
للنوادي والفوز به ي هذا امهرجان. أضاف: بعد هذا الفوز امبهج 
الخطوات  لكل  الجيد  التخطيط  ي  أفكر  والعقل  والنفس  للقلب 
أقوم  مرحي  فني  مروع  ولدي  امرح،  حيال  سأتخذها  التي 
أتقدم بخالص  تابع:  للنور.  له منذ عام وأمنى أن يخرج  باإعداد 
معي  وقدمت  والفرحة  الفوز  شاركتني  التي  الفرقة  لكل  الشكر 
باإسكندرية  الهندسة  كلية  مرح  فريق  وخصوصا  العرض 
وأصدقاي كا أخص بالذكر قر ثقافة اأنفوي بكل العاملن به، 
وامبدع إبراهيم الفرن ومحمد امأموي وريهام عبد الرازق لنجاح 
العرض ولوجودهم ومساعدتهم الدامة ي ولفريق العرض. وتابع: 
تجارب  وتقديم  للمرح  الجامعة  مهرجان  ي  بامشاركة  أحلم 
واذا  متنوعة  مؤسسات  ي  ومتنوعة  ومختلفة  مغايرة  مرحية 
امشاركة ي هذه  يستحق  جيد  بنص  بامشاركة  ي  الفرصة  أتيحت 
ثانية  النوادي - سأشارك  الفنية والثقافية امميزة - تجارب  الحركة 

با شك.
ما  الكام  من  أجد  ا  قالت:  ثاٍن  مركز  ممثلة  أفضل  سامة  حنان 
يصف فرحتي بالجائزة والفوز وقبل الجائزة كان يسعدي كثرا آراء 
الجمهور وشهادتهم ي وهم غر مرحين. أضافت: عندما بادرت 
العودة  هو  اأول  هدي  كان  النوادي  فرقة  مع  للتمثيل  بالرجوع 
بشدة  هذا  أفتقد  كنت  أستمتع،  فقط  امرح  ولخشبة  للتمثيل 
وشغف لبعدي عنه، بعد التخرج لظروف شغي. أضافت: استلمت 
هذا  وكان  أسابيع  ثاثة  وجيزة  زمنية  مدة  امهرجان  قبل  الدور 
تحديا كبرا ي، وم يخطر بباي التصعيد أو الجائزة، فقط كنت أرى 
يستحق  الفقي  محمد  امخرج  وجهد  ورؤية  رسالة  به  العرض  أن 
اأول  العرض  كان  غمر  ميت  مرح  وعى  والفوز،  التصعيد 
هو  الختامي  وكان  الجمهور،  وتحية  مجددا  بالعودة  واستمتعت 
والدي بعشقي  اقتناع  الكرى هي  الله وجائزي  الثانية من  امنحة 
للمرح بعد اعراضه الذي دام لسنوات وسنوات.. تابعت: قدمت 
امؤجلة  الكبر  امنحة  وكانت  شيئا  أحقق  وم  العروض  من  الكثر 
الجمهورية.  مستوى  عى  بالنوادي  ثاٍن  مركز  ممثلة  أفضل  جائزة 
معهد  ي  التقديم  بشدة  أمنى  كنت  سنوات  منذ  أيضا:  وقالت 
من  هناك  وكانت  للتمثيل  وحبي  موهبتي  لصقل  مرحية  فنون 
اأسباب مثل عمي ما يحيل بيني وبن رغبتي هذه، وكل ما أطمح 
عروض  ي  بالتمثيل  امشاركة  ي  أستمر  أن  هو  اآن  فيه  وأرغب 

مرحية.
تجربة  قال:  ثاٍن  مركز  إعداد موسيقي  ألحان،  أفضل  معتز مجدي 
به  شاركت  ما  عن  كثرا  مختلفة  السبعة  اأيام  كوميديا  عرض 
وكثر  ومجتهد  متميز  مخرج  بكري  مؤمن  فامخرج  قبل،  من 

تستحق ولكن الفن وجهات نظر
خالد عطا ه: هناك عروض لم تحصل على ما 

خليل أمنريهام عبد الرازق
سامح بسيوي
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امرة  وهذه  امرحية،  تجربته  تقديم  أثناء  والتفكر  التخطيط 
أضاف:  للعرض.  اموسيقى  إعداد  ي  معه  أشارك  التي  اأوى 
العرض  هذا  ي  أكر  محددة  كانت  للعرض  اموسيقى  اختيارات 
رأس  بليلة  خاصة  أحداث  ي  يتمثل  كان  الذي  الدرامي  بالزمن 
مختلفة  موسيقى  ننتقي  أن  بنا  تدفع  وكانت  وخصوصيتها  السنة 
لتغطية  تقليدية  وغر  الدرامي  العرض  تدفق  ي  تساعد  ومتنوعة 
ي  كبر  مجهود  تحتاج  وكانت  للعرض،  الدرامية  والحالة  امشاهد 
نفس  نقدم  أن  أننا حاولنا  وتنفيذ ذلك، خصوصا  واإعداد  البحث 
األحان امرتبطة وامتعارف عليها بأعياد رأس السنة ولكن بتوزيع 
مختلف وبعزف مناسب من آات متنوعة للعرض عا اعتادت أن 
تستمع إليه اآذان، تابع: أشارك منذ عامن ي اإعداد للموسيقى 
الجاهرية  بالثقافة  مختلفة،  مؤسسات  ي  مرحية  لعروض 
ومرح الجامعة والفرق الحرة يصل إى أكر من خمسن مشاركة، 
وحصلت عنهم عى الكثر من الجوائز، أمنى مزيدا من النجاح ي 

ولكل تجاربنا امرحية.
استوديو  عرض  عن  أول  مركز  سينوجرافيا  أفضل  الكاشف  ريهام 
الهامة ي  اانطاق  نقطة  إنها مثل  بالجائزة حيث  قالت: سعدت 
بداية مشواري الفني وتحديدا امرحي، خصوصا أنها ثاي مشاركة 
التواي  عى  الثاي  للعام  امرح  لنوادي  الختامي  امهرجان  ي  ي 
الكثر  امخرج، وهناك لدي  الوحي مع نفس  العرض  بعد تجربة 
أرض  عى  تنفيذها  ويتم  للنور  تخرج  أن  أمنى  التي  اأفكار  من 
عمل  كل  أن  اؤمن  أضافت:  الجمهور..  ليشاهدها  وتقدم  الواقع 
إخراجية  ورؤية  مبدع  نص  وراءه  يكون  أن  يجب  جيد  مرحي 
الكاشف،  عاء  الدكتور  امخرج  داما  يقدمه  ما  وهذا  متميزة 
تابعت: وفيا يخص الديكور فقد فكرت ي رؤية مغايرة للمرح 
وعنار  مفردات  كل  توظيف  ي  وفكرت   ..black hole studio
إضاءة  كانت  فاإضاءة  وتطورها،  الدراما  لخدمة  امرحي  العرض 
ذاتية وتم ااستعانة بكل موتيفات ااستوديو مثل الصور امطبوعة 

النوستالجيا  القدمة والكاسيكية إحداث حالة  التصوير  وكامرات 
تجارب  لكل  والتقدم  النجاح  من  مزيدا  أمنى  العرض،  داخل 

الشباب ي امرح امري.
كوميديا  عرض  عن  ثاٍن  مركز  سينوجرافيا  أفضل  حسن  إبراهيم 
خاصة  كبرة،  سعادة  بالجائزة  إحساي  قال:  السبعة  اأيام 
كمخرج  أشارك  كنت  لكني   2009 عام  منذ  بالنوادي  أشارك  وأنا 
أربع  العروض  لهذه  للختامي  التصعيد  وتم  امرحية  للتجارب 
مرات والحصول عى الكثر من الجوائز منها أفضل عرض جاعي 
أضاف:  مخرجا.  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  اعتادي  وتم 
مهرجان ختامي النوادي هو امميز عن باقي امهرجانات امرحية 
برؤيتها  الجديدة  باأفكار  وامتائه  لخصوصيته  وذلك  مر  بكل 
يلقى  أن  ونأمل  فيه  داما  امشاركة  نعشق  يجعلنا  وتنفيذها وهذا 
يتابع  خطواته.  كل  ي  اأفضل  ليصبح  كبرا  واهتاما  تطورات 
إبراهيم حسن: ي الثاث سنوات اأخرة اكتشفت نفي بامارسة 

الجامعة  وعروض  الجاهرية  الثقافة  مرح  ي  وامشاركة 
مختلفا ي  إبداعا  أقدم  أن  وأحاول جاهدا  للعروض،  كسينوجراف 
فيها  أشارك  التي  العروض  مع  الركيز  من  كبر  بقدر  امجال  هذا 
حتى أحقق نجاحات كبرة ي هذا امجال وسأشارك ي عروض فرق 
سأظل  ولكني  مرحية  لتجربة  كمخرج  القادم  العام  ي  اأقاليم 
متابعا ومشاركا ي تجارب نوادي امرح، تابع: سينوجرافيا العرض 
واأدوات  الركيب  وسهلة  بسيطة  كانت  السبعة  اأيام  كوميديا 
برؤية  العرض  ودراما  أحداث  عن  تدل  لكنها  منها  امصنعة 

تجريدية.
وطالب  ثاٍن،  مركز  ممثل  أفضل  الدين  عاد  محمد  مصطفى 
تجربة  النوادي  تجربة  قال:  اإسكندرية  جامعة  الهندسة  بكلية 
فيه،  اشركت  مهرجان  ثالث  هو  وهذا  ي  بالنسبة  جدا  مهمة 
السبعة  اأيام  كوميديا  بعرض  النوادي  ي  مشاركتي  العام  وهذا 
بالجائزة والفضل  وهي تجربة مختلفة وممتعة كثرا وسعيد كثرا 
امخرج  مثال  تعلمته منهم  ما  أساتذي امرحين وكل  لكل  يرجع 
الجامعة وغرهم أيضا  إبراهيم حسن، اأستاذ محمد مي مرح 
التوفيق  امخرجن مثل أحمد عزت، وأحمد سمر، وأمنى كل  من 
ي  وااستمرار  مرحية  عروض  من  به  أشارك  ما  كل  ي  والنجاح 

التمثيل للمرح.
مركز  مرحي  تأليف  أفضل  جائزة  عى  الحاصل  يحيى  هشام 
هذه  ي  يشارك  شباب  لوجود  بالسعادة  كبر  إحساي  قال:  ثاٍن، 
التي  نصوي  من  مرحيا  عرضا  يقدم  أنه  وخصوصا  الفعاليات، 
عرض  ثاي  وهو   2007  /2006 كتبته  النص  وهذا  للمرح  كتبتها 
ومشاركتي  والعربية  امرية  امرحية  للمكتبة  قدمته  مرحي 
من  للسينا  كتابات  قدمت  وقد  جدا..  قليلة  للمرح  الكتابة  ي 
بيومي  فتحي،  أحمد  منهم  لنجوم  الدساس  فيلم  منها  قبل 2010 
ساعة  لفيلم  للسينا  وقدمته  سيناريو  كتابة  من  وانتهيت  فؤاد، 
رضا قريبا ي دور العرض تشارك ي بطولته دينا فؤاد والفنانة هالة 
التأليف  جائزة  أن  غر  أضاف:  فتحي،  أحمد  الفنان  وبطولة  فاخر 
بالنوادي أسعدتني ورفتني كثرا بوجود النص عى خشبة امرح 
أكن  م  أنني  سعيدة  مفاجأة  كانت  تابع:  والفوز  سعادي  قبل 
أتوقعها كا أنني سعيد كثرا بقدرة العرض عى توصيل رسالته من 
خال النص وامشاهد امرحية التي كانت ترتكز عى طرح راع 

اأجيال ومناقشة الفجوة الكبرة بن اأبناء واآباء واأجداد.
محمد سام حصل عى شهادة تقدير لتميزه ي اإضاءة عن عرض 
دفعة  التقدير  هذا  وأعد  بالجائزة  جدا  سعيد  قال:  تفاهم  سوء 
فيها  سأشارك  التي  القادمة  امرحية  التجارب  ي  لأمام  قوية 
اإضاءة  عى  التجارب  من  امزيد  خوض  عى  واإرار  مجددا، 
امرحية،  اإضاءة  وفن  بعلم  يتعلق  ما  كل  وتعلم  امرحية، 
أضاف: كا أنني سعيد باهتام لجنة التحكيم باإضاءة وتقديرها 
اإضاءة  أهمية  عى  الدائم  الركيز  وأمنى  فيها،  امبذول  للجهد 
لقصور  العامة  الهيئة  مسارح  كل  ي  إضاءة  فنيي  توفر  ومحاولة 
وإقامة  العروض  ومقدمي  مخرجي  مساعدة  يقومون  الثقافة، 

وتنظيم ورش لإضاءة.
وأخرا قال امخرج أحمد رجب عضو لجنة تحكيم نوادي امرح 
أن أكر وأجمل ما ميز امهرجان هو مشاركة أعداد كبرة من الفرق 
الثقافة  أن  الصعيد  ي  وتحديدا  بوفرة  النساي  العنر  ومشاركة 
الجاهرية بشكل عام كانت تعاي من قلة العنر النساي ولكن 
وهو  كبرة  واأعداد  بوفرة  حارا  النساي  العنر  كان  العام  هذا 
سعادته  عن  رجب  أحمد  امخرج  أعرب  وقد  للرور،  يدعو  يء 
أن  للشباب  الباب  فتح  إداري  لكل  الشكر  موجها  بامهرجان 
مارسوا إبداعاتهم، متمنيا امزيد من مارسة الفن وامرح، وتابع: 
من  كبر  هناك وعي  وأضاف:  الفنية،  الشباب  طاقات  بكل  سعيد 
بعض امخرجن ولكن هناك قصورا ي معرفة أهمية وظيفة امخرج 
اأمر  بهذا  ااهتام  متمنيا  الكوادر،  تربية  عاتقه  يحمل عى  أنه 
وبوظيفة امخرج كا دعا امخرجن ي نوادي امرح لئا يتعرضوا 
أعال كبرة ي أوي تجاربهم، حيث من اممكن أن يبدأ امخرج 
الجاهرية  الثقافة  عروض  عام  وبشكل  تابع:  بسيطة.  بنصوص 
وزارة  ودعا  ااهتام،  من  مزيد  تحتاج  طاقات  وبها  ممتع  يء 
العنار  تحوي  فرقة  تكوين  يتم  وأن  بهم  ااهتام  إى  الثقافة 
امهرجانات  ي  مر  مثل  وأن  جيد،  بشكل  رعايتها  يتم  امميزة 

الدولية.

