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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

الفضائیات مسرح 
النشئ على  وأثره 

اأعلى  المجلس  مهمة  وصفي:  هدى   
أنشطة إقامة  وليس  اسراتيجية  وضع 

مرة أول 
سرية وثائق 
المسرح  عن 
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الهرم تقاطع شارع خاتم امرسلن مع 
شارع اليابان - قر ثقافة الجيزة

ت:35634313 - فاكس:37777819

امواد امرسلة للنر تكون خاصة بالجريدة 
وم يسبق نرها والجريدة ليست مسئولة 

عن رد امواد التى م تنر.
ااشراكات ترسل بشيكات أو حواات 

بريدية باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة 
16 ش أمن سامى من قر العينى- 

القاهرة 
أسعار البيع ى الدول العربية

تونس 1.00 دينار - امغرب 6.00 دراهم 
- الدوحة 3.00 رياات - سوريا 35 لرة - 
الجزائر DA50 - لبنان 1000 لرة - اأردن 

0.400 دينار- السعودية 3.00 رياات 
- اإمارات 3.00 دراهم - سلطنة عان 
0.300 سنتاً- ليبيا 500 درهم - الكويت 

300 فلس - البحرين 0.300 دينار - 
السودان 900 جنيه

ااشراكات السنوية: 
مر 52 جنيها - الدول العربية 65 دواراً 

الدول اأوروبية وأمريكا 95 دواراً

E_mail:masrahona@gmail.com

اماكيت اأساى :
إسام الشيخ

امدير الفنى:
وليد يوسف

تصدر عن وزارة الثقافة امرية 

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروى
رئيس التحرير التنفيذى

إبراهيم الحسينى 

امتابعات النقدية

محمد مسعد

رئيس قسم اأخبار

أحمد زيدان

رئيس قسم التحقيقات

حازم الصواف

الديسك امركزى

محمود الحلواى

فوتوغرافيا

مدحت صرى
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أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 
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03متابعات [[

لدمج  »الشمس«  مرح  فرقة  مدير  الحكيم  وفاء  الفنانة  قالت 
تحت  واإيقاع  اموسيقى  ورشة  إن  الخاصة،  ااحتياجات  ذوي 
 21 اموافق  الخميس  من  تبدأ  سوف  عرفة  زياد  الفنان  إراف 
يونيو الحاي ومدة 15 يوما بامجان، والورشة مخصصة لأشخاص 
الفرقة  مقر  يوميا  وذلك  الخاصة،  ااحتياجات  ولذوي  الطبيعين 

مرح الحديقة الدولية مدينة نر.
انضمت  التي  الفرق  أحدث  هي  الشمس  مرح  فرقة  أن  يذكر 
الدولة  مرح  ي  فرقة  أول  وهي  للمرح،  الفني  البيت  لفرق 
متخصصة ي دمج ذوي ااحتياجات الخاصة وتأهليهم فنيا بصورة 
مشاركة  مرحية  عروض  إنتاج  الفرقة  نشاط  يتضمن  احرافية، 

ممثلن من ذوي ااحتياجات الخاصة، عقد ورش تدريبية مدربن 
محرفن من داخل مر ومن الخارج ي مجاات التمثيل واإلقاء 
والغناء والحركة لهذه الفئة، وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات 

والجمعيات اأهلية ذات الّصلة.

شياء سعيد

نجاحاته  لأطفال  القومي  امرح  يواصل 
إيرادات  أعى  ويحقق  امتميزة  بعروضه 
القطط  لعرض  الثاي  اليوم  ي  تاريخه  ي 
لأطفال  القومي  امرح  إدارة  وتقرر 
بقيادة الفنان حسن يوسف مدير امرح 
لليوم  مرتن  العرض  تقديم  استمرار 
الثالث ااثنن 1٨ يونيه استيعاب اإقبال 

الجاهري الكبر مشاهدة العرض.
مساء   ٧ الساعة  اأوى  الحفلة  تبدأ 

والثانية ٩ مساء
أسعار التذاكر موحدة ٣٠ جنيها. ويفضل 
التذاكر  شباك  خال  من  امسبق  الحجز 
ثاثة  أو  بيومن  اموعد  قبل  بامرح 

لضان وجود أماكن.

رنا رأفت

استقبل مرح قر ثقافة الفيوم ثاي وثالث أيام عيد الفطر امبارك 16 و1٧ 
يونيه الحاي العرض امرحي »اعمل نفسك ميت« تأليف السيد فهيم وإخراج 

أحمد حليم.
العرض امرحي »اعمل نفسك ميت«  قال امخرج أحمد حليم: تدور أحداث 
مواجهة  ي  مشكاته  وتكر  اليومية  الحياة  مشكات  يواجه  صغر  طفل  حول 
امجتمع بالشارع والجاعة وسوق العمل وتتفاقم مشكاته التي يستحيل حلها 

فيقرر أن يدعي اموت للتحول اأمور لأفضل بشكل كوميدي.
امواطن  يعيشه  الذي  للواقع  كوميدية  رؤية  يقدم  العرض  أن  حليم  وأوضح 
الجميع ويضفي  الكاتب بشكل بسيط، يلمس  البسيط ي مجتمع خياي خلقه 

روح الدعابة وهو ما يتوافق وتقديم العرض ي مناسبة عيد الفطر امبارك.
إعداد  ربيع،  عادل  ديكور  فهيم،  السيد  تأليف  ميت«  نفسك  »اعمل  مرحية 
صاح  أحمد  إضاءة  ريف،  راندا  استعراضات  الحليم  عبد  أحمد  موسيقى 
محمد  فتوح،  مروة  الغمري،  أسامة  مثيل  طارق،  محمد  منفذ  نخرج  حامد، 
مصطفى  نبيل،  دينا  حسن،  محمود  العا،  أبو  أحمد  يحيى،  ضياء  طارق، 
طارق، أحمد فلة، يرا يار، مختار عمري، محمد حمدي، عمرو أبو بكر، عبد 

الرحمن فضل، إخراج أحمد حليم. 

مريانا سامي

أبوابها تفتح  »الشمس« 
واإيقاع الموسيقى  بورشة  الخاصة  ااحتیاجات  ولذوي  الطبيعين  لأشخاص 

إيرادات أعلى  تحقق  القطط 
لعرضها الثاني  اليوم  في  لأطفال  القومي  المسرح  تاريخ  في 

ميت«  نفسك  »اعمل 
الفيوم ثقافة  بقصر 
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الفيوم بقصر  عفاريت 

يوتوبیا حارة 
يوليو  في  غمر  ميت  شباب  بمركز 

بمسرح  فنية  وتحفة  جديدة  مفاجأة 
باإسكندرية الوهاب«  عبد  »محمد 

جحا«  يا  منن  »ودنك 
البالون مسرح  على  الرقابة  من  وإشادة  كبر  جمهور 

قدمت فرقة صاح حامد امرحية بقر ثقافة الفيوم ليلتي الخميس والجمعة ٧ و٨ يونيو الحاي مرحية »العفاريت« من إخراج أحمد 
الساموي.

أطفال  يتحدث عن  الذي  العفاريت  فيلم  يتشابه مع  الفيوم، وهو  بقر  نتاج ورشة  »العفاريت«  الساموي: عرض  أحمد  امخرج  قال 
الشوارع امختطفن، وإن كان هناك اختاف بن الحكايتن، حيث يختطف الطفل بطل، الذي يقوم بتوعية اأطفال امختطفن وإنقاذهم. 
لبناء  الطفولة، وأن للطفولة حقا عى امجتمع بأكمله وا بد أن نتكاتف جميعا  العرض ي فكرة ظلم  وأوضح الساموي: تكمن رسالة 

طفل ذي خلق وفكر جيد لبناء مجتمع متقدم فيا بعد.
مرحية »العفاريت« تأليف ورشة عمل، أشعار ياسن الضوي ومحمود عبد امعطي، موسيقى وألحان إيهاب حمدي، إضاءة أحمد صاح 
حامد، ديكور محمد فاروق، محمد عي بطوط، مثيل أساء أحمد، عبد اللطيف نبيل، لوجن يحيى، حنن سعد، محمد بطوط، معتز 

هشام، أحمد سيد، محمد أرف، مروان هشام، مخرج منفذ أحمد صاح حامد، إخراج أحمد الساموي. 

مريانا سامي

يوليو  شهر  نر،  عمر  وإخراج  أحمد حمدي  تأليف  من  يوتوبيا«  »حارة  امرحي  العرض  لتقديم  غمر  ميت  فرقة ها مرح  تستعد 
امقبل عى مرح مركز شباب مدينة ميت غمر ضمن اأنشطة الصيفية للمركز.

قال امخرج عمر نر: يدور العرض حول فكرة أن أفعال البر تنبع أحيانا من داخل اإنسان نفسه وليست من فعل وسيطرة الشيطان 
كا يدعي البعض، وأن اإنسان أحيانا يفعل ما ا يقدر الشيطان عى عمله.

وأوضح عمر نر أنه سوف يؤكد ذلك من خال رؤيته اإخراجية ي العرض وما يتوجب عى اإنسان من مراقبة ترفاته والبعد عن كل 
ما هو يء وغر إنساي، معربا عن سعادته الكبرة بتلك التجربة خاصة وأنها أول تجربة إخراجية له تحمل كل ما يريد أن يطرحه من 

رؤى فنية وما يريد أن يطرحه النص من أفكار وما سوف تؤكد عليه جميع عنار العرض امرحي وما تحمله من داات.
الرحمن عادل، أمن حمزة، إسام هشام، حمزة محمد، محمد وائل، مخرج  تامر، عبد  تامر، شهد  مرحية »حارة يوتوبيا« بطولة آاء 

منفذ كريم عمر، إضاءة عمرو عفر، سينوغرافيا محمود الرفاعي.

دينا عتاب

د. عادل عبده يرف عى تجهيزات محمد عبد الوهاب
الشعبية  للفنون  الفني  البيت  رئيس  عبده  عادل  د.  القدير  الفنان  يواصل 
وااستعراضية العمل الدءوب واإراف عى جميع التجهيزات الخاصة مرح 
محمد عبد الوهاب باإسكندرية، وذلك ي ثالث أيام عيد الفطر، ووجه برعة 
التطوير اأخرة إيذانا بفتح أبواب امرح قريبا للجمهور  اانتهاء من مراحل 

وظهوره كلوحة فنية رائعة ي القريب العاجل.

همت مصطفى

جمهور كبر يتابع العرض امرحي »ودنك منن يا جحا« تأليف وإخراج حسن 
سعد، الذي يقدم بنجاح كبر عى مرح البالون، وكانت قد أشادت لجنة الرقابة 
عى امصنفات الفنية بالعرض عى خشبة مرح البالون قبيل افتتاحه ثاي أيام 
عبده  عادل  د.  القدير  والفنان  حامد  مروة  الرقيبة  بحضور  امبارك،  الفطر  عيد 

رئيس البيت الفني للفنون الشعبية وااستعراضية، وم تبِد اللجنة أي ماحظات.
تعد مرحية »ودنك منن يا جحا« أضخم عرض غناي ي تاريخ امرح الغناي، 
امري  امجتمع  عى  طرأت  التي  وامتغرات  اأحداث  فانتازي  إطار  ي  ويعالج 
شخصيات  وخلق  عنها  اأقنعة  وإسقاط  وامتحولة  امتلونة  العنار  كل  وكشف 
الصغر،  وابن جحا  وزوجته  باستدعاء شخصية جحا  وذلك  اافراي،  العام  من 
ماهية  إبراز  الحاي،  الواقع  سرة  وإلباسهم  فقط  أسائهم  خال  من  وذلك 
الشعب امري اأصيل وتأكيد أن مر ي حاية جيشها العظيم وي رعاية رب 
العرش العظيم، وأن مر غر قابلة للتقسيم ولن تسقط، وي النهاية يعلن جحا 

وساطينه امزيفون الرحيل، لتكتب مر من جديد سيمفونية خلودها.
وامطرب  فكري،  مجدي  رشوان،  بثينة  بطولة  جحا«  يا  منن  »ودنك  مرحية 
محمد الخوي، وعادل الفار، وعايدة غنيم، وفتحي سعد، وزياد يوسف، وعادل 
عبيد،  وماهر  حجاج،  ومحمد  النجمي،  وعي  الرشيد،  عبد  ومحمد  زهدي، 
الجزار وسيد حسن، ووفاء زكريا، ورغد  وتامر  امنعم،  بااشراك مع صاح عبد 
ومحمود  العزيز،  عبد  وصاح  صقر،  وعمرو  ريان،  ورفعت  لوكا،  وهالة  رأفت، 
امنفذ وليد سعد،  امخرج  عي، وخليل مام، وأرف فؤاد، ورضا رمزي، وهدير، 
وألحان  السيد،  جال  وأشعار  الفقي،  نجاء  ومابس  شوقي،  أحمد  د.  وديكور 
تأليف  راي،  ريف  واستعراضات  مصطفى،  وليد  وتوزيع  العزيز،  عبد  باسم 

وإخراج حسن سعد.

أحمد زيدان
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الكبر المسجد  أمام  المولوية 
النوعية التجارب  مشاريع  ضمن  بــ»قلن« 

المشاركة ومواعيد  شروط 
للسينوغرافين الرابع  بالمعرض 

قلن  ثقافة  قر  فرقة  قدمت  بقلن  الكبر  امسجد  أمام 
السيد محمد  تأليف  العرض امرحي »امولوية«  امرحية 
التجارب  مشاريع  ضمن  الشطوي،  مصطفى  وإخراج  عي، 
د.  مديرها  للمرح  العامة  اإدارة  أطلقتها  التي  النوعية 
سامح  الكاتب  النوعية  التجارب  ومرف  السيد  صبحي 

عثان وذلك مدة 6 أيام، ي الفرة من 6 إى 12 يونيه.
امخرج  قدم  بقلن،  الكبر  امسجد  خلفيتها  حديقة  ي 
مصطفى الشطوي تجربته، وذلك ليتوافق مع روح العرض 

ي كونها لياي رمضانية، فكانت مناسبة للجو العام.
جال  ومؤسسها  الصوفية  الطرق  إحدى  هي  و«امولوية« 
يعرف  ما  »امولوية«  الطريقة  واشتهرت  الرومي،  الدين 

بالرقص الدائري مدة ساعات.
وأوضح مخرج العرض اأستاذ مصطفى الشطوي أنها كانت 
امستوى  اأرض، عى  نوعية ي مكان مفتوح وعى  تجربة 
وجمهورها  الصغرة  البلدة  لطبيعة  نظرا  ولكن  صفر، 
من  مبار  بشكل  مرحية  عروض  مع  يتفاعل  م  الذي 
 ٤٠ امستوى  إى  امرح  رفع  اإمكان  قدر  حاولنا  قبل.. 
سنتيمرا، ويقول أيضا إنه قام بالبحث ي العنر الدرامي 
الدين  »جال  ورح  طرح  ي  امؤلف  مع  ضمنيا  فاتفق 
الرومي« للتصوف، وخصوصا عندما تحدث عن »امقامات 
حكايات  غرار  عى  درامية  حكايات  شكل  ي  واأحوال« 
ماهية  توضيح  وكيفية  ودمنة،  كليلة  أو  وليلة  ليلة  ألف 
من  للتخلص  وطقسية  شعبية  فرجة  ي  للمتلقي  التصوف 

امشاعر السلبية من خال الرقص الدائري لعدة ساعات.
اأوى  قصتن:  خال  من  العرض  يقدم  الشطوي:  وأضاف 
تناقش كيفية اختيار »الحاكم أو الوي أو الشيخ وخافه..«، 
»دان«  ووزيره  »هانوش«  اليهودي  املك  قصة  وتحي 
ومؤامراتها ضد النصاري للتفريق بينهم والسيطرة عليهم 
من خال الفتنة بن أمرائهم بنزول »دان« وسط النصارى 
رسولهم  ليكون  أرسله  يسوع  وأن  منهم  أنه  ليقنعهم 
أنه  به واقتنعوا  ومرشدهم إى حقائق دينهم إى أن آمنوا 
بعد  له  خليفة  منهم سيكون  كا  أن  اأمراء  وأوهم  نبيهم 

ومواعيد  روط  عن  شبل  حازم  الديكور  مصمم  أعلن 
)مصممو  امرين  للسينوجرافين  الرابع  امعرض 
ي  يقام  الذي  امرحية(  واإضاءة  واأزياء  الديكور 
امعرض مركز  بقاعة  يوليو 2018   31 إى   19 الفرة من 

الهناجر للفنون.
لتسجيل  موعد  آخر  شبل:  حازم  الديكور  مصمم  قال 
بتنظيم  ويقوم   2018 يونيو   30 بامعرض  ااشراك 
للسينوجرافين  امري  امركز  مجموعة  امعرض 
العامية  الهيئة  ي  اأعضاء   ESTTC امرح  وتقنيي 
 ..OISTAT امرح  وتقنيي  ومعاريي  للسينوجرافين 
وزارة   – الثقاي  اإنتاج  شؤون  قطاع  رعاية  وتحت 
الثقافة.. وتزامنا مع فعاليات امهرجان القومي للمرح 

امري.
امعرض قسان: اأول قسم امصممن  أن  وأوضح شبل 
مرحية  لتصميات  مخصص  قسم  وهو  امحرفن 
آخر  ي  أمام جاهر..  وعرضت مرحيا  بالفعل  نفذت 
أول  يقام  آخر  وقسم   ،2014 يناير  منذ  سنوات  أربع 
مرة تحت اسم »التصميات امرحية للطلبة« )رسم – 
أن  يشرط  وا  إلخ(  ريندر..   – أزياء  موديل   – ماكيت 
تصميم  أقسام  من  للطلبة  امرح..  عى  نفذت  تكون 
الفنون  أكادمية  من  امرحية  السينوجرافيا  عنار 
خريجن  أو  الحالين  )للطلبة  مر  ومعاهد  وجامعات 
مشاركات  أن  إى  مشرا   ،)2016 من  سنتن  آخر  جدد 
الطلبة خاضعة للتقييم امسبق من امنظمن، ومشاركات 

امحرفن خاضعة للمساحة وجودة صور العروض.

وصية..  منهم  كل  إى  وكتب  الساء  إى  روحه  تصعد  أن 
فاختلفوا فيا بينهم من سيكون امرشد أو الرسول الجديد 
فقاموا بقتل بعضهم البعض، وليقنعهم أن روحه تصعد إى 

الساء قام بتناول السم.
أسد  قصة  خال  من  »التوكل«  فتناقش  الثانية  القصة  أما 
بينها  فيا  الحيوانات  فتجتمع  للحيوانات،  اليومي  وصيده 
الحيوانات  من  حوله  ما  وإى  إليه  يصلوا  أن  ويقررون 
اأسد  لكن  له،  يصطادون  سوف  بأنهم  ويقنعوه  النافقة 

امرحية  لأزياء  معرض  امعرض  يستضيف  كا 
الفنانة  عليه  يرف  القومي  امرح  لعروض  التاريخية 

نعيمة عجمي.
عى  البيانات  ترسل  شبل:  قال  التسجيل  روط  وعن 
HYPERLINK »mailto:esttc2018@  :اآي اإميل 

وعن   ،gmail.com« esttc2018@gmail.com
البيانات امطلوبة اسم العارض وصفته )محرفا أو طالبا( 
رقم  للطلبة،  امعهد  أو  والجامعة  القسم  اسم  ذكر  مع 
)رسم  للتصميم  صورتان  أو  صورة  للتواصل،  تليفون 
صور  أربع  عن  يقل  ا  ما  إلخ(،  رندر..   – مجسم   –
امرحي..  العرض  من  الجودة(  )عالية  فوتوغرافية 
كاملة  بيانات  منفذا،  وشكله  التصميم  فكرة  توضح 
أساء: العرض – جهة اإنتاج – مكان العرض – امؤلف 
– امخرج – امعد – مصمم الديكور – مصمم اأزياء – 
اإنتاج،  تاريخ   – الفوتوغراي  امصور   – اإضاءة  مصمم 
بحد  مختر  و)آخر  )كاما(  للمشرك  ذاتية  سرة  بيان 

أقى عرة أسطر(، إضافة إى صورة شخصية.
تصميان  شبل:  قال  للمشاركة  العامة  الروط  وعن 
فقط مرحيتن مختلفتن هو الحد اأقى للمشاركة ي 
حالة توفر مساحة، االتزام بتسديد الحد اأدى لتكلفة 
تجهيزات امعرض التي سوف تقسم عى العارضن )200 
جنيه تقريبا(، كل عارض مسئول عن إحضار معروضاته 
موديل،  أو  صور  أو  مطبوعة  أو  أصلية  لوحات  سواء 
أي  ي  البيانات  وكامل  الصور  نر  عى  باموافقة  إقرار 
من وسائل النر بأنواعها امختلفة، التزام كل عارض بأن 

والحيوانات  القوي  اأسد  بن  امناقشات  وتستمر  يرفض 
كوميدي..  إطار  خال  وذلك  وسيطرته،  قوته  من  الخائفة 
يتمثل فيه تضاد الرأي بن امختلفن وامجمعن عى الفصل 

بن التواكل والتوكل عى الله.
قام  وإما  مولوية  بفرقة  يستعن  م  أنه  الشطوي  وأوضح 
بتدريب عنار من الفريق عى الرقص امولوي، الذي كان 
بطل امرحية طوال فرة العرض.. وقد تفاعل الجمهور مع 

الحدث عى غر امتوقع.

الهناجر  امعرض مركز  قاعة  بنفسه ي  يسلم معروضاته 
للفنون يوم 17 يوليو 2018.. وإا سوف يعتر منسحبا 
من العرض.. وسوف تعطى مساحة عرضه لعارض آخر، 
التزام كل عارض بأن يتسلم معروضاته بنفسه ي نهاية 
عن  مسئولن  غر  وامنظمون   ..2018 يوليو   31 يوم 

امعروضات بعد ذلك.
ليلة 30  وأضاف شبل أن آخر موعد للتسجيل منتصف 
يونيو 2018 ولن يلتفت أي تسجيل بعد هذا اموعد أو 
أي صور غر عالية الجودة أو ا توضح تنفيذ التصميم 

أو أي مشرك ببيانات غر كاملة.
مصممي  الرابع  امعرض  هو  هذا  أن  بالذكر  جدير 
ي  كانت  اأوى  الدورة  امرين..  امرح  سينوغرافيا 
الخارجية..  الثقافية  العاقات  قطاع  برعاية   2012 مايو 
القومي  امهرجان  مع  بالتزامن  كانت  الثانية  والدورة 
القاهرة  مهرجان  مع  بالتزامن  والثالثة  للمرح 2014.. 

الدوي للمرح التجريبي وامعار سبتمر 2016.
امعرض  بقاعة  ذكرها  السابق  الدورات  جميع  أقيمت 
امركز  مجموعة  من  بتنظيم  للفنون..  الهناجر  مركز 
امري للسينوغرافين وتقنيي امرح ESTTC اأعضاء 
وتقنيي  ومعاريي  للسينوغرافين  العامية  الهيئة  ي 
اإنتاج  شؤون  قطاع  رعاية  وتحت   ..OISTAT امرح 

الثقاي – وزارة الثقافة.

سمية أحمد

أحمد  العرجاوي،  )هنا  بطولة  »امولوية«  مرحية 
مصطفى  حافظ،  خالد  إبراهيم،  محمد  أحمد  الشهداوي، 
عبد  أسامة،  محمد  أرف،  سمر  اللقاي،  صري  شوق، 
العزيز، عمرو زهر، أحمد بنه، محمود عزب، حنان شوق، 
محمد  خليل،  الله  عبد  امحمدي،  محمود  رجب،  أمرة 

ماهر(.

بسمة أرف
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مر.
ي  امتاز  الغد  مرح  أن  إى  أشارت  حبيب  سامية  الدكتورة 
اآونة اأخرة بتقديم مرحيات قوية وناجحة، وهو ما شجعها 
افتتاح  شاهدت  أنها  كا  عروض..  من  ينتجه  ما  متابعة  عى 
وبطولة  السيد  عصام  إخراج  من  الثانينات،  ي  الحادثة  عرض 
الفنان أرف عبد  كامل، وبعد ذلك عرض  حسن فهمي وعبلة 
العرض  من  وتدفًقا  حيوية  أكر  العرض  هذا  إن  وقالت  الباقي، 
اآخر.. وقد يكون ذلك اختاف زمن عرض كل منها.. فاآخر 
لكن  أضافت:  اليوم..  رأيناه  ما  مع  بامقارنة  ومما  بطيئا  يبدو 

يرك  أن  استطاع  منها  كا  فإن  بالنمطية  اآخرين  الدورين 
امرأة  بدور  قامت  بكر  أبو  فريهام  أدائه..  ي  واضحة  بصمة 
أثارت ضحك  بل  والحركات..  الكلات  ي  ابتذال  دون  امنحرفة 
الجمهور وإعجابه.. وكذلك الفنان القدير فتحي الجارحي الذي 
لشخصية  عمقا  فقط  مشهدين  ي  يضيف  أن  بخرته  استطاع 
الديكور  أن  الهجري إى  الفنان جال  نوه  الخواجة جون.. كا 
يتسم بالتجريدية ي ألوانه وتصمياته.. وي نهاية كلمته طالب 
القوية  العروض  عى  الحفاظ  رورة  الغد  مرح  عام  مدير 
محافظات  الجمهور ي  من  عدد  أكر  يشاهدها  وأن  والناجحة، 

أشاد  الهجري،  جال  القدير  الفنان  بكلمة  الندوة  بدأت 
العرض  بدأ  قال:  ااختطاف،  فكرة  يتناول  الذي  بالعرض  فيها 
العرض،  بداية  رأينا عى شاشة سينائية ي  فتاة كا  باختطاف 
جاي  اختطاف  والروح..  وامشاعر  القلب  اختطاف  إى  يتحول 
وراٍق  رائع  كوميدي  إطار  ي  وثقاي..  فلسفي  وفكري  وإنساي 
إى  والشكر  التحية  ووجه  وروحك..  وقلبك  عقلك  يختطف 
العمل  بطي  خاصة  أدوارهم..  أداء  أجادوا  الذين  اممثلن 
ياسمن سمر ومصطفى منصور، مشرا إى أن دوريها يحمان 
اتسام  تناقضات ي امشاعر واانفعاات واأداء.. مضيفا: ورغم 

العرض المخرج هو مؤلف  النص أن  تغير  المخرج في  أؤيد حرية  إيميل شوقي: 

النص اللعب في  أكر تدفقا من سابقه.. وأعرض على  العرض  سامية حبيب: 

اختطاف جمالي وإنساني وثقافي إلى  الفتاة تحول  اختطاف  الهجرسي:  جال 

»الحادثة« أسباب  يفسرون  النقاد 
القومى المركز  أقامها  ندوة  في 

الفي  البيت  مع  بالتعاون  الخولي،  محمد  المسرحي  المخرج  برئاسة  الشعبية  والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي  المركز  أقام 
الكاتب  تأليف  الحادثة،  مسرحية  عن  نقدية  ندوة  مجاهد  سامح  الفنان  بقیادة  الغد  ومسرح  مختار،  إسماعيل  الفنان  برئاسة  للمسرح 
وفتحي  بكر  أبو  وريهام  منصور  ومصطفى  سمر  ياسمن  وبطولة  حسان..  عمرو  الشاب  المخرج  وإخراج  الرملي،  لينن  الكبر 
بالمركز  المسرحي  الباحث  داود  علي  وأدارها  حبيب،  سامية  والدكتورة  الهجرسي  جال  القدير  الفنان  الندوة  في  شارك  الجارحي.. 
للمسرح. القومي 

أحمد زيدان
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وغر واضحة، وا يعرف إن كان ذلك من التصوير أم من شاشة 
امشهد،  هذا  عن  ااستغناء  اممكن  من  كان  أنه  ورأى  العرض، 
كا أشاد باإضاءة التي قامت بدور سيناي ي العرض. أضاف: 
ديكور  وحدة  رغم  مختلفة  أزمنة  ي  أحداثها  تدور  فامرحية 
للمهندس  اإضاءة  دور  جاء  وهنا  الفتاة،  فيها  امختطفة  الفيا 
اأزمنة  وتغير  باك  والفاش  الفوكس  دور  لعب  ي  حلمي  عز 
الصباح وامساء بجانب تعبره عن  اليوم واآخر وما بن  ما بن 

امشاعر الداخلية لكا البطلن.
لحرية  الداعمة  النظر  أيد وجهة  إميل شوقي  امرحي  امخرج 
امؤلف،  موت  بنظرية  مؤمن  فهو  النص،  تغير  ي  امخرج 
ومن  النص..  مؤلف  هو  والكاتب  العرض،  مؤلف  هو  فامخرج 
نظره،  رؤيته ووجهة  ليعر عن  النص  من  يغر  أن  امخرج  حق 
به  قام  ما  وهو  امؤلف..  مع  بااتفاق  ذلك  يكون  أن  برط 
بااتفاق  يغر  بأن  عروضه،  ي  كبار  مرح  مؤلفي  مع  شخصيا 
معهم ما يراه ي النص تأييدا لرؤيته ووجهة نظره، مشرا إى أن 
لصالح  النص جاء  تغير ي  امخرج عمرو حسان من  به  قام  ما 
بأداء  كذلك  وأشاد  ومتدفقا..  وحيويا  معارا  يصبح  العمل، ي 
إدارة  ي  ومجهوده  امخرج  لدور  أيضا  أرجعه  ما  وهو  اممثلن 
موهبتهم حتى يصلوا إى هذه امرحلة من ااندماج والحيوية.. 
تصوير  ي  للمرح  القومي  امركز  دور  أهمية  إى  أشار  كا 
للجمهور  متاحة  تكون  أن  يجب  التي  العروض،  هذه  وتسجيل 

من خال قناة فضائية أو قناة عى اليوتيوب.
للمرح  القومي  امركز  رئيس  الخوي  محمد  اأستاذ  عقب 
خدمة  ي  التسجيات  تلك  تكون  وأن  توثيقي..  امركز  دور  أن 
يعود  إما  الفني  اُمنتج  صاحب  هو  ليس  امركز  لكن  الباحثن.. 
هذه  تسويق  به  امنوط  وهو  للمرح  الفني  البيت  إى  ذلك 
العروض، أنه يرتب عليها حقوق أخرى للممثلن وامخرج نظر 
إذاعتها، وي حالة اتفاقه مع أي قناة فضائية ستكون تسجيات 

امركز جاهزة للعرض.
النقاد  لكام  وامتنانه  شكره  عن  حسان  عمرو  امخرج  عر  ثم 
السيناي  للمشهد  رؤيته  وعن  منهم،  يتعلم  الذين  واأساتذة، 
اأقل  عى  له  اختر  امشهد  هذا  إن  وقال  العرض،  بداية  ي 
ثلث ساعة من العرض.. وأنه لو التزم بنص امرحية كا كتبها 
الجمهور  وأن  ساعات..  أربع  إى  سيحتاج  الرمي  لينن  الكبر 
امثل  امدة، ضاربا  كل هذه  يشاهد مرحية ي  أن  يتحمل  لن 
مشهد الفتاة )زهرة( مع صورة امختطف )عاصم( عى الحائط، 
من  الكثر  يختر  إنه  وقال  اأصي،  بالنص  موجود  غر  وهو 
الصفحات، معرا عن نفس امضمون.. أشار أيضا إى أنه أضاف 
الكثر من الكلات امعارة التي م تكن موجودة ي الثانينات 
ي يصبح النص معارا لجمهور اليوم. مضيفا: لو اأستاذ لينن 
الرمي كتب امرحية اآن لكان فعل نفس اليء حتى يخاطب 
وجه  كا  معها..  ويتجاوب  يفهمها  التي  بلغته  اليوم  جمهور 
ي  كبرا  مجهودا  بذلوا  الذين  اإخراج  مساعدي  الشكر  حسان 
يخرج العمل عى هذا النحو.. كا شكر الشباب اأربعة الذين 
قاموا بدور الزومبي ي امرحية.. والذين بذلوا مجهودا كبرا ي 

ااستعراضات التي صاحبت العرض.
الغد  مرح  عام  مدير  مجاهد  سامح  أعرب  الندوة  نهاية  وي 
مرح  به  يقوم  ما  عى  وثنائهم  والحضور  للنقاد  شكره  عن 
مساعدة  دون  لينجح  يكن  م  وأنه  اماضية،  الفرة  ي  الغد 
موظفي وفناي وعال مرح الغد الذين يتفانون ويخلصون ي 
عملهم.. وعن مطالبة الفنان جال الهجري أن يشاهد جمهور 
امحافظات هذه العروض القوية وامهمة، قال إنه كمدير مرح 
بن  ما  تنسيق  إى  يحتاج  اأمر  لكن هذا  بالديكورات..  يحتفظ 
إعادة  مستعد  وهو  الثقافة..  وقصور  للمرح  الفني  البيت 

العروض التي ينتجها مرح الغد ي أي وقت وأي مكان.

جال  الفنان  اختلف  وقد  الفيشاوي..  جال  والفنان  شوقي 
التدخل ي  أن  إى  مشرا  حبيب  سامية  الدكتورة  مع  الفيشاوي 
النص جاء ي صالح العمل ي يواكب هذا العر الذي اختلفت 
ابتذال..  امخرج فعل ذلك دون  الثانينات، وأن  لغته عن فرة 

كا أشاد بأداء اممثلن وطاقتهم ومجهودهم.
وي تعقيبه عى العرض أشاد فايق كذلك بأداء الفنانن واختلف 
مع الدكتورة سامية ي النقطة ذاتها، وأن األفاظ التي ُتقال ي 
بأن  سامية  الدكتورة  عليه  ردت  ما  وهو  سوقية،  أكر  الشارع 
بأن  فرد  العكس..  وليس  الجمهور  بذوق  يرتقي  الفني  العمل 
وأن  يعرفها،  التي  باللغة  الفكرة  إليه  تصل  أن  يجب  الجمهور 
عى  عقب  كا  معارا..  العرض  يصبح  أن  ي  ساهم  ما  هذا 
إخراج  أنها  رأى  حيث  العرض  بداية  ي  السينائية  امشاهد 
ضبابية  تبدو  الصورة  وأن  العرض..  مستوى  من  أقل  وتصوير 

لينن  كتبها  التي  الكلمة  عى  حفاظه  اآخر  للعرض  ُيحسب 
التدخل  استيائها وعدم رضائها عى  الرمي.. وعرت حبيب عن 
أصحاب  امؤلفن  من  الرمي  لينن  أن  عى  مركدة  النص،  ي 
ي  كلمة  كل  وأن  تغيرها،  يصعب  التي  والكلات  العبارات 
أراد  وإذا  لفعل،  غرها  يكتب  أن  أراد  لو  وأنه  ومكانها،  محلها 
اأفضل  إى  يغره  أن  فعليه  النص  تغير  ي  يتدخل  أن  امخرج 
مستوى  إى  بها  يهبط  ا  أعى  مستوى  إى  بالكلمة  يرتقي  وأن 
عليه  وليس حكا  للعرض،  قارئ  أنها مجرد  وترى حبيب  أقل.. 
نظرها،  وجهة  وهذه  ومختلف،  مثقف  قارئ  لكنه  قاضيا،  أو 
اممثلن  بأداء  بشدة  أشادت  فقد  اماحظة  هذه  وباستثناء 

الشباب الذين تعترهم أبناءها وتامذتها.
حر الندوة عدد من الفنانن الذين شاركوا بآرائهم من الصالة، 
إميل  امرحى  وامخرج  فايق،  أرف  السيناي  امخرج  منهم 

النص  كتابة  الرملي في  لو فكر  عمرو حسان: 

ينتجها  الي  العروض  سامح مجاهد: مستعد إعادة 

لغته مثلما فعلت لغر في  اآن 

الغد في أي وقت وأي مكان

07 [ متابعات [
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المكفوفن« »النور  لفرقة  اأول  العرض  »العمیان«.. 
أسيوط بثقافة 

بالهيئة  الثقافية  القيادات  من  عدد  حضور  ي 
ثقافة  بقر  افتتح  الثقافة،  لقصور  العامة 
لفرقة  اأول  وهو  »العميان«  عرض  أسيوط 
تأليف  العرض  للمكفوفن، بعد اعتادها.  النور 
موريس ميرلينك، ديكور ومابس ومخرج منفذ 
موسيقى  زيد،  أبو  محمد  أشعار  عيد،  محمود 
حري  تعبر  العزيز،  عبد  الباري  عبد  وألحان 
إبراهيم،  مصطفى  دراماتورج  فوزي،  شعبان 
ومحسن  عمرو  صوت  جابر،  محمد  إضاءة  م 
قطب،  حمدي  ميكانست  امحسن،  عبد  محمد 
ضيف  أبو  خالد  إخراج  النبي،  عبد  عصام 
حسن،  حسن،  جرجس،  هدير،  لبنى،  بطولة 
محمد، منتر، عى، هايدي، إراء، لؤا، أحمد، 
حر  حسن.  أحمد،  محمود،  عمر،  إبراهيم، 
الشؤون  رئيس  يوسف  أبو  ممدوح  اافتتاح 
محمد  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة  الثقافية 
الدكتورة  الثقاي،  التمكن  عام  مدير  زغلول 
الصعيد  وسط  إقليم  رئيس  النجا  أبو  فوزية 
الثقاي، والشاعر سعد عبد الرحمن رئيس الهيئة 
الثقافية  الشؤون  رئيس  صرة  وحسن  اأسبق، 
ثقافة  عام  مدير  زهران  العال  وعبد  اأسبق، 
القر  مدير  استقبالهم  ي  وكان  سابقا،  أسيوط 
أسيوط  ثقافة  فرع  عام  ومدير  درويش،  وسام 

ضياء مكاوي.
أشاد محمد زغلول مدير التمكن الثقاي بحصاد 
الفريق محييا مخرج العرض، ومدير عام الفرع 
ومديرة القر، مؤكدا أن التمكن الثقاي سيظل 
داعا للفريق ي كل خطوة من خطواته، مشرا 

إى وجود فرق أخرى ومنها ي القاهرة واأقر 
وغرها. أضاف: أحب أن أوجه رسالة للمجتمع 
من خال »مرحنا« حاولوا االتفاف حول ذوي 
امساندة  يد  لهم  قدموا  الخاصة،  ااحتياجات 
وعطاء  تعاطف  كل  منهم  تجدون  وسوف 
هذا  وحضارة  تاريخ  صنع  ي  إيجابية  ومشاركة 

البلد.
امركزية  اإدارة  أبو يوسف رئيس  وأكد ممدوح 
أنها  إى  مشرا  للفرقة،  دعمه  الثقافية  لشؤون 
ي  يقام  الذي  اأول  الفنون  ملتقى  ي  ستشارك 
عام  أن  مؤكدا  العام،  هذا  من  أغسطس  أشهر 
2018 هو عام ذوي ااحتياجات الخاصة، مشرا 
من  امجتمع  ي  إدماجهم  نحو  الهيئة  إى سعي 

خال فرقها.
امرحية  استعراضات  مصمم  فوزي  شعبان 
بأسيوط،  القومية  الشعبية  الفنون  فرقة  وعضو 
مختلفة،  ي  بالنسبة  جديدة  تجربة  إنها  قال 
طريق  عن  الفرقة  أفراد  تدريب  ألهمني  وربنا 
اللمس، ومساعدة بعض اأعضاء امبرين، وقد 
وحبهم  واستجابتهم  بديهتهم  برعة  فوجئت 

للعمل، وأمنى أن ترى الناس العرض بكثافة.
ديكور  ومصمم  الفرقة  مؤسس  عيد  محمود 
ومابس العرض وامخرج امنفذ قال: استخدمت 
اللون اأبيض لون النقاء الذي يتمنون أن يروه، 
تعبرا  اأسود  اللون  استخدمت  كا  النور،  وهو 
اموتيفات  بعض  استخدمت  كا  الظام،  عن 
ي  امحبوسة  والعصفورة  العن  مثل  للتعبر 
أضفنا  تابع:  الزواج.  حلم  عى  دالة  القفص 

من  امبرين  من  الفرقة  إى  جديدة  عنار 
بانضامهم  وسعيد  القومية،  الفرقة  نجوم 
شاء  وإن  بينها،  الدمج  عملية  للفرقة إحداث 
فانتازيا  اسمه  جديدا  عما  قريبا  نقدم  الله 
محمود  وإخراج  حجاج  سعيد  تأليف  مرية 

عيد، وذلك ي مهرجان أحمد بهاء الدين.
“العميان”  قال:  العرض  أبو ضيف مخرج  خالد 
نص عامي ميرلينك، يؤكد من خاله عى فكرة 

رورة ااعتاد عى النفس مع الصر.
أضاف خالد أبو ضيف: هايدي محمود أعترها 
الجميل  الصوت  صاحبة  فهي  العرض  مفاجأة 
عى  امرحية  ي  بالغناء  قامت  التي  الدافئ 
معر  صوتها  الوقت،  طوال  صمتها  من  الرغم 
بإضافة  قمت  تابع:  والطموح.  اأمل  وفيه 
نجوم الفرقة القومية: لؤا الصباغ وأحمد مختار 
أحبوا  وقد  العرض،  فريق  إى  فاروق  وإبراهيم 
ولكنهم  البداية  ي  تخوفت  الفريق،  مع  العمل 
روح  اسمها  حالة  وعملوا  اندمجوا  لله  والحمد 

الفريق.
تعريف بأدوار أعضاء فريق النور للمكفوفن

السلبية  العجوز  بدور  قامت  محمود،  هدير 
من  الكثر  تسبب  التي  للظروف  امستسلمة 

الضيق، ومع ذلك تحلم أن تكون عندها أرة.
وهو  العميان  من  شاب  سيدهم،  جرجس 
اانتظار  وعدم  بالحركة  القرار  اتخذ  من  أول 

واكتشف موت امرف الدليل.
حسن حافظ، روماني حام، وشخصية متقلبة.

الكل  مع  محايد  شخص  الدين،  نر  محمد 

وفيلسوف.
حسن أحمد حسن، شخصية ساخرة، ناقمة داما 
عى اأوضاع، قال إنه استفاد كثرا من التدريب 
مع امخرج خالد أبو ضيف، ومن التدريب عى 

الدراما والتعبر الحري مع شعبان.
عي نور الدين قدم دور الرجل العجوز، اليائس 
من الدنيا وما فيها، الخائف من الحركة، فا بد 
الدليل. قال إنه سعيد بانضام عنار  أن يتبع 
جديدة للفرقة من امبرين ويتمنى أن يتحقق 
امدرسة  من  بداية  امجتمع  ي  ااندماج  ذلك 

والثقافة.
لليأس  رافضة  الدين، قدمت شخصية  نور  لبنى 
الشمس،  ورؤية  بالزواج  وتحلم  وااستسام، 

تحب الحركة وترفض اانتظار.
امرحية  القومية  الفرقة  عضو  مختار،  أحمد 
يتكلم  ولكنه  اأخرس  شخصية  يؤدي  بأسيوط، 
ي  تجربة  أول  هذه  يقول  امرحية،  نهاية  ي 
مضيفا:  جميلة،  تجربة  وهي  النور  فريق  مع 
يء،  كل  يعملوا  أن  يستطيعون  امكفوفون 
فمنهم امبتكرون ي التكنولوجيا ولديهم قدرات 

ومواهب متعددة.
أغاٍن  ثاث  بتأليف  قام  زيد  أبو  محمد  الشاعر 
بامرحية تحث فيهم أن العجز ليس ي الجسد 

إما ي العزمة.

لؤا لصباغ
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09 [ حوار]

تمنيتها ولكن  عليها..  حصولي  أتوقع  لم  إمام:  إيمان 
التشجيعية على  حصولها  بعد 

على  حصولك  خر  استقبلت  كيف   -  
2017؟  لعام  التشجيعية  الدولة  جائزة 

الجائزة؟ توقعت  وهل 
ي  كبر  أمل  لدّي  كان  لكن  الجائزة،  أتوقع  أكن  م 
أننا كنا 7 متقدمن لهذه الجائزة ي  الحصول عليها رغم 
فرع اأداء امرحي، وجميعهم يستحقون الحصول عى 
جميلة،  مفاجأة  كان  عليها  حصوي  لكن  الدولة،  جائزة 
التي حصلت  الجوائز  لحصيلة  تتويج  أنه  وقتها  وشعرت 

عليها عى امستوى ااحراي.

في  قدمتيه  الذي  الدور  عن  ماذا   -  
للدكتور  المزدوجة  »القصة  مسرحية 
على  بسببه  حصلي  الذي  بالمي« 

الجائزة؟
قدمت شخصية »الزوجة« ي مرحية »القصة امزدوجة 
العرض  وهذا  ياقوت،  د. جال  للمخرج  بامي«  للدكتور 
م  أنني  إى  باإضافة  الجاهرية،  الثقافة  مرح  كان 
أكن اممثلة اأوى لهذا العرض، لكن عندما دخل العرض 
اممثلة  اعتذرت  امري،  للمرح  القومي  امهرجان 
فقدمت الدور بدا منها، وحصلت من خاله عى جائزة 

أفضل ممثلة ي امهرجان.

بالنسبة  الجوائز  أهمية  ما  برأيك..   -  
للفنان؟

ذاته،  أن يطور من  للفنان ي  تعطي دفعة  داما  الجوائز 
فهذه  فيه،  والتميز  وتقدمه  اأفضل  عن  داما  ويبحث 
القادم  اختيار  ي  كبرة  مسئولية  الفنان  تحمل  الجوائز 
يكن  م  أن  قبل  من  قدمه  الذي  امستوى  بنفس  ليكون 

أفضل.

مسرحية  في  تجربتك  عن  حدثينا   -  
في  قدمتيها  الي  سالم«  »ساحرات 

اأقاليم؟ لفرق  الختامي  المهرجان 
الثقافة  مرح  ي  أخرى  مرة  العمل  أنوي  أكن  م 
ااحرافية  للعروض  اانتقال  بعد  خاصة  الجاهرية 
خشبة  عى  ي  عرض  آخر  وكان  الدولة،  ومرح 
نبيل  النجم  بطولة  موت«  ما  »اضحك  القومي  امرح 
مخرج  كان  ولكن  الجندي،  محمود  والنجم  الحلفاوي 
»محمد  امخرج  زوجي  هو  سام«  »ساحرات  عرض 
اإخراج  ي  التشجيعية  الدولة  جائزة  الحاصل عى  مي« 
امرحي، لذلك قدمت الدور واجتهدت قد امستطاع ي 
امهرجان  نشارك ي  اأكر عندما  ااجتهاد  ولكن  العرض، 

القومي للمرح بالعرض.

الثقافة  مسرح  في  رأيك  ما   -  
الراهن؟ الوقت  في  الجماهرية 

من  الكثر  يعاي  عموما  الجاهرية  الثقافة  مرح 
عدم  اميزانيات،  قلة  البروقراطية،  منها  امشكات، 
اإبداعية  العروض  لطبيعة  مناسبة  عرض  دور  وجود 
ذات الطبيعة الخاصة ي تقدمها، إا أنني أرى أن هناك 
بداية حركة تطوير مع توي د. أحمد عواض رئيس الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، ونائبه امخرج هشام عطوه، عى 
امرح.و  خاصة  الجاهرية  الثقافة  قطاعات  جميع 
أفضل  اختيار  خال  من  بامرح  ااهتام  أيضا  يجب 
العنار لتقديم أفضل العروض امرحية، وتذليل الكثر 
من العقبات اإدارية التي تعطل سر العملية اإبداعية، 
العامة  للهيئة  تابعة  مناسبة  مرحي  عرض  دور  بإيجاد 
هيئة  بن  امشركة  الروتوكوات  وأيضا  الثقافة،  لقصور 
الدولة  ومسارح  للمرح  الفني  والبيت  الثقافة  قصور 
وزارة  الدايم  عبد  إيناس  د.  توي  فبعد  عام،  بشكل 

الوزيرة  أن  أفضل،  القادمة  اأمور  ستصبح  الثقافة 
إى  باإضافة  اأول،  امقام  ي  فنانة  أنها  بالفن  مهتمة 

توي القيادات الفعالة امهتمة بالفن وامرح.

الختامي  المهرجان  في  رأيك  ما   -  
اأقاليم؟ لفرق 

امهرجان الختامي لفرق اأقاليم كان من أميز امهرجانات 
جودة،  رأيت  فقد  الجاهرية،  الثقافة  مرح  تاريخ  ي 
العروض،  لتقييم  متخصصة  واعية  لجنة  وأيضا  وتنظيم، 
الجوائز  فنيا، وحكمها صائب ي كثر من  آراؤها سديدة 

التي حصل عليها امشاركون، وهذا يء مرف ومبر.

داخل  معك  حدث  موقف  أصعب  ما   -  
الكواليس؟

والدي،  وفاة  بها،  مررت  التي  امواقف  أصعب  من 

لعرض  امرح  إى  بعدها  وذهبت  دفنه  حرت  حيث 

امرحية، إماي بدوري الفني وما أفعله وأقدمه، فكان 

الحافز اأكر لدّي أن أكون عى قدر كاٍف من اإحساس 

أن  ظرف  أي  العرض  عن  التخي  وعدم  بامسئولية، 

جموع  عن  التخي  عدم  يتطلب  جاعي،  عمل  امرح 

ا  فـ»امرح  امرحية،  أو  الفنية  العملية  ي  امشاركن 

يعرف اموت«.

ولم  لها  رشحي  الي  الجوائز  عن  ماذا   -  
عليها؟ تحصلي 

عام  منذ  الجاهرية  للثقافة  جوائز  عدة  عى  حصلت 

ي  أول  دور  ممثلة  كأفضل   2006 عام  وحتى   1999

ااحراي  للمرح  انتقلت  ثم  الختامية،  امهرجانات 

 ،2008  ،2006 لعام  ممثلة  أفضل  جائزة  عى  وحصلت 

امري،  للمرح  القومي  بامهرجان   2014  ،2013

تنبت  ا  »أرض  مرحية   2010 عام  لها  وترشحت 

مرحية   2016 وي  رور،  شادي  للمخرج  الزهور« 

ترشيحي  أن  وأعتر  عثان.  جال  للمخرج  »إنبوكس« 

آراء  تباين  هناك  أن  ذاته،  حد  ي  جائزة  هو  للجائزة 

وأصوات داخل لجان التحكيم، لذلك يتم منحها لشخص 

آخر م يحصل عليها، باإضافة إى أي حصلت عليها أكر 

من مرة، فمن الطبيعي أن أترشح لها وا أخذها.

لما  »اضحك  مسرحية  ستعرض  مى   -  
أخرى؟ مرة  القومي  على  تموت« 

انتهاء  بعد  امرحية  من  الثاي  اموسم  افتتاح  سيتم 

فعاليات امهرجان القومي للمرح امري.

مشاريع  أو  خطط  أي  هناك  هل   -  
المقبلة؟ الفرة  خال  جديدة 

حاليا  أحر  مرحية،  وأيضا  تلفزيونية،  مشاريع  هناك 

وإخراج  فرح،  شاذي  تأليف  من  النار«  »حريم  مرحية 

محمد مي، وسيتم عرضها عى مرح الطليعة بامشاركة 

مع باقة من نجوم امرح.

وهم  المصري،  المسرح  عماقة  من  الكثر  يد  على  وتتلمذت  اإسكندرية،  بجامعة  المسرح  قسم  اآداب  كلية  من  تخرجت  مصرية،  ممثلة  إمام،  إيمان 
الفرق  إلى  انتقلت  ثم  الجامعة،  مسرح  في  الفي  مشوارها  بدأت  الحليم،  عبد  أحمد  د.  أردش،  سعد  الفنان  مطاوع،  كرم  المخرج  عودة،  الغفار  عبد  د. 
بالمهرجان  ممثلة  أفضل  جائزة  على  حصلت  للمسرح،  الفي  للبيت  التابعة  ااحرافية  العروض  ثم  الجماهرية،  الثقافة  مسرح  إلى  ومنها  المستقلة، 
المهرجانات  في  أول  دور  ممثلة  أفضل  جائزة  على  حصولها  إلى  باإضافة  مرتن،  لها  وترشحت  مختلفة،  دورات  في  مرات   4 المصري  للمسرح  القومي 
لما  »اضحك  مسرحية  آخرها  المتمزة  العروض  من  الكثر  المسرحي  مشوارها  خال  قدمت   ،2006 وحى   1999 منذ  الجماهرية  للثقافة  الختامية 
هذا  معها  لنا  وكان  للمسرح.  القومي  المهرجان  فعالیات  انتهاء  بعد  الثاني  الموسم  تستأنف  الي  السيد،  عصام  والمخرج  الرملي،  لينن  للمؤلف  تموت« 
أعمالها. مجمل  على   ،2017 لعام  المسرحي  اأداء  في  التشجيعية  الدولة  جائزة  على  حصولها  بعد  الحوار 

حوار: ياسمن عباس

بها الي مررت  المواقف  موت والدي من أصعب 

اأفضل اختيار  الفنان على  الجوائز تحمل 
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اأعلى  المجلس  مهمة  وصفي:  هدى   
أنشطة إقامة  ا  اسراتيجية  وضع 

يتحلون حول  امتفرجون  - وكان  التذكرة  بورقة – وطبعا يقصد 
حولهم  ويتحلق  خشبة  عى  بالتشخيص  يقومون  الذين  هؤاء 
امتفرجون، وكان هذا شكا من أشكال الفنون اأوروي، لكن ي 
الواقع عندما نرجع أيام محمد عي نجد مثا الرحالة )برزوي( 
طهور  حفل  لحضور  عي  محمد  دعاه  الذي  اإيطاي  الرحالة 
وهو  الشارع  فنون  أنواع  من  نوعا  الحفل  تضمن  وقد  أحفاده، 
امحبظاتية، وقد كتب عنه هذا الرحالة أن هذا النوع من الفن 
م يرَق له ما يحويه من ألفاظ ا تليق، برف النظر عن رأيه، 
لكنه يؤكد أنه كان لدينا هذا الفن باإضافة للحكواي واأراجوز، 
ويؤكد ذلك أيضا مبادئ ابن دانيال التي حققها الدكتور الراحل 
إبراهيم حادة وكتب عنها كل هذه الفنون التي م نستفد منها 
كوميديا  إيطاليا  ي  يوجد  كا  شعبية،  فنون  فلدينا  يجب  كا 
كتاب  أغلب  واستخدمها  فنونهم  ي  استخدموها  التي  الشارع 
الحقيقي  تاريخنا  نعرف  أن  بد  ا  وبالتاي  أوروبا،  الكوميديا ي 

المسرح؟ بلجنة  المنوط  الدور  هو  ما   
أن  أساس  عى  كانت  أنشئ  حن  للثقافة  اأعى  امجلس  فكرة 
معن  بدور  تقوم  لجنة  كل  لجان،  مجموعة  من  مكونا  يكون 
وهو وضع خطة ونقدر أنه كان من امفرض أن يكون امجلس 
وعى  ثقافية  خطط  بعمل  ويقوم  للثقافة  امفكر  العقل  هو 
ذلك  ينفذ  م  إما  تنفيذها،  الثقافة  لوزارة  امكونة  اأجهزة  بقية 
دور  ي  وتدخلت  عليه  كانت  ما  إى  الثقافة  وزارة  وعادت 
بأنشطة  تقوم  إما  بالتخطيط  تقوم  ا  اللجان  فاآن  اللجان، 
باختيار  يقوم  امسئول  هذا  مسئول  لها  لجنة  وكل  متعددة، 
عليها،  ااتفاق  تم  التي  اأنشطة  لتنفيذ  العنار  من  مجموعة 
نظرا  اأنشطة  هذه  عمل  ي  جدا  تأخرنا  العام  هذا  الحقيقة 
اأول  نشاطن:  عمل  ي  ووفقنا  اللجان،  تشكيل  إعان  لتأخر 
فعل  رد  أحدث  وقد  امرأة،  أو مرح  النساي  امرح  كان عن 
أنشطة  عن  معرة  امداخات  بعض  وجاءت  إيجابيا،  وحضورا 
بعينها عن مرح امرأة، وبعضها اآخر كانت علمية من خال 

مشاركة بعض أساتذة الجامعة ي هذه التظاهرة الفكرية.
صدى  لقى  وقد  الشعبي  امرح  فنون  ملتقى  الثانية  الفعالية 
ننفذ  أن  نستطيع  أننا  أعتقد  هامة  بتوصيات  وخرج  إيجابيا 
بعضها، كا أنني أمنى تنفيذ تجربة معينة شاهدتها خال فرة 
اآسيوية  فالباد  لليابان،  زيارة  ي  كنت  حيث  باللجنة،  عمي 
تكنولوجيا  ااستفادة من  بجانب  تراثها  الحفاظ عى  نجحت ي 
الذي ما زال يحتفظ  الكابوي  اليابان نجد امرح  الغرب، ففي 
بالريبورتوار ويقدم عروضه وأنشطته إى اآن، وم يتوقف أنه 
قديم، مع وجود امرح امعار وقد شاهدت امرحين خال 
زياري لليابان، هذه الفكرة قد وضعناها ضمن توصيات ملتقى 
ويقدم  السامر  مرح  التخطيط  يعاد  حيث  الشعبي  امرح 
من خاله فنون الفرجة الشعبية كا كانت تقدم أيام الفراعنة، 
الحملة  خال  من  إا  امرح  نعرف  نكن  م  إننا  قيل  وقد 
القدمة  مر  من  أخذت  اليونان  أن  الحقيقة  لكن  الفرنسية، 
امرح وامهرجانات وشخصية اممثل الواحد الذي كان يقف ي 
وهي شخصية  امرح  فنون  كبرة  منضدة  عى  ويقدم  السوق 
وكذلك  والفكرة  الشخصية  هذه  أخذت  اليونان  »إمبو«  تسمى 
أساتذتنا  بها  قام  التي  الدراسات  بعض  أكدت  كا  امهرجانات، 
عوض  لويس  د.  لبنان،  ي  نجم  يوسف  محمد  مندور،  منهم: 
جاء  وقد  الشعبي،  بامرح  اهتم  الذي  الراعي  عي  د.  وطبعا 
يجتمعون  كانوا  امرين  أن  اآثار«  »عجائب  الجري  كتاب  ي 
اأماكن  بهذه  الدخول  وكان  تشخيصا  ويقدمون  لياٍل  عر  كل 

وا نردد ما يقال إننا عرفنا امرح من الغرب.
غر  المجلس  لجان  قرارات  أن  معروف   

الحقيقة؟ مع  تتعاملون  فكيف  ملزمة.. 
اآن توجد فكرة معروضة عى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير 
امجلس  رئيس  امري  دكتور سعيد  الفكرة عرضها  الثقافة هي 
امجلس  يقوم  أن  اأهمية  من  ليس  أنه  وهي  للثقافة،  اأعى 
بعمل أنشطة ولكن اأهمية أن يقوم بوضع اسراتيجيات، عى 
أن تقوم امواقع امختلفة بتنفيذ هذه ااسراتيجيات، وقد قمنا 
بامدارس  دور  لنا  يكون  أن  عى  الربية  لجنة  مع  توأمة  بعمل 
امختلفة لتنشيط امرح امدري، وقد اتفقنا مع الدكتور شبل 
الدولة  الربية، كا أن هناك توجها عاما من  بدران مقرر لجنة 
بامرح  نهتم  فنحن  وبالتاي  اأفريقية،  بالعاقات  بااهتام 

اأفريقي، وي هذا السياق.
أساسها  على  يتم  الي  المعاير  هي  ما   

من  واحدة  وصفي  هدى  دكتورة 
المسرح  في  المعروفة  الشخصیات 
القومي  المسرح  إدارة  تولت  المصري، 
مقررة  اآن  وهي  الهناجر،  ومسرح 
للثقافة..  اأعلى  بالمجلس  المسرح  لجنة 
القضايا  وبعض  اللجنة  هذه  دور  حول 
هذا  معها  دار  اأخرى  المسرحية 
الحوار...