كبيرة وسأحرص على أن أكون اأول أيضا
سامح بسيوني: وجودي في القومي مسئولية 

}حمد رجب
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جنوة.. من  واد  محاكمة 
مرتبكة مسرحية  قراءة 

أو  الجاعية  اأغاي سواء  الدرامي من خال  الرد  الغناي حيث  امرح  باع طويل مع  له  امرح امري 
كسامة  امختلفة  أجياله  عر  امريون  اموسيقيون  أبدعها  التي  العروض  من  ضخم  تراث  وهناك  الفردية، 
حجازي، سيد درويش. يكاد يكون شكل امرح الغناي هو أول بذور تأسيس امرح ي العام العري، يرجع 
ذلك إى سياق زمني وتاريخي مرت به مر تحديدا أثناء ااحتال الريطاي، ومن ثم أصبحت تسلية الجنود 
أمرا روريا؛ فتكونت فرق مرحية أو تم استقبال فرق من الخارج من أجل هذا اأمر. سامة حجازي يعد 
رائدا ي امرح الغناي، وأضاف كل من بعده داخل هذا ااتجاه، لكن ظل شكل ااسكتشات الهزلية لفرة 
طويلة ي تاريخ امرح امري وامتدت إى عي الكسار وإى أن اتخذت الكوميديا طابعها الخاص مع نجيب 
الدمج بن ااسكتشات  التي تعتمد عى  الحالية  الجديدة  نهايًة باأماط  امهندس،  الريحاي، من بعده فؤاد 
م  الزمن  مرور  كأن  اآن.  “مرح مر”  تجربة  دربه  ي  سار  الذي  الغناي؛  والشكل  الكوميدية  أو  الهزلية 
عى  خالها  من  تعرفنا  التي  اأوى  الصورة  ي  عالقن  زلنا  وما  امري  امرح  عى  اإيجاي  تطوره  يضف 
النمط امرحي  بالجمهور امري تقف عى أرضية مشركة مع هذا  الخاصة  الثقافية  البنية  امرح. أو أن 
رغم تلون أشكاله وأطروحاته امتقلصة، لكن أشكال السلطة امتمرسة عى امصنفات الفنية - التي يجوز أن 

تصبح من داخل امرحين أنفسهم - رسخت رفض استقبال وقلة جاهرية اأماط اأخرى. 
الدافع وراء تلك امقدمة وجود الكثر من العروض امطروحة ي مرح الثقافة الجاهرية ونوادي امرح 
أيضا يجدون ي ذلك القالب امرحي استسهاا لتقديم تجربتهم امرحية، وااعتاد عى هذا القالب حتى 
لو كانت البنية الدرامية للعرض شديدة الجدية والحساسية مع الواقع وي حاجة مجهود لطرحها، كا حدث 
مع العرض امرحي امقدم ي امهرجان الختامي لفرق اأقاليم من فرقة البحرة القومية )محاكمة واد من 
جنوة( عن نص )إيزابيا وثاث سفن ومحتال( من موذج امرح اإيطاي داريو فو، دراماتورج العرض دكتور 

سيد اإمام، إخراج أحمد عبد الجليل.
ُصنع فضاء العرض باأساس من عام النص امكتوب، خاصة التعامل مع نصوص داريو فو التي حققت موذج 
امرح السياي الشعبي الذي سعى له الكثر من امرحين ي العام. فضاء ميء باألوان من خال امابس 
والديكور امكون من ثاثة مجسات كبرة تتشابه مع ماثيل لآلهة. شخصيات ي حركة مستمرة وتنتمي إى 
كوميديا دياري التي تعد أحد أشكال امرح الشعبي ي العصور الوسطى. ذلك امزج بن امرح الشعبي 
والسعي  العرض.  طوال  امخرج  افتة  يرفع  كان  ما  أيضا،  املحمي  وامرح  دياري  كوميديا  وشخصيات 
لتحقيق النموذج داريو فو تحول إى شكل هزي غناي وخطاي سطحي. حيث ارتكز العرض عى راع الدين 
يأي  الجديد. من هنا  للعام  أوروبا واكتشاف كريستوفر كولومبوس  الكنيسة ي  أثناء سيطرة  والعلم خاصة 
وأثناء  أى منها كريستوفر كولومبوس  إيطالية  العرض )محاكمة واد من جنوة( حيث إن جنوة مدينة  اسم 
خطواته لتحقيق رحلته إى اكتشاف العام الجديد تاقى مع ملكة إسبانيا إيزابيا وزوجها فرديناندو ومن ثم 

تعرض للمحاكمة.
اقتنص العرض الفرة الزمنية امرتبطة بانحدار أوروبا نتيجة هيمنة الكنيسة آنذاك ويقابله تقدم العرب ي 
الزمن، قد يتشابه ي هيمنة الخطاب  عدة مجاات. وتحولت إى فرصة إى إقحام واقعنا الحاي داخل هذا 
الديني ولكن م يواجه العرض الجمهور بأي دين يتحدث عنه، وبالتاي اهتز ي أطروحته داخل راع الدين 
والعلم أنه معرف ضمنيا بصاح هذا الدين بن سطور العرض وي نفس اللحظة يؤمن بأن العلم ي إمكانه 
امتقارب  مهرج  شخصية  ي  كولومبوس  كريستوفر  شخصية  جسد  اآخر  الجانب  وعى  الدين.  سلطة  كر 
مع أرليكينو ي صورة امخلص والنبي لهذا الشعب أي صنع من العلم اهوت. العرض م يحدد موقفه من 
اأساس بن أطراف الراع سواء بالعلم أو الدين وتشتت داخل أحداث فرعية جاءت ُمقحمة وغر متجانسة 
مع أطروحة العرض، كأن نعيش داخل العرض فرات ملل البحارين أثناء رحلتهم مع كريستوفر كولومبوس 
وحرتهم ي امشهد الغناي ي تناول الجمري والسمك أم تناول اأكات الشعبية! وهناك راع أزي م مسك 

خيوطه من خال العرض وتائه بن تطويل اأحداث وعدم وضوح امفاهيم.
ينتهي هذا الراع اأزي من وجهة نظر العرض بالخطابية وبعد دخولنا ي عوام كثرة، يتم تلخيص العرض 
ي كلات واضحة وخطابية، كأن كل الزمن اماي مع العرض مر عبثا للتسلية وأما ي الضحك. خطابة تعي 
امتعاي كوننا عربا ي زمن ما، كنا أكر تقدما  بالشيفونية والتعصب  الجاعية مليئة  الذات  التضخم ي  من 
من الغرب. اكتشاف العرب أرار الكون ي حن م يكن هناك تحديد من مكتشف هذه اأرار هل امري 
القديم عى حسب ما قيل ي بداية العرض، أم أنها اكتشافات من امفكرين العرب. واستكاا للتصور امثاي 
إى  سرمز  هل  سيميولوجيا  الدالة  هذه  إى  نظرنا  وإذا  أسود.  زي  ي  اأمل  الطفل/  ظهر  العرض  نهاية  ي 

استمرار هيمنة الدين حيث الزي اأسود الذي يتشابه مع مابس كهنة الدين أم فقدان اأمل؟!
ارتبك العرض ي طرح أطروحته وي تنفيذها مرحيا حيث طرق عى باب امرح السياي الشعبي الخاص 
وجبة  تقديم  ي  والرغبة  الكوميدية.  ااسكتشات  مع  امتقارب  الغناي  امرح  باب  عى  وطرق  فو،  بداريو 

متكاملة الشكل والقيمة، فقدت اللعبة امرحية زهوها.

سمر هادي
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والحكايات الزمن  كواج 
)ستوديو( داخل  من 

التخي  اللحظة  تلك  ي  يقرر  مصور،  حياة  ي  فارقة  زمنية  لحظة 
عن حياته التي ا ينفصل فيها بن ما هو جاي وما هو مِعيش، 
السحري  الصندوق  ااستوديو؛  داخل  اللحظة  تلك  ي  معه  ونحن 
والخاص.  الذاي  عامه  فيه  وُيشكل  إبداعه  خاله  من  ينتج  الذي 
امرح  لنوادي  الختامي  امهرجان  لياي  إحدى  الليلة  تلك  كانت 
تأليف  امنوفية،  ثقافة  قر  من  والعرين،  السابعة  دورته  ي 

وإخراج عاء الكاشف.
وما  واقعي  هو  ما  ي  والحياة،  الفن  بن  إشكالية  هناك  ما  داما 
الثنائية  تلك  الحياة.  تلك  ي  الذاتية  وتجربتنا  خيالنا  يضيفه 
يتاعب معها كل فنان وُيشكلها من خال اختياراته الفنية. لكن 
الذي  الجال  مناقشة  للمناقشة.  بها  أى  ستوديو  عرض  مؤلف 
شخصية  خال  من  به،  لإمساك  خلفه  ونجري  الكال  يبلغ  ا 
الثاثينات  ُيشبه  زمن  من  اآي  الكاشف  عاء  ويقدمها  امصور 
للحظة  مغايرا  شكا  يتخذ  التصوير  كان  حينا  اأربعينات  أو 
اآنية. وبعيدا عن وضع مفهوم أو تعريف للتصوير الفوتوغراي، 
لكن ي بدايته يستعد الفرد ويهيئ نفسه للذهاب إى ااستوديو 
ي  حدث  يصاحبها  التي  حياته  من  تحديدا  اللحظة  تلك  لتثبيت 
امفهوم  هذا  اصطدم  حينا  للزمن.  معه  لتبق   - اأحوال  أغلب 
بعر ُيستهلك فيه الزمن وأصبح فيه التصوير ي أي لحظة بداٍع 
مفهوم  تغر  بالتاي  لتثبيتها،  عمد  عن  لحظات  وصنع  وبدون، 
يحاول  ما  وذلك  والواقع.  والجال  الزمن  مفهوم  وتغر  التصوير 
أن يناقشة العرض، وحيث ظهرت أزمة هذا امصور الذي ا يزال 
قد  حياته  وأن  الناقص،  إكال  مكنها  الصورة  أن  إمانه  ي  عالقا 

ذهبت ي عامه الذاي الذي يأخذ مسافة عن الواقع.
ستوديو،  أو  غرفة  مرح  داخل  امصور  عام  هو  العرض  فضاء 
تأي إلينا اأحداث من داخل غرفة الصور، ويخرج من كل صورة 
فينوس  مثال  يتحول  الحياة.  ي  متعددة  تجارب  لهم  أشخاص 
من  الواقع  مع  تشتبك  حكاية  إى  متخيلة  حكاية  من  الصامت 
التي تقدمها )آية سامي( حبيبة  خال شخصية هانم بنت امقام 
امصور التي رحلت عنه لتمسكه بحب فينوس الذي ا يشيخ وا 
وبقاء  وامقاومة،  الفن  بن  الحتمي  اانسجام  هذا  بالزمن.  يتأثر 
مثال من آاف السنن ويحمل تأثره ومقاومته للزمن الذي يضع 
إن  مارلو  مقولة  مجسدة  صورة  العرض  قدم  الفناء،  ي  رطه 
»الفن هو اليء الوحيد الذي يصمد أمام اموت«. من ثم تخرج 
حكاية البالرينا )نهلة اشن( الفراشة امحرق حلمها ويبقى أثرها 
ونستخلص  بامضمون  الشكل  فيها  يختلط  بيتهوفن؛  كموسيقى 
الفكرة من خال التعبر عنها وقد تذهب الفكرة ويبقى اأثر غر 

اممسوك.
تلك الحكايات تأخذ شكل الكواج - تقنية سينائية - حيث وضع 
امرحي  الحدث  وأخذ  بعضها،  بجوار  امنفصلة  اأحداث  امخرج 
حدث  لكل  يضع  أن  وحاول  السيناي.  الحدث  مشهدية  صورة 
ديكور  من  جزءا  كانت  التي  اإضاءة  خال  من  الخاصة  حالتها 
العرض وموضع للرؤية، وكذلك اموسيقى التي مزجها )عمر نبيل( 
تنقلنا إى أكر من زمن وتتنوع بن الرقي والغري. كذلك كواج 
الزمن بن الزمن الذاي للمصور والزمن الحار والزمن اأسطوري 
ي مشاهد أخرى. وعى فرضية أن العرض بلور تلك التقنية بشكل 
والتطور  الفكرة  صناعة  ي  فارقا  تحدث  قد  أنها  أظن  أوضح، 

التقني بن فن التصوير والسينا. 