حوار: نور الهدى عبد امنعم

تولي  بداية  بإمكاني عمل مذبحة في  يكن  لم 
اللجنة مسئولية 
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أعمالها للمجامات في  العربية فقط تخضع  المنطقة 

11 [ حوار [

الخارج؟ في  مصر  تمثل  الي  العروض  اختيار 
مراد  هشام  دكتور  جدا،  كبرة  مشكلة  مثل  اموضوع  هذا 
أن  قبل  الخارجية  الثقافية  العاقات  عن  مسئوا  كان  الذي 
عليها  بناء  التي  امعاير  إلينا  أرسل  واحد،  بأسبوع  منصبه  يرك 
مشكات  لدينا  كان  ذلك  قبل  عرض مرحي،  سفر  عى  نوافق 
العروض  من  كثرا  عانينا  ذلك  قبل  امستوى  دون  العروض  مع 
الفرق  معظم  فكانت  كبرة،  ضغوط  علينا  وكان  امستوى  دون 
العرض  مع  تقدم  التي  الذاتية  والسرة  محدودة  إمكانياتها 
بعض  يوجد  كان  وبالتاي  امطلوبة،  والتقنية  بالفنية  تتسم  ا 
مسافرة  شباب  مجموعة  عن  عبارة  اموضوع  وكان  التجاوزات، 
التي  امارسة  أكر من  نتعامل برامة  أن  بد  ا  كان  رأيي  وي 
ضغوط  تحت  عروض  سفر  عى  فقمنا  العام،  هذا  بها  قمنا 
تنبه أخرا  العروض، إى أن  الكبر من  العدد  وقد فوجئت بهذا 
كان  ذلك  فقبل  الخارجية،  الثقافية  العاقات  عن  امسئول 
الضغوط  فقط، من  أيام  بثاثة  السفر  قبل موعد  العرض  يأتينا 
وهذه  الخارجية،  بامهرجانات  اتصال  عى  الفرق  هذه  أن  أيضا 
هذه  ي  بعينه،  عرض  طلب  ي  ترسل  التي  هي  امهرجانات 
الحالة نقع ي حرج، فكيف نرفض طلبا من إدارة مهرجان تقول 
شاهدنا العرض وحاز إعجابنا ونريد مشاركته، مع تقديم اإقامة 
واإعاشة واانتقاات الداخلية، وطبعا هذه الخدمات هي اأقل 

تكلفة فاأعى هو من تذاكر الطران ومروف الجيب.
كان  إذا  الخطورة  منتهى  في  الكام  هذا   

يسافر؟ فكيف  بمصر..  يليق  ا  العرض 
اللجنة،  مسئولية  توي  بداية  ي  مذبحة  عمل  بإمكاي  يكن  م 
العدد  لهذا  البساطة  بهذه  السفر  أجد  كبرة  مفاجأة  وكانت 
الكبر من الفرق، كا أنه ا مكن أن نقول لدولة تطلب عرضا 

معينا أن هذا العرض يء ونرفض أن نرسله إليكم.
لمصر،  يسيء  العرض  هذا  كان  لو  حى   

المصري؟ العرض  يقال  فهناك 
امهرجان  هذا  ولأسف  ضعيف،  لكنه  ميء،  عرض  يوجد  ا 
إننا  طلبها  ي  وتقول  تطلبه،  الذي  العرض  عى  مرة  تكون 
تقدموا  عرض  ستائة  من  باختياره  وقمنا  العرض،  شاهدنا 
هذا  أن  رأيي  وي  امهرجان،  ي  يشارك  أن  ونريد  للمشاركة 
وبالتاي  ا،  لهم  أقول  أن  أستطيع  ا  لكنني  يستحق  ا  العرض 

امناخ  وجدوا  فلو  مرحي،  نشاط  بالفعل  ويوجد  عموما، 
ويقدمون  سرحبون  امؤكد  من  الوطن  داخل  والدعم  امناسب 
أفضل ما لديهم، لذلك ا نستطيع أن نرفض تبني هذه الجهات 
أوادنا أننا مقرون، ولذلك تحول امسألة كا قلت )مهرجني 

أمهرجك(، با شك يوجد تراجع ي مستوى اأعال.
الرابعة كنت  الدورة  التجريبي حتى  فحن كنت مديرا مهرجان 
عى  وأطلع  اأوروبية  الدول  ي  كثرة  عروضا  وأشاهد  أسافر 
التقنيات الحديثة، وأنتقي العروض عى اأقل كنت أعرف جيدا 

امشاركن وشاهدت أعالهم.
وحن كنت مديرا مرح الهناجر كنت أستعن للورش امرحية 
العري  الوطن  وي  بادهم  ي  بهم  ومعرف  معروفن  بفنانن 
ي،  يقدموا  أن  قبل  لها  وقدموا  بادهم  مشاهر  فكلهم  كله 
ذلك  وكل  أكر،  أو  أشهر  أربعة  إى  تصل  مدتها  الورشة  وكانت 
ومن  يذهب  أين  إى  جيدا  يعي  ولشخص  مجهود  يحتاج  كان 
تكون  أن  امفرض  من  الجاهرية  الثقافة  أن  كا  سيحره، 
لدينا  أن  خصوصا  منطقة،  كل  ي  مرح  لها  يكون  وأن  شعلة 
شبابا موهوبا ينقصهم الرعاية وامكان الذي يقدمون فيه فنهم، 
فقط،  امرح  وليس  عموما  الفن  تجاه  الدولة  من  تقصر  ي 
القوة  هي  أين  الناعمة،  القوة  مصطلح  نردد  الوقت  فطوال 
الناعمة وأين دورها فنحن اآن ي وقت تحرص فيه الدولة عى 
هذه  من  الفنون  نصيب  أين  ومصانع،  جديدة  مشاريع  إنشاء 
امشاريع وماذا م يتم إنشاء مسارح جديدة أو عى اأقل فتح 
تجديد  فعبارات  إغاقها،  مرر  يوجد  ا  الذي  امغلقة  امسارح 
يتم  كام  مجرد  إا  هي  ما  الناعمة  والقوة  الديني  الخطاب 

ترديده.
ككيان،  المسرح  يحتاجه  ما  تناولِت  حضرتك   
أم  مؤلف  المسرحي..  الُمنتج  ينقص  ماذا 

ممثل؟ أم  مخرج 
نحن متلك ثروة إنسانية من شباب امبدعن الذين يستطيعون 
تقديم أعال جيدة، هذا ا يوجد شك فيه، لدينا قاشة جيدة 
باء مرح(  )ألف  اأساي  التعليم  تتلَق  م  القاشة  لكن هذه 
مجموعة  عى  يقوم  الجامعة  فمرح  قوي،  مرح  لتقديم 
يء  أي  تعليمهم  وا  تدريبهم  يتم  وم  فقط  موهوبن  شباب 
وم يتبناهم أحد إخراج أفضل ما لديهم، وم يجدوا من يدرس 
لهم، ففرق الهناجر كانت كلها هواة وم يتلقوا دراسة أكادمية 
بعدد  استعنت  وقد  وتعليم  تدريب  لورش  إخضاعهم  تم  لكن 
الذي  محمد  قاسم  منهم:  الورش،  هذه  ي  الكبرة  اأساء  من 
تكلفة  غر  درهم  ألف  مائة  بالشارقة  عمله  عن  يتقاى  كان 
فقط  جنيه  ألف  عرين  عندنا  يأخذ  كان  ذلك  ورغم  اإنتاج، 
بورش  العمل  يفضل  كان  ذلك  ومع  منها،  ويعيش  يسكن 
وي  الطر،  رسالة  مرحية  قدمنا  له  تعامل  أول  وي  الهناجر، 
الجائزة  عى  الذي حصل  امتناوي  هاي  التاي أرف عى  العام 
ثم  مصائر(،  أقنعة.  )أقمشة.  مرحية  عن  بالتجريب  اأوى 
»أا  ي  يقال  ا  حتى  له  فاعتذرت  الثالثة  للمرة  يأي  أن  طلب 
قدم  الذي  عساف  روجيه  وكذلك  مني،  فغضب  غره«  يوجد 
خالها  وقدمنا  دراما،  إى  الوثيقة  تحويل  كيفية  عن  ورشة 
وخيانة  اإنجليز مر  دخول  عن  وكانت   )1882 عن  )حكايات 

بعض امرين لعراي.
 اأمثلة التي تذكريها تدل عى أننا ليس لدينا كفاءات مرية؟

ورشا  قدموا  العصفوري  وسمر  الريف  ونور  مطاوع  كرم 
بالهناجر، لكن هذه اأمثلة عن شخصيات كبرة تتقاى مبالغ 
أن  مر  ي  تعمل  أن  وفضلت  أخرى،  وباد  بادها  ي  كثرة 

لدينا هدفا وها مرحيا نسعى إليه.
وإخراج  الساموي  العا  أبو  البقر(  )ديوان  مرحية  وكانت 
كرم مطاوع من أهم اأعال التي كانت تواجه التطرف الديني 
عن  الريف  نور  قدمها  التي  الكاهن(  )محاكمة  كذلك  وقتها، 
نص لبهاء طاهر، وكانت تجربة غربية جدا، فكونها نور الريف 
من فريقن كل فريق يعرض ليلة، حتى يشارك بالعمل كل طلبة 

الورشة.

أن  رحيله  قبل  استيقظ  الذي  مراد  الدكتور هشام  فكرة  جاءت 
نوافق عى سفره،  به ي  معينة  توافر روط  من  بد  ا  العرض 
وهذا ما كنا نفعله زمان، وبالتاي بإذن الله هذه الضوابط تلزمنا 
بتطبيق سلوك أكر رامة ي التعامل مع العروض، مع التأكيد 

أننا لن نسمح باإساءة مر.
)مهرجي  النت  على  متداول  مصطلح  هناك   

ترينه؟ كيف  أمهرجك( 
كل  ي  منتر  فهذا  أقصده  كنت  ما  إى  وصلت  عليك.  برافو 
ولذلك  عام  مناخ  فهو  فقط،  عندنا  وليس  العربية  الدول 
وتخضع  تريد،  ما  تفعل  كله  العام  بن  فقط  العربية  فامنطقة 

للمجامات ي أعالها.
المسرحية  المهرجانات  في  رأيك  ما   

المصرية؟
الذين  الشباب  من  وكثر  بسهولة  مهرجان  يؤسس  أصبح 
أكون رئيسا رفيا  أن  أو تخرجوا عى يدي عرضوا عّي  أعرفهم 
ي  يفكر  واحد  فرة  فكل  جدا،  مزعجا  ذلك  وأصبح  مهرجانات، 
معروف  اسم  معروفة  بشخصية  يستعن  ثم  مهرجان  فكرة 
ولأسف هناك فنانن كبار يقبلون أن يكونوا ضيوف ريف أو 
رؤساء، وبالتاي ا يستطيع أحد أن يعرض بسبب وجود ضيف 
رف معروف. ليس سيئا وجود أنشطة أو مهرجانات مرحية، 
أن  به«، كا  واحد يضع ي جيبه مهرجانا ومي  »أن كل  لكن 
يقومون  فهم  كبر  تأثر  له  كان  للمرح  العربية  الهيئة  ظهور 
وطبعا  امهرجانات،  بعض  ودعم  كثرة  أنشطة  عى  باإراف 
ضعيفة  واميزانيات  إنكارها،  مكن  ا  كثرة  مشاكل  لدينا  نحن 
إمكانيات  يقدمون  غرها  وجهات  العربية  الهيئة  وبالتاي  جدا، 
الفنية، ي  الشبابية  امشاريع  الكثر من  تبني  والرغبة ي  أفضل 
مسارح  فلدينا  ينبغي،  كا  بواجبنا  نحن  نقوم  ا  الذي  الوقت 
مغلقة منذ زمن وا أعرف ماذا وا توجد همة لفتحها وتشغيلها 
وهذا  تقصرنا،  عى  أنفسنا  نحاسب  أن  قبل  اآخرين  نتهم  فا 
التقصر أعطى الفرصة للتدخل من الخارج، فلدينا فرق مستقلة 
بالداخل  يجدونها  وا  الرعاية  يحتاجون  مرحيون  وشباب 
عى  أو  عليهم  نلوم  فا  الخارج،  ي  يتبناهم  من  إى  فيلجأون 
وخريجي  طلبة  من  كبر  عدد  فلدينا  ترعاهم،  التي  الجهات 
للمرح  امنتمن  الشباب  أو  امستقلة  الفرق  ومن  الجامعات 
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رسان،  خالد  الناقد  محارات  سيا  وا  كبرة،  إفادة  أفادته  وقد 
للدكتور  البرية  التنمية  ومحارات  فاروق،  أرف  وامخرج 
ما،  حد  إى  جيد  أنه  يرى  امدربن،  اختيار  وعن  الباشا.  مصطفى 
أن  رما  كثرا،  منهم  يستفد  م  امدربن  بعض  هناك  كان  وإن 
أن  القادمة  امرحلة  ي  يطمح  أنه  ويضيف  كافيا.  يكن  م  الوقت 
العلمي أكر ا سيا ما يتعلق بتحريك  الجانب  يتم اارتكاز عى 

اممثلن وتوجيه اإضاءة.

مشكلة امرحلة اأوى أن الوقت ي رمضان كان ضيقا جدا ما حرمهم 
النوادي،  مخرجي  الختامي  امهرجان  ي  زمائهم  عروض  متابعة  من 
الثانية، ا سيا  امرحلة  العمي ي  بالجانب  افتا إى أهمية ااهتام 

وأن جميع محارات امرحلة اأوى اقترت عى الجانب النظري.

كافيا يكن  لم  الوقت 
الورشة كانت جيدة إى حد كبر،  ويقول عدي صالح، اأقر: إن 

هذه  أهمية  عن  معرا  سويف،  بني  العليم،  عبد  أحمد  تحدث 
كبرة ي  لديهم فرصة  ليس  الذين  اأقاليم  الورش خاصة مخرجي 
مشاهدة عروض متنوعة طوال العام أو امشاركة فيها، مؤكدا عى 
الفائدة الكبرة من وراء تلك الورش التي أضافت له الكثر وعلمته 
 – والسياق  للمنطق  يخضع  منضبطا  مرحيا  عرضا  يصنع  كيف 
حسب تعبره – مشيدا بورشة امخرج أرف فاروق التي اعترها 
الذهني  العصف  حول  تركزت  والتي  للمخرجن،  بالنسبة  فارقة 
أهمية  مضيفا  اممثل،  تدريب  عى  امخرج  وتدريب  واارتجال، 
الدراما،  يخلق  كيف  منها  تعلم  التي  اإمام  سيد  د.  محارات 
رؤيته  عليها  ويبني  النص  من  الكلية  الفكرة  يستنبط  وكيف 

اإخراجية، ي يتثنى له اختيار اممثلن وبقية العنار.
ومدير  السيد،  صبحي  د.  ي  متمثلة  امرح  إدارة  أن  ويضيف 
الورش الناقد خالد رسان، قد اختارا امدربن بعناية شديدة، ما 

حقق فائدة كبرة له كمخرج ي هذه امرحلة.

يمزه ما  له  مدرب  كل 
ويقول أحمد عبد الباسط، أسيوط: ا شك أن هذه الورش أضافت 
فكل  امدربن،  تخصصات  بتنوع  اتسمت  وقد  سيا  ا  الكثر،  ي 
الكبر  أثره  لذلك  فكان  وإبداعا،  وفكرا  ثقافة  ميزه  ما  له  مدرب 

عي وعى كل زماي من امتدربن.

والكفاءة الخرة  من  كبر  قدر  على  المدربون 
ويقول محمد عزت واي، دمياط، مشيدا مجموعة ورش امرحلة اأوى 
التي اجتازها مع زمائه، إنها أضافت له الكثر، فهي تضع امخرج عى 
تعبره،  – حسب  امرحي  العمل  مفردات  الصحيح ي جميع  امسار 
والكفاءة  الخرة  من  كبر  قدر  عى  كانوا  امدربن  جميع  أن  مضيفا 
وتنوع الفكر وامدارس الفنية التي ينتمون لها، ما ساهم بشكل كبر 

ي تشكل وعي جديد لدى امخرجن/ امتدربن.
جدد  مدربن  اختيار  يتم  أن  الثانية  امرحلة  ي  يتمنى  ذلك  ورغم 
كانت  فقد  الورشة،  توقيت  مراعاة  يتم  وأن  أكر،  فائدة  لتحقيق 

الخرة وااستفادة كبرة المدربون على قدر كبر من 

النوادي: مخرجي  اعتماد  ورش  في 

يشيدون الثالثة  الدفعة  مخرجو 
الجديدة ااعتماد  وبآلية  اأولى  بالمرحلة 
للمسرح  العامة  اإدارة  أقامت  مؤخرا،  فعالیاته  انتهت  الذي  الـ27  دورته  في  المسرح  لنوادي  الختامي  المهرجان  هامش  على 
اعتماد  في  اإدارة  اتبعته  الذي  النظام  وهو  اعتمادهم،  تأهيا  المتمزين  النوادي  لمخرجي  التدريبية  الورش  من  مجموعة 
مستويات،  ثاثة  عر  المسرحي  اإخراج  أسس  على  المخرجن  تدريب  إلى  الورش  هذه  وتهدف  سنوات،  ثاث  منذ  النوادي  مخرجي 
مجموعة  اأول  المستوى  في  فيها  التدريب  على  قام  كافة،  المسرحي  العمل  مفردات  في  مكثفة  محاضرات  عمل  على  تقوم 
شبل،  حازم  المهندس  اإمام،  سيد  د.  فاروق،  أشرف  المخرج  الورش،  مدير  رسان،  خالد  الناقد  وهم:  المتخصصن،  اأساتذة  من 
هذه  حول  المسرح..  إدارة  مدير  السيد،  صبحي  د.  البشرية،  التنمية  خبر  الباشا،  مصطفى  د.  ياقوت،  جمال  د.  الشيوي،  أيمن  د. 
اأولى  المرحلة  اجتازوا  ممن  الثالثة  الدفعة  من  النوادي  مخرجي  من  المتدربن  من  بمجموعة  التقينا  وجدواها  المسرحية  الورش 
آرائهم. على  للتعرف 

عاد علواي
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وتقديم  امرح  ي  التكنولوجيا  استخدام  تناول  ثم  والسياق. 
العاقة  هو  امرح  أن  مؤكدا  معارة،  فنية  برؤى  الكاسيكيات 
متاحة  أصبحت  التكنولوجيا  وأن  والجمهور  اممثل  بن  الحقيقية 

للجميع، وأن اإفراط ي استخدامها ي امرح يؤذي.
للمخرج كرها  ثم مكن  أوا ومن  يأي  القواعد  فهم  أن  وأضاف 
جيدا  اأكادمية  القواعد  يفهم  أن  ريطة  لخياله  العنان  وإطاق 
استجابة  مدى  وعن  اإبداع.  يقيد  لها  ااستسام  أن  مؤكدا  أوا، 
متحمسة  كبرة  مجموعة  امتدربن  ي  مس  أنه  يؤكد  الطاب، 
الحضور  عن  منعته  لظروف  رما  مهتم،  غر  قليل  وعدد  للفهم، 
النظري  ي موعد امحارة، وعن ارتكاز هذه الورش عى الجانب 
الذي  النظري  الفهم  بعد  إا  يتأي  ا  العمي  الجانب  أن  يضيف 
بالتجربة  القيام  ثم  ومن  مشكاته  تحديد  من  امخرج  مّكن 

العملية بعد ذلك.

ثقافي ناشط 
امستوى  أن  الورش،  مدير  رسان،  خالد  الناقد  يقول  وختاما 
من  مجموعة  امتدربن  تعريف  عى  ارتكز  قد  الورشة  من  اأول 
امعارف وامفاهيم اأساسية لفن امرح، وتقييم مستوى امخرج، 
امشاريع  وبعض  وامحارات،  الورش  داخل  مستواه  خال  من 
لكل  وتم عمل ملف  بالفعل،  بتسليمها  وقاموا  منهم  التي طلبت 
الفني  امستوى  عى  ليس  مستواه  قياس  خاله  من  يتم  متدرب 
معرفة  وبالتاي مكن  ومعرفيا،  وفكريا  ثقافيا  تقييمه  ولكن  فقط، 
أن  ويضيف  حدة.  عى  متدرب  لكل  الازم  التدريبي  الرنامج 
مستوى الشباب امتدربن، بشكل عام، جيد جدا بالنسبة للمرحلة 
العشوائية  الورش  من  مجموعة  ي  تكمن  اأزمة  ولكن  العمرية، 
كان  وبالتاي  ترسخ مفاهيم مغلوطة،  التي  اأقاليم  تنظم ي  التي 
ا  امغلوطة،  امفاهيم  هذه  إلغاء  هو  اأول  امستوى  ي  الهدف 
سيا وأغلب امتدربن يتسمون باموهبة الفطرية، ولكن تنقصهم 

الثقافة امرحية ومشاهدة تجارب مختلفة ومتنوعة.
من  امتدربن  مكن  وعدم  رمضان  شهر  ي  الوقت  ضيق  وعن 
قد  النوادي  مهرجان  أن  يؤكد  بامهرجان،  زمائهم  عروض  متابعة 
تأخر موعده وكنا مضطرين لعمل الورش قبل نهاية السنة امالية، 
حتى ا يتم تأجيلها للعام القادم، لكنه يضيف أن امستوى الثاي 
التوازي،  عى  معا  والثالثة  الثانية  للدفعة  القادم  يوليه  ي  سيبدأ 
وامشاهدات  العملية  الجوانب  عى  سرتكز  الثاي  امستوى  وأن 
ثقاي  برنامج  مع  الدولة  مرح  عروض  كمشاهدة  امرحية، 
متنوعة.  ميدانية  وزيارات  امرحية  امعام  أبرز  وزيارة  متكامل، 
أكر،  يتطور  وأن  امروع  هذا  يستمر  أن  حديثه  ختام  ي  ومنى 
امرحي  العمل  عنار  من  عنر  أهم  امخرج  أن  عى  مؤكدا 
له  ثقاي  مرحي  ناشط  مثابة  فهو  الجاهرية  الثقافة  داخل 
امخرج  قدرة  لديهم  ليس  فاموظفون  والفكرية،  الجالية  تجربته 

عى التحرك، والتنقل بن امواقع. 
ويضيف: أحلم أن تتاح مخرجي النوادي امتميزين فرصة إرسالهم 
لبعثات ولو قصرة امدى بالتنسيق مع العاقات الثقافية الخارجية 
بعيد  ليس  حلم  وهو  امرحية،  التيارات  أحدث  عى  للتعرف 
كفرق  للخارج  تسافر  الجاهرية  الثقافة  فرق  من  فكم  امنال، 
الفنون الشعبية واموسيقى العربية وغرها، فا الذي منع من أن 

يسافر امخرجون امتميزون لينقلوا خراتهم لغرهم!

لـ16  التقدير  شهادات  وتسلميهم  الثقافة  وزيرة  ووجود  الورشة، 
مخرجا اجتازوا امرحلة اأوى من الورش.

المهرجان عروض  مع  المواعيد  تعارض 
الورش،  من  كثرا  استفادت  إنها  سوهاج،  أحمد،  رضوى  وتقول 
غائبة  كانت  التي  اأساسيات  عى  اأوى  امرحلة  ي  تركزت  التي 
الوحيدة هي  اأزمة  أن  الشباب. وأضافت  امخرجن  كثر من  عن 
ي  زمائهم  عروض  متابعة  عى  امتدربن  امخرجن/  مقدرة  عدم 
امهرجان الختامي نظرا لتعارض موعد الورش مع مواعيد العروض، 
واقرحت أن يتم إضافة مدرب لتعريف امدربن بالدراما الحركية، 
سيا  وا  العمي،  الجانب  عى  والركيز  والرقص،  بينها  والتفريق 
فيا يختص بااضاءة امرحية، وأعلنت أن امخرجن/ امتدربن قد 

اتفقوا عى تقديم عرض مرحي ي نهاية امرحلة الثانية.

النظري والفهم  العملي  الجانب 
أن  إى  أشار  الذي  الشيوي،  أمن  بالدكتور  التقينا  امدربن  ومن 
التي  امشكات  عى  ارتكزت  الورش  مجموعة  داخل  محاراته 
بعض  واكسابه  عليها  التدريب  ووسائل  امبتدئ،  امخرج  تواجه 
امخرج  ليكتشف  الخاطئة،  امفاهيم  بعض  وتصحيح  امهارات 
أدواته وتعريفه بامناهج امرحية دون تقييد لحرية فكر امخرج 
متكامل  امرحي  العرض  أن  كيف  امخرج  ليدرك  وابداعه، 
للمنطق  ويخضع  بالجاليات،  وينتهي  بالفكرة  يبدأ  العنار، 

أفضل الورش  طريق  عن 
امدربن  اختيار  إن  اإسكندرية:  يقول محمود جال مري،  بينا 
جيد جدا، ا سيا امخرج أرف فاروق، د. أمن الشيوي، د. سيد 
فكرة  أن  مشرا  الورش،  هذه  مثل  بحاجة  كنا  ويضيف:  اإمام. 
امخرج  لدى  ووعيا جديدا  رؤية  تخلق  الورش  ااعتاد من خال 
بديا عن طريقة ااعتاد القدمة من خال عرض يقدمه امخرج 
ي امهرجان الختامي التي كانت أسهل، ولكنها كانت تفرز )مخرج 
يقدم  ثم  ومن  يساعدونه،  من  عى  يعتمد  الذي  الواحد(  العرض 

عروضا سيئة بعد اعتاده.
عدد  اعتاد  لتحديد  يخضع  أا  يجب  ااعتاد  أن  أرى  ويضيف: 
يتم  ااعتاد  يستحق  من  ولكن  عام،  كل  امخرجن  من  معن 
الورش  وقت  تنظيم  يتم  أن  الثانية  امرحلة  ي  ويقرح  اعتاده، 

وامحارات والركيز عى الجانب العمي أكر.
فائدة  عام  بشكل  الورش  إن  إسكندرية:  زغلول،  محمد  ويقول 
امستوى  عى  استفاد  قد  شك  ا  الجميع  وإن  للمخرجن،  كبرة 
امخرجن  بن  للتعارف  باإضافة  وامعري،  والثقاي  الفني 
يتسمون  أكفاء  فجميعهم  امدربن  عن  أما  ويضيف:  وااحتكاك. 
بالعلم والثقافة با مبالغة أو نفاق، وإن كانوا م يستطيعوا إعطاء 
فجميعهم  الورشة(  )مدة  الضيقة  الزمنية  الفرة  ي  لديهم  ما  كل 
متخصص وواع ي مجاله، وقد وعدونا بالركيز عى الجانب العمي 
السيد  صبحي  د.  بوجود  سعادته  عن  معرا  الثانية،  امرحلة  ي 
بنفسه بينهم ي أغلب أيام الورش الذي حار ي اليوم اأخر من 

لديهم فرص  ليس  اأقاليم »مظاليم«  مخرجو 

الورش  إقامة  العروض مع  تعارض موعد 

أنصفتهم كثرة والورش 

مشكلة يجب حلها
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السقايا بر 
والرؤى اأفكار  نضوب 

وضمن  الجيزة  ثقافة  قر  مرح  خشبة  عى 
الثالث  اأقاليم  لفرق  الختامي  امهرجان  فعاليات 
امرحية  أمبو  كوم  فرقة  قدمت  واأربعون، 
عرضها  الثقاي،  الصعيد  جنوب  إقليم  والتابعة 
الله.  عطا  خالد  للمخرج  السقايا”  “بر  امرحي 
السقايا”  “بر  امرحي  العرض  إن  القول  وبادئ 
ليس إا مرحية “ماكبث” التي كتبها منذ عقود 
شكسبر،  وليم  اأشهر  اإنجليزي  الشاعر  كثرة 
تغير  أي  دون  امرية  العامية  باللهجة  ولكن 
للفعل  الدرامية  الحتمية  أو  اأحداث  تتابع  ي 
التي  الشخصيات  بدت  وإن  والدرامي،  امرحي 
تشابهت كثرا ي “بر السقايا” باأصل “ماكبث”، 
الشخصيات  فبدت  خفوتا،  وأكر  توهجا  أقل 
من  ذلك(  إى  وما  وقسمة  )بّدار  الجديدة 
من  كثرا  أقل  الصياغة  مستوى  عى  الشخصيات 
)ماكبث وليدي ماكبث ودنكان وما إى ذلك( من 

شخصيات امرحية اأصلية “ماكبث”.
السقايا”  “بر  امرحي  العرض  أحداث  تدور 
لحسام عبد العزيز عن بر ملكه إحدى العائات 

وتتوارثه بينهم، وبالرورة ينتفع منه أهل البلدة 
واحدة،  عائلة  إا  به  ينتفع  ا  امتاكه  أن  إا 
إى  وتطلع  حلم  من  هناك  داما  البر  وكحال 
وبطبيعة  غره،  دون  به  استئثارا  البر  امتاك 
بّدار  تنبئ  التي  الساحرة  العرافة/  تظهر  الحال 
مقدراته،  ي  وامتحكم  للبر  القادم  الحاكم  أنه 
والدا  سيكون  أنه  صديقه  تنبئ  الحبكة  وإكال 
ليعود  ومقدراته  البر  حكم  تقلد  من  أعظم 
تشر  التي  زوجته  بّدار  ويخر  لداره  الجميع 
وسيده  البر  حاكم  وقتل  اأمر  باستعجال  عليه 
عى  لتتطابق  له  وليمة  بإعداد  يقوم  أن  بعد 
ذلك اأحداث بن “بر السقايا” و”مكبث” حتى 
امشايخ  بتصفية  يقوم  حاكا  بّدار  أصبح  إذا 
حكمه  امغتصب  الحاكم  من  وامقربن  واأعوان 
قتل  إنه  حتى  وظلم  وعزل  ونكل  فقتل  بالقتل، 
امن  بن  للتطابق  واستكاا  الصدوق،  صديقه 
عائلة  لتصفية  بّدار  محاوات  جاءت  وامستنسخ 
بالحضور  شبحه  التزم  الذي  قتله،  بعد  صديقه 
بإقرار  خرفا  شيخا  بدار  فبدا  امشايخ،  مجلس  ي 
امشايخ الحارين، وفرت قسمة زوجته أفعاله 
من  قرار  اتخاذ  من  وبدا  إرهاق،  محض  أنه 
امجلس،  مغادرة  قرارا  أخذوا  بّدار  بعزل  امشايخ 
وأهلية  البر  حكم  مشكات  بالتبعية  ولتذهب 
الزوجة قسمة هي  إن  الجحيم، حتى  إى  الحاكم 
بعد  يدها  ي  الدم  بقعة  بهوس  أصيبت  اأخرى 
قهرها  من  فاتت  وتداخلها،  اأحداث  اشتباك 
الحال  وبطبيعة  منفردا،  يواجه مصره  بّدار  تاركة 
ولن  يهزم  لن  أنه  بّدار  الساحرة  العرافة/  تنبئ 
تحركت  إذا  إا  البر  حكم  عن  يقى  ولن  يقتل 

فارتكن  امرأة  تنجبه  م  رجل  وقتله  إليه  الحقول 
امتنبئة  فهي  الساحرة  وللعرافة/  للنبؤءة  بّدار 
تحققت  أحداث  وكلها  سابق  قبل  اأحداث  بكل 
هذه  واإقصاء  القتل  وروط  بها  التنبؤ  تم  كا 
امرة مستحيلة حتى إذا جاء اليوم وتنكر الثائرون 
بأغصان الشجر وحر اأصدقاء لقتل بّدار وكانوا 
البر  كبقية  يولد  م  أنه  أحدهم  ورح  أربعة 
ُيقتل  اأم، وهنا  بطن  بشكل طبيعي ولكن بشق 
السؤال  بالتبعية  ليتبادر  مكبث  ُقتل  كا  بّدار 
نصوص  عظمة  كانت  هل  وهو:  اأهم،  النقدي 
البناء الشعري  شكسبر ي الحبكة أم الصياغة أم 
للتقديم  الحدث والحديث وصاحيته  إنسانية  أم 
نصوص  تقديم  إعادة  وهل  ومكان؟  زمان  كل  ي 
شكسبر بلهجة عامية يحافظ عى عبقها ودااتها 
امحي  بامجتمع  إطار ضيق خاص  يحبسها ي  أم 
والسؤال  كافية؟  للفصحى  الرجمة  كانت  وعليه 
امحي  الراث  نضب  هل  بالرورة:  امرتبط 
اأدب  عيون  مصر  محاوات  عن  حثيثا  للبحث 

العامي وإلباسها ثوب امحلية؟
جاءت سينوغرافيا العرض امرحي “بر السقايا” 
القهر  لدالة  ناقلة  الله  عطا  خالد  للمخرج 
واأفئدة  والعقول  اأجساد  عى  امسيطر  والظلم 
لنهايته  العرض  بدء  من  امرح  خشبة  واحتلت 
اأحوال ومتحرك ي بعض  أغلب  ثابت ي  بشكل 
عى  داما  كانت  تحركت  التي  وتلك  اأحوال، 
لعب  من  يدفعون  ما  داما  الذين  البسطاء  ظهر 
أطاعهم  داما ريبة  ويدفعون  واملوك  الساسة 
دون أن يستفاد البسطاء من أي فعل مواٍز لفعل 
وظهورهم.  رؤوسهم  فوق  تحملوه  الذي  الظلم 

التشكيات  تلك  امرحي  الصورة  أثرى  وما 
بأجساد  لرسمها  والسينوغراف  امخرج  عمد  التي 
السادة  وأوزار  اأثقال  الحاملن  الفقراء  اممثلن/ 
امقامرين بأحامهم، تلك التشكيات التي نجحت 
محاولة  تعددت  التي  اأحداث  أماكن  تأطر  ي 
داات  لتحتل  امرحي  العرض  إيقاع  شحذ 
بشكل  امراصة  الصخور  ي  ممثلة  الشكلية  القهر 
والجنازير مجسدة حالة  الساسل  رأي يعضدها 
بانفجار  وتنذر  البلد  لذلك  وااستبداد  الظلم 
التشكيات  وتلك  السقايا،  بر  من  الدم  سلسال 
الثابتة وامثبته ي السوفيتا تم تحريكها بشكل آي 
تحتها  اأجساد  من  الكثر  لتقهر  وهبوطا  صعودا 
وقوده  القهر  أن  مفادها  سيولوجية  إشارة  ي 
لدعاوى  يستسلم  أن  ما  الذي  البري  الجسد 

القهر حتى ينتي الظام ويتاى حق امظلوم.
وعليه، لعبت السينوغرافيا الدور اأهم ي العرض 
بدااتها  امرحية  أمبو  كوم  لفرقة  امرحي 
الفكرية والسيميولوجية امركبة والناقلة للداات 

امرحية بشكل افت.
درة  عن  واممر  السقايا”  “بر  امرحي  العرض 
رسمي  غر  إعان  “ماكبث”  شكسبر  كاسيكيات 
للمؤلفن  الفكرية  والرؤى  اأفكار  نضوب  عن 
للبحث عن  الواضح  السعي  إى  امرين، ودعوة 
باللهجة  لتمصرها  العامية  امرحية  النصوص 
العامية سواء بلكنة خاصة بأحد اأقاليم امرية 
رط  القاهرية،  العامية  باللهجة  مصرها  أو 
لتضمن  واعية  وسينوغرافيا  واٍع  بإخراج  تناولها 

النجاح.

محمد النجار

بطاقة العرض
اسم العرض: 
بر السقايا
جهة اإنتاج: 
فرقة كوم 
أمبو امرحية
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: حسام 
عبد العزيز
إخراج: خالد 
عطا الله



  
ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 25 يونيو 2018العدد 545 العدد 565

والمهرة.. فارس 
أعلى والسقوط   

ينتمي  الذي  امجتمع  صورة  اأدب  أن  ستال(  )دي  مدام  رأت  أن  منذ 
النقد ااجتاعي بفلسفة )هيجل( الذي اعتقد أن العام بلغ  إليه، وتأثر 
حالة  العام ي  وأن  التناقض،  من  منطقة  ماديا ي  الكال  تطوره حد  ي 
صرورة وتغر وتطور دائم، والتناقض هو امبدأ الدافع لكل تطور، وربط 
النقد  منهج  من  وتفرع  فيها،  نشأت  التي  بامجتمعات  اأدبية  اأنواع 
لنا  يتجسد  امنطلق  هذا  فمن  واآيديولوجي،  النفي  النقد  ااجتاعي 
مفهوم »اأرض« كمكان حاٍو لأفراد يرتفع ي رمزيته ليصبح الوطن الذي 
عرض  له  يؤسس  ما  وهو  عنه،  الدفاع  سبيل  ي  وموتون  أبناءه  يحتضن 
الحناوي،  الدكتور سيد اإمام وأخرجه أحمد  الذي كتبه  “فارس وامهرة” 

وقدم ضمن مشاريع الدراسات العليا بامعهد العاي للفنون امرحية.
العرض،  عنوان  هي  وامهرة«  »فارس  لعرض  عتباتنا  أوى  تكون  فقد 
ويزيد عليه ما زاده د. سيد اإمام كاتب النص؛ عندما نوه عن استلهامه 
موضوع  النص  ينتمي  حيث  جوليا«،  »اآنسة  سرندبرج  نص  من  فكرته 
الطبيعية  اإمام من  بينا تحول نص سيد  الطبيعي،  للمذهب  ااستلهام 
لكنها  امامح،  من  كثر  ي  معها  تتاس  التي  ااشراكية  الواقعية  إى 
تختلف ي أخرى، فإن الواقعية ااشراكية توي أهمية كرى لرسم وإبراز 
الجاهر  مع  النضاي  التاحم  إطار  ي  البطوي(  )النموذج  يسمى  ما 
والتصميم اإرادي والوعي والتضحية، وهو ما يُرز ي شخصية )فارس( ي 
عرض »فارس وامهرة«، وهذا ما جعلها تختلف عن شخصية )جان( لدى 
سرندبرج، فـ)جان( كان خادما يستخدم أوضع الطرق للوصول أهدافه، 
أما )فارس( ففاح يقود ثورة إصاح. رغم ابتعاده عن امثالية ي تحقيق 
بها  يريد  الحرب،  أهدافا مروعة ي عرف  استخدم  فإنه  اأهداف؛  تلك 

استعادة حق مستلب؛ هو أرض أسافه.
م يحدد العرض زمًنا محدًدا تجري فيه اأحداث، وم ير أيضا إى مكان 
جغراي لها، ولكن السياق العام للمن الحكاي للعرض قد يلقي لنا خيًطا 
يزيد.  أو  عاًما  خمسن  عن  يقل  ا  ما  عنا  تبتعد  اأحداث  أن  ضمنًيا 
العرض  يشر  حيث  ريفية،  بيئة  هي  اأحداث  فيها  تجري  التي  والبيئة 
وبشكل  مبارة  تحيلينا  اإشارة  وهذه  اأحداث،  مكان  إى  عزبة  بكلمة 
تأسيي إى مجموعة من العاقات ااجتاعية وااقتصادية الحاكمة لهذا 
امكان، فهي عزبة ملكها )السيد الكبر( وابنته وريثته الوحيدة )مهرة(، 
أبيه، وابنة خالته  للخيل؛ وارًثا مهنته عن  لديهم )فارس( سائًسا  ويعمل 
الزواج  وتريد  تحبه  فهى  اسمها،  من  كثرة  صفات  تحمل  التي  )راضية( 

منه، وتعمل خادمة ي قر مهرة وأبيها أو البيت الكبر.
مالك  الكبر  السيد  عى  دين  سداد  موعد  حلول  أثناء  اأحداث  وتجري 
العزبة، مجموعة من الدائنن. وتجري عملية التفاوض بن الدائنن وابنته 
امعرة  وعال  الفاحن  من  مجموعة  ومعه  فارس  يتحرك  بينا  مهرة، 
ي  مالكها  عى  بالضغط  العزبة،  عى  للسيطرة  خطة  ويعدون  وامحلج، 
يبيعهم إياها، ويلغي الرهن، ومثل جاعة الفاحن عى امرح شخصية 
)الرجل املثم(، الذي يلتقي بفارس ي مشهد فحواه أن هناك اجتاعات 
تدعى  شخصية  هناك  وأن  والفاحن،  فارس  بن  العزبة  ي  تدور  رية 
)الشيخ عمران( - ا تظهر عى امرح - تدرك تاريخ العزبة جيدا، وما 
حل بها من أحداث منذ بداية تاريخها، وأن الفاحن عى استعداد للقيام 

بحركة مضادة لفرض سطوتهم عى العزبة رغا من صاحبها.
عند  باأرض  العرض  فكرة  يربط  الشاكلة  تلك  عى  اأحداث  صياغة  إن 
عن  البعد  كل  بعيدة  الشخصية  هذه  جعل  الذي  اأمر  فارس،  شخصية 
وهي  النقود،  عن  يبحث  جوليا«  »اآنسة  ي  فـ)جان(  سرندبرج،  نص 
كومة أوراق ي خزينة، بينا يبحث )فارس( عن مراث مادي له دااته 
تعيش  التي  للشخصيات  بالنسبة  الوجود  دوائر  أكر  ويشكل  التاريخية، 

فوقه. فدائرة الوجود تلك تحمل أحد أهم مفردات امكان، وهي اللغة، 
وأيضا امراث بكل عناره امادية وامعنوية، مبتعًدا ي »فارس وامهرة« 

عن التصوير الفوتوغراي للواقع الطبيعي.
اإمام  يتعامل مع نص سيد  امخرج وهو  فيه  وقع  الذي  الحقيقي  الفخ 
هو محاولته امستمرة اارتفاع باأحداث إى مستويات أعى من امحلية 
صالحة  لتكون  العامية  الفكرة  مع  يتاس  حتى  النص  يطرحها  الذي 
للتقديم ي أي زمان ومكان إا أن محاوات اارتفاع تلك م تكن موفقة 
إى حد كبر أنها أسقطته ي فخ التناقضات عى مستوى تكامل عنار 
ظهر  الذي  النتاقض  امثال  سبيل  فنجد عى  والسمعية؛  البرية  الصورة 
الغري مع  اللون  التي تنوعت ما بن استخدام  العرض  جليا ي موسيقى 
لفارس  مهرة  بها  تقوم  التي  الغواية  مشهد  ي  وخصوصا  الرقي  اللون 
حد  إى  امابس  تجريد  رغم  امشهد  هذا  ي  للعود  طاغيا  حضورا  فنجد 
بينا  معينة  بيئة  عن خصوصية  تعر  ا  مابس  فارس  يلبس  حيث  كبر 
كان اللون اأحمر هو الذي شكل مابس مهرة وهو ما أظهرها ي صورة 
فجة خصوصا مع ااستخدام امتعمد إضاءة حمراء ي مشهد الغواية ما 
جعل الصورة فائقة ااحمرار تؤذي العن وميع الشخصية أكر ما ترزها 

وتصوغ حركاتها.
وهو  ثابت  مكان  جاء  الذي  الديكور  تصميم  أيضا ي  للنظر  الافت  من 
فارس، حيث  به  الذي يعمل  الخيول  اسطبل  أيضا  نوم فارس وهو  غرفة 
عن  منها  أعى  مستوى  ي  ويقبع  الخيول  مبيت  مخصصة  أماكن  نجد 
مستوى الخشبة صفر بارتفاع كبر كومات من القش والتن ورير فارس 
أحداث  عليه  تجرى  العمق، حيث  امرح ي  أعى منتصف  يحتل  الذي 
الغواية ما بن فارس ومهرة وهو ما يستدعي تساؤا مها حول جدوى 
الذي  السقوط  فعل  مع  بالرورة  يتناقض  أنه  اأعى  ي  الرير  وضع 
أدى  مقابل طبقة  عليا ي  أرستقراطية  باعتبارها من طبقة  يحدث مهرة 
فقط،  اأرستقراطية  الطبقة  مجد  تبني  التي  الخدم  فئة  وهي  بكثر 
اسطبات  أحد  ي  والوقيعة  الغواية  تحدث  أن  أوى  باب  من  كان  وقد 
امرح حتى  أعى مكان عى خشبة  الرير، ا ي  أسفل  الكائنة  الخيل 
مع  الحدث  يتسق  وبهذا  أعى  وليس  أسفل  السقوط  فعل  لنا  يتجسد 

الفعل الدرامي ويأي مررا له، ففي نهاية امطاف تقتل مهرة فارس بعد 
العزبة، اأمر الذي يسقط اأب  أن استغل هذا اأمر ليساوم أباها عى 
فيه  تردت  التي  السقوط  ولهذا  أبيها،  اانتقام  مهرة  فتقرر  ميتا،  بعده 
ي  السينا  بن  ما  اللحظة  هذه  ي  امخرج  مزج  فقد  منفعة،  أي  دون 
لأب  فارس  ابتزاز  إظهار  ي   - شو  الداتا  استخدام  طريق  عن   - امرح 
وإرغامه عى توقيع وثائق التنازل عن اأرض دون إظهار لشخصية اأب 
أو حتى معرفة مامحها، وذلك ما أجل اإيهام بأن هذه الشخصية التي 
تقوى  ا  امامح  شبحية  أصبحت  قد  اأمور،  زمام  ملك  ما  يوما  كانت 
عى اتخاذ القرار، وهو ما كان موفقا بشكل كبر ي توظيفها دراميا عى 

مستوى الحدث.
فظهر  كبر،  حد  إى  متهافته  بصورة  أيضا  العرض  ي  التمثيل  عنر  جاء 
جاء  حيث  جيد  بشكل  أدوارهم  حفظ  من  اممثلن  مكن  عدم  جليا 
زمام  قيادة  عن  اممثلن  أعاق  ما  وهو  التعلثم  من  الكثر  به  حوارهم 
جسد  اللذين  وفارس  مهرة  شخصيتي  يخص  فيا  وخصوصا  الشخصية 
من  يفلت  وم  يوسف،  ومحمد  الرحمن  عبد  تغريد  من  كل  دوريها 
هذا اأمر سوى برين شامخ التي لعبت شخصية راضية حيث ساعدتها 
ما  كل  أمام  وامنسحقة  امقهورة  الخادمة  تجسيد  عى  الرقيقة  مامحها 
يحدث لها دون حتى محاولة مقاومته، وهي ي ذلك ا تحمل إا الحب 
عى  أوضاعها  عى  امتمردة  فارس  شخصية  بعكس  الناس  لكل  قلبها  ي 
الدوام والساعية بكل قوة محاوات إعادة الحق أصحابه وتغير منظومة 

العاقة بن السادة والعبيد.
العرض إذن يطرح ي سياقه راعا طبقيا آيديولوجيا بن فئتن متناقضتن 
ومتصارعتن عى الدوام إحداها هي الطبقة اأرستقراطية بكل فسادها 
واسترائها ي امجتمع أمام فئات الخدم والعال وأشباههم الذين يبنون 
تقنن  حتى  أو  عليها  اانقاب  محاوات  حتى  دون  الطبقة  هذه  مجد 
الجانب  إى  اانحياز  ي  امشاهدين  توريط  يستدعي  ما  وهو  أوضاعهم، 
تذهب  حقه  نيل  طرق  كانت  وإن  حتى  الدوام  عى  وامهمش  امظلوم 

أحيانا إى إهال جوانب أخاقية ي سبيل نيل الحرية وتحرير اأرض.

باسم عادل شعبان

15 [ رؤى]

بطاقة العرض
اسم العرض: 
الفارس 
وامهرة

جهة اإنتاج: 
امعهد العاي 
للفنون 
امرحية

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: سيد 
اإمام

إخراج: أحمد 
الحناوي
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»المبارزة«  
تشيخوف بطل  حياة  يبنون  الروسي  الكاسيكي  اأدب  أبطال 

ُقّدم عى خشبة امرح الخامس ي مدينة أومسك، العرض اأول 
التي  تشيخوف  انطون  رواية  عن  امأخوذة  “امبارزة”  مرحية 

تحمل ااسم ذاته، من اخراج ناديا قبيات. 
ي  أومسك  إى  جاءت  قد  قبيات،  ناديا  الشابة،  امخرجة  وكانت 
شهر أيار اماي لتشارك ي مختر مرحي نظمه امرح الخامس. 
مرحية  اسبوع  غضون  ي  انجزته  مخترا  عرضا  آنذاك  قدمت 
لهذا  امرح،  وإدارة  امشاهدين  بإعجاب  حظي  وكان  “امبارزة”، 
وقع ااختيار عليه، وُدعيت ناديا قبيات ثانية إى أومسك من قبل 

مدير امرح، إنجاز امرحية.  
قدمت  بل  تشيخوف،  العظيم  الكاتب  بقصة  امخرجة   تلتزم  م 
البطل  يهرب  تشيحوف،  قصة  فحسب  امتميزة.  اإخراجية  رؤيتها 
التي  فيودورفنا،  ناديجدا  عشيقته  مع  بطرسبورغ،  من  ايفسي 
الحب  هذا  مّل  ما  رعان  ايفسي  لكن  أجله.  زوجها  ترك 
ناديجدا  مع  الحياة  وتصبح  الكذب،  غر  شيئا  فيه  يرى  يعود  وا 
إى  والعودة  منها  بالهرب  يحلم  إنه  مستحيلة.  إليه  بالنسبة 
وبا  وحيدة  عشيقته  أن  ذلك،  يستطيع  ا  لكنه  بطرسبورغ، 
تعقيدا  اأمر  ويزداد  العمل.   تجيد  وا  امال،  ملك  وا  أقارب، 

الزواج منها اآن،  حينا يصل خر وفاة زوجها، ما يعني رورة 
إذ ليس مة معيقات. 

باملل،  الجمهور  شعر  لرما  القصة  بهذه  امخرجة  التزمت  لو 
قصص  إنعاش  الروري  ومن  والعرين،  الواحد  القرن  ي  فنحن 
كهذه وإعادة صياغتها عى نحو ينسجم مع فضاء تفكر امشاهد 
فقد  ذلك،  من  أبعد  إى  ذهبت  قبيات  ناديا  أن  بيد  امعار. 
أبطال  أشهر  إليها  أدخلت  حينا  جديدة،  بألوان  القصة  صبغت 
عى  يحدث  ما  مراقبن  منهم  وجعلت  الروي،  الكاسيي  اأدب 

الخشبة، وموجهن له.     
بطل  اشتباك  عى  شهودا  اإخراجية  الرؤية  هذه  ي  أصبحنا  لقد 
تشيخوف ) اييفسي( بعاقة مع أبطال آخرين محرفن يرسمون 
الكسندر  ـ  انيغن  يفغيني  رواية  بطل   ( أنيغن  العاقة:  هذه 
ـ  الزمان  هذا  من  بطل  رواية،  بطل   ( بيتشورين  بوشكن(، 
ـ ليف تولستوي  لرمنتوف ( وآنا كاريننا ) بطلة رواية آنا كاريننا 
( . إنها ثاثية بّراقة، جريئة بل ووقحة. الواثقان من نفسيها أنيغن 
الجميلة  ساقها  بجرأة  تظهر  التي  امثرة  كاريننا  وآنا  وبيتشورين، 

العارية ، بجوارب مزركشة. جميعهم ي مابس سوداء.  
شبيههم  ويترف  يتكلم  كيف  باهتام  يراقبون  جميعهم 
عشيقته  من  فيها  سيغضب  التي  باللحظات  يتنبئون  اييفسي، 
وينصاع  الامباي.  دور  بها  سيمثل  التي  واللحظات  العنيدة، 
الكاسيي  اأدب  أبطال  به  يأمره  ما  بطاعة  ينفذ  اييفسي،  لهم 
ي  تضعه  التي  الشخصية  كامل  نحو  عى  يتقمص  أن  إى  الروي، 

مصافهم. 

إيرينا تشرنيشوفا

بالملل الجمهور  كان سيصيب  بالقصة  االزام 
ناديا قبيات مخرجة العرض
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ي  امقاربة  لغاية  أنيغن وبيتشورين  اختارت  يبدو أن امخرجة  قد 
منترين.   منها  اإثنان وخرج كاها  التي خاضها  امبارزة  مسألة 
يشر  تشيخوف  قصة  ففي  اموضوع.  من  جزء  مجرد  ذلك   لكن 
اونيغن وبيتشورين هم  »آباءنا  أن  امواقع، إى  اييفسي ي أحد 
يبدو  فاأمر  كاريننا  آنا  يخص  فيا  أما   .» والروحيون  الفعليون 
أكر سهولة. فقد كرر تشيخوف قصة كاريننا ي قصة حب بطلته، 
الحب  من  تتعذب  ا  الطبيعية  امرأة   « قائا:  عليها  وأضاف 
الكذب  من  تتعذب  إنها  خاطئة.  نفسها  تعّد  ا  أنها  بل  الصادق، 
الذي يسود حياتها ي  العائلة وامجتمع، ومن الاوضوح والاحرام 

الذي يقابلها به الرجل الذي احبته « . 
ناديجدا،  عشيقته  من  استفزازه  سياق  وي  ذاته،  اييفسي  أن  ثم 
خال  من  تولستوي  بطلة  تشيخوف   يتذكر  كاريننا.  آنا  إى  يشر 
آنا  تتحدث  ذلك  عن  زوجها.  تعجبان  أذناها  تكن  م  التي  بطله، 

كاريننا ذاتها ي مرحية ناديا قبيات. 
البطل  يقارن  الذي  هاملت،  أيضا ي مرحيتها،  تنى  ا  امخرجة 
اييفسي نفسه به، حينا يتحدث عن تردده. إن تشيخوف يرسم 
اييفسي  أما  عجزه.  ي  غارقا  فيه  يبدو  نحو  عى  اييفسي  بطله 
بطل ناديا قبيات فهو موجه وُمقاد بدقة، من قبل آبائه الفعلين 

والروحين. 
امشاهد  إى  طريقها  قبيات  ناديا  امخرجة  اختارت  لقد  بالعموم: 
لتجعله مندهشا من  يتمتع بقدرات ذهنية، وثقافة واسعة،  الذي 

هذه الفسيفساء اأدبية.
الريات،  الضوء،  الديكور،  الناس،  يتحرك.  يء  كل  الخشبة  عى 
امتواصل لحركة اأشياء ا يضعف  التدفق  مع اإشارة إى أن هذا 
فواصل،   مجرد  إى  اييفسي  مونولوجات  فيه  تتحول  بل  اانتباه، 
بنشوة  تشيخوف  اييفسي،  دور  يؤدي  الذي  اممثل  فيها  يقرأ 

الثمل، اامر الذي ا يعطي فرصة للمشاهد ي يتعب من الحجم 
الكاسيكيون  اأبطال  يعود  ذلك  بعد  يقرأه.  الذي  للنص  الكبر 
لتوجيهه إى النوتة امناسبة للسلوك الذي يتوجب عليه أن يسلكه، 

ويعود هو إى مرحية حياته، كأن شيئا م يكن.   
 الخشبة لدى امخرجة حية. تظهر عليها طاولة طعام حيث يتناول 
فيه  يقف  الذي  الوقت  ي  افطارها،  طعام  وعشيقته  اييفسي 
ابطال اأدب ويأمرونه أن ُيستفز من عشيقته. تضع امخرجة أيضا 
عى الخشبة بار ) كجزء من مطعم ( ، حيث وضعت عليه كؤوس 
غاية  ي  ثريا  ومة  صامويلنكا.  امرحية:  من  آخر  لبطل  شاحبة 
موسيقى  تصدح  حتى  امرح  عى  تظهر  إن  وما  التي  الجال،  
الفالس، وما تلبث الشخصيات ي مابسها السوداء ) ابطال اأدب 
وأحيانا  الرقص.  ي  تنخرط  أن  آخرى  شخصيات  مع   ) الكاسيي 
قارب  الخشبة  عى  يظهر  ثم  الخزانة،  ي  اأبطال  امخرجة  تخفي 
بسقوط صاخب  هذا  الخشبة  ميزان  وينتهي  سمينة.  نوارس  عليه 
للحظة،  الشخصيات  اهتام  يثر  ما  الشاطئ،  موازاة  ي  للنوارس 

ثم يستأنفون قصتهم.  
أيضا م تفلت امخرجة ناديا قبيات فرصة إضحاك امشاهد. تنطفئ 
اإضاءة عى الخشبة، وُتسدل الستائر  ما يوحي بوجود اسراحة 
يستمر  إذ  حيلة،  مجرد  إنها  يتضح  ثم  امرحية،  ي  فصلن  بن 
اممثلون ي التمثيل لكن بعد أن يجلسوا ي الصف اأول ي مقاعد 
يحدث  ما  يصفقون  فجأة  ثم  التمثيل.  لعبة  ي  مستمرين  القاعة 

عى الخشبة.   
اموت،  له  ُكتب  من  موت  ذروتها.  إى  تصل  التي  امبارزة  تستمر 
سواء بطلقة او بالسقوط تحت القطار. وهنا تلجأ امخرجة إى حل 
جميل: ا تنهي امرحية بتفسرات ما أو مونولوج طويل للبطل. 
قصة  أبطال  يقودون  الذين  اممثلون  يخرج  وحسب.  تنهيها  بل 
تشيخوف، كا لو أن هؤاء اأبطال دمى، وا يعود هناك حياة، أو 

من يبنون له هذه الحياة. 
بكل ثقة بوسعنا القول أن عمل ناديا قبيات ناجح ، اسيا وأنها 

هي أيضا من صمم الديكور وامابس واإضاءة واموسيقى. 
امرحية  العروض  ضمن  امرحية  هذه  إدراج  تم  ماحظة:   *
أن  وكا  أومسك.  مدينة  ي  الحكومي  الخامس  امرح  ي  الدامة 
للمرح  العاي  امعهد  من  لتخرجها  كمرع  قدمتها  قبيات  ناديا 
بتقدير  كاملة  عامة  عى  وحصلت  يومن  قبل  موسكو،   مدنة  ي 

امتياز.  

الجمهور أية فرصةإضحاك  العرض  لم يغفل 
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الثلج« »مدينة 
للنقاش قابل  هو  ما  ووجوده  اإنسان  آلية  بن  ما 

اإنسانية قدمها  اإنسان عن ذاته وماهيته  رحلة بحث 
أنا«  »حلمي  مثيل  فريق  الهوسابر  مرح  خشبة  عى 
جال  محمود  تأليف  الثلج”  “مدينة  عرض  خال  من 

حديني وإخراج »محمد ناجي.
تدور أحداث العرض ي زمان غر معلوم ولكن بتوقيت 
إنه  بل  معلوم،  ومكان  السنة  رأس  ليلة  وهو  محدد 
»مدينة  وهو  الخيال  من  كبر  قدر  به  فانتازي  مكان 

األعاب«.
تظهر ي بداية اأمر شخصية »بابا نويل« لطفلة صغرة 
وهو  مختلف،  شكل  ي  هدية  لها  يقدم  أن  واقراحه 
ا  التي  امدينة  تلك  األعاب،  مدينة  إى  بها  الذهاب 

يسكنها سوى مجموعة من األعاب والدمي.
الرسم  البداية من حيث  ي  امدينة  امخرج هذه  يصور 
مبهجة  مدينة  أنها  عى  الفراغ  وتشكيل  السينوغراي 
إنسان، صافية وخالية من كل  أي  ما يسعد  بكل  مليئة 
ما يعكر صفوها، لتبدأ الطفلة ي رسم لوحة خاصة بها 
)امدينة  أو  )اليوتوبيا(  وكأنها  بذهنها  امدينة  هذه  عن 
والتي  فلسفته،  ي  أفاطون  عنها  تحدث  التي  الفاضلة( 

يحلم كل إنسان أن يعيش بداخلها.
يتحرك سكان هذه امدينة بحركات ميكانيكية، يرددون 
ولكن  منهم،  دمية  لكل  لزاما  وثابتة  واحدة  كلات 
إحداث  ي  العرض  يبدأ  بل  كثرا،  اآلية  تلك  تستمر  م 
ومن  الدمي  الطفلة عى هذه  وتأثر  العامن،  بن  مزج 
باستخدام  مشاعرهم  إبراز  ي  الدمي  هؤاء  تبدأ  ثم 
بالحركات  ااحتفاظ  مع  مختلفة،  وكلات  تعبر  وسائل 
أحداث  طوال  قامة  وتظل  الحرة  لتبدأ  اميكانيكية، 
التساؤل  وظهور  التساؤات  طرح  فقرة  وتبدأ  العرض، 
أصول  من  ولكنهم  دمي  بالطبع  هذه  هل  حول  اأول 
بريه؟! وأن ما يحيط بهم من ظروف حياتية وروتينية 

هو الذي ساهم ي هذا التحويل.
مع  اإنسان  وأن  وتشيؤه«  اإنسان  »آلية  فكرة  لتتبلور 

مرور الوقت يتحول آلة خاضعة محركيها.
فيلم  مع  امواضع  من  كثر  ي  العرض  فكرة  لتتناص 
 Charlie Chaplin In Modern( شابلن  لشاري 
تحويل  ي  الحديثة  الحياة  فيه  ساهمت  الذي   )Time
الفيلم  أن  هنا  ااختاف  ولكن  آلة،  إى  الفيلم  بطل 
العرض قدم  قدم تأثر ظهور اآلة عى اإنسان، بل إن 
النتيجة مبارة بعد أن خضع العام اإنساي لهذا التأثر 
وإدخال  طويل،  زمن  مرور  بعد  عليه  النتيجة  وإظهار 
إنتاج  ي  ساهمت  اآلة  ظهور  خاف  أخرى  عنار 
العرض  يبقى  ذلك  من  الرغم  وعى  اآي،  اإنسان  هذا 
الدمى،  عام  بداخل  اإنساي  الجزء  إبقاء  عى  مصما 
ا  بريء  طفوي  عنر  دخول  بعد  الجزء  هذا  وظهور 
وجود  فاختيار  الخارجية.  الحياة  تحمله  ما  لكل  يحمل 
يعرض  م  الذي  للنقاء  رمزا  لتكون  تحديدا،  »طفلة« 

طريقه أي قبح بعد.
األعاب عى  مدينة  داخل  الطفلة  ليساهم وجود هذه 
الدمى  إحدى  وباختيارها  أصولها،  الذوات  كل  إرجاع 
ومن  ذلك  ي  ونجاحها  إنسانيتة  إعادة  ومحاولتها 

ويظهر  األعاب،  رفاقه  إنسانية  ظهور  يتواى  بعده 
وصف  ي  واستخدامه  اإنساي  التعبر  عنر  لديهم 
بالرد  وشعور  وخوف  حب  من  الداخلية  مكنوناتهم 
واأم واستمتاعهم بكل ما يشعرون به، بل واستمتاعهم 
لفقدان  نظرا  اأصل،  ي  داخلهم  الشعور  حاسة  بظهور 
عنر اإحساس منذ زمن بعيد أو عدم شعورهم به من 

اأساس من قبل.
فقرة  وتستدعي  هؤاء  أصول  حول  قامة  الحرة  لتظل 
جنس  من  هؤاء  وهل  جديد،  من  التساؤات  طرح 
أنهم دمى  أم  أصله دمى؟!  اإنسان  وأن  بالفعل،  البر 
بن  فارق  ا  أن  أم  أناس؟!  إى  الطفلة  براءة  حولتهم 
الدمى واإنسان؟! وأن كل إنسان قابل لهذا التحول إذا 

خضع وسلم أمره لعجلة الحياة.
لبلورة  امرحية  اآليات  من حيث  العرض  أثناء خدمة 
عى  أخطاء  ي  امخرج  وقع  النص  عنه  يتحدث  ما 
اموسيقى؛  اممثلن وضبط مستوى  مستوى ضبط حركة 
أصوات  ساع  مع  امواضع  من  كثر  ي  يتعارض  ما 
حتى  بعد  فيا  تداركها  مكن  أخطاء  ولكنها  اممثلن، 

يقدم العرض كصورة برية أفضل ما قدم.
يعتر  العرض  فإن  اأخطاء  هذه  من  الرغم  عى  ولكن 
ا  التمثيي،  اأداء  مستوى  عى  ناجحة  شبابية  محاولة 
حتى  اإنساي  الوجود  تؤكد عى  فكرة  بها إخراج  بأس 

وإن بدا امظهر مختلفا عا يحمله الجوهر.
ظاهرا  العرض  قدم  والباطن  الظاهر  مستويي  فعى 
مستوى  عى  وجعل  بل  إنسانيا  وباطنا  ميكانيكيا 
التكوين وعدد الشخصيات وجود العنر اآي أكر من 
العنر اإنساي داخل العرض ليرهن عى استحواذ هذا 

الشكل الخارجي عى النسبة اأكر ي امجتمع الحاي.
يحاول  التي  الصورة  رسم  ليختل  العرض  لنهاية  وصوا 
وهي  اأوى  اللحظة  منذ  تأكيدها  العرض  صناع  جميع 
وجود اإنسانية امختبئة بداخل الكثرين وأنها ما زالت 
حية وباقية، لتصبح غر مؤكدة، ويشر العرض للمتفرج 
بالكامل،  رأيته  ما  كل  تصدق  ا  له  ويقول  العون  بيد 
أصولها  الدمى  وعودة  الطفلة  موت  العرض  فينتهي 
للنهاية  واحدة  جملة  وضع  قاصد  العرض  وكأن  اآلية، 
»يبقى الوضع عى ما هو عليه«، وإن تغر الوضع ليس 
ا  أخرى  أشياء  يحتاج  إنه  بل  ذاتية.  مقدورات  من 
طرح  أراد  ولكنه  بها  علم  عى  أو  ذاته،  امؤلف  يعرفها 
البحث  ي  إنسان  لكل  ااختيار  حرية  وترك  اإشكالية 
قضية  اإنسانية  عن  فالبحث  يراها،  كيفا  ماهيته  عن 
مطروحة وإشكالية متداولة ا يجيب عليها هذا العرض 

بقدر ما يحث عى التفتيش والبحث عنها.
ذروتها، حتى يرخ  بلغت  فكرة  أنها  امؤكد  من  ولكن 
ما  اإنسانية  وجود  عدمية  بأن  ويرح  العرض  هذا 
لظروف  نتيجة  اإنسان  لها  يتعرض  عابرة  حالة  إا  هي 
إنساي  هو  ما  بداخله  يبقى  ولكن  إرادته،  عن  خارجة 
ما  وكل  هناك  ما  كل  ذلك.  غر  اأمر  ي  بدا  وإن  حتى 
يريد العرض أن يشر إليه هو أن يعي امتفرج أن ذاته 

عنر غر قابل للنسيان.