ذلك  اخرق  ولكن  اأحداث،  لحي  ذاي  تسلسل  ي  العرض  سار 
ي  يشرك  لي  الجمهور  بأحد  أى  عندما  نسقه  وكر  التسلسل 
زمن هذا امصور الذاي غر امحدد، لذلك تم اخراق هذا الزمن. 
خاصا  ُبنى  تصبح  أن  يجوز  امقدمة  الحكاية  تلك  أن  خصوصا 
بذاته ومناقشة راع الحداثة واأسطورة، وذلك ي الفصل اأخر 
التمثيلية  أدواتها  من  اُمتمكنة  الفنانة  قدمته  الذي  العرض  من 
ابنها  تواجه  أن  امرأة  لتلك  زيادة، كيف  )ساسم جامع( ي دور 
ي  سعيد(  )نور  غازية  من  وتزوج  أحب  الذي  امشد(  )أسامة 
امولد، وهي ترسم له حياة أخرى تليق بتكوينها البيئي، فتتحدث 
الحياة.  مع  امختلفة  فلسفته  له  منهم  وكل  الشخصيتن  بصوت 
إى  ونذهب  امصور  هذا  ذاتيه  من  نخرج  الشخصية  بتلك  ولكن 
لهذا  الذاتية  اللحظة  مع  متجانس  غر  آخر  زمن  من  آخر  راع 

الفنان. نخرج من زمنه مع هذا امشهد وا نعود إليه مرة أخرى.
ما  بن  الفاضل  غر  امصور  جسد  داخل  )ستوديو(  عرض  تشكل 
عى  يعتمد  الذي  التصوير  فن  حيث  واقعي،  هو  وما  هو جاي 
وبالتاي  العام،  هذا  داخل  جسده  بل  عينه  مجرد  ليس  امصور؛ 
التبادلية  العاقة  تلك  حوله،  من  العام  إى  الجسد  هذا  تصور 
بينها، ذلك الجسد اممتد ا مكن فصله إى عن فقط، ااتصال 
عوام  إى  معه  ندخل  حيث  والحياة؛  والزمن  الفنان  بن  الجاي 
وأحداث وشخصيات وحكايات تحلق ي الزمن. نخرج ونحن أيضا 
حكايات داخل الصور، وحكاياتنا تنقسم إى أزمنة مختلفة مكن 
ي  لحظات  يثبت  منا  وكل  ومتتاٍل.  متتابع  غر  بتسلسل  حكيها 

الذاكرة لصورة لي تقاوم الزمن والفناء.

سمر هادي
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هاملت..
ينتظر زال  ما 

غاية  هي  الشكسبرية  الشخصية  تلك  هاملت  سيظل 
إليه عشاق امرح ي كل مكان وزمان، بل  ما يسعى 
شكبر  لوليم  الكرى  امآي  من  هاملت  مرحية  إن 
التي سطرت اسمه بحروف من نور فوق قلوب مبدعي 
هذا،  يومنا  حتى  اأدي  التاريخ  سجات  وي  امرح 
وكتاريخ  أدي  اإجادة كنص  زال مربعا عى عرش  وما 
الحديثة  اإخراجية  التناوات  وأغلب  بل  إبداعي 
الداات  لزخم  إبداعها  ي  تتباين  ما  داما  والقدمة 
الفكرية  أطروحاتها  وكرة  النص  هذا  ي  امطروحة 
كشخصية  فهاملت  والسيميولوجية،  واآيديولوجية 
التمثيل  لفن  محب  كل  بها  يحلم  زال  ما  درامية 
عاشق  كل  به  يحلم  زال  ما  مرحي  كنص  وهاملت 

لإخراج وباحث عن الثقل الفني تاريخا وإبداعا.
فعاليات  وضمن  الجيزة  ثقافة  قر  قاعات  إحدى  ي 
اأقاليم،  لفرق  واأربعن  الثالث  الختامي  امهرجان 
امرحي  عرضها  الجيزة  ثقافة  قر  فرقة  قدمت 
شكسبر،  وليم  اأشهر  اإنجليزي  للكاتب  )هاملت( 
ومن إخراج سامح بسيوي الذي اختار أن يصمم رؤيته 
النظارة  جاهر  تحتوي  ضيقة  قاعة  داخل  اإخراجية 
اختارت  التي  الكاسيكية  الرؤى  من  هروبا  واممثلن 
فضا  ودااتها،  رؤاها  لطرح  اإيطالية  العلبة  مرح 
صمم  الذي  الله  عبد  لوائل  الديكور  تصميم  بدء  عن 
اأحداث  وأماكن  العرض  مشاهد  كل  شمل  ديكورا 
وطرحا،  ومكانا  زمانا  وامشتبكة  وامتشابكة  امتداخلة 
هاملت  املك  لقر  مركبا  مشهدا  نجد  أننا  ذلك 
العرش(  امغدور به، بدالة هي اأقرب للحكم )كري 
)عائلة  العمق  ي  مستوى  وعى  امرح  صدر  ي 
عن  فضا  اأم(،  املكة  )مخدع  امقدمة  وي  أوفليا( 
العم  صاة  عى  داا  بصليب  أنار  الذي  القاعة  سقف 
جثامن  حملت  التي  اموي  وجبانة  أفعاله  عى  نادما 
أثرت  التي  وامكانية  الزمانية  التداخات  هذه  القتى. 
عى  للممثلن  كامل  شبه  وجود  استتبعها  الصورة 
خشبة امرحي ي لوحات ثابته تقريبا، وعضضها تلك 
بن  للتفريق  اممثلن  مابس  عى  الرمزية  الداات 
للحياة  ورؤاها  بل  الشخصيات  وداات  وقوى  مراكز 

باختاف النظرة وامنظور.
لوفاة  استدعي  الذي  الدنيارك  أمر  الشاب  هاملت 
بحزن  اإليها  قادما  بلدته  إى  حضوره  وعند  والده، 
اابن امكلوم فوجئ أن والدته قد خلعت ثوب الحداد 
وتزوجت عمه فأسقط ي يده ما كان وارتبك ي تفسر 
ثانية من  الهروب  قرر  ما  إذا  اموقف حتي  إليه  ال  ما 
الحميم يخره أن  السفه فوجئ بهوراشيو صديقه  هذا 
امدينة،  سور  عند  ليلة  كل  يظهر  اميت  والده  شبح 
شبح  يخره  اأمر  يستجي  ان  الشاب  يحاول  وعندما 
والده أن اأب م مت وإما قتل بيد عمه غدرا وتزوج 
امعد  منها  اقتص  التي  اأحداث  وتتداخل  قرا  اأم 
الكثر من الزوائد فبدا عرضا اهثا بشكل كبر وصاحبه 
إيقاع ريع بشكل كبر جدا يصيب بالتوتر استنادا إى 
وموسيقي،  اممثلن  بعض  من  كبر  بشكل  ريع  القاء 

هي اأميز ي نقل الحالة امتوترة ـعدها )أحمد لطفي( 
التي تناسبت مع الحال  العامية  عن بعض امقطوعات 

وامحتوى. 
امخرج،  امعد/  يغفلها  م  التي  اأحداث  لتتابع  وعودة 
فقد استقدم هاملت فرقة التشخيص احتفالية بالقر 
وعندها تأكد له من توتر املك أن العم قتل اأب ثم 
قتل هاملت والد أوفيليا خطأ ثم ماتت أوفليا حزنا مع 
بن  اأخرة  امبارزة  ألقت  حتي  الجنون  هاملت  ادعاء 
موت  اأخرة  الكلمة  أوفليت  شقيق  وايرتس  هاملت 

الجميع وانتهاء الجميع.
ي  الكامل  اإيهام  حالة  بسيوي  سامح  امخرج  اعتمد 
الجيزة،  ثقافة  قر  لفرقة  هاملت  امرحي  العرض 
اإضاءة  طريق  عن  وامكان  الزمان  تغير  إى  فعمد 
ومتدافع  ريع  بشكل  أخرى  وإضاءة  أماكن  باظام 

اإسقاط  وزوايا  الضوء  إسقاط  أماكن  وتغير  بل 
فنية  أيضا  واستخدم  بل  اأمر  حقيقة  ي  مميز  بشكل 
اأبليكات(  للديكور/  ذاتية  )كشافات  بإضاءة  أخرى 
امرح  من  عن  التاج  من  اقرب  تشكيا  ألبسها  التي 
التأثر  وعميقة  الشكل  جالية  سيميرية  ي  ويساره 
العم  احتوى  الذي  العلوي  الصليب  إضاءة  مع  خاصة 
إبان مناجاته، ويبدو أنه اختيار دار العرض عى شكل 
القاعة كان هدفه اأساي هو التاعب بأماكن إسقاط 
الجمهور  بن  الحميمة  حالة  وخلق  وزواياه  الضوء 
استجاء  العرض  صورة  ي  الجمهور  ليذوب  والصورة 

دااته.
البعد  ي  مختلفتن  فتاتن  بن  اأم  دور  امخرج  قسم 
امادي لإشارة إى اأم امكلومة التي مات عنها زوجها 
فتداعت  الزوج،  لشقيق  جسدها  وهبت  التي  وامرأة 

وتاعبت  الرغبة،  تلبية  عن  باحثة  أنثى  وأصبحت 
ي  اجتهد  الذي  الشاب  هاملت  بعقل  الشخصيتان 
شخصية  عى  البادي  ااضطراب  نقل  ي  امتاح  حدود 
امبارزة  ي  رشاقته  عى  كليا  اعتادا  واعتمد  هاملت 
)العم(  التمثيي  اأداء  ي  برع  وإن  البدي  واأداء 
واضح  خرات  رصيد  من  والقادم  أدائه  ي  الواثق  ذاك 
والتشخيص  الحي  لحظات  من  التمكن  ي  ومتمكن 
اإيقاع  له  فدنا  واإماي  والحري  الجسدي  والتجسد 

ميزا.
محاولة  الجيزة  ثقافة  لقر  هاملت  امرحي  العرض 
جيدة للكشف عن كنوز ما زال يحويها النص امرحي 
الداات  زخم  من  اتخذ  التي  هاملت  الشكسبري 
واانتظار  الزمان  أمام  الصمود  إى  للوصول  وسيلة 

لتجارب أخرى تنقل ما خفي من داات.

محمد النجار
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سالم.. ساحرات 
اإعدام وبراءة  الراءة  إعدام  بن 

 – سام«  »ساحرات  مرحيته  اأصل  اأمريي  ميلر  آرثر  كتب 
التاريخية  اأحداث  إى  ذلك  ي  مستندا   ،1953 عام  »البوتقة« 
ماساتشوستس،  بلدة سام ي  بها  اشتهرت  التي  السحرة  محاكم 
وغر  منهم  اأبرياء  امواطنن  من  الكثر  ضحيتها  ذهب  والتي 
اأبرياء، ولقد لعب ميلر عى الرميز ي دراما أحداث مرحيته 
بدءا من العنوان ذاته »البوتقة« التي تعني ذلك الوعاء الطيني 
تنصهر  الذي  الوعاء  ذلك  فهو  امعادن،  لتذويب  يستخدم  الذي 
بداخله كل ضائر النفس البرية الطيب منها والرير، الوعاء 

الذي يحتمل التطهر وااعراف.
ذروتها  ي  امتوازية  الحبكات  من  الكثر  مزج  ميلر  قام  فقد 
ي  الحل  بعدها  يتم  مكانة  أعى  إى  الذروة  تلك  تصعد  أن  إى 

امحكمة والخاص حفاظا عى السمعة.
 ،)27( امرح  لنوادي  الختامي  بامهرجان  ااحتفاات  إطار  وي 
امرحية  اأنفوي  فرقة  قدمت   ،)43( اأقاليم  فرق  وختامي 
مرحية »ساحرات سام« إعداد وإخراج محمد مي، حيث لعب 
امخرج عى خلق جو عام للعرض امرحي من الرعب ي إطار 
كافة عناره امرحية من  السحر والسحرة، مستخدما ي ذلك 
مكانها  ي  العنار  كل  جاءت  حيث  وموسيقى  وإضاءة  ديكور 

الصحيح دون امبالغة أو التقصر.
فبدأت أحداث امرحية باإرهاصات اأوى لحفلة رقص النساء 
بالغابة تلك البذرة اأوى التي عى أثرها تنطلق اأحداث مشهد 
ابنة  للتعرف عى سبب إعياء  الكاهن باريس ي محاولته  منزل 
أخته الذي فر ما مر به من أعراض غريبة بأنها أعراض مرض 

غر معروف! بعيدا عن السحر.
غر  وأسباب  فتاة  من  أكر  إعياء  عن  لتنبئنا  اأحداث  وتتواى 
معروفة ما يتفى ي القرية بأن السحر قد أصابهن، ومن هنا 
القساوسة،  يتم إعان الحرب عى الشيطان والسحرة، مساعدة 
تيوتوبيا  وتتهم  القرية  نساء  من  الكثر  عى  التهم  إلقاء  ويتم 
خادمة القس باريس باستخدام السحر لبث الشعوذة ومارسة 
من  كا  لتصيب  ااتهامات  وتتواى  القرية،  نساء  عى  امجنون 
ماري خادمة بروكر وإليزابيث زوجته وسارة والكثر من النساء 
بتهمة حيازة الشيطان، وبالفعل يتم القبض عى إليزابيث التي 
السحر  استخدامها ي أعال  اعتقادا منهم  بحيازة دمية  اتهمت 

والشعوذة.
عى  املقاة  ااتهامات  ي  بالتحقيق  امرحية  أحداث  وتتواى 
نساء القرية ي امحكمة، لينتهي اأمر بأن يقبل بروكر اإعدام 

حفاظا عى سمعته وسمعة أرته.
الرؤية التشكيلية للعرض

ي  امخرج  فيه  أبدع  بشكل  للعرض  التشكيلية  الرؤية  جاءت 
السحر.  بجو  واموحي  امرح  خشبة  عى  امخيف  الجو  رسم 
سعد  محمد  الدكتور  الديكور  مهندس  برع  فقد  جانبه،  ومن 
لعب  فقد  الحقيقية،  الغابة  بجو  اموحي  الديكور  تصميم  ي 
ثاي  باأسلوب  الغابة  أشجار  رسم  ي  التشكيلية  بالواقعية 
بالقرية  امحاطة  الحوائط  نقول  قد  أو  البوابات  وتلك  اأبعاد، 
ومن  وبروكر  باريس  القس  منزل  ي  التشكيل  دور  لعبت  التي 
الخفيفة  الخامات  الديكور  مهندس  استخدم  فقد  امحكمة،  ثم 

الدرامية  مشهديته  ي  وعميق  ثقيل  ديكور  لعمل  والسهلة 
لخدمة العمل امرحي.