منار خالد
بطاقة العرض

اسم العرض: 
مدينة الثلج

جهة اإنتاج: 
فرقة حلمي 
أنا

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: 
محمود جال 
حديني

إخراج: محمد 
ناجي
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اأخرة«.. »الساعة 
الامنتهي  زمن  من   

التي  الوقائع  تناول  الذي  الوقت«  »سيد  عرض  من  سنوات  ثاث  بعد 
عار  الذي  السهروردي«  الدين  »شهاب  امتصوف  للفيلسوف  حدثت 
نهاية الدولة الفاطمية والدولة اأيوبية، وكيف رأى مؤسسها صاح الدين 
يعطل  بالتأويل  والقول  بالفلسفة  اأخذ  أن  حلب،  فقهاء  من  بوشاية 
السهروردي  لينضم  بقتله  فيأمر  ببنائها،  يحلم  التي  دولته  بناء  مروع 
إى قامة من ُأريقت دماؤهم عر أزمان متعاقبة نتيجة أفكارهم ورؤاهم 
»الساعة  مرحية  نص  ي  امنعم(  عبد  )نار  امخرج  ُيعيد  امختلفة، 
اأخرة« الفائز بن 125 نصا بجائزة »ساويرس« أفضل نص مرحي لعام 
2017 الذي كان )نار( من ضمن أعضاء لجنة تحكيمها، وهو من تأليف 

الكاتب الشاب عيى جال الدين.
النصية: الرؤية 

»الساعة اأخرة« هي حالة تخيل )الباريدوليا( ترد آخر 60 دقيقة من 
ألقى  الذي   )2007  -  1915( تبيتس  بول  اأمريي  الحري  الطيار  حياة 
راح  التي   1945 أغسطس  6 غشت/  يوم  عى هروشيا  الذرية  القنبلة 
ضحيتها 140 ألف شخص، من طائرة كان يسميها »إينوا جاي« عى اسم 

والدته. وتوي عام 2007 ليلة احتفائه بذكرى مياده الـ92.
ارتكن )عيى( ي نسجه أحداث امرحية بزرعه للخيال ي تربة الواقع، 
التاريخ  ذاكرة  ي  موشومة  واقعة  ي  متجسدة  حقيقة  بن  مزج  حيث 
عليها  شب  نفسية  لحالة  تصور  عى  بني  وخيال  والسياي،  اإنساي 
الكولونيل منذ طفولته، فلجأ )عيى( إى خلق حوار خياي يجمع الطيار 
وذاته التي تكتنفها عقدة اانتقام، والتي بدأت بالوراثة )قتل أبيه للطيار 
الذي شك بعاقة عاطفية تربطه ووالدة بول( ثم تسلسل صعود أحداثها 
القنبلة  ألقى  الذي  »سوييني/  )1”تشارلس  بغرمه  القوية  امنافسة  مع 
الخالدة  البطولة  وجنون  ااستقواء  إحساس  لينمو  ناغازاي(،  الثانية عى 
الذي سيتحول إى التهميش ورفض التعايش معه، سواء من زوجته التي 
رفضت ااستمرارية معه وفضلت هجره رفقة ابنه الوحيد أو بإزالة مثاله 
البداية  البيت وليس أمام بوابته. ي  العمومية ووضعه داخل  من ساحة 
إلقاء قنبلة  إنه: »ا مانع من  بقوله  بتريرات واهية  كان يظهر صموده 
أخرى أنه ينفذ أوامر القادة«. لكن شدة امرض وقساوة الوحدة يحيانه 
من6   أقل  »ى  موته:  قبل  ردد  حيث  الندم  يسبقها  مأسوية  نهاية  عى 
وهي  وجوههم  رأيت  هروشيا..  تسمى  مدينة  هناك  تعد  م  دقائق 
تحرق وأجسامهم تتبخر بفعل الحرارة.. ليتك م تفعلها يا توماس«، لكن 
ببطولة  واهم  شعور  يخالطه  الضمر  بوخز  شعور  يجدي،  يعد  م  الندم 
زائفة، فلواه ما كانت أمريكا تأمر فيطيع الجميع، تلك الباد التي بنيت 
بأياد  للسام  أذرعهم  يبسطون  واآن  الشعوب،  جثث  عى  إمراطوريتها 
ملطخة بالدماء، ليعلنها »توماس« ي النهاية: »نحن من نصنع الكراهية.. 
أنتم يا من تعيشون عى الجانب اآخر من العام، يا من تصدرون اأوامر 
سنصبح  إنسانيتكم،  عن  تخليتم  من  يا  البر،  بأرواح  تعبأوا  أن  دون 
جميعا ي طي النسيان، ستعرفون أننا ارتكبنا جرما ي حق البر، تخلوا 

عن شعاراتكم الجوفاء، واعلموا أن ساعة الحساب قادمة«.
اإخراجية: الرؤية   

اللقطة الوثائقية حول كارثة هروشيا تلك اافتتاحية التي راهن  كانت 
عليها امخرج (نار عبد امنعم( ي استدراجه مخيلة امتفرج منذ الوهلة 
اأمريكية  امتحدة  للوايات  اأسود  التاريخ  لذاكرة  فبانتعاشه  اأوى، 
يحيلنا برعة إى بيت الكولونيل ليدمجنا ي حواره الخياي الذي بدوره 
حروب  من  الراهن  تاريخنا  ي  نعايشه  مرير  واقع  عى  بظاله  يلقينا 
عن  فبعيدا  لها..  امنفذة  واليد  امدبر  العقل  أمريكا  أن  شك  ا  وتفرقة 
العامة  وإسقاطاته  الرمزية  حمواته  بسخاء  العرض  يطرح  غموض  أي 

والخاصة.

وها  شفاف  ستار  يقسمها  خلفيتن  لنا  لتكشف  الستارة  ُتفتح  بعدها 
الكولونيل  الخلفية اأوى وهو بيت  الزمن (الحار/ اماي(:  دالة عى 
يختزل بقاعة الجلوس ي منتصف عمقها طاولة عليها قالب كعكة )عيد 
اأير  الجانب  عى  ااحتفاء،  أجل  من  حوله  االتفاف  ينتظر  مياد( 
كري هزاز ا يبارحه(الكولونيل) إا ماما وهذا تعبر عن اهتزاز نفسيته 
عار  وسمة  يبقى  الذي  مثاله  ذاته  الجانب  وبعمق  امستمر.  وارتباكه 
أما  األيم.  باماي  تربطه  التي  الذاكرة  ذاته  الوقت  وي  افتخار،  عوض 
الجانب اأمن تؤثثه طاولة طويلة لكن تبقى مقزمة وضيقة ا يستطيع 
الذي  واانتاء  ااستقرار  عدم  عن  تعبرا  وهذا  عليها،  جسده  مديد 
الباطنية  الغرفة  تلك  الكولونيل  ذاكرة  الثانية وهي  الخلفية  أما  يفتقده. 
(حوار  الخاصة  حياته  عى  خيمت  التي  امحطات  أهم  استحرت  التي 

والديه)، و(العامة ااتفاقيات واأوامر والدسائس وامخطاطات(.
رغم عودته بالزمن (فاش باك)، اجتبى نار عبد امنعم أن يكون عرضه 
ممتدا ومتجها مع عقارب الزمن اليومي، فا اقرفته وتقرفه أمريكا من 
الذي  البلد  أن  ماما  مستوعبة  أنها  الاأمان  حالة  تعيش  فأنها  جرائم 
رمال  عى  مشيد  قر  مجرد  إا  هو  ما  انتاء  وا  تاريخ  وا  حضارة  ا 
بأي هبة نسيم وليس ريحا هوجاء، وهذا اإحساس هو  للدمار  معرضة 
وااستغال..  اأمم  بن  العداوة  والتفرقة وشب  بالقتل  تتلذذ  يجعلها  ما 
وهذا ما يعرف بالقلق النفي الذي يعد عقدة نفسية التي تصيب أيضا 
اأشخاص الذين لديهم هويات متعددة وا انتاء لهم ما ينعكس سلبيا 
ويتجملون  بالخبث  يتسمون  دوما  فتجدهم  العدوانية،  ترفاتهم  عى 
َتُظّنَن أَّن الَلْيَث  َفَا  الَلْيِث َباِرزًَة..  رَأَْيَت ُنُيْوَب  (إَِذا  اأسود  بابتسامات 
من  كنوع  اآخر  كينونة  عى  الخناق  تشديد  إى  )فيبادرون  َيْبَتِسُم 
اليابانية  والسيدة  الكولونيل  بن  الحوار  نهاية  ي  جاء  ما  وهذا  اانتقام. 
إنني  أقول،  ما  إماي  قوة  تعرف مصدر  امرح »هل  حال خروجها من 

أعيش ي وطن يسكن ّي.. لست مارة عليه أو دخيلة عى أرضه«.
والبصري: الجسدي  اأداء   

بعد تبنيه للنص كفكرة مرورا معالجة مضمونه امتامة والطرح بشقيه 
حضورهم  جانب  فإى  ممثلن،  اختيار  امخرج  ارتأى  والخاص،  العام 
بامرونة  يتميزون  أيضا  فهم  امرية  والدراما  بامرح  وتاريخهم 
امعادلة  بهم. وهذه  امنوطة  الشخصية  الريع مع  واانصهار  والتطويع 

ريف  من  بداية  العرض.  ممثي  لكل  امتميز  الحضور  ي  مظهرت 
ي  فلحت  التي  امركبة  الشخصية  هاته  تبيتس،  بول  الكولونيل  صبحي/ 
بإيقاع  وانفعاات  وعرات  بنرات  امتناقض  الحي  الراكم  عن  تعبرها 
محكم ا يشعرك باملل. أما سامية عاطف/ اأم - السيدة اليابانية، هذا 
امطلوب  الدور  لينة تتشكل وفق  التنوع يدل عى أن سامية مادة خام 
إيصال  ي  تفوقت  وكيف  الكفيفة  اليابانية  للسيدة  أدائها  ي  وخصوصا 
أنى  وا  ذاته.  الوقت  ي  الكرياء  عى  والحفاظ  النفي  التدمر  حالة 
هنا أن هناك حيلة، تواطأت سامية مع نار عبد امنعم ي اقرافها، حن 
(مقبض  واحد  وإكسسوار  بالزي  وااكتفاء  اأصلية  مامحها  احتفاظها 
الزمان/  محدودية  من  العرض  تحرير  سوى  الحيلة  هذه  وما  الشعر) 
اأدوار اأخرى  تبقى  أيضا  امفعول لحد اآن.  القضية سارية  امكان وأن 
ومحمود  عي،  ونائل  دياب،  ومحمد  السويفي،  معتز  الفنانن:  من  لكل 
الزيات، ومحمد حسيب، ا تقل حضورا عن سابقتها، فكل واحد تفوق 
عى نفسه بإمساك تابيب الشخصية امؤداة، وحتى ظهور الوجه الجديد 
نورهان أبو ريع/ زوجة الكولونيل، يبر بقدوم نجمة مرحية متمكنة 

من أدواتها.
هذا اأداء اممتع ما كان يرز جيدا دون إدارة تقنية متمرسة، حيث أبدع 
محمد هاشم ي تصميم مابس وديكور جالها يتسم بالبساطة والعمق 
اللذين يختزان فضفضة الرد. كا تفوق أحمد حامد ي إعداد موسيقى 
اختيار  العرض. كا كان  تتاءم واأحداث بشكل معتدل يخدم مضمون 
ألوانها  اختيار  تم  حيث  عري  ومحمد  عليان  لطارق  احرافيا  اإضاءة 

تعكس الزمان الذي يربط بن الحار/ اماي، والواقع/ الحلم.
العرض: هوية   

»الساعة اأخرة« إنتاج وزارة الثقافة قطاع اإنتاج الثقاي (خالد جال)، 
مجاهد)  (سامح  الغد  ومرح  مختار)  (إساعيل  للمرح  الفني  البيت 
ريف  تشخيص:  امنعم،  عبد  نار  إخراج:  الدين،  جال  عيى  نص: 
عي،  ونائل  دياب،  ومحمد  السويفي،  معتز  عاطف،  سامية  صبحي، 
وعمر  محمود  دينا  مساعد:  مخرج  حسيب.  ومحمد  الزيات،  ومحمود 
الشحات، مخرج منفذ: داليا حافظ، ديكور ومابس: محمد هاشم، إعداد 
موسيقى: أحمد حامد، إضاءة: طارق عليان ومحمد عري، مادة فيلمية: 

حازم مصطفى.

 برى عمور
بطاقة العرض 
اسم العرض: 
الساعة 
اأخرة 
جهة اإنتاج : 
فرقة مرح 
الغد

عام اإنتاج: 
 2018
تأليف: عيى 
جال الدين 
إخراج: نار 
عبد امنعم
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جدا.. معتدل  يوم 
ملك أوبرا  على 

مرح  مروع  الثاي  العرض  افتتاح  تم  ملك  أوبرا  مرح  عى 
مؤسس  رعاية  وتحت  للمرح،  الفني  البيت  إنتاج  من  الشباب 
امروع ومدير مرح الشباب عادل حسان. العرض فكرة وإخراج 
عثان،  سامح  امؤلف  مع  بااشراك  تأليفه  ومن  بسيوي،  سامح 
عرفة،  كريم  ألحان  عثان،  سامح  أشعار  الله،  عبد  وائل  ديكور 

أزياء ميا محمد، إضاءة وليد درويش، دعاية أحمد نور.
اأب،  رشدي:  محمد  معتدل،  دور  ي  عطية  كال  مثيي:  واأداء 
نور الديريني: خطيبة معتدل، أحمد أيوب، هشام طارق، يوسف 
عبد  صاح  هشام،  امنعم  عبد  حمدان،  أمر  شبانة،  أحمد  عادل، 
العطار، روان رضا، محمود  الوهاب، زمن طاهر، آاء أرف، هبة 
أغنية، محمود نجيب، نورهان  خلفاوي، محمد زين، أدهم شكر، 
منفذ:  ومخرج  الطحان،  مخرج حسام  مساعد  عطية.  ومينا  سام، 

مصطفى فهمي عبد الحميد.
العرض يبدأ بالشاب معتدل ذاهبا إى صديقه ليحي له ما مر به 
أيضا.  حبيبته  ومع  والشارع  والعمل  امنزل  ي  يومية  من ضغوط 
للحصول  ويذهب  به  يعمل  الذي  امابس  محل  ي  صديقه  يركه 
التعب  فينام من  ويبقى معتدل مفرده  الحشيش  عى قطعة من 
رئيسية  مشاهد  أربعة  عى  يتكئ  العرض  الحلم.  العرض/  ويبدأ 
العمل، ومع حبيبته ي  امنزل، ومع زمائه ي  أبيه ي  معتدل مع 

الشارع، ثم ي منزل الحبيبة لخطبتها.
لجأ امخرج إى حيلة اإعادة اموازية بطول العرض ي كل امشاهد 

بها  مر  التي  العادية  الطريقة  بطريقتن:  مشهد  كل  عرض  ليتم 
بها  تسر  أن  نتمنى  التي  التخيلية  والطريقية  اليومية،  حياتنا  ي 
عن  له  معنفا  معتدل  ابنه  يوقظ  مثا  اأب  مشهد  ففي  اأمور، 
للفتاة  خطبته  بشأن  الحوار  معه  رافضا  عمله  إى  ليذهب  تأخره 
الصغرة  امائكة  تتدخل  بعدما  اموازي  امشهد  ويبدأ  يحبها،  التي 
يوقظ  ماما  مختلفا  موذجا  اأب  فيصبح  الحلم  إى  تترب  التي 
ابنه بلطف ويجهز له اإفطار ويتقبل الحوار معه ويرى بخطبة 
ففي  وهكذا،  امتعرة،  ظروفه  رغم  يحبها  التي  الفتاة  من  ابنه 
مشهد معتدل مع زمائه ومديره ي العمل ي امشهد اأول يعنفه 
التحقيق أنه يكشف سلبياتهم ومخالفاتهم ي  إى  امدير ويحيله 
العمل بينا امشهد اآخر يكرمه امدير عى نشاطه واجتهاده رغم 
يأخذ كل ذي حٍق  أن  باب  للعمل متأخرا عن زمائه من  حضوره 
التي عاقبت معتدل وحبيبته أنها  حقه.. وكذلك مشهد الرطة 
بعض  لهم  تعرض  عندما  رسمي  ارتباط  بدون  الشارع  ي  يسران 
معتدل  ورب  بحبسها  وأمرت  وامعاكسة  بالرب  امشاغبن 
احرام  اموازي  امشهد  كان  امشاغبن  راح  وإطاق  وتعذيبه 
الرطة لها ولكل امواطنن واعتذار الشابن امشاغبن معتدل عن 
سوء الترف.. حتى انتهى الحلم برفض والد العروسة تزويج ابنته 
عى  ووافق  للال  احتياجه  رغم  امتعجرف  امواي  تاجر  ابن  إى 

تزويج معتدل ابنته رغم ظروفه امتعرة.
مشاهد  هي  نحياها،  التي  النمطية  الحياة  فلك  ي  يدور  العرض 
أنفسنا  أمام  يضعنا  أن  أراد  امخرج  أن  الجميل  للجميع.  متكررة 
أخرى  بطريقة  به  مر  الذي  امواقف  واجهنا  أننا  لو  ماذا  للمقارنة 
الرد  ي  نترع  أن  قبل  وهدوءا  اتساقا  أكر  بكلات  تلفظنا  أو 
سحرها  كلمة  فلكل  اماهر  الشطرنج  كاعب  ماما  اآخرين،  عى 
واتساقا،  جاا  أكر  بشكل  الحياة  أمور  ستسر  رما  الروح،  عى 
الوقوع ي  اآخرين وتجنبنا  أنفسنا ومع  للتصالح مع  بل وتدفعنا 

مشكات كثرة.
الشباب  من  كبرة  مجموعة  امخرج  بها  قام  ورشة  نتاج  العرض 

معظمهم وقفوا عى خشبة امرح للمرة اأوى م نستطع التمييز 
عى  بها  قاموا  التي  التمثيلية  امباراة  خال  مهارتهم  بينهم  فيا 
به بسيوي  الذي قام  امكثف  التدريب  خشبة امرح والتي تؤكد 
كعادته ي كثر من عروضه اإخراجية، فالعرض ي حد ذاته مباراة 
التي  الهائلة  التمثيلية  الطاقات  لتثبت  اأساس  هي  كانت  مثيلية 
يتم تصنيعها ي عروض مرح الشباب أداء اممثلن كان متوهجا 
اإحساس  من  كبر  قدر  عى  فجميعهم  العرض،  طوال  وممتعا 
الجاهر  القدرة عى جذب  ولديهم  الفكرة  وقيمة  الوقت  بقيمة 

بأداء حري وصوي ونفي جميل وهو العامل اأقوى ي رأيي.
النص جمع رائح متعددة للبر الذين نقابلهم ي حياتنا اليومية 
تلك  عرضت  إنها  حيث  محمد  ميا  امتميزة  امابس  جاءت  لذا 
الرائح امجتمعية كا نراها فلم تخرج عن إطار الواقعية ا سيا 
العروسة مثا  كوالد  امابس  الكوميديا عى موتيفات  إضافة روح 

وأهل العريس تاجر امواي.
التي  الجال  روح  العرض  إى  كذلك  أضافت  عثان  سامح  أشعار 
اعتاد عليها مع ألحان كريم عرفة بينا جاء الديكور الذي صممه 
وائل عبد الله داخل محل امابس متقنا وبسيطا لكنه تم استغال 
مقدمة  إى  واليمن  اليسار  أقى  من  امسحية  الساحة  أركان 
أغنية “سيلفي”  الحيوية كا ي  أضاف  العرض ما  امرح طوال 

التي أداها اممثلون مع الجمهور ي الصالة.
عى  الواقع  أرض  عن  يفصلنا  م  أيضا  الحلم  عى  العرض  إتكاء 
العكس أخذنا إى الواقعية أكر لكنها كانت واقعية جميلة ورائقة 
ماما تجعلنا نريث كثرا قبل أي رد فعل نقوم به ي حياتنا حتى 
تهانينا  بسيوي.  سامح  كيوم  جدا  معتدل  أيامنا  ي  يوم  كل  يكون 
للساحة كل  الشاب ستقدم  أن عروض  العرض ويكفي  لكل فريق 

هؤاء الفنانن اموهوبن ليصبح امستقبل امرحي زاخرا بهم.

 عفت بركات

بطاقة العرض 
اسم العرض: 
يوم معتدل جدا 
جهة اإنتاج : 
البيت الفني 
للمرح 
- )مرح 
الشباب(
عام اإنتاج: 
 2018
تأليف: 
سامح عثان 
وسامح بسيوي 
إخراج: 
سامح بسيوي 
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العمل فريق  يمز  الواحدة  اأسرة  روح  رامي:  عا 
الهوى شط  بروفة  في 

عادل  د.  برئاسة  وااستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  يستعد 
عبده لتقديم مرحية »بحر الهوى«، ي اموسم الصيفي عى مرح 
النابلي،  هاي  إخراج  الله،  عبد  محمد  تأليف  من  العرض  جمصة، 
بطولة عا رامي، نار سيف، هاي النابلي، فيصل خورشيد، حسان 
سيف،  أحمد  الهواري،  نورا  سمر،  نوال  الرحمن،  عبد  سيف  العري، 
سعاد الهواري، ديكور محمد خبازه، كلات مجدي الحمزاوي، ألحان 
إيهاب حمدي، استعراضات عزت أبو سنة، بااشراك مع فرقه اآات 
منفذ  مخرج  الفرقة،  مدير  زغلول  أسامة  د.  إراف  تحت  الشعبية 

إبراهيم أبو النجا.
بطل  خال  من  وهذا  اأفراد،  لسلوكيات  مجتمعية  معالجة  العرض 
ما  وخارجه،  بيته  داخل  اليومية  للمشكات  يتعرض  الذي  العرض 
يؤثر عى شخصيته بالسلب، ولكن بعد تعرضه لحدث محوري يتحول 
فرجة  إطار  ي  تقدم  امرحية  حوله.  من  كل  ي  مؤثر  إيجاي  لفرد 

شعبية كوميدية استعراضية.
لنا معهم هذا  العمل وكان  لفريق  النهائية  الروفات  تابعت  مرحنا 

اللقاء.
بطلة العرض عا رامي قالت: نحن نعمل ي منظومة عائلية وليست 
مجرد فرقة، ففريق العمل بينه »كيميا« تولدت من صداقتنا اأرية 
تفاعل  من  امرح  عى  يظهر  ما  وهذا  طويلة  سنن  منذ  والعائلية 
مختلف  دور  وهو  دور عدات  فألعب  العرض  هذا  عن  أما  متبادل، 
غر  جسد  حركات  ولها  عصبية  امرأة  فعدات  ماما،  شخصيتي  عن 
إرادية من شدة العصبية، تعمل صحفية وتدعي أنها ناشطة سياسية 
هي  امتعددة.  وقفاتها  مطالب  تحقيق  عدم  من  الرغم  عى  ناجحة، 
ببيتها وا زوجها وترك مسئوليتها تجاه أوادها أو  امرأة غر مهتمة 

زوجها وا تكرث أي يء إا تلك الوقفات الفاشلة.
وجه  ي  تحرك  الضحكة  إن  قال  العرض  بطل  سيف  نار  الفنان 
اإنسان،  القلب وتسعد  ثاثن عضلة وتدلك عضلة  أكر من  اإنسان 
ونحن  متغرين،  اآخرون  ويرانا  جميا  يء  كل  نرى  السعادة  وِي 
نسعد  أن  ونتمنى  الهوى«  »بحر  مرحيتنا  عرض  من  ذلك  ننشد 
امتفرجن كا نتمنى التغير. تدور أحداث امرحية ي إطار كوميدي 
مكونة  أرة  خال  من  شعبي  قالب  ي  استعراي  غناي  اجتاعي 

من زوج وزوجة وأواد وأخت ضحت بوقتها وعمرها ي تربية أواد 
أخيها وإسعاد هذه اأرة، الزوج مدرس لغة عربية متزوج من سيدة 
عن حقوق  وتبحث  امجتمع  ي  آراء  ولها  ومتحررة  جريدة  تعمل ي 
العال من خال اإرابات امستمرة ي العمل تاركة الزوج منذ بداية 
استيقاظه من النوم ي حرب مع كل يء من تجهيز اأكل مع أخته 
التي بدورها منشغلة مع اأواد وتجهيز الساندويتشات لهم وترتيب 
بزوجته  الرواية يغر من حياته ويبدأ  الذي يجعل بطل  اأمر  البيت 
التي توقظه يوميا بطريقة سخيفة وليست آدمية وا يقف عى ذلك 
فقط وإما بعد أن ينزل الشارع يصادف ي رحلته اليومية ماا يحمد 
عقباه من ضوضاء شديد بالشارع وميكروباصات ا تقف ي امحطة 
والتوكتوك واأغاي الهابطة بصوت عاٍل والرقة والتحرش والخناقات 
امضبوط،  ميعاده  ي  امدرسة  إى  يذهب  أن  يستطيع  فا  اليومية، 
وبالتاي يجد اأواد صعوبة ي التعليم وصعوبة ي الربية الصحيحة. 
ي  وفشل  النظافة  ي  وفشل  الشارع  لغة  ي  وفشل  التعليم  ي  فشل 
إيجابية  أكر  تجعله  تحول  عملية  له  تحدث  العام،  والذوق  الرقي 

»امورال« هو: قم للمعلم وفه التبجيا كاد امعلم أن يكون رسوا.
إسكندرية  مرح  آداب  خريجة  أنا  قالت:  الهواري  سعاد  الفنانة 
إخراج  العهد  وي  مسلسل  شاركت  اإبداع،  مركز  جال  خالد  وفرقة 
العدل  ماندو  إخراج  الخروج  النقي ي دور عديلة، ومسلسل  محمد 
أما عن  التوي.  معتز  إخراج  يد  الدرش ومسلسل خفة  دور سعاد  ي 
ألفت  أستاذة  دور  ألعب  فقالت:  الهوى«  »بحر  مرحية  دورها 

مدرسة الزراعة وهي ا تفقه شيئا عن الزراعة.
كوميدية،  عروض  تقديم  عى  دأب  النابلي  هاي  العرض  مخرج 
قبل  عرض  من  أكر  بعمل  قمت  قال:  وتجاربه،  أعاله  سابقة  وعن 
أما  البلد«،  و»هزه وسط  الدنيا«  قد  »شباب  التجربة كمرحية  تلك 

»ربع رومي«  يشارك حاليا ي مسلسل  فهو  أعاله كممثل  بخصوص 
فؤاد  وبيومي  وإدوارد  خاطر  النجم مصطفى  مع  التوي  معتز  إخراج 
امفرية  والعصابة  وشوقية  جارد،  البودي  »جو«  دور  فاخر ي  وهالة 
ويلعب  امرغني  وضياء  صالح  سعيد  والراحل  الجداوي  رجاء  بطولة 
معتز  إخراج  يد«  و»خفة  الطباخ  سعيد  شخصية  النابلي  هاي  فيه 
فيه  ويجسد  ثروت  ومحمد  سام  ومحمد  فؤاد  بيومي  بطولة  التوي 
شخصية »كارتر« صاحب شقة ي إحدى العقارات ويرغب ي تأجرها.

له طابعا خاصا جدا ميزه وهو  إن  النابلي  يقول  العرض  وعن هذا 
التجانس والرابط ووضوح الهدف.

نوال سمر قالت إنه رغم مشاركتها ي الكثر من اأعال مثل حوش 
وي  العميان،  وقمر  وانتصار  وعبور  والحال  وملقط  وسلقط  بديعة 
وقانون  يوما،   ٣٠ نور  طاقة  جهنم،  حجر  الروحي،  اأب  الدراما: 
طابع  له  »توحيدة«  فيه  ودورها  العرض  هذا  أن  إا  وغرها،  عمر 
هي  فتوحيدة  رائع  إنساي  مزيج  الدور  أضافت:  بحت،  كوميدي 
اأخت الصغرى معتصم التي ضحت بعمرها وسعادتها ورفضت عدة 
انشغل والداها عنهم بسبب ظروف  الذي  أخيها  أبناء  عرسان لري 
كخادمة  العيشة  تلك  عى  الناقمة  بن  امختلطة  الحالة  هذه  الحياة، 
عاتقها،  عى  البيت  مسئولية  أخيها  زوجة  لرك  ورفضها  أخيها  ببيت 
اأحاسيس  من  رائع  مزيج  وأبنائه..  وزوجته  أخيها  عى  عطفها  وبن 
هاي  امخرج  به  يتميز  الذي  الكوميدي  بالطابع  امقدمة  امختلطة 
الكاست  هذا  ومع  معه  بالعمل  سعيدة  وأنا  تابعت:  النابلي. 

امتناغم.

متابعة: شياء ربيع

21 [ بروفة]

الجمهور.. أن نسعد  نحاول  ناصر سيف: 
تائه وأقدم شخصية مدرس 
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22 [[

كال الدين حسن

بقيادة  الفرقة  ممثي  القوي  والحضور  امري  امرح  ظروف 
أرف عبد الباقي.