تتاهى  وواقعية  وهارمونية  تناسق  ي  األوان  جاءت  ثم  ومن 
دون  الدرامي  الحدث  عى  مؤكدة  وخاماته،  ديكوراته  مع 

امبالغة أو اانتقاص من حجم رؤيتها التشكيلية.
اإضاءة بطلة الحكاية

العرض  يتحدث شخصيات  أن  للعرض ودون  اأوى  الوهلة  منذ 
إيحاء  منحنا  العرض  صالة  دخول  منذ  الخشبة  إضاءة  نجد 
ألوان  خال  من  امشاهد  يتلقاها  سوف  التي  الدرامية  بالحالة 
بشكل  الفرن  إبراهيم  بها  لعب  والتي  امستخدمة،  اإضاءة 
مشهد  كل  إضاءة  بن  انتقاات  ي  العرض  خدمة  عى  عمل 
وامحكمة،  بروكر  منزل  ثم  باريس  منزل  إى  الغابة  من  وآخر 
لكل مشهد طبيعته الخاصة ي اإضاءة بشكل غر مكرر وخادم 
الكشاف  ونوعية  اللون  مفردات  واٍع  باستخدام  امشهد  لطبيعة 

امستخدم.
اموسيقى روح العرض

الحقيقي  امغزى  خدمة  ي  العرض  ي  اللحنية  الجملة  جاءت 
فقد  واندفاع،  وغرة  وانتقام  وترقب  وتشويق  إثارة  بن  للعرض 
الدرامي  العمق  إبراز  عى  واموسيقية  اللحنية  الجملة  لعبت 

للحدث عى الخشبة وإبراز امعنى امراد توصيله للمشاهد.
مشاهد  ي  ومتاحقة  ريعة  مثا  اموسيقية  الجملة  فجاءت 

الرقص لإيحاء بالسحر والشعوذة، كا جاءت بطيئة وكاسيكية 
اآات  واستخدام  إليزابيث،  وزوجته  بروكر  بن  ااعراف  ي 
والامكاي  الازماي  الحدث  دراميا عى  تؤكد  اللحن  الحديثة ي 

الذي يصلح لكل العصور واأزمان.
الرؤية اإخراجية

لقد اعتمد امخرج محمد مي منذ بداية العرض عى التشكيات 
للممثل  ميزانسن  خطوط  وعمل  الجاعية  والتكتات  الحركية 
ومتوازية  متقاطعة  خطوط  ي  باأداء  اممثلون  يقوم  بحيث 
فكل  ااتهام،  دائرة  عن  بعيد  أحد  ا  أن  عى  تأكيدا  ودائرية، 
الدرامية،  بحبكته  واٍع  تبادي  بشكل  اآخر  موقع  يأخذ  منهم 
ي  القاي  الثالوث  هذا  ترأس  الذي  امحكمة  ثالوث  عدا  فيا 
باأحكام عى  القرار  واتخاذ  السلطة  للتأكيد عى  الخشبة  عمق 
امتهمن، ولكن أرى إخفاق امخرج ي مشهد منزل السيد جون 
بروكر حيث جعل جملة اممثلن متكتلن ي الجانب اأمن من 
وعدم  اتزانها  ي  خلا  الخشبة  من  جعل  بحيث  امرح  خشبة 
توزيع ممثليه عى الخشبة ككل فتقاطع اممثلون وحدث قطع 
أحدهم مع اآخر، ولكن ا بد من ااعراف بوعي مي مفردات 
اأكر  العرض  سام”  “ساحرات  من  جعل  وعيا  امرحية  لعبته 
دراميا  وامتكامل  امرحي  العمل  بقواعد  التزاما  واأكر  اتزانا 

وفنيا من جميع عناره الفنية والدرامية.

مياء أنور
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27 [ رؤى]

السبعة.. اأيام  كوميديا 
الجوع وكوميديا  السياسي  المطبخ   

الواقع  ُكتاب  أشهر  من  الزيدي(  النبي  عبد  )عي 
الواقع  مرح  نجد  كتاباته  خال  من  العراقي؛ 
من  الوقت  طوال  يتقارب  إيقاع  وذا  مكثفة  بلغة 
من  يعد  وااجتاعية،  السياسية  اأحداث  إيقاع 
كتاباته  ظهور  خاصة  العراقي  امرح  كتاب  أغزر 
ي  السياسية  اأحداث  فيها  يواكب  سنوي  بشكل 
الوثيقة  مثابة  امرحية  أعاله  تكون  تكاد  وطنه. 
اإبداعية التي نقرأ من خالها اأحداث التي مرت 
وتقاربها  بل  السياسية  راعاتها  أثناء  العراق  بها 
ذاته  عن  يتحدث  الواقع  ككل.  العري  الوضع  مع 
وأماط  قضايا  داخل  ُمذاب  وهو  أعاله  داخل 
واقعا  اأخرى  هي  ذاتها  حد  ي  تشكل  إنسانية؛ 
تخوضه،  الذي  السياي  الهم  بجانب  إنسانيا  وها 
العربية  امسارح  خشبات  عى  نصوصه  تتصدر  لذا 
بحساسية شديدة  ُممرحة  لغة برية  بها من  ما 
إذا  امخرجن  من  الكثر  عى  العبء  من  فتخفف 
التصور امطروح  م يكن لهم رؤية إخراجية توازي 
نص  بكرة  ُتقدم  التي  النصوص  ومن  النص.  داخل 
الفرضية  بن  امزج  ذلك  حيث  اأيام(  )كوميديا 
والقراءة  مرحي  كشكل  والكوميدية  الفانتازية 
عامة  العري  الوطن  ي  السياي  للمطبخ  الواعية 

بن  ما  اأمريي  الحصار  فرة  ي  خاصة  والعراق 
سياق  ي  النص  ذلك  وظهور   ،2003  -  1991
والجوع  الحصار  العراق  فيه  يعيش  كان  اجتاعي 
التابع لأمم  ي عام 1995 بعد قرار مجلس اأمن 
لصادرات  الجزي  بااستئناف  يسمح  الذي  امتحدة 
موجب  والدواء  الطعام  لراء  العراقية  النفط 
الذي  اأمر  وهو  الغذاء«،  مقابل  »النفط  برنامج 
أي حتى  بعد صدوره،  عام  الشعب مدة  يتقبله  م 
اأيام”  “كوميديا  نص  صدور  عام  وهو   1996
الشعب  ذاقها  أحداث  شبحية  معه  يحمل  حيث 
امزيد  يقدم  السياي  امطبخ  يظل  لكن  بالفعل. 
عنها  عر  كالتي  امبدعن  مس  التي  الوجبات  من 
داخل  الخاصة؛  بطريقته  اأنفوي  مرح  نادي 
امهرجان الختامي لنوادي امرح ي دورته السابعة 
عاد  مصطفى  إعداد  من  العرض  والعرين. 

ومؤمن بكري، إخراج مؤمن بكري.
ليلة  ي  حميميا  يبدو  مرحي  فضاء  داخل  من 
العرض  يبدأ  والزوجة،  الزوج  واحتفال  السنة  رأس 
مبعوث  بدخول  السبعة(  اأيام  )كوميديا  امرحي 
وحلها،  مشكاتها  عى  للتعرف  الحكومة  من 
ويجده  به  الخاص  الكلب  عن  يبحث  ذلك  وأثناء 
ي  سلطته  الطباخ  مارس  هنا  ومن  بالسم،  مقتول 
تهديدها بالسجن أو إقامة سبعة أيام حداد داخل 
فرة  أطول  امنزل  استيطان  حيلة  مجرد  امنزل، 
الشخصيات  بن  العاقات  بنية  تغر  مع  ممكنة. 
الجد  عاقة  عى  اعتمد  الذي  النص  بخاف 

إى  الحفيد  ي  امستقبل  رمزية  تحولت  والحفيد، 
الفضاء  هذا  يخرق  الوطن.  وامرأة  الزوجة  رمزية 
امتخفي  الطباخ  شخصية  وهو  الدخيل  الحميمي 
ي مابس بابا نويل ومن ثم مزيد من تلون وتغر 
بنية هذا  ااخراقات ي  الشخصية ومزيد من  تلك 
تشكيل  يعيد  وهو  الدخيل  دخول  منذ  امنزل. 
يهوى.  ما  ترتيبه  وإعادة  امرح،  اامنزل/  فضاء 
التشكيل والتحول مع  امياد ي  أخذت شجرة عيد 
أصبحت  ااحتفالية،  برمزيتها  فبداية  اأحداث، 
صليبا يصلب فيه أهل امنزل، وأحيانا أخرى كانت 
والزوجة  الزوج  أيضا  خلفه  يقف  سجن  قضبان 
أصبحت  لذلك  الطباخ.  أمام  للمحاكمة  ويوضعان 
الكوميدي  العام  عن  تعر  امرحية  الصورة 
كوميديا  العرض،  دراما  تطرحه  الذي  والفانتازي 
الدخيل  لذلك  كيف  والظلم،  اأم  من  تأي  سوداء 
ويفرض  ملكه  ا  منزل  عى  سطوته  يفرض  أن 

قوانن الجاد داخله.
حقق  وبالفعل  النص،  ُخطى  عى  العرض  صار 
العداء  يبث  لي  وطبخته  خطته  الطباخ  الدخل/ 
تقييم  يعيدون  البداية  ففي  الزوجن،  بن  والراع 
ثم  ومن  الحرية،  كمعنى  عليها  امتعارف  امفاهيم 
الباب من  البعض ي فتح  التهم عى بعضهم  إلقاء 
وتحديد  الحقيقي  الوضع  تقيم  وتتشتت  اأساس، 
واستمرار  مقاومته،  قلة  مع  الدخيل  هذا  هوية 
بدافع  أحيانا  تلونها  مع  عليهم  السلطة  مارسة 
وم  لهم.  الطعام  بدافع صنع  وأحيانا  الزوجة  حب 

امنزل  إى  الطباخ  دخول  مثيل  إعادة  مشهد  يكن 
تأكيد سلطته. وتسود كلات  يدفعهم ليء سوى 
وضع  بعد  الزوجة  لسان  عى  امنزل  داخل  الطباخ 
السم ي طعام زوجها، وتحولت إى كلب جديد من 

كاب الطباخ.
ومحكم  مكثف  نص  السبعة؛  اأيام  “كوميديا  نص 
أداء  بجانب  العرض  داخل  البطل  أنه  ويجوز 
باستمرار.  تتغر  التي  النفسية  وتحواتهم  اممثلن 
للعراق  الزمني  السياق  امقدمة  ي  ُذكر  حن  وي 
إنتاجه  ي  دافعا  كان  الذي  أو  للنص  امتزامن 
داخل  امخرج  بصات  عن  البحث  ظل  وإفرازه، 
امري  الواقع  عى  وصداها  امطروحة  القضية 
العرض  من  اأخرة  الجمل  ي  إا  نتلمسه  م  الذي 
البيوت  ي  التفتيش  »سيتم  إنه  الطباخ  قال  حينا 
بلدان/  الحدث مع  بتكرار  دائرية  نهاية  امجاورة«، 
اأوي  السياق  هذا  اختزال  تم  وإذا  أخرى.  منازل 
امخرج.  معها  يتاعب  رمزيات  إى  النص  وتجريد 
رمزياته  من  مزيد  إى  بحاجة  العرض  فإن  إذن، 
امهارات  العمل  صناع  امتاك  خصوصا  به  الخاصة 
الراهنة  للحظة  الخاصة  رؤيته  عن  ليعر  امرحية 
ومنفتح  التأويل  متعدد  كهذا  نص  اختيار  ظل  ي 
السياي  امطبخ  زال  وما  العري،  العام  قضايا  عى 
واُمتلونة  السامة  الوجبات  من  الكثر  يصنع 
لسد  كغذاء  ويتناولونها  امنزل  أهل  ويقدمها 

حاجاتهم من الطعام.