وإن نظرنا عن كثب نجد أن أهم عامل ي إنجاح وانتشار فرقة 
مرح مر، هو وصولها للجمهور عر وسيلة سهلة امنال، وا 
القنوات  تتطلب عناء من الجمهور بالذهاب إى امرح، وهي 
الفضائية التي يرت مشاهدة امرح ي أماكن بعيدة ماما عن 
فلسفة امشاهدة امرحية، كا يوضح الجدول رقم )2( أماكن 

مشاهدة امرحيات. 
تلك  وكانت  مرحية،  حركة  هناك  لو  يتخيل  أن  وللقارئ 
العروض تقدم فقط عى خشبة امرح ي دور عرض مرحية، 
الصعوبة  من  كان  أنه  أظن  تلفزيوي،  نقل  أو  تسجيل  دون 
الشديدة أن تلقى تلك العروض نفس القدرة من النجاح،، لكن 
ي ظل حالة الركود امرحي وابتعاد نجوم السينا والدراما عن 
مجال  ي  بااستثار  امخاطرة  ي  امنتجن  رغبة  وعدم  امرح 
من  الفرق  هذه  مشاهدة  كانت  القليل،  الربح  حيث  امرح 

خال الفضائيات.
إعامية  وسيلة  وأي  امرح  بن  امقارنة  مكن  ا  أنه  صحيح 
كسبيل  التلفزيون  استخدام  من  مانع  م  امرح  أن  إا  أخرى، 
جمهور  أمام  عرضها  بعد  لكن  امرح،  بفن  الكثرين  لعريف 
امرح،  غياب  مع  لكن  امتوقع،  النجاح  ونيلها  عرض  دور  ي 
التلفزيون وسيلته  الذي أصبحت شاشات  أيضا،،  الجمهور  غاب 
ا  حتى  امرحية،  اأعال  شبه  مشاهدة  ي  الوقت  لتمضية 
يتكبد مشقة الذهاب إى امسارح التي أصبحت مجهولة امكان 

بالنسبة لبعض الجمهور.
مجال  ي  أجريت  التي  العلمية  الدراسات  كل  أثبتت  ولقد 
لتلك  امشاهدة  نسب  ارتفاع  والتلفزيون،  الفضائية  القنوات 
ااستخدام  مدى  أيضا  ناحظ  كا  امراهقن،  قبل  من  القنوات 
لعر  وصلنا  بعدما  خاصة  لإنرنت  امراهقن  من  الكثيف 
اإنرنت فائق الرعة، اأمر الذي من شأنه جعل امراهقن أكر 
قابلية لتلقي العروض امرحية الكوميدية التي تبث من خال 

جدول رقم 2

جدول رقم 1

تعريف طبقات الشعب للمرح من خال الرامج النقدية التي 
كانت تتناول بعض العروض امرحية، أو من خال عرض هذه 
امرحيات  يعرض  كان  ما  أغلب  وأن  شاشته،  عى  امرحيات 
الربوية  بالقيم  تهتم  كانت  التي  آنذاك،  الشائعة  الكوميدية 
عر  للمرح  الجمهور  مشاهدة  زادت  هنا  من  اإضحاك،  قبل 

الشاشات الصغرة”.
مر  مرح  فرقة  وظهرت  الحال  تغر  حتى  اأمر  واستمر 
أربع سنوات  نجاح عى مدار  ما حققته من  أحد  ينكر  التي ا 
عى  مر”  “تياترو  مسمى  تحت  بدايتها  منذ  وذلك  ونصف، 
مر”  “مرح  الحاي  امسمى  تحت  تحولهم  ثم  الحياة،  قناة 
الفرق  من  غرهم  دفع  الذي  اأمر  مر،  ي  ي  أم  قناة  عى 
م  لكنهم  نفسه،  النهج  عى  بالسر  نفسه  النجاح  عن  للبحث 
وبغض  الفرق،  هذه  اختفت  ما  ورعان  ذاته،  النجاح  يحققوا 
الشكل  هذا  نصيب  من  كانت  التي  اانتقادات  عن  النظر 
بسبب  والفنانن،  النقاد  من  كثر  اعراض  اقى  الذي  امرحي 
اأفكار، ي حن وجد دعا من بعضهم  النص وسطحية  ضعف 
دام  غياب  بعد  أخرى  مرة  الفنية  الساحة  عى  امرح  إعادته 
ظل  وي  عرية،  موضوعات  تناوله  مع  خاصة  طويلة  لفرة 

عى  تعرض  التي  أي  الفضائيات،  مسارح  تأثر  هنا  امقصود 
الربية  نشاط  عى  مر،  مرح  مثل  الفضائيات،  شاشات 
امرحية أو امرح امدري، وقد يسأل البعض مالهذا امرح 

وامرح امدري؟ 
من امعروف أن عشق امرح يتولد من عشق امشاهدة وكلا 
النص،  من  بداية  عناره  ي  وثريا  جادا  اموجود  امرح  كان 
امشاهدة،  وتقاليد  السينوغراي،  الفني  واإطار  باأداء،  مرورا 
للمشاهد،  والجاي  الفني  التذوق  تنمية  عى  ساعد  كلا 
واإقناع،  للتعبر  كوسيلة  به  وااقتناع  امرح  حب  وأكسبه 
يراه،  ما  يتوحد  ما  رعان  اموهبة  نفسه  ي  يجد  من  وبالتاي 
مارس  ثم  ومن  يعشقه،  الذي  امرحي  الفنان  حذو  ويحتذي 

امرح عن قناعة وجدية.
منذ  التعليمة،  امؤسسات  داخل  امرح  أتاح  آخر،  جانب  من 
أن وضع لبناته اأوى امرحي الكبر زي طليات ي الثاثينات 
ي  خاصة  التاميذ  أمام  الفرص  من  الكثر  اماي،  القرن  من 
ومارسوه  امرح،  هو  ما  ويفهموا  ليتعلموا  الثانوية،  امرحلة 
امرح  عالقة  من  تختارهم  الوزارة  كانت  نخبة  أيدي  عى 
آنذاك، وإنني أفتخر بأن الفنان فاخر فاخر أخرج لنا ي مدرسة 
منتخب  بأن  أفخر  كا   ،1957 عام  الثانوية  إساعيل  الخديو 
امنطقة الجنوبية آنذاك كان يضم سعيد صالح، وسعيد طرابيك، 
ي  نجوما  أصبحوا  ممن  وغرهم  امحسن،  عبد  الدين  محيي 
امرح امري بعد ذلك، والذين رفت مزاملتهم، وغرهم من 
امرح،  وأثروا  مدارس مر،  امرح ي  تعلموا  الذين  الفنانن 
خصوصا مع بدايات الستينات وظهور الفرق التلفزيونية العر 
يراها  أن  بعد  أعالها  وعارضا  لها  مموا  التلفزيون  كان  التي 

الجمهور عى خشبة امرح أوا.
امرح  بأن  ااعتقاد  ساد  أن  بعد  اآن  الوضع  اختلف  وطبعا 
اميء  هو  امشاهدين،  يجذب  الذي  الجيد  النص  وأن  للرفيه، 
اأداء  وأن  اأخاقية،  غر  والتلميحات  األفاظ  من  بالبذيء 

يعتمد عى العفوية والتهريج وحركات الجسد امبتذلة.
للسائد  تبعا  امرحية  اأعال  مشاهدة  دوافع  اختلفت  لذلك 
من الفهم لطبيعة امرح، وبالتاي الدوافع للمشاركة ي نشاط 
امشاركة  رغبات   )1( رقم  الجدول  يوضح  كا  امدري،  امرح 
للرفيه  وسيلة  امرح  أصبح  نرى،  وكا  امدري،  امرح  ي 
هذا  ي  كان  وإن  الدراي،  اليوم  ملل  من  والتخلص  والتسلية، 
العلم،  إى  نلجأ  أن  أفضل  أنني  إا  امصداقية،  من  الكثر  الرأي 
يدور  ما  لنعرف  الجدول،  عنها هذا  اقتبسنا  التي  الدراسة  وإى 

من حولنا.
الخطيب،  عاء  محمد  للباحث  اماجستر  درجة  لنيل  رسالة  ي 
عى  طبقها  التي  طنطا،  بجامعة  الربية  بكلية  امساعد  امدرس 
عينة من تاميذ امدارس الثانوية محافظة طنطا، ممن يشركون 

ي نشاط امرح امدري، والرسالة بعنوان:
امرحي  للنشاط  الثانوية  امرحلة  طاب  مارسة  بن  “العاقة 
امدري ومشاهدة مرحيات القنوات الفضائية”، يقول الباحث 
ي  هاما  دورا  لعب  التلفزيون  أن  فيه  ا شك  “ما  البحث:  أو 

الفضائیات مسارح 
المدرسي والمسرح 

نوافذ

%كأسباب المشاركة

27673,8يساعدني على التسلية والترفية

15541,4يعطيني فرصة للتعبير عن الرأي  

14238يعرفني على زماء جدد

17647,1يعودني على ااعتماد على النفس

24264,7للتخلص من ملل اليوم الدراسي 

14839,6حبي ي امسرح منذ الصغر

10327,5لشغل أوقات فراغي

8121,7أكون مع زمائي ي النشاط 

30,8يعطيني معلومات جديدة

1326354,5امجموع 

%كاأماكن

32590,5البيت

113,1امقهى

236,4عند أقاربي

359100امجموع

جدول رقم 2



  
ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

[

05 فبراير 2018 25 يونيو 2018العدد 545 العدد 565

23 [[

اإنرنت.
الفضائية  القنوات  مرحيات  امشاهدين  وغر  امشاهدين  نسبة 

جدول رقم )3(
اأسبوع جدول  الفضائية ي  القنوات  معدل مشاهدة مرحيات 
قد  الذين  امدارس  طاب  امراهقن  هؤاء  ضمن  ومن   )4( رقم 
امراهقن،  من  غرهم  عن  العروض  بتلك  تأثًرا  أكر  يكونون 
لتلك  مشاهدتهم  حول  أجريت  علمية  دراسة  تثبته  الذي  اأمر 
مرتفع،  أكر من %98 معدل مشاهدة  إى  تصل  إما  امرحيات 
من  استخداما  اأعى  امشاهدة  وسيلة  أن  الدراسة  أظهرت  كا 

طاب امدارس هي القنوات الفضائية.
حياة  ي  تأثر  امشاهدة  لتلك  هو: هل  اآن  املح  السؤال  ولكن 
هؤاء الطاب؟ واإجابة طبعا بنعم، فقد أثبتت الدراسة الحالية 
الفضائية،  القنوات  امراهقن مرحيات  أنه كلا زادت مشاهدة 
كلا كان له معدل مارسة ورغبة ي امشاركة أعى من غره من 

أصحاب مستويات امشاهدة امنخفض.
 حجم مشاهدة مرحيات القنوات الفضائية جدول رقم )5(

طاب  عى  إيجاي  تأثر  له  كان  امرحي  الشكل  هذا  أن  أي   
دفعهم  حيث  الدراسة،  عينة  أو  الدراسة  ي  امشاركن  امدارس 
للمشاركة ي النشاط امرحي، أو زاد من حاسهم تجاه النشاط 
فالطاب  امرحي،  النشاط  ي  مشركن  اأصل  ي  كانوا  حالة  ي 
مقتطفات  تذكر  دامو  أنهم  نجد  امرحي  النشاط  خال حصص 
القفشات واللزمات الحوارية، من العروض امرحية التي تعرض 

عى القنوات الفضائية خاصة مرح مر.
لكن حتى لو كانت تلك العروض عاما من عوامل دفع الطاب 
امرحيات  لتلك  أن  إا  امدري،  امرحي  النشاط  ي  للمشاركة 
العمرية  امراحل  خصائص  مراعاتها  عدم  أبرزها،  سلبيات  أيضا 
وألفاظ  إيحاءات  العروض  هذه  ي  نجد  ما  فكثرا  للمشاهدين، 
متناول  ي  اليوم  أصبحت  وأنها  خاصة  اأعار،  بعض  تناسب  ا 

الجميع، ومن السهل مشاهدتها ومتابعتها من الجميع.
وإن   )6( رقم  الفضائيةجدول  القنوات  متابعة مرحيات  وسائل 
يشكل خطورة وسلبية من  العمرية  بامراحل  ااهتام  كان عدم 
ي  التوازن  وعدم  السطحية  فإن  واأخاقية،  الربوية  الناحية 
الثقاي  التشكيل  بالغة عى  العرض امرحي لها خطورة  عنار 
ينصب  العروض  اعتاد  فنجد  للمرح،  الفني  وتذوقه  للطالب 
عى اممثل وقدرته عى اارتجال واأداء امبالغ فيه، ويبتعد عن 
اأمثل،  ااستخدام  امرحي  اأداء  فنيات  واستخدام  النص  قوة 
اممثلن  من  مجموعة  إا  هو  ما  الغالب  ي  العرض  أن  فناحظ 
الديكور  قطع  مثل  ويقفون  امرح  خشبة  عى  يدخلون  الذين 

الفكر،  سطحية  جدا،  الضعيفة  النص  جمل  يقولون  أماكنهم  ي 
تدور  ما  غالبا  التي  ارتجال  الزوائد ي صورة  من  الكثر  تتخللها 
حول تعليقات مكررة، مثل السخرية من اأبعاد الجسمية لبعض 

اممثلن.
حقا إن الفضائيات تعرض أحيانا مرحيات من الراث امرحي 
وفنية  فكرية  قيمة  لها  كان  التي  والثانينات،  السبعينات  من 
أحيانا، إا أن نسبة مشاهدتها اليوم أقل بالنسبة إى امرحيات 
امشاهد يعمل عقله  التي يقدمها مرح مر، والتي ا تجعل 
للتسلية  تدفع  التي  النكات  يقدم مجموعة من  يقدم، فا  فيا 

ومضية الوقت.
امفضلة  الفضائية  القنوات  ي  تعرض  التي  امرحيات  بعض 

ونسبة امشاهدةجدول رقم )7(.
بشكل  لهم  يقدم  ما  امراهقن  من  للطاب  نجد  م  وهكذا، 

اأمر  الفضائيات،  ي  تعرض  التي  امرحيات  من  وجدي  جيد 

أثر عى مستوى وعيهم بفن امرح بشكل عام وأهدافه  الذي 

بشكل خاص، لذلك توي الدراسة، برورة تقييم ما يقدم من 

اأعال الفنية امرحية، وبالقدر نفسه نهتم به مراعاة ااهتام 

الوعي  عى  بالسلب  تؤثر  التي  امرحية،  الفنية  بالعنار 

امرحيات  تلك  كانت  فإن  للطالب،  والسوي  الصحيح  امرحي 

البداية  قادرة عى جذب الطاب مشاهدتها، فأها بها، لكن ي 

لقاءات  وفنيا، ويصاحب عرضها  وتربويا  أخاقيا  تقنن  أن  يجب 

نقدية تحليلية، مع كبار النقاد امرحين، لزيادة الفائدة.

نوافذ

جدول رقم 5جدول رقم 4جدول رقم 3

جدول رقم 7

جدول رقم6

مشاهدة مسرحيات 
%كالقنوات الفضائية

35998,1يشاهد

71,9ا يشاهد

366100امجموع

%كحجم المشاهدة 

349,4منخفض 

29782,8متوسط

287,8مرتفع

359100امجموع 

%كالوسيلة
25571,1التلفزيون 

7721,4الكومبيوتر

277,5باستخدام اموبيل

359100امجموع 

%كعدد المسرحيات

24367,7مسرحية واحدة

8122,6مسرحيتان

185,0ثاث مسرحيات

174,7أكثر من ثاث مسرحيات

359100امجموع

%كاسم المسرحية%كاسم المسرحية

127777,2- مسرح مصر
  20- أعزائي امشاهدين مفيش 

مشكلة خالص
51,4

41,1  21- عش امجانن15442,9  2- العيال كبرت

41,1  22- على الرصيف12033,4   3- مدرسة امشاغبن

30,8  23- حكيم عيون11331,5  4- الزعيم

30,8  24- جوم الضحك7821,7  5- الواد سيد الشغال

20,6  25- كارمن5715,9 6- تياترو مصر

2620,6  - مرسي عاوز كرسي308,4  7- اجوكر

20,6  27- وش السعد257,0  8- كده أوكيه

20,6 28  - شارع محمد على226,1  9- تخاريف

20,6  29- ماما أمريكا215,8  10- شاهد ماشفش حاجة 

20,6 30- حزمني يا143,9  11- ريا وسكينة

20,6  31- آابندا133,6 12- سك على بناتك

20,6  32- سيدتي اجميلة92,5  13- هالة حبيبتي

20,6 33  - ثاثي ضوضاء امسرح92,5  14- سكة السامة

20,6  34- الهمجي82,2  15- امتزوجون

10,3 35 - علشان خاطر عيونك82,2  16- وجهة نظر

10,3  36- دو ري مي فاصوليا71,9  17- لعبة الست

10,3 37  - أخويا هايص وأنا ايص61,7 18 عفروتو

61,7 19 يوميات ونيس واحفاده

%كالمجموع
1019283.8



    [

ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

25 يونيو 2018العدد 565

24نوافذ [

سيد إساعيل

تشتمل  أن  يجوز  ا  أي  الرية،  صفة  وتحمل  وسياي  وزاري 
هذه امخاطبات عى كلات أو عبارات تحمل أكر من معنى!!

فأول  امتنقلة(!!  )امسارح  عبارة  أيضا عى  ينطبق  اأمر  وهذا 
فكرة  إن  حيث  كويتية؛  غر  مرحية  وثائق  ي  بها  أسمع  مرة 
ي  كتبها  عندما  طليات،  بزي  تختص  عربيا،  امتنقلة  امسارح 
الكويت  ي  امرح  لتطوير  مقرحاته  ضمن   – رسمية  مذكرة 
وعرفه  امتنقل(،  امعدي  )امرح  اسم  عى مروعه  وأطلق   –
ي  يقام  بحيث  تصميمه  سيجري  امذكور  وامرح   ...« قائا: 
تجري  سيارات  ي  يحمل  ثم  وقت،  أقر  ي  ويطوى  مكان  أي 
باإخراج  الخاصة  الفنية  اإمكانيات  بأهم  وفائه  مع  هذا  نقله، 
امرحي. وبهذا امرح مكن إقامة حفات مثيلية خارج دولة 
الكويت وي اإمارات العربية التي م تنشئ بعد دورا للتمثيل«.

صديقي  من  طلبت  العبارة  هذه  أمام  بالحرة  شعرت  وعندما 
للفرق  »بالنسبة  ي:  فقال  تفسرها،  عبازة  محمد  الدكتور 
الباد ي فضاءات  تقدم عروضا داخل  الشعبية كانت  امرحية 
أنه  حري؛  من  زاد  التفسر  وهذا  مسارح«.  وليست  مختلفة 
مذكورة  والعبارة  مسارح!  وليست  فرقا  امقصود  أن  عى  أكد 
الفرق  أن  كا  فرقا!  وليست  مسارح  بأنها  رسمي  خطاب  ي 
امرحية الشعبية التونسية – ي هذه الفرة – م تكن أهم من 
الفرقة الوطنية أو القومية أو امحرفة للدولة، والتي تحتاج إى 
التونسية  الجمهورية  تقوم  إن  امعقول  غر  من  أن  كا  خبر!! 
ي هذه الفرة بإحضار خبر مرحي من أجل التخطيط لنهضة 
مرحية واإراف عليها من أجل الفرق امرحية الشعبية التي 

ُتقدم عروضها ي الفضاءات وليست ي امسارح!
العكي  التفكر  فإن  امنطقي،  التفسر  هذا  من  الرغم  وعى 
بنتائج مهمة؛ معنى: ماذا لو أخذنا بوجهة  من اممكن أن يأي 
التونسية  الحكومة  أن  وفرضنا  عبازة،  محمد  الدكتور  نظر 
الجوالة  الشعبية  للفرق  مرحية  نهضة  إحداث  بالفعل  أرادت 
هذا  وثائق  وأن  سيا  ا  الفرة،  هذه  ي  تونس  ي  اموجودة 
اموضوع غر مكتملة بن يدي، ورما باحث توني يحصل عى 
امقدم،  الصادق  كتابات  ي  يجدها  أو  تونس،  ي  الوثائق  بقية 
أو يجدها ي حكاوي  القدامى،  أو ي مذكرات بعض امرحين 
وقصص امرحين من كبار السن.. إلخ، ماذا يحدث لو وجدنا 
للفرق  مرحية  نهضة  تقيم  أن  أرادت  تونس  بأن  يثبت  ما 
الجوالة وامتنقلة، والتي كانت تقدم أعالها  الشعبية امرحية 

ي الفضاءات؟؟ سؤال يحتاج إى جهود الباحثن ي تونس!

ي  امتحدة  العربية  الجمهورية  سفارة  كتاب  برفق  والواردة 
بهذا   1962 سنة  أغسطس   7 بتاريخ  ري   351 رقم  تونس 
الرأي.  عليه  يستقر  ما  واإفادة  بالنظر  التفضل  رجاء  الشأن. 

وتفضلوا بقبول فائق ااحرام. ]توقيع[ وكيل الخارجية”.
هذا  ي  وثيقة  أهم  ُتعّد  الخطاب،  لهذا  امرفقة  وامذكرة 
الجمهورية  إى سفارة  امقدم  الصادق  كاتبها هو  اموضوع، أن 
بتونس يوم 6/ 8/ 1962، وهذا نصها: »تهدي  امتحدة  العربية 
تحياتها  أطيب  التونسية  الخارجية  للشؤون  الدولة  كتابة 
وباإشارة  تونس،  ي  امتحدة  العربية  الجمهورية  سفارة  إى 
)موز(  يوليو   18 بتاريخ   9  /4  /1 ملف   236 رقم  مذكرتها  إى 
العري  الخبر  انتداب  بروط  موافاتها  بشأن   1962 سنة 
فتوح  اأستاذ  مهمة  أن  بإفادتها  تترف  امرح،  شؤون  ي 
واموسيقى  امرح  فنون  ترشيحه مؤسسة  قبلت  الذي  نشاطي 
حركة  عى  اإراف  ي  تنحر  امتحدة  العربية  بالجمهورية 
جانب  إى  وله  التونسية  بالجمهورية  امتنقلة  الشعبية  امسارح 
التمثيل  مدرسة  ي  ومحارات  دروس  بإلقاء  يستفيد  أن  ذلك 
امادية  الضانات  بخصوص  أما  التونسية.  الوطنية  اإذاعة  وي 
التي سيتمتع بها اأستاذ فتوح نشاطي فإن التعاقد معه يكون 
 150 يتجاوز  ا  مرتب  التجديد  إمكان  مع  كاملة  سنة  عى 
وإيابا ورخصة شهر مع تسديد  وله معلوم سفره قدوما  دينارا 
الفرصة  هذه  الخارجية  للشؤون  الدولة  كتابة  وتنتهز  امرتب. 
لتعرب لسفارة الجمهورية العربية امتحدة من جديد عن فائق 

احرامها وعظيم تقديرها.
والحقيقة(: الحلم  )بن 

سنتوقف قليا أمام بعض العبارات التي وردت ي هذه امذكرة، 
امرح!!  شؤون  ي  العري  بالخبر  نشاطي  فتوح  وصف  ومنها 
ي  امرحية  رموزها  وقيمة  مر  مكانة  يعكس  وصف  وهذا 
من  يتخذ  الحاي  الجيل  لعل   – الستينات  فرة   – الفرة  هذه 
رموز الستينات نراسا لهم، ومصباحا ينر لهم طريق امستقبل!!

تونس؛  ي  نشاطي  فتوح  مهمة  ي  فتتمثل  الثانية،  العبارة  أما 
بوصفه خبرا عربيا مرحيا، وهي )اإراف عى حركة امسارح 
غريبة  العبارة  التونسية(!! وهذه  بالجمهورية  امتنقلة  الشعبية 
بامسارح  ُيسمى  ما  وجود  عن  أقرأ  م  إنني  حيث  وعجيبة؛ 
التونسية ي هذه الفرة؛ إا إذا كان امقصود بها فرق  الشعبية 
ا  عليها،  )مسارح(  اسم  إطاق  يجوز  ا  الفرق  وهذه  الهواة، 
سيا وأن العبارة واردة ي خطابات رسمية وعى أعى مستوى 

تونس  ي  والزماء  اأصدقاء  دفع  هذه؛  مقالتي  ي  الهدف 
تساؤاي  عن  واإجابة  قصور،  من  بها  ما  استكال  الحبيبة 
مرحلة  أهم  والتوثيقية  التاريخية  الرؤية  وضوح  أجل  من 
كشفي  إى  باإضافة  هذا  التوني!  امرح  تاريخ  مراحل  من 
التوني  امرح  عاقة  عن  قبل  من  ُتنر  م  رية  وثائق  عن 
بامرح امري ي أوائل ستينات القرن اماي، وهي وثائق م 

يسمع بها أحد من قبل.. حسب ظني!
المقدم(: )الصادق 

أهم فرة تاريخية مرحية مرّت عى تونس، كانت امرحلة التي 
بدأت ي أوائل ستينات القرن اماي، وهي فرة بناء الجمهورية 
برزت  وفيها  الفرني،  ااحتال  من  ااستقال  بعد  التونسية 
أساء وطنية مهمة أسهمت ي مجاات كثرة من أجل اارتقاء 
 1914 امقدم  )الصادق  الشهر  السياي  كان  ومنهم  بالدولة، 
أهمها  من  كان  سياسية،  مناصب  عدة  توى  الذي   ،)1993  -

منصب )كتابة الدولة للشؤون الخارجية التونسية(.
هذا السياي الشهر وجد - ي ديسمر 1961 - أن تونس تحتاج 
لارتقاء  الحكومة  تطلعات  مع  تتناسب   - مرحية  نهضة  إى 
تحتاج  النهضة  وهذه   - التونسية  الجمهورية  ي  النواحي  بكل 
إى خبر مرحي من خارج تونس ليضع التخطيط السليم لها، 
خراء  هناك  يكن  م  الفرة  هذه  وي  تنفيذها.  عى  واإراف 
وخرتها  ومكانتها  تاريخها  بحكم  مر،  ي  إا  عرب  مرحيون 
التعامل  ي  سابقة  تجربة  لتونس  وأن  سيا  ا  امجال،  هذا  ي 
الذي عمل  أمثال زي طليات،  مع خراء امرح من امرين 
يستطيع  وا  اماي،  القرن  خمسينات  منتصف  ي  تونس  ي 
ي  كان  أنه  تونس؛  ي  أخرى  مرة  التجربة  تكرار  طليات 

الكويت ي هذه الفرة!!
المسرحي(: )الخبر 

الوثائق  بعض  أن   – رية  وثائق  من  يدي  بن  ما  خال  من 
تحمل كلمة )ري( - أقول إن مراسات كثرة مت بن الصادق 
مع  وتحديدا   - القومي  واإرشاد  الثقافة  وزارة  وبن  امقدم 
الدكتور عي الراعي رئيس مجلس إدارة امؤسسة امرية العامة 
لفنون امرح واموسيقى – حول اختيار الخبر امرحي امري 
تونس  ي  امرحية  للنهضة  التخطيط  بوضع  سُيكلف  الذي 
)فتوح  امخرج  الفنان  عى  اختيارهم  ووقع  عليها،  واإراف 
خطاب  بإرسال  امرية  الثقافة  وزارة  وكيل  فقام  نشاطي(. 
عليه  فردت  اأمور،  بعض  عن  يستفر  التونسية  الخارجية  إى 
الخارجية بخطاب يحمل كلمة )ري(، وعنوانه )روط التعاقد 

مع خبر امرح العري اأستاذ فتوح نشاطي(، جاء فيه اآي:
إى  إشارة  القومي.  واإرشاد  الثقافة  وزارة  وكيل  “السيد 
التي  الروط  بخصوص   1961  /12  /2 امؤرخ  سيادتكم  كتاب 
التي  وامدة  امرتب  تونس من حيث  تقدمها حكومة جمهورية 
بأن  أترف  بتونس،  للعمل  امرح  أحد خراء  إعارة  تستغرقها 
للشؤون  الدولة  كتابة  مذكرة  هذا صورة  رفق  لسيادتكم  أبعث 
 1962 سنة  أغسطس   6 بتاريخ   2685 رقم  التونسية  الخارجية 

سرية  وثائق 
1962 عام  التونسي  بالمسرح  للنهوض 
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صديقي  مع  تواصلت  اأمر،  هذا  حول  النقاش  أغلق  أن  وقبل 
يسمع  م  إنه  ي  وأكد   - أخرى  مرة   – عبازة  محمد  الدكتور 
أو مروعا  كانت حلا  لعلها  تونس، وقال  الشعبية ي  بامسارح 
م ُينفذ عى أرض الواقع! وبناء عى هذا ااحتال، أقول: ماذا لو 
الورق  أو مروعا عى  الشعبية( ي تونس حلا  )امسارح  كانت 

فقط عام 1962، أم يحن الوقت أن يصبح الحلم حقيقة؟!
مصري(: مدرس  )أول 

وصفها  كا  تونس،  ي  نشاطي  فتوح  الخبر  مهمة  إى  بالعودة 
الصادق امقدم: أنه بجانب اإراف عى حركة امسارح الشعبية 
مدرسة  ي  ومحارات  دروس  بإلقاء  يستفيد  »أن  له  امتنقلة، 
فتوح  أصبح  الوقت،  هذا  ي  حدث  لو  اأمر  وهذا  التمثيل«. 
امحارات  وإلقاء  بالتدريس  يقوم  أول مرحي مري  نشاطي 
ي مدرسة التمثيل بتونس. ولعل القارئ سيتعجب من قوي هذا؛ 
أنه يتناقض مع ما هو معروف بأن زي طليات هو من أسس 
معهد التمثيل ي تونس وقام بالتدريس فيه!! ولُحسن الحظ أن 
أجد دليا واضحا  إنني م  امقالة، أقول:  أثر ي هذه  اأمر  هذا 
– أو مرجعا موثقا – يثبت أن زي طليات أنشأ امعهد امرحي 
ي تونس، أو قام بالتدريس فيه، بل ما وجدته ينفي ذلك ماما!! 
)قراءة ي  كتاي  لكم من  أنقلها  فقرة،  الشأن  كتبت ي هذا  وقد 

تاريخ امرح الكويتي من خال وثائق غر منشورة( الصادر ي 
الكويت عام 2015، قلت فيها اآي:

“كل ما وجدته يدل أن جهود زي طليات – بالنسبة للمعهد ي 
لهذا  النظرية  امخططات  تقديم  أو  امقرحات،  تتعّد  - م  تونس 
امعهد! أي م تكن جهودا كبرة كالجهود التي بذلها طليات ي 
ومثال  الكويت!  ي  أو  القاهرة،  ي  العري  التمثيل  معهد  إنشاء 
ما وجدته؛ كلمة لزي طليات نرتها جريدة )القاهرة( بتاريخ 
تحت   - التونسية  القومية  الفرقة  إنشائه  بعد   –  1955  /1  /17
قيام  فيها:  قال  تونس(،  ي  امرح  قواعد  يري  )مري  عنوان 
امرح  بناء  ي  الزاوية  حجر  يعتر  التونسية  القومية  الفرقة 
التوني الحديث، إذ يفتح أبواب ااحراف للهواة أول مرة، كا 
يؤلف امجال الحيوي لخريجي )مدرسة التمثيل التونسية(، التي 
 ،1950 عام  التونسية  التعليم  إدارة  مع  اأول  أساسها  وضعت 
وألقيت  امرية(،  )الفرقة  مع  مرة  أول  تونس  جئت  حينا 
امدرسة  وهذه  امدرسة....  هذه  إنشاء  وجوب  ي  محارات 
)حسن  السيد  هو  معروف  أديب  بإدارة   1951 عام  منذ  تعمل 
الزمري(. وهذا القول يثبت أن زي طليات م يقم بإنشاء أول 
محارات  ألقى  بل   - ُيقال  كا   – تونس  ي  للتمثيل  مدرسة 
نظرية فقط عام 1950، اقرح فيها إنشاء هذه امدرسة! كا أن 

افتتاح هذه امدرسة تم ي عام 1951؛ أثناء وجود زي طليات 
ي القاهرة!! وهناك دليل آخر، وهو تسجيل صوي لزي طليات، 
ووكيل  امراقب  مع  تقابلت  تونس،  ي  عمي  أثناء  فيه:  قال 
ي  التمثيل  معهد  إنشاء  عليه  واقرحت  كيتي(،  )مسيو  الوزارة 
وم  اموسيقى!  إليه  وأضافوا  امعهد  إنشاء  تم  وبالفعل  تونس! 