سمر هادي
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28 [ قراءة

محسن العزب

أصفهان بإيران، وي قلعة اموت “ مربض ومكان فرقة الحشاشن 
فارس، وتطل من جهة  باد  الشال عى حدود  تقع ي  والتي   ،“

عى البحر، ومن اأخرى عى منحدر جبي مخيف ...
كانت  اإسامي،  العري  تاريخنا  ـُمر  ع من  الهامة  الفرة  هذه  ي 
بطون  ي  وعاشوا  سكنوا  امسلمن،  من  فرقة  و  طائفة  هناك 
تعتمد  بهم وحدهم،  فلسفة خاصة  لهم  الجبال وكهوفها، وكانت 
الباطن  ي  اأشياء  أن   : وهو  الباطني  امنهج  عى  الفلسفة  هذه 
الشباب  إقناع  عى  تعتمد  كا  الظاهر،  ي  هى  كا  ليست 
بنبات  تغييب وعيهم  اموعودة، وذلك عن طريق  بالجنة  الصغر 
ـُشكلون خطراً كبراً عى أمن الدولة ي  الحشيش امخدر، وكانوا ي
ـُرى اممتدة من إيران / فارس  كل مكان من الدولة اإسامية الك
إى امنطقة العربية / بغداد / دمشق / القاهرة / الحجاز ... إلخ، 
التخفي  ولعبة   ... ـُكام  والح الناس  بن  التخفي  طريق  عن  وذلك 
إشارة  ي  تلك،  مرحيته  يكتب  الشاب  مؤلفنا  جعلت  ما  هى 
حسية  ظاًا  إا  ليس  القدم  ى  البعيد  التاريخ  بأن  منه،  دالية 

ممتدة لتاريخنا الحديث ...
ـُخرنا  ي ا  والذي  الفرقة،  تلك  زعيم   “ ـّاح  الصب حسن   “ هو  فها 
فامؤلف   ... بقليل  اأحداث  نهاية  ـُرب  ق إا  زعيمها  بأنه  امؤلف 
يزرعه منذ بداية اأحداث الدرامية عى أنه صديق طفولة كٍل من 
الشاعر   / ـّام “  الخي ـُمر  الوزير اأول، و “ ع  / ـُلك “  ام : “ نظام 
عى  سواء  التخفي،  عى  فائقة  ـُدرة  ق ـُعطيه  وي الفلى،  والعام 
الشكلية  هيئته  مستوى  عى  أو  اإقناع،  ي  الفذة  قدرته  مستوى 
التى تنطق بالغنى : مابس غالية مجوهرات مينة، وقدرة رائيه 
أصفهان،  باد  ي  امهجور  امرة  لقر  راءه  ي  تتمثل  عالية 
بالهدايا  وأتباعه   “ شاه  ـُلك  م  “ السلطان  إغداق  عى  وقدرته 

والجواهر الثمينة، وذلك لتثبيت نفوذه بن امحيطن به ..
فائقة،  بعناية   “ ـّاح  الصب حسن   “ شخصية  امؤلف  رسم  ولقد 
 / الدرامية  الشخصية  وتطور  بناء  مستويات  معظم  عى  وذلك 
ـُحركة  ام امرحية، وهو ما يدعوي أن أجعل تلك الشخصية هي 
يجعلني  الذي  نفسه  اأمر  وهو  امرحية،  أحداث  لكل  الرئيسية 
للسبب  وذلك  امرحية،  لهذه  الراجيدي  البطل  أعتره  أن 
بغية  الوضوح  وعدم  واالتواء  التخفي  عى  القدرة  وهو  نفسه 

استطاع  وأنه  سنوات،  عرة  مرور  رغم  يتغرا  م  اللذان  وفكره 
بحدسه امبر والحاد الوقوع عى فرة تاريخية قدمة من تاريخنا 
واانقسامات  السياسية  بالراعات  مليئة  كانت  اإسامي،  العري 

بن الطوائف اإسامية وبعضها البعض ...
وامرحية ــ وكا يقول هو نفسه ــ “ ليست تأريخاً بقدر ما هي 
محاولة استلهام روح فرة مهمة ي التاريخ العري “، ... كا أنه 
وعر هذه امرحية اأخرة ي كتابته،، يؤكد عى اهتامه مرح 

الصورة التعبرية، فهو يؤكد ى البداية :
ـُراعى ااهتام بفنون الصورة : جالياتها امختلفة وعاقة ذلك  “ ي

بالفرة التاريخية “ ) صـ 204 ( ...
بالفصحى   “ الحشاشن  “ جنة  لكتابة نصه  الدرامي،  ـُرره  م وعن 

مـرّة وبالعامية امرية مـرًّة أخرى يقول :
والثانية  بالعامية  إحداها   : مرتن  امرحية  هذه  ـُتبت  ك  “
 “ الدرامية  والبنية  اللغة  تحوات  لتجريب  محاولة  ي  بالفصحى 

) صـ 204 (
والعامية  الفصحى  باللهجتن  يكتب  ـُسيني  الح إبراهيم  إن 
جرسها  لها  العربية  فالفصحى  اإجادة،  درجة  بنفس  امرية، 
امرية  للعامية  كا  امدهشة،  وتحواتها  الجميل  وإيقاعها 
للعامية  أميل  ـُنت  ك وإن  والتحوات،  واإيقاع  الجرس  نفس  من 
يء،  ي  ـُصحى  الف النسخة  حق  من  ـُنقص  ي ا  وهذا  امرية، 
كعرب  أننا  ـُحدثن،  ام العرب  ـُصحى  ف هي  امرية  فالعامية 
العامية  طريق  عن  البعض  بعضنا  نفهم  الخليج  إى  امحيط  من 
بعض  أعقد  أن  جاهداً،  الدراسة  هذه  عر  وسأحاول   ... امرية، 
ي  امؤلف  اتبعها  الذين  اللغوين  اأسلوبن  بن  امقارنات 

مرحيته “ جنة الحشاشن “ ...
منهم  ويجعل  حقيقية،  تاريخية  بشخصيات  امؤلف  لنا  يأي 
 “ والسياى   “ ـّام  الخي عمر   “ الشاعر   : مثل  درامية،  شخصيات 
 “ شاه  ـُلك  م  “ السلطان  باط  ى  اأول  الوزير   /  “ ـُلك  ام نظام 
اإمام   “ و  الحشاشن،  زعيم   / الداهية   /  “ ـّاح  الصب حسن   “ و 
أبو حامد الغزاي “ / الصوي الكبر، والذى جعله امؤلف شخصية 

ثانوية ى معالجتة ، ... وآخرين ...
ـُلك شاه “ ي باد  أما الحدث الرئيي فيدور ي قر السلطان “ م

:  “ الحشاشن  جنة   “ مسرحية   : ثانيًا 
إبراهيم   / الشاب  امرحي  امؤلف  مسرة  امتأمل  إن   
الحشاشن  “ جنة  و   “ الغواية   “ امرحيتن  هاتن  الحسيني عر 
بأكملها،  مسرته  كبرين  قوسن  بن  واقعتن  أنها  سيجد   ،“
 ،2002 عام  كتاب  ي  ـُرت  ون  ،1998 عام  كتبها   “ الغواية   “ فـ 
عام  كتاب  ي  ـُرت  ون  ،2005 عام  كتبها   “ الحشاشن  جنة   “ و 
ـُمر تجربة الكاتب  2008، أي أننا بإزاء عرة سنوات كاملة من ع
وأخرى  ـُتب،  ك ي  مطبوعة  أخرى  مرحيات  تخللتها  امرحية، 
عن   “ العصافر  وشم   “  : منها  ؛  امسارح  معروضة عى خشبات 
امجلس اأعى للثقافة 2002، “ متحف اأعضاء البرية، وخارج 
رب الجنة “ ــ مرحيتان ــ عن الهيئة امرية العامة للكتاب 
امسارح،  خشبات  عى  امعروضة  مرحياته  ومن   ،2003 عام 
مرح   “ أرض  “،”سابع  جمهورية  أهرام  أخبار   “ مرحيتية 
 ،) بلدى  )عرة  الجنة  رب  الغواية،إخناتون،خارج   “ و  الغد، 
الثقافة  ....” مسارح قصور  الغرباء،الكونكان،  الديب،حديقة  وش 

مختلف محافظان مر ...
الفصحى  بنسختيها   “ الحشاشن  جنة   “ الطويلة  ومرحيته 
ـُعد  ت سابقة  ي  واحدة  مطبوعة  ي  أصدرها  والتي  ــ  والعامية 
ي  طريقته  عن  الحسينى  إبراهيم  يتخل  م  ــ  نوعها  من  اأوى 
الشكي  الدرامي  بالبناء  تقيده  عدم  من  بداية  للمرح،  الكتابة 
مليه  ما  ا حسب  هو  ـُريد  ي حسبا  يكتب  فهو  عليه،  امتعارف 
أو  راسخةـ  وبنائية  قياسية  مواصفات  من  للمرح  دراسته  عليه 

تبدو كذلك لدى البعض ـ للكتابة الدرامية امرحية ...
فالحسينى ي “ جنة الحشاشن “ ي نسخة الفصحى يضع حروفاً 
حرف  لكل  فصيحة  عربية  جملة  مع  الياء،  إى  األف  من  عربية 

مشاهدة الـ 26 ؛ مثل : أ . حفرية مامح وجه قديم ...
ب . قتل نهاري ...

ت . الظل الذي ليس كمثله يء ...
....، وهكذا ...، أما ي ترجمته العامية ــ إن جاز التعبر ــ أو ي 
نسخته العامية، فلم يجد امؤلف مفراً من اأرقام ) 1، 2، 3، ...، 

ـُمل الفصحى إى العامية امرية ؛ مثل : ... ( وترجمة ج
ـُهر ... قتل ي عز الض

عقل مليان خناجر وأوامر ...
ـُرسة ... و ... وهكذا ... الج

والذي  الدرامي،   “ الحشاشن  جنة   “ عام  إى  الدخول  وعند   ...
اإسامي،  العري  تاريخنا  من  هامة  فرة  امؤلف،  فيه  يتناول 
أجدي  الهجري،  الخامس  القرن  من  الثاي  النصف  ي  وبالتحديد 
أعود إى نهاية مرحيته اأوى “ الغواية “، والتي يقول ي نهايتها 
جنة   “ لـ  كتابته  ي  هنا  وجدها  وكأنه  للبيع،  مننا  تايهه  جنة   :
الحشاشن “، وأجدي أستطيع القول بأن امؤلف هو نفسه، بقلمه 

 .. التعبرية  الصورة  مسرح   
الحشاشن« و»جنة  »الغواية«  بن  ما 

الحــُسيي إبراهيم  مسرحيتن  في  نقدية  قراءة   
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29 [ قراءة]

الوصول إى تحقيق طموحه الكبر، وهو أن يكون خليفة وسلطاناً 
ـُريد أن يضم صديقّي طفولته :  ـّاح ــ ي للمسلمن، فهو ــ أي الصب
ـّام “ ما متلك  ـُمر الخي ـُلك “ ما متلك من قـّوة، و “ ع “ نظام ام
لها عن هدفه  اإفصاح  وإى طريقته دون  إليه  من حكمه وعلم 
فيا  أبرموه  قد  الثاثة  كان  قديم  وعد  عى  ـُستنداً  م الحقيقي، 
أحد  ى  الهجاء  حروف  يتعلمون  مازالوا  أطفاا  كانوا  عندما  بينهم 
منهم  شأن  ذا  يصر  مـَن  بأن  يقى  الوعد  وكان  نيسابور  كتاتيب 

ـُساعد اآخرين ... فعليه أن ي
لدولته  ـُريد  ي كان  الحشاشن،  زعيم   / امراوغ   /  “ ـّاح  الصب و” 
ـّام  ـُلك والخي ام القدمن “ “ نظام  باتحاده مع صديقيه  امزعومة، 
الثاي،  ي  امتمثلن  والحكمة  والعلم  اأول  ي  امتمثلة  القـّوة   ،“
ـُرى  الك اإسامية  الدولة  عى  الكاملة  الهيمنة  تنفيذ  له  يتم  وبذا 
قوياً،  الرغبة  لتحقيق  النفي  الدافع  يكون  وعندما   ،... آنذاك 
 ،... أقوى  الرغبة  تلك  تحقق  عدم  ي  الفعل  رد  بالتبعية  يكون 
 ،“ الحشاشن  جنة   “ مرحية  ي  الراجيدي  البطل  وادة  وتكون 
أنهى  الذي  نفسه  اأمر  وهو   ،“ ـّاح  الصب  “ تحققت ي شخص  قد 
به امؤلف مرحيته، وذلك باشتعال “ قلعة اموت “ عر تفجر “ 
قبل   ،“ ـّام  الخي  “ والتي عشقت  لنفسها،  الجميلة  ـُغنية  ام  “ سارة 
ـُرج حام القلعة، وهزمة فرقة الحشاشن وزعيمها “  أن تراه، ي ب
 “ بتقنية  ــ  الفني  ــ وعر ولعه  امؤلف  “، وإرار  ـّاح  الصب حسن 
التخفي “، يظهر ي عدم إخبارنا مصر “ حسن الصـّباح “، وتابعه 
استمرارية  عى  منه  دالية  إشارة  ي   ،“ بوزريق   “  / الجبل  شيخ 
فعل “ التخفي “ منذ ذلك العر / عر اأحداث، وحتى العصور 

الحديثة الحالية ...
ـُسيني كمؤلف ي نسختيه  وتعالوا بنا نتتبع ما فعله بنا إبراهيم الح
بعض  بن  امقارنة  عر  وذلك  امرية،  والعامية  العربية  الفصحى 
ـُعنـّون  ـّام “ وي آخر امشهد ام الحوارات الدرامية، فها هو “ الخي
النسخة  ي   “ اأرض  عى  الله  ظل   “ بـ  ـُسمى  وام  “ ك   “ بحرف 
ـُلك شاه “ مبدأ وطريقة الحشاشن ي  ـُصحى، يوضح للملك “ م الف