أقم بالتدريس ي هذا امعهد”.
المهمة(: من  يتنصل  )الخبر 

وبناء عى ما بن أيدينا من وثائق مرية ي هذا الشأن، وجدت 
أرسله  )ري(،  أهمية  تحت   1962  /10  /6 ي  مؤرخا  خطابا 
امرية  امؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس   - الراعي  عى  الدكتور 
العامة لفنون امرح واموسيقى بوزارة الثقافة واإرشاد القومي 
الخارجية  وزارة  من  إلينا  “ورد  نصه:  هذا  نشاطي،  فتوح  إى   –
لتنفيذ  معكم  التعاقد  بشأن روط  طيه  صورته  امرفق  الكتاب 
الخاص بإعارتكم لحكومة تونس لوضع برنامج للنهوض  ااقراح 
وموافاتنا  عاجلة  بصفة  اموضوع  دراسة  رجاء  بها.  بامرح 
وتفضلوا  للمسؤولن.  إباغه  امقرح  العمل  ي  اأخر  برأيكم 

بقبول فائق ااحرام”.
الشأن؛  هذا  ي  مفقودة  مراسات  وجود  يثبت  الخطاب  هذا 
فتوح  من  أرادت  تونس  أن  إى  يشر  الخطاب  هذا  إن  حيث 
للنهوض  برنامجا  يضع  أن  مرحيا  عربيا  خبرا  بوصفه  نشاطي؛ 
اإراف  وهي  السابقة  امهمة  تحديد  دون  تونس،  ي  بامرح 
ي  محارات  إلقاء  أو  امتنقلة  الشعبية  امسارح  حركة  عى 
النهضة امرحية  برنامج  التمثيل واإذاعة!! ولعل وضع  مدرسة 
وشاملة  عامة  عبارة  إنها  أو  الراعي،  د.عي  اجتهاد  من  كان 

للمهمة بكافة تفاصيلها!!
عي  الدكتور  إى  خطابا  نشاطي  فتوح  أرسل  قليلة،  أيام  بعد 
السيد  »حرة  اآي:  فيه  قال   ،1962  /  10  /  18 ي  الراعي 
الدكتور عي الراعي رئيس مجلس إدارة امؤسسة امرية العامة 
لفنون امرح واموسيقى. تحية وإجاا وبعد: ردا عى خطابكم 
هناك  بامرح  للنهوض  تونس  لحكومة  بإعاري  الخاص  الكريم 
وذلك مدة سنة قابلة للتجديد. أترف بإخباركم أن مرض السكر 
الطويلة،  امدة  هذه  مثل  بلدي  عن  بالتغيب  ي  يسمح  يعد  م 
وإي عى استعداد لتمضية ثاثة أشهر بتونس العزيزة )من يونيو 
اثنتن  أو  مرحية  خالها  أخرج  أغسطس(  نهاية  إى  )حزيران( 
يتفق عليها قبل سفري من مر بالروط امادية التي عرضتها 
الحكومة التونسية زائد نفقات السكن والطعام والتنقات داخل 

تونس. وتفضلوا يا سيدي الدكتور بقبول فائق ااحرام«.
فتوح  اختيار  أن  مهذبة؛  بصورة  للمهمة  رفضا  كان  الرد  هذا 
كان  حيث  وليلة؛  يوم  بن  يحدث  وم  فجائيا  يكن  م  نشاطي 
تقول  كا  البداية  منذ  وموافقته  رغبته  عى  بناء  ترشيحه 
الوثائق!! كا أن مرض السكر م يظهر فجأة بالنسبة للخبر، بل 
كان مريضا به من قبل ذلك بسنوات، كا أن اإعارة مدة سنة 
الحقيقي  السبب  ما  إذن  أشهر!!  ثاثة  تكن  وم  للتجديد  قابلة 

وراء هذا الرفض؟!
البديل؟؟(: )الخبر 

أحد  يجده  وقد  السؤال،  هذا  عى  إجابة  أجد  م  إنني  الحقيقة 
الباحثن ي تونس مستقبا!! ولكن ما يهمني هو سؤال آخر: من 
نشاطي  فتوح  كان  إذا  أوضح:  الخبر؟ ومعنى  لهذا  البديل  كان 
هو  فمن  بامهمة،  يقم  م  معينة  أسباب  أو  العرض،  هذا  رفض 
بامهمة  وقام  تونس،  إى  سافر  الذي  العري  امرحي  الخبر 
امطلوبة، ووضع تخطيطا لنهضة امرح ي تونس؟!! بكل أسف 
وإن  يجدها غري،  السؤال، وقد  تجيب عى هذا  وثيقة  أجد  م 
لهذا  منطقية  إجابة  هناك  ذلك  ورغم  وجودها!  ي  أشك  كنت 
تضع  أن  أرادت  عندما  التونسية،  الجمهورية  إن  تقول:  السؤال، 
تخطيطا لنهضة مرحية تونسية ي أوائل ستينات القرن اماي، 
الفنان امخرج فتوح  العرب امرحين سوى  الخراء  م تجد من 
نشاطي، الذي م يقبل بامهمة لسبب أو آخر، ما جعلها تبحث 
امري  امرحي  الخبر  هذا  عن  بديا  تجد  فلم  البديل،  عن 
سوى خبر آخر نجح ي مهمته نجاحا كبرا، وصنع لتونس مجدا 
مرحيا كبرا.. إنه الفنان الوطني التوني.. )عي بن عياد( الذي 
توى إدارة فرقة بلدية تونس عام 1963، والذي عى يديه بدأت 
تونس نهضة مرحية ما أظن خبرا مرحيا، كان سيحققها مثلا 

حققها عي بن عياد.
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يوسف رمضان عبيد

يكون أداة للتمثيل عى خشبة امرح والذي يشكل الحوار فيه 
تأخذ  منسجمة  متسلسلة  حوادث  ذات  رواية  ي  امهم  القسم 
الواحدة بعنق اأخرى حتى تبلغ شدة تأزمها او  فيها الحوادث 
انفراجها ي العقدة التي يعقبها الحل وبالحل تنتهي الرواية نقول 
ااداب  بتأثر  العري  اأدب  إى  الشعر دخل  من  النوع  هذا  ان 
الذي حدث ي  ااحتكاك  بعد  بااوربن  العرب  الغربية واتصال 
التفكر  نواحي  عى  ااطاع  حمل  وقد  الحديثة،  النهضة  فجر 
الغري العرب عى ان يتجهوا إى معالجة امواضع التي يفتقر إليها 
العرب  أدباء  من  جاعة  قامت  ما  فرعان  ومجتمعهم  ادبهم 
وخصوصاً السوريون منهم فنظموا ي امرحية وكانت امآي هي 
الغالبة ي هذه امرحيات وأول ما ظهر من امرحيات الشعرية 
1856-( اليازجي  خليل  ااستاذ  مآي  هي  العري  اادب  ي 
1889( )امعروفة بامروءة والوفاء( وهي مأساة طويلة يتجاوز 
حوادثها  اقتبس  أن  بعد  الشاعر  نظمها  بيتاً،  ألفي  أبياتها  عدد 
القدماء. وم  العرب  الجاهي من قصة معروفة عند  اادب  من 
يقتر هذا النشاط عى اليازجي واما نشط كثر من السورين 

تعنيه هذه  الذي  قد  امرح،  وما  ) الشعري(  إى  إضافة  أهمية 
ي  امرح  الشعر  حقاً،  أي  هل  هي  إضافة  هل  اإضافة،  أو 
ي  أنها  أم  عليه  للمرح،  أي  زائدة  مضافة  حالة  الشعري  هو 

 هذا النوع من                                        
امرح حالة موازية ورما ملغية للكثر من أدوات امرح   2
امعتادة،  ومضيفة أدواتها سواًء  للمثل أو امخرج أو السينوغراي 
 أو امؤلف أو امعّد،  أي  أننا هنا لسنا أمام امرح ما هو عليه، 
 وما هو مرح،  بل أمام حالة خاصة من امرح،  فخافاً  للفهم 
السائد للمرح الشعري،  القائم أساساً  عى اللغة  يصبح امرح 
التي  يقوم  امفاهيم  بل عى  بحّد  ذاته  الشعر  قاماً  ا عى  هنا 
عليها الشعر ويشتغل بها، امرحية الشعرية من مولدات العر 
الحديث دخلت إليه بعد حملة نابليون عى مر وذلك أن فن 
اا ي وقت متأخر، فلم يشاهد  العرب  التمثيل م يرعرع عند 
الشعر العري مرحاً مثل عليه أدواره وم تكن عند العرب دور 
للتمثيل ا ي العر الجاهي وا ي عهد الخلفاء وا عند ااموين 
الذي  والشعر  امظلمة،  الفرة  انقشاع عر  حتى  العباسين  وا 

بامرح  اهتاما  مر  شعراء  اهم  من  عبدالصبور  صاح 
والدراما.. رغم أنه من الشعراء اافذا ى الشعر الحديث، اا أن 
اتجاهه  للخواطر من هنا كان  نزوعه لأفعال غلب عى نزوعه 
وشخصيات  احداثا  يخدم  مرحيا  شعرا  يكتب  فلم  للمرح.. 
الفعل  اصل  الشعرى  البناء  فيه  يشكل  شعريا  مرحا  صاغ  بل 
الشاعر..  روح  ى  الدرامية  الكتابة  لعنار  معالجة  ى  الدرامى 
شديدة  الحوار  ولغة  العنف  شديدة  واافعال  واقعه  فامكان 
والفهم  والروحية  الجالية  القيم  بطاقات  والتعبر  العمق 
فالصوفية  امعارف  اصول  من  اموضوع  لخلفيات  العميق 
بكامل  امعارف  اصول  من  هى  وامتباينة  امتنوعة  ومفاهمها 
واستخدام  واالغاز  والرميز  واارشاد  الواية  من  اصطاحاتها 

مفردات الواقع كوعاء لظهور امعاى الكلية الشاملة .

الشعرية المسرحية  تعريف 
جميع  عى  تحتوي  وهي  التأثر،  الواسعة  اادب  فنون  من  فن 
العنار الفنية التي يجب توافرها ي الرواية النرية من عرض، 
وعقدة؛ وحل، ولكن الحوار وهو الكام الذي يقع من اشخاص 
التي  الرواية  مادة  يعتر  والذي  امرح  خشبة  عى  الرواية 
يختلف  اموضوع،  ويعالج  القصة  حوادث  تعرض  طريقها  عن 
أن  نراً.  الثانية  يكون ي  اأوى شعراً  فبينا يكون ي  ااثنن  ي 
ذلك  اأساي  هاجسها  وكان  تكونت  اإغريق  لدى  امرحية 
الشعور الديني والوجداي ي عبادة اإله ديونيسوس إله الخمر 
ويقال أنهم تعلموا اسمه ي فرة احقة للفرة التي عرفوا فيها 
القبائل  طريق  عن  جاء  أنه  يقال  حيث  اأخرى،  اآلهة  أساء 
نصف اإغريقية بآسيا الصغرى، ويشر الطابع الوجداي لطقوس 
ديونيسوس إى هذا اأصل اآسيوين وما يدل عى هذا الطابع 
)امزهر(  منها  ألقاب،  عدة  من  حمله  ما  لديونيسوس  الريفي 
يوقظ  الربيع  فصل  ي  وكونه  و)اليانع(،  و)امورق(  و)امثمر( 
اأرض من سباتها الشتوي العميق، ويبعث فيها القوة والدفء 
ومخرع  الكروم  إله  اأّول  ـ  امقام  ي  ًـ  أيضا  وكونه  والحركة، 
النبيذ فقد قدسه البر ووضعوه ي مصاف أكر القوى الخرة؛ 
امخلص   ( لقب  عليه  فخلعوا  وامتاعب،  اأم  من  خلصهم  أنه 

من كل الهموم) 1 (

تاريخية نبذة 
أيقاعية  أو  لغوية  وليَد  حالة  الشعري  ليس  امرح  رما  يكون 
عن  ناتجة  شعورية  حالة  أيضاً  وأساساً  وليد  هو  بحتة،  بل 
) النشوة(  والتقّلب بن الفرح والحزن،  وامرح واأم الذي  تبعثه 
هنا  أيضاً  من  ) ديونيسوس( ،  ورما  منشدي  ي  نفوس  الخمر 
الشعري،  ومنه  الحقيقي  للمرح  اأصل  إى  العودة  نستطيع 
الناتجة عن  امرح  توضيح مامح هذا  إى  ندخل  أن  نستطيع 
لها،  ومكّوناً  ) النشوة(  عامة  من  أساساً،  تأخذ  فلسفية  حالة 
حول  نسأل  أن  حقاً  علينا  ذلك  أردنا  وإن   أساسياً  ي  فهمها. 

العربى  اأدب  فى  الشعرية  المسرحية   
نموذجا عبدالصبور  صاح   
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ي معالجة امرحية الشعرية وان كان ذلك ي فرات متفاوتة وقد 
كر صدور هذه امرحيات بعد انتهاء الحرب العامية اأوى كان 
من أهمها مرحية أصدرها ااستاذ الشاعر سعيد عقل وأساها 
)بنت يفتاح( ثم الراجيديا الشعرية التي أصدرها ااستاذ الدكتور 
عي نار ي حلب وأساها)سلوى( ثم أصدر ااستاذ الشاعر عمر 
امحكمة  عليها  أيضاً مرحية شعرية-ويطلق  ابو ريشة ي حلب 
الساترية - وأساها محاكمة الشعراء. ومن يقرأ هذه امرحيات 
وا  والرومانتيكية  الكاسيكية  بن  مزج  أنها  وهلة  أول  ياحظ 
ترسم مذهباً معيناً من امذاهب اادبية الحديثة فأكرها ليس له 

طابع مستقل بن مذاهب اأدب.]2[                 

الشعرى للمسرح  الذهى  العصر 
من1890  فرنسا  ي  الشعري  للمرح  الذهبي  العر  بدأ 
ذلك  عماق  كان  بأنه  روستان  إدموند  وصف  ومكن  إى1910، 
برجراك)1897(  الشعرية”سرانودي  مأساته  ي  خاصة  العر 
إليوت امرح  إنجلرا بعث ت. س.  الصغر)1900(، وي  والنر 
كتب  وقد   1934 الصخرة  مرحية  بكتابته  جديداً  بعثاً  الشعري 
بعض  لبناء  الترعات  جمع  وهو  خري  لغرض  امرحية  هذه 
حاول  وقد  القدمة،  اليونانية  امأساة  أساليب  مستوحيا  الكنائس 
امأساة  وروح  امرسل  الشعر  بن  يجمع  أن  اأخرى  ي مرحياته 
اأدب  ي  الشعرية  للمرحية  اأوى  امحاولة  وكانت  اليونانية. 
العري عى يد خليل اليازجي ي مرحية) امروءة والوفاء( التي 
ظهرت عام 1876 ومثلت عى مرح بروت 1888، وكانت أحاثا 
واضح  عري  لون  ذات  وهي  الحرة  ملك  النعان  زمن  ي  تدور 

صورت بعض امثل التي ميزت العرب عن سواهم ) 3 (
3  وي النهضة الحديثة أدخل أحمد شوقي الشعر امرحي بعد 
إنهاء بعثته إى فرنسا، وبعد عودته من منفاه بأسبانيا بعد الحرب، 
وأخذ  القر،  ي  الرسمية  الحياة  وترك  وفنه  شعره  إى  خلص  إذ 
يغني عواطفه القومية، وألف ي الشعر امرحي ست مرحيات 
“مرع  وهي:  الوطنية،  العواطف  تصور  منها  ثاث  مآس،  كلها 
كليوباترة” و “قمبيز” و “عي بك الكبر” وثاث صورت العواطف 
أمرة  و”  “عنرة”  ليى”و  “مجنون  وهي:  اإسامية؛  العربية 
اأندلس”.وجاء بعد شوقي الشاعر عزيز أباظة الذي اتخذ شوقي 
النمط  الدر” ومن  : “شجرة  الوطني  النمط  فألف من  له،  إماماً 
العري” قيس ولبنى” و” العباسة” و” النار”و” غروب اأندلس” 
واستمد بعض مرحياته من اأساطر، فألف مرحية “شهريار” 
التطور  ومن  عره،  واقع  من  الخريف  أوراق  مرحية  واستمد 
الذي طرأ عى الشعر امرحي، اللجوء إى الشعر امرسل ي كتابة 
امرحية، ورائد هذه امحاولة: محمد فريد أبو حديد، فقد كتب 
مرحية” ميسون الغجرية” ي قالب الشعر امرسل، أما التجربة 
الثانية ي هذا امجال فكانت مرحية”أخناتون” ونفرتيتي للشاعر 
فألف  ذلك،  بعد  امحاوات  هذه  واستمرت  باكثر،  أحمد  عي 

الشاعر صاح عبد الصبور مرحية “ الحاّج” وليى وامجنون .

والمسرح الشعر  في  والزمان  المكان 
عنران  وها  مكان  وفنون  زمان  فنون  عى  امرح  يقوم 
عما  منها  نبدع  أن  نستطيع  فكيف  التوحيد،  عى  يستعصيان 
فنياً متكاما؟ فالزمن امرحي محدد بالحدث امرحي، وامكان 
محدد بامحدث امرحي أو الفاعل أو الشخوص، وكل هذا يتجه 
ا  ولكنها  ذهنية  أو  نفسية  أو  واقعية  درامية  حالة  باتجاه خلق 
تخرج عن الحالة)الدرامية/الردية( ي مقابل حالة أخرى يتمثل 
فيها الشعر، وهي الحالة) التفسرية / الشعرية( فالدراما حدث، 
بينا الشعر تفسر أو انطباع شعوري حول هذا الحدث، ولذلك 
ا  معه  الشعر  بتعامل  امكان  مع  يتعامل  الشعري  امرح  فإن 
وامادية  الفعلية  القيمة  والزمان  امكان  فيفقد  امرح،  بتعامل 
الزمان وامكان  الذي يضفي عى  الشعر  بانطباع  لها، وينطبعان 

يونسكو  أوجن  سئل  تفسرية.  تأويلية  قيمة  أو  عاطفية،  قيمة 
الوظيفة  فأجاب)إن  امرح  دور  عن  الفرني  امرح  الكاتب 
امعنى  هذا  ي   ( وأضاف:  مرحاً(  يكون  أن  للمرح  الوحيدة 
يعد امرح لعبة عظيمة، هو عمل حّر، يجب عى امرء أن يجد 
العام  تعتمد عى)  لغة  بل  الواقعية،  لغة  ليست  لغة حية،  فيه 
الرائع(  الخراي  العام  عى)  تعتمد  يتسم  الذي  الرائع(  الخراي 
الحلم  بأنه)تقمص اأحام والخياات( وما ذلك  ويصف امرح 
سوى فقدان القيمة امادية للزمان وامكان، وتضخم تلك القيمة 

التأويلية لها.
القيم  كذلك  تختفي  وامكان،  للزمان  امادية  القيم  وباختفاء 
والشخصيات،  الدرامي  الرد  أي  وامحدث،  للحدث  امادية 
الحديثة،  الشعرية  امرحية  ي  واأحداث  الشخوص  فتصبح 
غر ملزمة ما هي ملزمة به ي امرح؛ أنها ليست نتاج الحالة 
الدرامية الردية بل الحالة) التفسرية/ الشعرية( أي الحلم كا 

قال يونسكو، وكا يفعل هو ي مرحه العبثي.)4(

الصبور عبد  صاح  الحاج  مأساة  مسرحية 
نكسة  قبل  ونرها  امرحية  هذه  اللصبور  عبد  صاح  كتب 
1967م حينا افتقد الصفوة أو النخبة الرائدة، يقول ي حوار له 
: “ي رأيي أن كل مجتمع ابد له من”نخبة” تقوده، وتزرع فيه 
السلوك  من  متقدمة  عادات  بسلوكها  وتعوده  الجديدة،  القيم 
لنخبة  طويلة  لفرة  العري  مجتمعنا  خضع  وقد  والترف. 
امفكرين الذين علموه احرام العدالة والحرية والتفكر العلمي. 
الدكتور طه حسن  كان  عرفناها ي صبانا   4 التي   الفرة  ففي 
والعقاد وسامه موى وهيكل وغرهم هم نخبة امجتمع وقد 
ولكنهم   0 امختلفة  اأحزاب  داخل  السياسية  مواقعهم  نختلف 
الدمقراطية  أفقا سياسيا واجتاعيا يتحدث عن  جميعا يكونون 
والتفكر امنظم، ورع طريقها للمجتمع0 وقد سقطت قيادة 
مقامها  تقوم  أن  امظنون  وكان  الحديث،  عرنا  ي  امثقفن 
إا  تقوم  ا  الجديدة  القيادة  هذه  ولكن  التكنوقراطين.  قيادة 
ي مجتمع صناعي متقدم. وهنا سقط مجتمعنا ي فراغ، حاولت 
العشائرية السياسية استغاله ومأه ولكن من ذلك كله كان منا 
باهظا . ولست ي مجال الزهو بالنفس، ولكن أريد أن أقول إي 
قلبي  يونيو 1967م، ووضعت يدي عى  قبل 5  كله  رأيت ذلك 
هذا هو ر  ولعل  قلبي،  انفطر  الواقعة  وقعت  فلا  منه  خوفا 

حزي وكآبتي

الحاج المحورية  الشخصية  عن  نبذة 
مصلوباَ  الحاج  هو  فها  بذروتها،  الحاج  مأساة  مرحية  تبدأ 
اموت  يتعانق  حيث  تقليدى  صليب  عى  ا  شجرة  جذع  عى 
مع الحياة . وعنوان هذا القسم من امرحية هو )) الكلمة (( 
ومر بعض امتسكعن، تاجر، وفاح، وواعظ، وى بادة متناهية 
فالتاجر  امصلوب،  الشيخ  هذا  عن  بينهم  فيا  حواراَ  يديرون 
يريد أن يعرف قصته حتى يحكيها لزوجته ى امساء حن يعود، 
ى  التقوى  تعميق  فريد  الواعظ  أما  بطبعه،  فضوى  والفاح 
خطبة  ى  يلقيها  وعرة  موعظة  عن  يبحث  فراه  الخلق  قلوب 
امشهد  هذا  إن   . امصادفة  بطريق  أتت  وإن  حتى  الجمعة، 
مصلوباً  موت  الحاج  آن  ا  نراه،  ما  أول  وهو  مشاعرنا  يصدم 
وإما أنه موت غريباَ، حتى عن من يفرض أنه قتل من أجلهم، 
فيه،  اعزاء  موتاً  ويصر  اإستشهادى،  معناه  يفقد  اموت  فهذا 
حتى وإن سانده إمان باأتحاد اوالحلول . وتدخل مجموعة من 
الناس، فتسأل امجموعة اأوى عن الشيخ امصلوب فيقولون انه 
أحد الفقراء .... ونحن القتلة، رغم أنهم فقرء وهم ما بن قراد 
وحداد وحجام وخادم ى حام وبيطار. وليس بينهم جاد ، لقد 
يكشف  وشابا،  الفقر صغرا  من  وعاى  فقرة،  نشأة  الحاج  نشأ 

عن ذلك قوله ي أثناء محاكمته :

الحاج : أََنا َرُجُلُ ِمْن ِغَاِر امََواَى، َفِقُر اأُرومِة وامَْنَبِت
 َفا َحَسِبي َيْنتَمي للَسَاِء، وَا رََفعْتِني َلَها َثْرَوي
 ُوِلْدُت كآاَِف َمْن ُيولدوَن بآاَِف أياِم َهَذا الُوجوْد

 أَن َفَقَرا ِبَذاِت مَساٍء َسَعى َنْحَو ِحْضِن َفَقِرْه
 وأَْطفأ ِفيه َمرَارة أّياِمِه الَقاِسَيْه ) 5 (

ولهذا فإن الحاج يرى الر كل الر ي الفقر، وكأَن العام إذا 
خا من الفقر سيخلو من الر، وهذا ما نلمحه ي حوار دار بينه 

وبن الشبي:
الشبي : َماَذا َتْعنِى بالَرِ ؟

الحاج : َفْقُر الُفُقرَاْء
 ُجوُع الَجْوَعى

وكان من امفرض أن يثور بالفقراء ومن خالهم، لكن الشاعر   5
اختار طريقا آخر لهذا البطل امتمرد، امتضخم الذات، فقد جعل 
من  التغير  وليكون  ليخاطبهم،  الصفوة  من  ناسا  يختار  بطله 
الحاج كبطل متمرد ظل يتحرك ي دوائر منعزلة  خالهم، لكن 
له، ليحدث  الفقراء  الشعب  أفراد  الشعب وم يستغل حب  عن 
ثورة بهم بل كان يريد التغيرمن خال الصفوة، ولهذا فإن الفقراء 
هم الذين يشاركون ي مؤامرة محاكمته َرَغَباً أو رََهباً، ويحكمون 
الفقراء  من  فيها  ُيْطلُب  بالقتل من خال محاكمة صورية  عليه 
خلع  ليست ي  الحقيقية  الحاج  مأساة  إن  قالوه،  ما  يقولوا  أن 
الخرقة، أو ي امناداة امثاَلية باإصاح ااجتاعي، بل ي كونه ثائرا 
م ينظر إى امجتمع نظرة واقعية، وم ير ي الفقر والرور التي 
لغضبه هو،  بل  لتثويرهم،  دافعا  كل جانب  بالفقراء من  تحيط 
وخلع الخرقة من أجلهم وهذا وحده ا يكفي. لقد كان استدعاء 
صاح عبد الصبور شخصية الحاج “ناجحا، وموفقا للغاية فهو م 
يستدعه” لي متدح بسالته ي راعه مع الظلم والتعصب وضيق 
اأفق وقمع الحريات، بل لي يذم امواقف القمعية وااستبدادية 
التي مارستها السلطة، ليس فقط ي عر الحاج ولكن عر كل 
هو  الهدف  أن  والحقيقة  عرنا،  إى  امتداداً  العربية  العصور 
فيه  السلطان  واستبداد  هذا،  عرنا  مظام  عن  القناع”  “كشف 
باإنسان، ومصادرة حريته وحقه ي أن يختار موقفه من الحياة 

واأشياء

الخاتمة
ينل  م  أنه  العري  الشعري  امرح  لواقع  متتبع  لكل  يتبن 
مغيباً  العري،وظل  وطننا  ي  والبحث  الدراسة  من  وافراً  حظاً 
أو  لغياب  وذلك  طويلة،  لسنوات  والتحليل  النقاش  عن 
اأمية  العومة،وغاات  فضاءات  إى  الشعري  امرح  تغييب 
يزيد،  أو  قرن  ربع  من  أكر  العري  الوعي  الثقافية،وغيابات 
ي  الهائلة  والجزر  امد  حالة  نتابع  ونحن  إذن  نقول  أن  مكننا 
اإخفاق،وإن  إى  انتهى  الشعري  الدرامي  الحراك  امنطقة،إن 
اليازجي  خليل  بدأها  التي  الدرامي  التأصيل  حركات 
منتصف  ي  القاهرة  ي  ثم  بروت  واأمل(ي  مرحية)الوفاء 
دراما  تعرفه  الذي  الحاد  الجزر  حالة  تشهد  عر  التاسع  القرن 
من  العودة  منا  يحتاج  ما  اليوم،وهو  العري  الشعري  امرح 

جديد-إى البدايات،الحراك اأول من التأصيل إى التغير«)6 (

المراجع
1 - فن الشعر -ارسطو-ص12

الشعري..  مرح  “امرح   .)2007-01-13( سلان  مهدي   -  2
التقّلبات”. مدونة الشاعر مهدي سلان. 

3 - حرب )12-04-2006(. “ظهور امرحية الشعرية ي اادب 
فايز   - اادبية  وامذاهب  الدراما   4- ومنتديات  شبكة  العري”. 

ترحيني-ص62 .
5 - مرحية مأساة الحاج صاح عبدالصبور

اأزمة   – العرى  الشعرى  امرح  ااسام،  سيف  محمد   6-  
وامستقبل – ص 82

الشعب ولم يستغله منعزلة عن 
التحرك فى دوائر  اختار  الحاج كبطل متمرد 
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محمد غباي

مابسها، ثم قامت بتحطيم كأس بيدها امجردة، ما الحق بها 
نجمة  لرسم  حادة  حاقة  شفرة  استخدمت  كا  اأذى،  بعض 
وهي  بسوط،  جسدها  تجلد  أخذت  ثم  بطنها،  عى  خاسية 
راكعة تحت اللوحة التي م تكتمل، وأخذت بالنزف والجلد معا 
أمام الجمهور مدة تزيد عى الساعة، ما دفع بعض امتفرجن 
الذين م يتحملوا تعذيبها لذاتها، إى الصعود إى الخشبة وحمل 
ليوقفوا  نفسه  الوقت  وي  عذاباتها،  بذلك  لينهوا  بعيدا،  الفنانة 

العرض امغرق ي القسوة.
من  الغريب  النموذج  هذا  تحليل  عى  ليشته  فير  اعتمدت 
ي  أساي  تطبيقي  كنموذج  استخدمته  كا  امرحية،  العروض 
ي  أخذت  للعرض  تحليلها  عى  وبناء  للكتاب.  السبعة  الفصول 
تأسيس نظريتها الفلسفية، التي تعتمد ي جوهرها عى تحليل 

جاليات اأداء بأشكالها وأنواعها امختلفة.
أكدت امؤلفة ي أكر من موضع ي الفصل اأول عى أنه منذ 
بدايات ستينات القرن العرين، اتجه الفنانون والكتاب والنقاد 
بن  التقليدية  الحدود  إزالة  محاولة  إى  والفاسفة  والباحثون 
»منعطف  أسمته  منعطف  ي  الدخول  إى  اميل  وظهر  الفنون، 
أو  اموسيقى  أو  التشكيلية  الفنون  مجال  ي  سواء  العرض«، 
اأدب أو امرح، واتجه الفن إى محاوات إراك الجميع من 
عارضن ومتفرجن ي العملية الفنية، ما أدى إى تغير جذري 
ي شكل وهوية جاليات العروض امقدمة، التي تغرت بشكل 
ي  نوعية  نقلة  أحدثت  التي  الجوهرية  النقطة  وتكمن  حاسم، 
شكل العروض امرحية، ي اعتاد مشاركة كل الذوات امبدعة 
عى  جذري  تغير  إى  أدى  ما  الفنية،  العملية  ي  وامتلقية 
مستوى اإبداع والتلقي. وعليه، فإنه أصبح من الصعب تطبيق 
نظريات علم الجال التقليدية عى العروض الحديثة ما فرض 
الحاجة إى تطوير نظرية جالية جديدة، تتناسب مع اأشكال 

الجديدة للعرض.
الفلسفية  امصادر  الكتاب  مؤلفة  استعرضت  الثاي  الفصل  وي 
بن  امقارنة  طريق  عن  صكتها،  التي  الجديدة  للمصطلحات 
مفهوم العرض ومفهوم اأداء، مستعينة بأساء فاسفة لغة مثل 
)جون أوسن( من جامعة هارفورد، واستشهدت مقوات هامة 

من محاراته عن مفهوم اأداء، التي يقول فيها:
جديدة  كلمة  إنها  اأداء،  كلمة  معنى  تعرف  أن  أهل  »أنت 
وقبيحة ورما ا تعني الكثر، وعى كل حال فامميز هنا هو أنها 

ا تعطي أبعادا عميقة«. )الرجمة العربية(.
قدم  الذي  كرامر(  )سيبيل  مقوات  إى  أيضا  استندت  كا 

ااتجاه الضدي لنظرية أوسن حن قال:
يثر  امفاهيم  تحديد  معاير  امرتبط  والتعقد  الحساسية  »إن 
التقييم  عى  قدرتها  عدم  مع  امؤكدة،  غر  الروط  من  عددا 

الذي يرتبط بالحياه الواقعية«. )الرجمة العربية(.
ي  الواضح  التغير  أن  إى  الفصل  هذا  ي  أيضا  امؤلفة  وأشارت 
مجال تركيز البحث العلمي وتجاهل سات اأداء الثقاي، الذي 
ظهر ي أواخر القرن اماي، جعل النقاد يعتمدون عى مفهوم 
والحقائق  الواقع  لتحليل  ومستقل،  أكر  بشكل  امرجعي  اإطار 
التقليدي،  النص  موذج  خارج  تقع  التي  امحتملة،  أو  القامة 
ي  النظر  إعادة  الروري  من  أصبح  لذا  واقعيا،  بعدا  منحه 

مفهوم اأداء.
وتريحات  آراء  الفصل  هذا  ي  امؤلفة  رصدت  فقد  وعليه، 
)باتلر(  مثل  امرحي  العرض  ي  والباحثن  النقاد  من  الكثر 
تكمن  القضية  أن  عن  وكلمته  و)هرمان(  اأداء،  عن  ومفهومه 
ي العرض، و)ألفريد كارا( ومقولته عن أن الخشبة امرحية ا 

مكن أن تبلغ كالها إا إذا أسهم اأدب ي خلق مضمونها.
خال  من  أنه  ارتأت  امؤلفة  أن  إى  الفصل  هذا  ي  ونخلص 

وعودي  تعلمي..  »اذهي..  المقدمة: 
بيي  لقاء  آخر  كان  هكذا  لتعلمينا«.. 
 - شحاتة  حازم  الناقد  وصديقي  وأستاذي 
فيشر  إيريكا  على  دلي  الذي   - الله  رحمه 
المعاصرة  النقدية  واتجاهاتها  ليشته 
.)5. ص  الكتاب،  )مقدمة  والمبتكرة 
لكتاب  تقديمها  المرجمة  تبدأ  هكذا 
النقد  مجال  في  خاصة  مكانة  يحتل 
وأمريكا  أوروبا  في  المعاصر  المسرحي 
نوعية  نقلة  يمثل  إذ  الحالي،  الوقت  في 
الحديث،  النقد  ومدارس  منهجیات  في 
مرجعا  وأصبح  لغات،  تسع  من  أكر  ترجم 
العالم  وأكاديمیات  جامعات  في  أساسیا 
والمسرح. النقد  بعلوم  تعي  الي 

وكيفيا،  كميا  الكتاب  تحليل  إى  امقدمة  ي  امرجمة  عمدت 
ركزت عى  كا  الجديدة،  الفلسفية  أفكاره  وطرح  أغواره  لفتح 
اأمانية، بسبب جدة  إى  العربية  الكتاب من  ترجمة  صعوبات 
الجديدة  والفلسفية  العلمية  امصطلحات  ودقة  البحث،  مجال 

التي صكتها امؤلفة بعناية شديدة، لبلورة نظريتها النقدية.
عن مؤلفه الكتاب تقول د. مهدي:

إيريكا فير ليشته أستاذة الدراسات امرحية بالجامعة الحرة 
ترأست  حيث  أمانيا،  ي  امناصب  من  الكثر  شغلت  برلن، 
وكذلك  و1996   1991 عامي  بن  ما  للمرح  اأمانية  الجمعية 
وهي   1999 إى   1995 من  الفرة  ي  للمرح  الدوي  ااتحاد 
ولها  اآن،  إى   2002 عام  منذ  العرض(  )ثقافات  رئيس مروع 
النقد  مجال  ي  امهمة  والتنظرية  النقدية  امؤلفات  من  الكثر 

امرحي.