الحياة وي الوصول إى الحكم وكيفيته :
منها  لعرفنا  مجتمعة  رأيناها  لو  كثرة،  تفاصيل  هناك   : ـّام  “الخي
والتاعب  والتحليل  الجدل  عى  امعلمن  وقدرة  التعلم  مراحل 
معظم  العقي  امستوى  ضعف  ذلك  إى  أضف  الكلات،  معاي 
ا وسائلهم  جانب  إى  هذا   ... الشباب  من  يختارونهم  من 
“خرى20%امعتمدة20%عى20%الحيل%20  HYPERLINK
والخدع”خرى امعتمدة عى الحيل والخدع وامؤامرات، واستخدام 
إى  ينقلونهم  ثم  الوعي،  لتغييب  الحشيش  نبات  ومخدر  البنج 
أياماً، ثم يغيبون وعيهم مرة أخرى  فيها  ليقضوا  جنتهم امصنوعة 

ـُعيدوهم إى حلقة الدرس كا كانوا فيبدو اأمر وكأنهم أوحوا  لي
قبل  بشكل علمي ونفي  يدرسون كل يء  إنهم   ... بالجنة  لهم 

ـُطبقوه ... ) صـ 184 ( “ أن ي
ـُلك شاه “  ـّام “ الذي دار بينه وبن املك “ م وها هو حوار “ الخي
ـُقابل للمشهد السابق،  ي نسخة العامية امرية، ي آخر امشهد ام
ـُسمى العامي له : “ سكة إلي  وهذا امشهد يأخذ رقم “ 21 “ وام

يروح “ ...
مراحل  منها  بعض،  عى  ركبناها  لو  كترة  تفاصيل   : ـّام  الخي  “
معاي  والتاعب  والتحليل  الجدل  عى  امعلمن  وقدرة  التعلم 
كل  بيختاروهم،  إلي  معظم  العقي  امستوى  وضعف  الكلات، 
بتعتمد  تانية  وسائل  فيه  وإن  خاصًة  نستغرب،  مايخليناش  ده 
نبات  مخدر  أو  البنج  واستخدام  وامؤامرات،  والخدع  الحيل  عى 
الحشيش لتغييب الوعي ... يعني كل يء مدروس وبيتم بشكل 

نفي وعلمي دقيق ... ) صـ 355، صــ 356 ( ... “
يندفع  والعامية،  ـُصحى  الف بنسختيه  السابق  امشهد  نفس  وي 
كان  والذى   “ ـُلك شاه  م  “ املك  اجتاع  إى   “ “ منصور  الحارس 
جريحا من معركة دارت بينه وبن الحشاشن، ومعه الوزير اأول 
ـّام “، فيأذن املك الجريح للحارس  ـُمر الخي ـُلك “ و “ ع “ نظام ام
التى مارسها  الوعى  بالكام فيرد علينا مراحل تغييب  “ منصور 

الحشاشون عى أتباعهم ...
بأنـه  معـهـم  لُيقسم  جديد  شيخ  إليهم  يأي  ثم   ...  : منصور   “
اأعى  والر  امطلقة  بالحقيقة  يسمـونـه  ما  إى  بهـم  سيـصل 
الذي ليس كمثله يء، وُيـقنعهم هذا الشـيـخ بـأن للـدين ظاهراً 
وكـشـف  الباطن  معرفة  يبدأ  امطلقة  الحقيقة  وطـريق  وباطناً، 
 ... شيئاً  تعني  ا  مفرده  الظاهر  فـمعـرفة  الخـفـيـة،  أسـراره 
من  من  معصوم  إماٍم  إا  أحد  أي  مكشوفاً  ليس  الدين  وباطن 
وهـو  اأرض  عى  الله  ظل  هو  امعصوم  اإمام  هذا   ... الخطأ 
ومن  فيه،  اأمور  وكل  الكون  أرار  معـرفة  عى  القـادر  وحـده 
الجهل  ي  العام  ويتخـبط  الحقيقة  وتضيع  الفوى  تسود  غره 
والظام ... هذا اإمام هو شيخ الحشاشن اأعى، والذي ُيـنـادونه 
يأي  اأخرة  امراحل  ي   ...  “ امعظم  مـوانا  أو  سيدنا،  بـ”  داماً 
والطاعة  والشهادة  الجهاد  معاي  بنفسه  لهم  لُيـدرّس  اإمـام  هذا 
والجنة ... وا يكتفي معهم بوصف الجنة، إنه يسر خطوة أبعد 
ـُحـدثهـم  لت ُيـقّدم لهم رأساً مقطوعة أحد زمائهم  من هذا، إنه 
استشهدت وهي  أن  بعد  وعايشتها  رأتها  التي  الجنة  مباهـج  عن 
ـُنفذ أوامر اإمام، وأنهـا ما كـانت لتـدخل الجنة إا أنها نفـّذت  ت

اأوامـر ... ) صـ 181 ( ..”
وي نسخة العامية امرية من “ جنة الحشاشن “، يحي الحارس 

وما  الحشاشن،  معتقدات  “ عن  ـُلك شاه  م  “ للملك   “ منصور   “
تعرض له ابن عمه الشاب “ زياد “ بعد عدم اقتناعه بأفكارهم، 
الطويل  السابق يقول “ منصور “ ي مونولوجه  وي نفس امشهد 

الذي قارب عى اأربع صفحات :
كـنت فاح ي  القـر  بالخـدمـة ي  ألتحـق  ما  قـبـل   : منصور   “
الجميع   (  ... اموت  قـلعـة  الي حـواليـن  القرى  قرية صغرة من 
يتمتمون باسم “ قلعة اموت “ وينتبهـون أكـثـر لكام “ منصور “ 
... ( وفـ يوم جالنا راجل تحس أول ما تشـوفـه إنـه أميـر أو عى 
اأقـل تـاجـر كبر وصاحب مزارع وأطيان، طلب كل شباب البلد 
الصغـيـرين عشان يشتغلوا عنده وساب أهاليهم دنانر كـتيـر ... 
م الي أخدهم معاه ابن عمي “ زياد “ ... كان شاب صغر قوي، 
ذي، طمـوح، ... غـاب عـننا حواي سبع شهور رجع لنا بعدها بن 

الحيا وامـوت ... ) صـ 351 (...”
قـِبل  من  اموعودة  للجنة  وصفه  ي   “ منصور   “ الحارس  ومي 

الشيخ اأعى للحشاشن :
“ منصور : ... اإمام ده هو شيخ الحـشاشن اأعى والي بينادوا 
ابس  وهـّوه  بيظهـر  وقـته  معـظـم  والي  بسيـدنا  دامـاً  له 
برؤية  وامقربن  للصفوة  غـر  مسمـوح  ومش  قـناع  وشه  عى 
والشهـادة  الجـهـاد  عـن  دروس  بنفسه  بيديهم  الحقيقي،  وشه 
دا   ... أ   ... الجنة  بوصف  ومابيكتفيش   ... والجـنـة  والطـاعـة 
من  واحد  راس  وبيـوريهم  كـده  من  أبعـد  خـطـوة  بيمـي 
عن  وتوصف  وتحي  تتكـلم  بتقـدر  لكـنها  مقطـوعـة  أصحابهم 
مباهج الجنة الي شافتها وعـاشت فيها وإن صاحـبهـا ماوصلـش 
مرحـلـة  آخـر   ... أوامـره  وتنفيذ  لإمام  طاعته  بسبب  إا  للجنة 

بيـوريهم فـيها الجنة نفسها ... إلخ ) صـ 353 (...”
هذين  وعر  ــ  القاريء  عزيزي  ــ  معي  تلحظ  أم  النهاية،  وي 
من  وذلك  ـ  تكون  قد  امرية  العامية  أن  السابقن،  الحوارين 
جرسها  وي  اللغوية،  تحواتها  ي  وأبسط  أسهل  ـ  نظرى  وجهة 
ـُصحى  ووقعها اموسيقي، إضافًة إى أنها ــ كا نوهنا قبا ــ هي ف

العرب امعارين ...
ي  بدايته  ومنذ  ـُسيني،  الح إبراهيم   / مؤلفنا  يبقى  النهاية  ى 
جنة   “ اأخر  امرحي  نصه  وحتى   “ الغواية   “ مرحياته  أول 
مرح  بالكتابة  شديداً  ولعاً  ومولع  مهتم  وهو   ،“ الحشاشن 
تلك  إخراج  التصدي  معها  يصعب  درجة  إى  التعبرية،  الصورة 
واحدة،  حالة  ي  إا  ـ  أخرى  مرة  أكرر  ذلكـ  يتأى  ولن  النصوص، 
وهي أن يكون امخرج الذي سيتصدى إخراج مرحية  من تلك 
امرحيات ــ مخرجاً موهوباً وذا خيال فني عاٍل ومفتوح مثله ي 

ذلك مثل مؤلفه ...
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30 ]نوافذ

نجوم  من  بكر(  أبو  سعيد  الفي/  بااسم  )والشهر  بكر  أبو  محمود  سعيد  الراحل/  القدير  الفنان 
وتمتعه  ظله  بخفة  تمز  وقد  العشرين،  القرن  وستينيات  خمسينيات  في  الكوميدي  التمثيل 
التناقض  خال  من  الكوميديا  وتفجر  الراجيديا  مع  الكوميديا  مزج  على  وبقدرته  قوي،  بحضور 
الحوار  كان  ولو  حى  محببة  بتلقائية  الفكاهة  وإطاق  اإرتجال  فن  في  براعته  مع  بينهما، 
نوفمر   20 في  الغربية  بمحافظة  “طنطا”  مدينة  مواليد  من  وهو  الفصحى.  العربية  باللغة 
الثانوية”، وحصل على  اابتدائية” ثم “طنطا  تلقى تعليمه فى مدرسة “طنطا  1913، وقد 
التمثيل،  في  موهبته  وتأكدت  تفتحت  المدرسي  المسرح  خال  ومن   ،1933 عام  البكالوريا 
على  قدمها  الي  المسرحيات  أشهر  ومن  به،  بارزا  عضوا  وكان  التمثيل  فريق  إلى  انضم  حيث 

التاسع”.  “لويس  مسرحية  المدرسة  مسرح 

بكر أبو  سعيد 
العربي الفن  شيبوب    

بامرح حتى بدأ امرض يهاجمه، فعاي من مرض القلب ثم توى أثناء عاجه 
بامملكة امتحدة )بالعاصمة “لندن”( ي 16 أكتوبر 1971.

والتابع  الصديق  شخصية  بأداء  عامة  بصفة  بكر  أبو  سعيد  الفنان/  اشتهر 
جسده  الذي  “شيبوب”  دور  اإطاق  عى  أدواره  أشهر  ومن  الظل،  خفيف 

بخفة ظل ا تقارن، وكذلك دور “قرقر” ي “جمعية قتل الزوجات”. 
الفنية  القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن 

)امرح/ السينا/ اإذاعة/ التليفزيون( وطبقا للتسلسل الزمني كا يي:
السينمائية: أعماله   - أوا 

شارك الفنان القدير/ سعيد أبو بكر بأداء عدد قليل جدا من اأدوار الرئيسة 
ي عدد ا يزيد عن عرة أفام ومن أهمها فيلم “السبع أفندي” عام 1951، 
من  كبر  عدد  ي  امؤثرة  الثانوية  اأدوار  من  كبر  لعدد  أدائه  بخاف  وذلك 
فيلا.  وستن  خمسة  عددها  يقارب  قد  والتي  امهمة  السينائية  اأفام 
ملكون  الذين  اممثلن  هؤاء  من  أنه  هي  تأكيدها  يجب  التي  والحقيقة 
ولو  حتى  ومهاراتهم  امؤكدة  موهبتهم  وإثبات  اإنتباه  لفت  عى  القدرة 
شاركوا بأداء مشهد واحد، ولعل أشهر اأمثلة عى ذلك تجسيده لدور العامل 
ي  الريحاي  نجيب   / العماق  من  سنفرة”  “ورق  راء  يريد  الذي  اأخرس 
“عنر  بفيلمي:  “شيبوب”  دور  امتميزة  أدواره  وتضم  الست”.  “لعبة  فيلم 
أمن  ودور  مصطفى،  نيازي  إخراج/  من  شداد”  بن  “عنر  الصحراء”،  يغزو 
من  فاطمة”  “اأستاذة  بفيلم  الشناوي(  )كال  عادل  امحامي/  مكتب  مدير 

إخراج/ فطن عبد الوهاب.  
نسبيا  مبكرة  فرة  ي  بدأت  قد  بالسينا  عاقته  أن  إى  التنويه  ويجب 
وبالتحديد عام 1939، عندما شارك ي فيلم “يوم سعيد” من إخراج الرائد/ 
بدرخان  أحمد  للمخرج/  “أفراح”  فيلم  أفامه  آخر  وكانت  كريم،  محمد 
السينائية مدة ثاثن عاما شارك  عام 1968، وبالتاي فقد استمرت مسرته 
التالية: يوم  خالها ي خمسة وسبعن فيلا، هذا وتضم قامة أعاله اأفام 
وحسن،  حسن   ،)1943( العامل   ،)1942( خطر  ي  الستات   ،)1938( سعيد 
النائب  امجهول،  اماي   ،)1945( اللطيف  الجنس  الحب،  أحام  الفلوس، 
مجد  امستقبل،  رجل  اأغنياء،  بنت  ليى  قلبي،  ي  داما  الست،  لعبة  العام، 
 ،)1947( الهانم  العمر،  دليي، حبيب  قلبي  البحر،  عروسة   ،)1946( ودموع 
البنات،  غزل  العيد،  ليلة   ،)1948( امجهول  امستقبل  عنر،  السحاب،  فوق 

بدأت عاقته مسارح امحرفن عندما كانت فرقة “رمسيس” ليوسف وهبي ي 
الراحل/ مختار عثان وهو يجسد  اممثل  فنية مدينة “طنطا”، وشاهده  زيارة 
إحدى الشخصيات فأعجب بتمثيله وخفه دمه، ووعده بضمه لفرقة “رمسيس” 
بعد حصوله عى الشهادة، وبالفعل سافر “سعيد” إى القاهرة بعد حصوله عى 
شهادة “البكالوريا”، وقد وى الفنان/ مختار عثان بوعده وانضم سعيد للعمل 
بفرقة “رمسيس” مقابل أجر شهري ثاثة جنيهات، ولكنه أضطر إى ترك الفرقة 
بوظيفة  فعمل  للعمل،  أفضل  فرصة  عن  بحثا  “السويس”  مدينة  إى  والسفر 
أمن مخازن ي امجلس البلدي محافظة “السويس” ي الفرة من 1933 إي عام 

 .1936
أنه  إا  ومتطلباته  العمل  بقواعد  وإلتزامه  “السويس”  مدينة  إقامته ي  وبرغم 
قدمت  مرحية  فرقة  وكون  الهواة  من  مجموعة  فجمع  بامرح،  مهتا  ظل 
وقام  بنفسه  أخرجها  التي  “البخيل”  أهمها مرحية  كان  امرحيات  من  عددا 
ببطولتها، وقد نجحت امرحية ومنحته ثقة ي نفسه، ولكنه كان حريصا عى 
وبالفعل  القاهرة،  ي  امرحية  الحركة  أخبار  ومتابعا  ومهتا  الفن  إحراف 
بينها  من  مرحية  فرق  عدة  إى  وانضم  “القاهرة”  مدينة  إى  أخرى  مرة  عاد 
“فؤاد  وفرقة  ملك”  “أوبرا  رشدي”،  “فاطمة  والسينا”،  التمثيل  “أنصار  فرق: 
أوائل  من  كان  بالدراسة  موهبته  يصقل  أن  بأهمية  إمانه  ونظرا  الجزايري”. 
إعادة  ي  طليات  زي  الرائد/  نجاح  مجرد  للتمثيل”  “العاي  بامعهد  املتحقن 
إفتتاحه عام 1945، وقد نجح ي أن يحوز عى إعجاب الرائد/ زي طليات أثناء 
وقد  مولير.  “البخيل”  مرحية  من  مشهدا  قدم  حينا  امعهد  لدخول  تقدمه 
وهي  دفعة،  أول  ضمن   1947 عام  التمثيل”  العاى  “امعهد  دبلوم  عى  حصل 
الدفعة التي ضمت عددا من اموهوبن الذين نجحوا ي تحقيق نجوميتهم بعد 
إبراهيم، شكري رحان،  امنعم  عبد  شوقي،  فريد  اأساتذة:  بينهم  )ومن  ذلك 
نعيمة وصفي،  األفي،  نبيل  الزرقاي،  الرحيم  السبع، حمدي غيث، عبد  محمد 

صاح منصور، عمر الحريري، كال حسن، يوسف الحطاب(.  
“امرية  الفرقة  إى  البكالوريوس  عى  وحصوله  امعهد  ي  تخرجه  بعد  انضم 
عدة  ي  وامساعدة  الثانوية  اأدوار  بعض  بأداء  وشارك  واموسيقى”،  للتمثيل 
مرحيات خال الفرة من 1947 إى 1950، لينضم بعد ذلك إى فرقة “امرح 
الحديث” التي أسسها الرائد/ زي طليات من خريجي “امعهد العاي للتمثيل” 
جحا”،  “مسار  بينها:  ومن  امرحيات  من  بعدد  البطولة  أدوار  بأداء  ويشارك 
“البخيل”، “مريض بالوهم”، طبيب رغم أنفه، الفرسان الثاثة، وذلك حتى عام 
1953 وهو تاريخ دمج الفرقة مع الفرقة “امرية للتمثيل واموسيقى” لتصبح 
“الفرقة امرية الحديثة”، والتي استمر الفنان/ سعيد أبو بكر يعمل بها ممثا 
ومخرجا حتى عام 1967)كانت آخر مساهاته بها مشاركته ي بطولة مرحيتي: 

“حاوة زمان”، “كوابيس ي الكواليس”.   
جدير بالذكر أنه عمل مفتشا بامرح امدري لفرة إى جانب عضويته كممثل 
من  عددا  أخرج  الخمسينات  بداية  مع  أنه  كا  الحديث”،  “امرح  فرقة  ي 
امرحيات لفرقة “امرح القومي” منها: صندوق الدنيا، بابا عايز يتجوز، حواء، 
نعان  للكاتب/  إى مرحيتن  باإضافة   ، الزوجة  قاتل   ، كده  عاوز  عيش  أكل 

عاشور ها: الناس إلي فوق، سينا أونطة. 
فرقة  بإدارة  بكر  أبو  سعيد  الفنان/  تكليف  تم  التليفزيون  فرق  بدايات  ومع 
“امرح الكوميدي” سنة 1963، كا عن بعد ذلك مديرا للفرقة “ااستعراضية 
الغنائية  امرحيات  بعض  بطولة  ي  خالها  من  شارك  والتي  الغنائية”، 
وبهانة”  “حمدان  حميدو”،  فرح  بحري/  “بنت  بينها:  ومن  واأوبريتات 

و”القاهرة ي ألف عام”. 
الكبر/  امخرج  إى  السينا  ي  بكر  أبو  سعيد  الفنان/  عمل  ي  الفضل  ويرجع 
والسينا”  التمثيل  أنصار  “جمعية  أعضاء  عى  يعتمد  كان  الذي  كريم  محمد 
ي إختياراته مجموعة الفنانن امشاركن معه ي أفامه اأوى، وكان أول دور له 
عى شاشة السينا ي فيلم “يوم سعيد” سنة 1939، بطولة امطرب/ محمد عبد 

الوهاب )الذي أخرج الرائد/ محمد كريم جميع  أفامه(.
الفنانة/ ماجدة ولكن لأسف  ارتبط بخطوبة مع  الشخصية فقد  أما عن حياته 
بعدها  أجنبية، وانشغل  بعد ذلك من  تزوج  ثم  يكتمل،  الزواج م  فإن مروع 
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31 نوافذ] [[
- “مرح الحكيم”: شلة اأنس )1964(، النصابن )1966(.

- “امرح العامي”: مريض الوهم )1964(. 
- “امرح الحديث”: عودة الروح )1965(. 

- “امرح الكوميدي”: الزوجة آخر من يعلم، خلف البنات )1966(. 
حميدو  فرح  بحري/  بنت   ،)1962( وبهانة  حمدان  اإستعراضية”:  “الغنائية   -

)1963(،  القاهرة ي ألف عام )1969(.
الذين  امخرجن  كبار  من  نخبة  مع  السابقة  امرحيات  خال  من  تعاون  وقد 
مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم اأساتذة: زي طليات، يوسف وهبي، فتوح 
نشاطي، عبد الرحيم الزرقاي، نبيل األفي، حمدي غيث، نور الدمرداش، كال 
راي، عي  السيد  الرقاوي،  عيد، جال  مطاوع، كال  كرم  أردش،  يس، سعد 

الغندور، فؤاد الجزايري، دارين جنكنز، أرفن ايسر.
-2 اإخراج:

م تقتر إسهامات الفنان/ سعيد أبو بكر اإبداعية ي مجال اإخراج عى فرقة 
وإن  فرقة،  من  أكر  ي  مرحيات  عرة  عن  يزيد  ما  بإخراج  قام  بل  واحدة، 
كان للمرح القومي النصيب اأكر، حيث تضم قامة امرحيات التي أخرجها 

امرحيات التالية: 
)1954(، حواء،  يتجوز  عاوز  بابا   ،)1952( الدنيا  القومي”: صندوق  “امرح   -
سينا  فوق،  إلي  الناس   ،)1956( الزوجة  قاتل   ،)1955( كده  عاوز  عيش  أكل 

أونطة )1958(. 
- “امرح العامي”: مريض الوهم )1964(. 

- “امرح الكوميدي”: حركة ترقيات )1965(، الزوجة آخر من يعلم )1966(، 
إزاي ده يحصل )1968(.

وجدير بالذكر أن بعض هذه امرحيات قد حققت نجاحا أدبيا وجاهريا كبرا 
وي مقدمتها: الناس إلي فوق، مريض الوهم، حركة ترقيات، إزاي ده يحصل. 

ويذكر أنه كمخرج قد تعاون مع نخبة من امؤلفن امحلين الذين مثلون أكر 
من جيل وي مقدمتهم اأساتذة: توفيق الحكيم، نعان عاشور، أنور فتح الله، 
محمود شعبان، عزت السيد إبراهيم، عزت عبد الغفور، حسن عبد النبي، كا 
مولير،  مقدمتهم:  وي  الكتاب  لكبار  العامية  النصوص  بعض  بإخراج  أيضا  قام 

سومرست موم، فريدريك فوج. 
ويحسب له كمخرج إختياراته الدقيقة مجموعة اممثلن بكل مرحية، وتعاونه 
وصفي،  نعيمة  رياض،  اأساتذة: حسن  بينهم  ومن  النجوم  كبار  من  نخبة  مع 
سميحة  جميل،  سناء  الجمل،  ملك  راتب،  عقيلة  امليجي،  محمود  شفيق،  فؤاد 
أحمد  الدقن، صاح منصور،  توفيق  إبراهيم،  امنعم  عبد  أيوب، صاح رحان، 
سهر  الحريري،  عمر  العا،  زهرة  األفي،  نبيل  الزرقاي،  الرحيم  عبد  الجزيري، 
نجوى  عزت،  بكر  أبو  الحميد،  عبد  برلنتي  خالد،  روحية  حسن،  كال  البابي، 
نادية  مديحة حمدي،  إبراهيم سعفان، حسن مصطفى،  إساعيل،  سام، جال 

رشاد، حمزة الشيمي، محمود أبو زيد، كوثر العسال.
اإذاعية: أعماله   - ثالثا 

لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لأسف 
القدير،  الفنان  لهذا  اإذاعية  امشاركات  جميع  حر  يصعب  وبالتاي  اإذاعية، 
والذي ساهم ي إثراء اإذاعة امرية ببعض اأعال الدرامية عى مدار مايقرب 
التالية:  اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  بينها  ومن  عاما  وعرين  خمسة  من 
آخر  سارة،  الروح،  عودة  شباب،  لسه  بابا،  عي  الزمان  قاي  القمر،  ي  حاي 
كدبة، بنت مدارس، الولد الشقي، مذكرات امعلم شعبان، وذلك بخال الرنامج 

الدرامي الشهر “مطبات ي الهوا” والذي يجسد ي شخصية “مصطفى”.

التليفزيونة: اإسهامات   - رابعا 
إنتاجه  وبداية  التلفزيوي  البث  بدايات  بكر  أبو  سعيد  القدير/  الفنان  عار 
جميع  تواجه  التي  الصعوبة  وكانت  اماي.  القرن  ستينيات  بدايات  مع  الفني 
 - توقف  دون  كاملة  الحلقة  تصوير  رورة  هي  البدايات  فرة  خال  العاملن 
جيل  من  واحدا  كان  فقد  وبالتاي   - “امونتاج”  لعمل  إمكانية  وجود  لعدم 
وأيضا  الحفظ  عى  بقدرتهم  التلفزيوي  العمل  أثروا  الذين  امرحين  اممثلن 
قامة  وتضم  هذا  امختلفة.  الكامرا  زوايا  ومراعاة  التصوير  لطبيعة  بتفهمهم 
إسهاماته اإبداعية مشاركته ي أداء بعض اأدوار الرئيسة بعدد من امسلسات 
التلفزيونية امهمة ومن بينها: هارب من اأيام )1962(، الضحية )1964(، الكنز 
)1969(، مغامرات رجل زيي وزيك )1971(. وذلك بخاف عدد من التمثيليات 

والسهرات التلفزيونية ومن بينها: بنسيون عديلة.
اإبداعات  من  بكثر  الفنية  حياتنا  أثرى  الذي  القدير  الفنان  هذا  أن  ولأسف 
ممثا  الكبرة  بإسهاماته  امري  مرحنا  خاصة  بصفة  أثرى  والذي  امهمة، 
ومخرجا ومديرا م يحظ ي حياته بأي شكل من التكريم يتناسب مع هذا الكم 
الكبر من العطاء والتضحيات، ولكن يبقى له ي النهاية حب وتقدير الجمهور 

له ومجموعة أدواره الخالدة .

كدبة،  آخر  النساء،  كيد  الصقر،  مديحة،  اأفاكاتو   ،)1949( الكبر  البيت 
غرام،  ليلة  وحواء،  آدم  ظام،  يا  يوم  لك  سلم،  تعال   ،)1950( الفرح  دموع 
القطار،  سيدة  امحرم،  حرة  اإمان،  أتجوز،  عايزة   ،)1951( أفندي  السبع 
نساء  الحياة،  مع  موعد  حميدو،  الريف،  اللص   ،)1952( فاطمة  اأستاذة 
الفارس  طنطا،  من  أمريكاي  عزيزة،  عيونك،  علشان   ،)1953( رجال  با 
الله معنا، اميعاد  اأسود، دستة مناديل، داما معاك، تاكي الغرام )1954(، 
العروسة الصغرة )1956(،  النمرود،  الجو،  )1955(، معجزة الساء، شياطن 
 ،)1957( اموت  تجار  امليونر،  غرام  زعبل،  أبو  للبيع!، سجن  يس  إساعيل 
اأخ الكبر، سواق نص الليل )1958(، لقمة العيش، بن الساء واأرض، عنر 
يغزو الصحراء )1960(، رسالة إى الله، عنر بن شداد )1961(،  جمعية قتل 
 ،)1963( الصغرة  الساحرة   ،cairo /القاهرة  ،)1962( البنات  دنيا  الزوجات، 
أرملة وثاث بنات )1965(، ابتسامة أبو الهول، ثاث لصوص )1966(، أفراح 

 .)1968(
كبار  من  نخبة  مع  تعاونه  السابقة  اأفام  مجموعة  رصد  خال  من  ويذكر 
كريم،  محمد  اأساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكر  مثلون  الذي  امخرجن 
كامل  أحمد  إبراهيم عارة،  يوسف وهبي،  نيازي مصطفى،  بدرخان،  أحمد 
أنور وجدي، عباس كامل، حسن  أبو سيف،  الدين سامح، صاح  مري، وي 
فوزي، حادة عبد الوهاب، حسن صدقي، أحمد سام، أحمد خورشيد، فؤاد 
عز  شاهن،  يوسف  بركات،  هري  رفلة،  حلمي  التلمساي،  كامل  الجزايري، 
مصطفى،  الدين  حسام  الفقار،  ذو  محمود  سام،  عاطف  الفقار،  ذو  الدين 
كال الشيخ، حسن الصيفي، كال عطية، حسن اإمام، فطن عبد الوهاب، 

سعد عرفة، جال الرقاوي.
المسرحية: أعماله   - ثانيا 

أبو بكر طوال حياته، ومجال  للفنان/ سعيد  امحبب  امجال  ظل امرح هو 
إبداعه اأساي، فهو امجال الذي قى ي العمل به كممثل محرف ما يقرب 
أهمها:  )من  امرحية  الفرق  أهم  بعضوية  خالها  شارك  عاما،  أربعن  من 
هذا  اإستعراضية”(.  “الغنائية  الكوميدي”،  “امرح  القومي”،  “امرح 
ومكن تصنيف إسهاماته ي مجال امرح إي قسمن أساسين ها: التمثيل 

واإخراج، مع مراعاة التتابع الزمني وإختاف الجهات اإنتاجية كا يي:
-1 التمثيل:

من  كبر  لعدد  بأدائه  امرحية  حياتنا  بكر  أبو  سعيد  القدير/  الفنان  أثرى 
أشهر  ومن  ومهارة،  بصدق  تجسيدها  ي  نجح  والتي  الدرامية  الشخصيات 
مرحية  ي  سجاناريل  “البخيل”،  مرحية  ي  أرباجون  الخالدة:  أدواره 
اأسطى/  شعب”،  “كفاح  مرحية  ي  الطمبورجي  بك  نعان  “دونجوان”، 
“كدب  مرحية  ي  بك  الحميد  عبد  الحمراء”،  “دنشواي  مرحية  ي  عطية 
جا”،  “ابن  مرحية  ي  بهروز  جحا”،  “مسار  مرحية  ي  جحا  كدب”،  ي 
خليفة ي مرحية “أصحاب العقول”، حسن عرنوس ي ي أوبريت “العرة 
الطيبة”،  الحاكم بأمر الله ي مرحية “القاهرة ي ألف عام”، حنفي حنفي 
امحامي امشاغب غر الكفء ي مرحية “القضية”، يحيى بك اأرستقراطي 
طبقا  التمثيل  ي  مشاركاته  تصنيف  ومكن  زمان”،  “حاوة  مرحية  ي 

إختاف الفرق كا يي:
- “أنصار التمثيل والسينا”: النضال )1939(.

جا،  ابن   ،)1948( الصهيوي  الله،  بأمر  الحاكم  ر  القومي”:  “امرح   -
الفرسان  كدب،  ي  كدب  جحا،  مسار   ،)1950( املكة  خدمة  ي  البخيل، 
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تمزق
تنال  لي  العري  امجتمع  داخل  ظهرت  التي  امحاوات  كل  رغم 
الدعوات  هذه  بن  ما  فجوة  توجد  فإنه  وحريتها،  استقاليتها  امرأة 
حقيقة  وبن  جهة  من  امرأة  بحرية  تقول  التي  التنظرية  والكتابات 
هذا  أو  الفجوة  هذه  أخرى،  جهة  من  ككيان  العربية  امرأة  وجود 
الذكورية  امجتمع  ثقافة  منها  عوامل؛  عّدة  فيه  تساهم  التمزق 
امرأة  ظلت  فقد  السنن،  آاف  منذ  الجمعي  الذهن  ي  الراسخة 
من  الثانية  امرتبة  الرجل،  بعد  الثانية  امرتبة  ي  تأي  طويلة  لفرات 
تجمع  التي  امارسات  وكل  إلخ،  العقل..  القوة،  يء:  كل  حيث 
و...، ومن هذه  و...  فيها  العليا  اليد  لأخر  يكون  والرجل  امرأة  بن 
العوامل أيضا سلوك امرأة نفسها فهناك منهن من تحب هذه النظرة، 
نظرة كونها امرأة وترى فيها بعكس اأخريات الاي ينادين بالحرية 
إنها عى اأقل تقنع بها  وااستقال نظرة ترضيها، أو مكن أن نقول 
وا تسعى لتغيرها أو استبدالها بنظرة أخرى، ومن هذه السلوكيات 
التي تقوم بها امرأة رضوخها لفكرة تحويلها إى سلعة جنسية، انظر 
ي  الدعائية  واملصقات  والافتات  التلفزيونية  اإعانات  مئات  إى 
الشوارع وعى جدران امحات، ومن مظاهر هذا السلوك ي الشارع 
أو  به  الفتاة أخرى باسم ذكوري وكأنها تحتمي  امري مثا مناداة 
ذلك،  من  أخطر  هو  ما  ويوجد  فتاة،  اسم  لها  أن  من  بالعار  تشعر 
نقل  م  إن  هذا  الفنانات،  من  كثرا  تجد  فنية  مجلة  تتصفح  فعندما 
أوضاع  ي  لُيصّورهن  محرف  مصور  جن  وقد  يزيد  أو  منهن   90%
إعان  وكأنه  امأ،  عى  الصور  هذه  لتنر  إثارة  أكر  ومابس  مثرة 
ما  وهذا  امثرة،  امواصفات  لها هذه  نسائية  سلعة  عن  إعان  عنها، 
استغله منتجو السينا والتلفزيون وامرح أيضا، وقد انسحب هذا 
الترف من حقل الفن إى الشارع، وم يعد غريبا أن تذهب الفتاة 
مابس مختلفة استوديو التصوير الفوتوغراي لتأخذ عددا من الصور 
ي أوضاع مثرة أيضا، وهذا الترف قد يرى البعض أنه من دواعي 
امرأة، ماذا إذن نحجر عليها، وي حقيقة اأمر ا يوجد حجر  حرية 
عليها وا يء من هذا القبيل، فهي حرّة ي ترفاتها لكن امرفوض 
هو أن تتدخل هذه امرأة بنفسها ي تغييب مضمونها لتستحر بدا 
اإنسانية  صورتها  إعطاء  منها  امطلوب  امثرة،  اأنثوية  صورتها  منه 
الحقيقية بغض النظر عن تصدير كونها سلعة جنسية ترى أنه مكن 

استغالها بشكل أو بآخر. 
للمجتمع  الجمعي  الذهن  ي  رسخت  قناعات  وغرها  كلها  هذه 
الغرب بعض اليء من  )نساي وذكوري( لفرات طويلة، قد تخلص 

هذه النظرة لكنها ما زالت موجودة بقّوة داخل امجتمع العري.
قد  الرجل  لدى  بالطبع  تزيد  متفاوتة  وبنسب  وامرأة  الرجل  إذن 
التمزق  هذا  زال  وما  للمرأة  الصورة  هذه  صناعة  ي  معا  ساها 
للتحرر وامساواة وتنظر  النساء تدعو  فئة من  حادث حتى اآن بن 
هاتن  نظائر  وبن  الرجال،  من  أخرى  فئة  يساعدها  بالكتابة  لذلك 
التمزق  هذا  أن  لحظة  ي  ُيشعرك  ما  امجتمع،  بقية  من  الفئتن 

يجعل كا من الفريقن ي واٍد منعزل مفرده.
ما  الرواية  فن  أن  نجد  فمثا  الفنون،  عى  اأفكار  هذه  انعكست 
موجات  الروائية  للمرأة/  يتيح  للقص  مختلفة  أنواع  من  يشمله 
مختلفة من البوح ما فيها كتابة آرائها، انفعااتها، مشاعرها، رؤيتها 
لآخر، للعام.. إنها تخرج من الخط الرئيي للحي لتفاصيل كثرة ثم 
أن  تريد  ما  كل  لها  تضمن  التي  الكبرة  امساحات  لديها  إليه،  تعود 
تقوله أو تّرح به، لكن العام امرحي امعتمد عى البناء امعاري 
امحسوب الذي يحتوي عى الشخصيات والراع و... و... ا يستهوي 
البوح  عام  يستهويها  الذي  نفسه  بالقدر  للمرح  الكاتبة  امرأة 
اأمان،  الدفء،  ااستقرار،  إى  ميل  بطبيعتها  أيضا  امرأة  الرواي، 
النعومة، التفاصيل.. وكلها عوامل تظهر ي عام الرواية بأكر ما تظهر 
ي عام امرح، رما كان ذلك عاما ي اتجاه معظم النساء امبدعات 
ما  إى امرح، وهذا  اتجاههن  أكر من  القصرة  والقصة  الرواية  إى 
بل  ليس ي مر وحدها  كاتبات امرح  قلة عدد  ما  إى حٍد  ُيفر 
ي العام العري والغري أيضا، قد تتفاوت هذه الندرة من مكان آخر 
فتجد أنها تزيد ي مكان وتقل ي آخر تبعا للمناخ الثقاي لكل جزء 

من العام.



    

الذي  والجدل  الجدل..  ينتِه  وم  امهرجان..  انتهى 

 – العادة  فكا  النتائج،  بعد  ما  جدل  هو  نقصده 

التحكيم  السيئة لأسف – سرى من م يفز أن لجنة 

يتطاول  قد  بل  امهرجانات.  تاريخ  ي  اأسوأ  هي 

أنها  اللجنة  باتهام   – مرارا  حدث  وقد   – أحدهم 

كا   – تدريبا  تحتاج  وأنها  أصا،  امرح  ي  تفهم  ا 

اممثلن  كتدريب   – مؤخرا  امخرجن  أحد  ادعى 

وامخرجن.

أن  الفائزون  سرى   – أيضا  تعودنا  وكا   - امقابل  ي 

اللجنة هي أرف لجنة صادفها ي حياته.

يصح  ا  سيدي  يا  التسابق  ي  أقول،  وهؤاء  ولهؤاء 

أن تعرض عى قوانن اللعبة وأنت داخل املعب، إن 

التسابق  قبل  أمامك  مفتوح  فامجال  ااعراض  أردت 

اأعظم،  امخرج  أنك  ترى  أنت  بعده.  وا  أثناءه  ا 

رأيك ي  اأقدر. جميل، هذا  واممثلة  اأهم،  واممثل 

اآخرين؟  أعال  شاهدت  هل  لكن  وُيحرم.  نفسك، 

امهرجانات  كل  وي  داما  هو  سيدي  يا  التحكيم 

تحكيم )بالنسبة إى(، معنى قد يكون عرضك جميا، 

لكن عرضا آخر هو اأجمل، أو عى اأقل هكذا رأته 

كل  شاهدوا  مختلفن،  أفراد  من خمسة  مكونة  لجنة 

منهم  وبرر كل  واتفقوا،  واختلفوا  وتناقشوا  العروض، 

تصويتا   - اجتمعوا  ثم  اختياره،  أسباب  لآخرين 

فأغضبتك  أعلنوها  نهائية  نتيجة  عى   - اتفاقا  أو 

وأسعدت آخرين. أين امشكلة إذن؟ امشكلة لديك يا 

كرة  )ألراس  منطق  الفن  مع  تتعامل  أنك  صديقي، 

يرونك  من  امتابعن عى صفحتك  من  لديك  القدم(، 

وسيساندونك  ُظلمت  أنك  وستكتب  واأعظم،  اأهم 

ي غضبك ضد من )ظلموك(.. فتصدق أكر أنك عى 

حق.

ولذلك  نظر،  وجهات  هو  اأخر  ي  الفن  صديقي،  يا 

أتفق ي كل امهرجانات أن تشكل اللجان من أكر من 

شخص، ا يقلون عن الثاثة، حتى تنتفي شبهة التأثر 

أو امحاباة.

اسئلها:  أحد،  أي  قبل  نفسك  مع  منصفا،  تكون  ولي 

ما الدافع أن تتفق لجنة مشكلة من خمسة أشخاص 

إى  واهرع  نفسك،  راجع  أرجوك  اضطهادك؟  عى 

وإخاص.  بصدق  جائزته  عى  وهنئه  الفائز  زميلك 

وتذكر دوما أنك تصنع فنا، هدفه اأساي هو امتعة 

أا  وهو  اأقى  القرار  خذ  أو  بالرسالة..  اممزوجة 

تتعامل مع هذه امنظومة مرة أخرى، وابحث لنفسك 

فهل  وأبدا...  دوما  الفوز  لك  يتيح  آخر  مجال  عن 

تفعل لتسريح وتريح؟

والجوائز   .. والتحكيم   .. المهرجانات  عن 
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