الكتاب: عن 
طرحت  التي  الهامة،  امقدمة  عدا  فصول  سبعة  عى  يحتوي 
اللغوية  الناحية  من  الكتاب  لحيثيات  رؤيتها  امرجمة  فيها 

والفلسفية.
ويبدأ  اأداء«،  جاليات  »تأسيس  هو  اأول  الفصل  عنوان 
الفصل باستعراض امؤلفة لحادثة مرحية مثرة لاهتام، حيث 
تحت  عرضا  إبراموفيتش  مارينا  اليوغسافية  الفنانة  قدمت 
جميع  من  اممثلة  بتحرر  العرض  بدأ  توماس(.  )شفاه  عنوان 

العرض«  جمال  علم  في  نظرية   - اأداء  »جمالیات 
كتاب في  قراءة 

ليشته فيشر  إيريكا  تأليف: 
مهدي مروة  د.  وتقديم:  ترجمة 

الديب ناهد  أ.د.  مراجعة: 
القاهرة،   – للرجمة  القومي  المركز  عن  صادر 

2012

الواضح فى مجال  التغير 
العلمى وتجاهل  البحث 

الثقافى عاد  اأداء  سمات 
العلمية لأطر  بالنقاد 
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إقرار  مكن  والباحثن  النقاد  بآراء  وااستشهاد  الكثرة  التحليات 
بعيدا عن ظال  وذلك  لأداء،  لتطوير جاليات جديدة  إمكانية 

جاليات العرض.
للعارضن  الجسدي  الحضور  “تزامن  الثالث  الفصل  وي 
وامتفرجن”، تحاول امؤلفة رصد جوهر اأداء، الذي ينشأ بفعل 
اآن(   – )هنا  ي  وامتفرجن  للعارضن  الجسدي  الحضور  تزامن 

العرض، معتمدة ي ذلك عى أربعة مفاهيم جوهرية هي:
 تبادل اأدوار

وقد عرفتها امرجمة ي تقدمها للكتاب عى أنها إشارة، وبوصفها 
عملية تحول للعاقة التقليدية، التي تبنى عى العارض وامتفرج، 
ومشاركة  اأدوار  تبادل  سؤال  عن  اإجابة  أن  عى  أيضا  وأكدت 
الوقت  وي  امعام،  واضحة  غر  زالت  ما  امرح  ي  الجمهور 
مدى  من  أهميته  وتنبعث  جدا،  هاما  يبدو  السؤال  فإن  نفسه 
الذات  عاقة  ي  والتأخر،  والتقديم  الحيوية،  العنار  تحفيز 
كل  بن  امتبادل  التأثر  أي  وامتفرجن،  العارضن  بن  واموضوع 
الجهات الفاعلة من خال ترفاتهم وسلوكياتهم وردود أفعالهم 

امنعكسة.

الجماعة  
ما  لجاعة  إنشاء  أو  تأسيس  أنه  عى  امعنى  تعريف  هنا  ويتم 
لهم  الجسدي  الحضور  خال  من  وامتفرجن،  العارضن  من 
الذاتية  التغذية  »حلقة  توليد  ي  ماما  مؤثرة  عملية  وهي  معا، 
السياسية  الجاليات  بن  الرابط  فيها  يظهر  التي  امرتدة«، 

وااجتاعية.
بأن  أقر فيه  الذي  امؤلفة بقول )جورج فوكس(،  كا استشهدت 
ا  واحد  كائن  أصلهم  ي  والصالة..  الخشبة  وامتفرجن..  الاعبن 

مكن تقسيمه، أنهم مثلون معا وحدة واحدة.

التامس  
الكاتبة هنا ي هذا الفصل بأن الحضور الجسدي للعارضن  تنوه 
الطرفن، ما يعطي  أفراد  الجاعة من  أساسا إنشاء  وامتفرجن 
نفس  داخل  امتفرجن  وأحد  العارضن  أحد  بن  التامس  إمكانية 
الفعل  الزمانية، أي تزامن الحضور مع  اللحظة  أثناء  الفضاء، وي 
ااستفادة  مع  للجاعة،  رعية  يعطي  والعارضن،  امرحي 
بتنظيم الفضاء امرحي امصاحب، وهناك أمثلة كثرة نذكر منها 
)بوك( ي مرحية )حلم ليلة صيف( لشكسبر، الذي تامس فيها 

الاعب مع الجمهور بعد مونولوجه اأخر:
نكون  أن  لنا  كان  إذا  يدك..  أعطني  جميعا..  لكم  طيبة  »ليلة 

أصدقاء وعى روبن استعادة العدل«. )الرجمة العربية(.

المباشرة  
العرض  مركزية  بأنه  امبارة  معنى  الكاتبة  هنا  عرفت  وقد 
كا  والعارضن،  للمتفرجن  الجسدي  الحضور  حول  امرحي 
اإعامية  بامؤثرات  ااستعانة  مع  بامبارة  تسميته  مكن 
والتكرار للعروض، ما سيؤدي حتا إى خلق حالة من امبارة 
ي التوحد مع العروض، مستعينة برأي )أوساند( الذي أقر فيه 
ي  اموجودة  اأنواع  كل  من  العروض  تقديم  إعادة  انتشار  بأن 
ثقافتنا، أدى إى تقليل قيمة العرض الحي التي ا مكن تعويض 
امبارة  امشاهدة  أن  ي  تكون  والنتيجة  فيها.  الحسية  الخرة 
وكذلك  امرح،  ي  منه  مفروغ  أمر  للعارضن  الحية  لأجساد 
مشاركة الحضور الجسدي بينهم وامتفرجن، وهذا ما ا يتحقق 

ي حالة السينا والتلفزيون.
من  الفصول  أكر   - للادية«  اأداي  »التوليد  الرابع  الفصل  وي 
الناحية الكمية - ترصد فير ليشته التوليد اأداي للادية داخل 
التي  امادية،  العنار  من  عدد  عى  الوقوف  خال  من  العرض 
والفضاء  الجسدية  مثل  وشكله،  العرض  بنية  مجملها  ي  تكون 
من  الجوانب  هذه  كل  ترصد  فهي  وبالتاي  والزمن،  والصوت 

خال نواحيها امادية التي تظهر ي العرض امرحي.
امرتدة، وتؤكد  الذاتية  التغذية  امؤلفة تحليا لحلقة  وتستعرض 
ااستقبال فصل غر مفيد  اإنتاج وعملية  الفصل بن عملية  أن 
جاليات  استقرار  زعزعة  أيضا  يحوي  فإنه  وضمنيا  للعرض، 
زواله،  ورعة  العرض  مراوغة  مبدأ  من  انطاقا  الفني  العمل 
وهذا ما تطرحه أيضا ي سؤالها ي هذا الفصل عن كيف تتولد 
وتتشكل مادية اأداء ي العرض؟ وهل هذه امادية متوامة مع 

فكرة وجود العمل الفني أم ا؟
ويتمحور الفصل الخامس حول إشكالية “انبثاق امعنى”، حيث 
التأويل  لنظريات  الفصل عى عدم رفضها  امؤلفة ي هذا  تؤكد 
والتلقي ي مجملها، وتستطرد ي رح مناطق ااختاف وااتفاق 
معها، خاصة فيا يخص قضية إنشاء امعنى وتحليله من داخل 
العرض امرحي، عن طريق دراسة عاقة الدال وامدلول وعاقة 
عملية  داخل  امتفرج  توريط  إشكالية  إى  وصوا  باأثر،  امعنى 
توليد امعاي، باعتباره مشاركا فعاا ي العرض، الذي أدى بالطبع 

إى طرحها ي نهاية الفصل سؤاا هاما: هل مكن فهم العرض؟
حدثا«  بوصفه  »العرض  السادس  الفصل  ي  امؤلفة  وتحاول 
عى  الفصل  هذا  ي  عرجت  حيث  السابق،  للسؤال  إجابة  طرح 
ي  لتصل  حيا،  حدثا  باعتباره  امرحي  العرض  إشكالية  مناقشة 
لها  رسخ  التي  امتعارضة  الثنائيات  إسقاط  رورة  إى  النهاية 
الخالقة  التحول  حالة  عى  الوقوف  خال  من  الكاسيي،  النقد 
واستعانت  وامتفرجن،  بالعارضن  تلحق  التي  امرحي،  للعرض 
بامرح،  عملوا  من  أهم  من  أعال مرحي  بتحليل  ذلك  عى 
وهو )شيللر( الذي عرف امرح ي خطابه الشهر أمام الجمعية 
أنه مؤسسة أخاقية، مؤكدا  اانتخابية ي مانهايم، عى  اأمانية 
عى أن امرح هو أكر امؤسسات تعليا للحكمة بشكل عمي، 
مفتاح  هو  امرح  أن  ااجتاعية،  الحياة  هو  اأعظم  ودليلها 

معصوم لأجزاء الرية ي الروح البرية.
تصف  الكتاب،  من  واأخر  العام«  »سحر  السابع  الفصل  وي 
امؤلفة إيريكا فير – ليشته نتاج العرض عى أنه سحر العام، 
الحضور  تزامن  ي  بوضوح  العرض  خصوصية  تتجسد  حيث 
الجسدي للعارضن وامتفرجن، ما يفرز امادية وعمليات توليد 
التحول، معنى أن جاليات اأداء ا  أيضا عملية  امعنى، ويرز 
تهدف إى احتال موقع جاليات العرض أو استبدال النظريات 
امستقلة،  للنظريات  اإضافة  إى  تهدف  بل  اأخرى،  الجالية 
إى  لإضافة  امجال  وتفتح  الفني،  العمل  جاليات  يخص  فيا 

النظريات الجالية اموجودة فعليا.
العرض  عاقة  إى  اأخر  الفصل  ي  امؤلفة  تطرقت  فقد  وعليه، 
أساسية:  مفاهيم  ثاثة  تعريف  خال  من  والحياة،  بامجتمع 

الرؤية اإخراجية، والتجربة الجالية، وثنائية الفن والحياة.
الطبيعي  اامتداد  ليتشه  فير  نظرية  اعتبار  مكن  ثم  ومن 
لنظرية )ماكس هرمان(، التي طورتها ليتشه وبلورتها ي الكتاب 
لنصل  امختلفة،  امرحية  الدراسات  منظور  من  إليكم،  امقدم 
الجمهور  فيها  طالب  التي  الشهرة  بريشت(  )برتولد  مقولة 

بالبحث عن حلول للمشكات التي يراها عى خشبة امرح:
“أيها الجمهور امحرم، عليك أن تكتب بنفسك النهاية.. ا بد أن 
تكون نهاية جيدة، وا بد أن تكون هناك وسيلة لذلك.. وا بد.. 

وا بد.. وا بد”.



    [

ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

25 يونيو 2018العدد 565

30 ]نوافذ

وحبها  قلبها  طيبة  ورغم  الجمل(  بملك  )الشهرة  الجمل  محمد  عبده  ملك  القديرة  الفنانة 
شخصية  منها  جعلت  القاسية  الحادة  مامحها  فإن  والدعابة،  الفكاهة  بروح  وتمتعها  للجميع 
السينما  فنانات  أبرز  من  تعد  فهي  السينمائية،  باأفام  وخصوصا  الشر  أدوار  أداء  في  محورية 
ولعل  المشاهدين،  وجدان  في  انطبعت  الي  الشر  أدوار  أداء  في  لمعوا  الذين  المصرية 
جيدة  فنية  خامة  منها  جعلت  الثاقبة  الحادة  عينيها  ونظرات  قاسية  تبدو  الي  مامحها 
شديدة  بحرفية  تجسيدها  في  نجحت  الي  اأدوار  تلك  أداء  بتوظيفها  قاموا  الذين  للمخرجن 
بمامح  المنحوت  فوجهها  إليها،  النظر  بمجرد  يكرهها  أن  يمكن  المشاهد  جعلت  الي  للدرجة 
الثاقبة، وثغرها  نظراتها  تأثر  اللتان حددھما »الكحل« ضاعفوا من  الواسعتان  الشر، وعیناها 
باقتدار  الشریرة  المرأة  لتجسید أدوار  المواصفات أّهلت صاحبتها  الشر، كل تلك  المفعم بضحكات 

الماضي، القرن  وستینیات  خمسینیات  فرة  خال  المصریة،  السینما  في 

الجمل ملك 
الرثارة بمبة  خالي    

أفام:  ي  امؤثرة  الدرامية  الشخصيات  بعض  بأداء  تألقها  وكذلك  ومتوي«. 
عامة  وبصفة  وسكينة«.  »ريا  امسدود«،  »الطريق  »امستحيل«،  »امغنواي«، 
اللسان،  طويلة  الشعبية  امرأة  أدوار  مثيل  ي  الجمل  ملك  الفنانة  نجحت 
من  به  تتصف  ما  بكل  الخاطبة  الظل،  خفيفة  البلد  بنت  الريفية،  امرأة 
الطباع،  وعرة  القوية  الزوجة  شخصية  تجسيد  إى  باإضافة  وفهلوة،  حيوية 
وهي تقريبا الشخصيات التي قدمتها بنجاح من خال مشاركاتها التلفزيونية 
امختلفة ومن أهمها مسلسات: الضحية، الساقية، أم العروسة، أوراق الورد، 

عيلة الدوغري، القضية 80.
وقد توفيت عن عمر 53 عاما، ي 23 ديسمر 1982.

هذا ومكن تصنيف مساهاته الفنية طبقا للتابع الزمني واختاف القنوات 
الفنية كا يي:

السينمائية مشاركاتها  أوا: 
عى  ولكنها  القديرة،  الفنانة  لهذه  امطلقة  البطولة  فرصة  السينا  منح  م 
فيا  الثانوية  واأدوار  الرئيسة  اأدوار  بعض  بأداء  شاركت  ذلك  من  الرغم 
يقرب من ثاثن فيلا، وا مكننا أن ننى تألقها ي فيلم “الشموع السوداء« 
بفيلم  أو  القاتلة،  الريرة  امربية  »حكمت«  شخصية  خاله  جسدت  الذي 
مع  امتآمرة  الخاطبة  شخصية  جسدت  حيث  اأسطول  ي  يس«  »إساعيل 
)محمود  الزفر  عباس  امعلم  من  لتزويجها  صدقي(  )زينات  العروس  والدة 
حنفي  امعلم  ووالدها  العا(  )زهرة  نادية  العروس  رغبة  غر  عى  امليجي( 
الظل  خفيفة  الغيورة  الحاة  لدور  تجسيدها  وأيضا  عر(،  الوارث  )عبد 
التي تريد إفساد زيجة ابنها ي فيلم »أم العروسة«، أوالعمة امادية البخيلة 
»نادية«،  فيلم  ي  أخيها  بنات  أماك  عى  السيطرة  تحاول  التي  امسيطرة 
رباط  ارتداء  عى  تر  التي  امسرجلة  امدرسة  لشخصية  تجسيدها  وكذلك 
بفيلم »الطريق امسدود«، كا أجادت  بزميلتها  الرجال وتتحرش لفظيا  عنق 
فيلم  ي  حياتها  إنجاح  تحاول  التي  الطيبة  الزوجة  شخصية  تجسيد  أيضا 

»رصيف مرة 5« مع الفنان فريد شوقي.
خد  الشباب،  طيش  التالية:  اأفام  مجموعة  السينائية  أفامها  قامة  وتضم 
عبيد  العذاب،  كأس   ،)1952( العجايب  زمن  وسكينة،  ريا   ،)1951( الجميل 
رصيف   ،)1955( امطلقات  معنا،  الله   ،)1954( أبريل  كدبة   ،)1953( امال 
الطريق   ،)1957( غانية  حياة  اأسطول،  ي  يس  إساعيل   ،)1956(  5 مرة 

ي  الفنانات  من  جدا  قليل  عدد  سوى  تلك  الر  أدوار  أداء  ي  ينافسها  م   
زوزو  جميل،  علوية  الحكيم،  حمدي  زوزو  إبراهيم،  نجمة  من:  كل  مقدمتهن 
نبيل، نعيمة الصغر، وبدرجة أقل كل من الفنانات: سامية رشدي، زوزو ماي، 
عايدة عبد العزيز، زوزو شكيب. ورغم قدرة الفنانة امتميزة ملك الجمل عى 
كانت  الر،  بأدوار  حرها  ي  امخرجین  رغبة  فإن  الطیبة،  امرأة  دور  تجسید 
أقوى من رغبتها، فالتصق بها هذا النوع من اأدوار حتى وفاتها. ويجب التنويه 
ي هذا الصدد إى أن عددا كبرا من امخرجن قد حرصوا عى إسناد أدوار الر 
إليها خاصة بعدما نجحت ي تجسيد شخصية »حكمت« القاتلة بالفيلم الشهر 
ي  أدوارها  تنوعت  فقد  ذلك  ومع  كبرة،  وحرفية  براعة  السوداء«  »الشموع 
إطار امرأة الريرة كثرا بعد ذلك فجسدت أدوار زوجة اأب قاسية القلب أو 
تتسم جميع  التي  الحقود  العانس  امرأة  أو  الشخصية،  الحاة قوية  أو  الزوجة 

ترفاتها بالغل والغرة.
خفيفة  البلد  بنت  أدوار  تجسيد  ي  أيضا  وميزت  نجحت  الر  أدوار  وبجانب 
الظل التي تتسم بالحيوية، أو امرأة الشعبية سليطة اللسان التي حققت شهرة 
مبة«  »خالتي  شخصية  خال  من  تألقها  لذلك  مثال  وأوضح  خالها،  من  كبرة 
أفندي«  مرزوق  »عيلة  برنامج  طويلة  لسنوات  جسدتها  التي  الرثارة  امرأة 
ترز  أن  واستطاعت  عاما(،  عر  سبعة  عن  يقل  ا  )فيا  امرية  باإذاعة 
وأن تكشف  وتقومها،  التي يجب مواجهتها  السيئة  العادات  كثرا من  بسخرية 

وتلقي الضوء أيضا عى كثر من السلبيات التي يجب إصاحها.
وقد  بورسعيد،  محافظة   1929 عام  يناير   29 مواليد  من  الجمل  ملك  والفنانة 
التحقت أوا بقسم اللغة اإنجليزية بكلية اآداب، ثم بعد ذلك بامعهد العاي 
للتمثيل )امعهد العاي للفنون امرحية حاليا(، ورغم عدم استقرارها بالقاهرة 
فإنها استطاعت التخرج فيه بنجاح عام 1950، بحصولها عى درجة بكالوريوس 
قسم التمثيل ضمن دفعة من اموهوبن الذين نجحوا ي تحقيق نجوميتهم بعد 
ذلك )ومن بينهم اأساتذة: عي الغندور، عبد الحفيظ التطاوي، نور الدمرداش، 
أحمد سعيد(، ومن خال امعهد تتلمذت عى يد نخبة من كبار اأساتذة ومن 

بينهم اأستاذ الجليل د. زي مبارك، والرائد زي طليات.
الحديث«  امري  »امرح  فرقة  إى  تخرجها  فور  الجمل  ملك  الفنانة  انضمت 
التي أسسها الرائد زي طليات من طلبة وخريجي امعهد العاي للتمثيل. ويذكر 
إى  انضامها  الرية من خال  الدرامية  الشخصيات  من  كبرا  عددا  قدمت  أنها 
كا   ،1954 عام  منذ  حاليا(  القومي«  »امرح  )فرقة  الحديثة  امرية  الفرقة 
سافرت مع عميد امرح العري يوسف وهبي إى )باريس( إعادة تقديم بعض 
امرحيات امتميزة من ريرتوار فرقة »رمسيس«، فشاركت معه ي تجسيد ثاث 
الذوات«،  و»أواد  الشوارع«،  »أواد  مرحيات:  ي  رئيسية  درامية  شخصيات 

و»أواد الفقراء«.
واإنجازات  اإبداعات  عاما من  ثاثن  يقرب من  ما  الفنية  بلغت مسرتها  وقد 
عددا  خالها  قدمت   )1982 ديسمر   23 ي  عامنا  عن  رحلت  )حيث  الفنية 
اإذاعة  امرح  )السينا  الفنية  القنوات  مختلف  امتنوعة  اأدوار  من  كبرا 
ي  امرح  خشبة  عى  فتألقت  الفني  مشوارها  تنوع  التلفزيون(. حيث 
مرحيات: سكة السامة، ملك الشحاتن، السلطان الحائر، باد برة، بر السلم. 
ميكروفون  خال  من  كانت  الدراسة  مرحلة  أثناء  الفنية  بداياتها  أن  ويذكر 
بامرح، وتعد شخصية »خالتي  أوا ثم عملت  باإذاعة  التحقت  اإذاعة، فقد 
الجمل،  ملك  الفنانة  حياة  ي  واأشهر  الفاصلة  الشخصية  هي  اإذاعة  ي  مبة« 
أصبح  الذي  وااسم  اماي،  القرن  من  الستينات  منتصف  ي  براعة  أدتها  التي 
وقد  يعنيها.  ا  فيا  تتدخل  التي  الرثارة  الشخصية  عى  اآن  الكثرون  يطلقه 
واظبت عى تقدمها مدة سبعة عر عاما مع الفنان الراحل رأفت فهيم )الذي 
كان يجسد شخصية “أبو سيد”(، وكانت بداية الشخصية تقدمها ضمن فقرات 
برنامج »ربات البيوت« بالرنامج العام لإذاعية القديرة صفية امهندس، وبالتاي 
يحسب للفنانة ملك الجمل أيضا فضل استمرار امسلسل العائي امتميز »عائلة 

مرزوق أفندي« طوال هذه امدة.
ي  تألقها  لذلك  ومثال  السينا،  نجوم  كبار  مع  السينا  ي  وتألقت  مثلت  كا 
»شفيقة  فيلم  ي  حسني(  سعاد  )النجمة  شفيقة  أمام  القوادة  امرأة  دور 

عمرو دوارة
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ي  الوصيفة  الزوجات«،  قتل  »جمعية  ي  عديلة  إبليس«،  »دموع  مرحية 
ابوتشيا  وامحذرة  امعلقة  »القضية«،  مرحية  الخاطبة  الحائر«،  »السلطان 
ي  الراحل  النقاي  زوجة  الفضولية  الرثارة  رحمة  ألبا«،  برنارد  »بيت  مرحية 

مرحية »باد برة«.
منحها  الذي  وامجال  الجمل،  ملك  للفنانة  اأول  العشق  هو  امرح  ظل  وقد 
الدرامية  الشخصيات  أهم  ومن  امطلقة،  البطولة  أدوار  ببعض  القيام  فرصة 
فهيمة  الدوغري«،  »عائلة  ي  الدوغري  زينب  شخصية  بامرح  جسدتها  التي 
أم  وأيضا  السامة«،  »سكة  ي  جلنار  طالع«، شخصية  إلي  »الجيل  ي مرحية 
مرحيات:  ي  امتميزة  أدوارها  وكذلك  الشحاتن«،  »ملك  أوبريت  ي  العروسة 
وتضم  ضبع،  وا  سبع  طالع،  إلي  الجيل  الوزير،  جناب  حرم  ألبا،  برنارد  بيت 

قامة أعالها امرحية عروضها بالفرق التالية:
الجلف )1950(،  ابن جا،  امرأة )1949(،  أعظم  القومي«:  بفرقة »امرح   -  1
املكة )1951(،  الضواحي، ي خدمة  الثاثة، ي إحدى  الفرسان  كدب ي كدب، 
قصة  الدنيا،  صندوق  جواز،  ي  روع  أنفه،  رغم  طبيب  الحمراء،  دنشواي 
مدينتن، كسبنا الرمو، متلوف )1952(، أصحاب العقول )1953(، إشاعة هانم 
فرحات  جمهورية  عز،  ابن  إيزيس،   ،)1955( العارة  سكان  اأشباح،   ،)1954(
نائبة  متلوف،  الشيخ   ،)1957( الزوجات  قتل  جمعية  إبليس،  دموع   ،)1956(
الحائر  السلطان  امحروسة،  القضية،   ،)1960( الحرجة  اللحظة   ،)1958( النساء 
الدوغري، حاق  القضية، دكتور كنوك )1962(، عيلة  ألبا،  )1961(، بيت برنارد 

بغداد )1963(، سكة السامة )1965(، بر السلم )1966(، باد بره )1968(.
إلي طالع  الجيل  الوزير )1970(،  الكوميدي«: حرم جناب  بفرقة »امرح   -  2

.)1971(
 - ااستعراضية  )الغنائية  الشحاتن  ملك  اأخرى:  الدولة  مسارح  بفرق   -  3
1971(، عازب وثاث عوانس )الجيب - 1972(، يا أنا يا هو )الحديث - 1975(.

ضبع  وا  سبع   ،)1949  - ملك  )أوبرا  الحطاب  بنت  الخاص:  القطاع  بفرق   -  4
التي أنتجت للتصوير  الهنيدي - 1972(، وذلك بخاف بعض امرحيات  )فرقة 
 - راتب  عقيلة  )لفرقة  نازل  طالع   ،)1973( فن  الحقيقة  بينها:  ومن  التلفزيوي 

1980(، أهل العروسة.
الذين  امرحين  كبار  من  نخبة  مع  امرحيات  هذه  خال  من  تعاونت  وقد 
فتوح  اأساتذة: زي طليات، يوسف وهبي،  بينهم  أكر من جيل ومن  مثلون 
نور  غيث،  حمدي  األفي،  نبيل  الزرقاي،  الرحيم  عبد  بدير،  السيد  نشاطي، 
الدمرداش، كال يس، سعيد أبو بكر، سعد أردش، جال الرقاوي، عبد امنعم 
اللطيف،  عبد  شاكر  عثان،  رشاد  األفي،  محمود  الدمرداش،  فاروق  مدبوي، 

جال غنيم، زغلول الصيفي.
امفارقات  من  كثر  الجمل  ملك  القديرة  للفنانة  الشخصية  الحياة  تضمنت 
اأحداث الدرامية وامفارقات اميلودرامية، ومن بينها أنها بصفة عامة م توفق 
اأول  زواجها  أمر  وقد  مرات،  ثاث  للزواج  فاضطرت  الزوجية  ارتباطاتها  ي 
ذلك  بعد  أزواجها  أشهر  من  كان  كا  كثرا،  به  ارتبطت  الذي  إبنها  بإنجابها 
)بداية  مبكرة  فرة  ي  إيطاليا  إى  هاجر  الذي  مرجان  محمد  امرحي  امخرج 
سبعينات القرن اماي(. هذا وقد شهد عام 1965 أحداث انفصالها عن زوجها 
التي  النفقة  وقضايا  طاقها  تفاصيل  امرية  الصحافة  تابعت  وقد  الثالث، 
رفعتها ضد ثالث أزواجها، وهو مهندس زراعي كان يدين بالديانة امسيحية ثم 
استمر زواجها مدة ستة سنوات  بينها، وقد  الحب  أشهر إسامه بعدما ربط 
تلبية  التي ملكها  العجول  الزراعية ومزارع  الفدادين  لبيع جميع  اضطر خالها 
مسدود  طريق  إى  ذلك  بعد  بينها  الحياة  لتصل  البذخة،  الحياة  متطلبات 

ويكون الطاق هو الحل اأخر.
ي  بها  خاصة  فنية  بصمة  ترك  ي  نجحت  التي  القديرة  الفنانة  هذه  الله  رحم 
زمن النهضة امرحية والفن الجميل وسط كوكبة من كبار النجوم، واستطاعت 
الكبر  الفنان  ومهارة  قدرة  تؤكد  أن  وبخراتها  بالدراسة  صقلتها  التي  موهبتها 
الذي يستطيع بصدقه أن يحقق بصمته الشخصية والنجاح والتميز وأن يرتبط 
تكن  م  حقا  أدوار صغرة.  أو  ثانوية  بأدوار  شارك  ولو  حتى  الجاهر  بوجدان 
عى  يوما  تعتمد  وم  قديرة،  ممثلة  كانت  ولكنها  شهرة  نجمة  الجمل«  »ملك 
الفنية عى صدق  رحلتها  دامة خال  بصفة  اعتمدت  ولكنها  أو جالها  أنوثتها 
التقدير  كل  فاستحقت  امشاعر  مختلف  عن  التعبر  ومهارة  وقدرة  إحساسها 

حتى بعد رحيلها.

امسدود، بنت 17، ليلة رهيبة )1958(، با عودة )1961(، الشموع السوداء، 
العروسة )1963(، امستحيل )1965(، يء ي  أم  اأخوة اأصدقاء )1962(، 
حياي، تفاحة آدم، الحياة حلوة، فارس بني حمدان )1966(، 3 قصص، حواء 
وشوك  ورد   ،)1969( نادية   ،)1968( نساء  ثاث  قصص،  ثاث  الطريق،  عى 
الرسالة   ،)1975( امطلقات   ،)1972( مرمر  أسمها  بنت  حكاية   ،)1970(
شفيقة   ،)1977( إيه  بتعمل  سكر  شوف  بص  وأشيلك،  شيلني   ،)1976(
التحقيق  يزال  وا  السادة،  أيها  انتبهوا   ،)1978( امرأة  داخل  رحلة  ومتوي، 
وذلك   ،)1980( اأقوياء  امغنواي،  طريق،  با  مسافر   ،)1979( مستمرا 

باإضافة إى فيلم قصر بعنوان: حلم فنان.
كبار  من  نخبة  مع  السابقة  اأفام  مجموعة  خال  من  تعاونها  ويذكر 
بدرخان،  أحمد  اأساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امخرجن 
نيازي مصطفى، هري بركات، عز الدين ذو الفقار، السيد بدير، أحمد كامل 
مري، عبد القادر التلمساي، عباس كامل، حلمي حليم، محمد عبد الجواد، 
صاح أبو سيف، فطن عبد الوهاب، حسن اإمام، عاطف سام، حسام الدين 
أرف  كال،  عيى، حسن  سيد  عطية،  كال  الفقار،  ذو  محمود  مصطفى، 
الصحن،  إبراهيم  الخالق،  العزيز، عي عبد  فهمي، عي بدرخان، محمد عبد 

إساعيل القاي، كال صاح الدين، وامخرج العامي مصطفى العقاد.
التلفزيونية أعمالها  قائمة  ثانيا: 

إنتاجه  وبداية  التلفزيوي  البث  بدايات  الجمل  ملك  القديرة  الفنانة  عارت 
الفني مع بدايات ستينات القرن اماي، وكانت الصعوبة التي تواجه جميع 
توقف  دون  كاملة  الحلقة  تصوير  البدايات هي رورة  فرة  خال  العاملن 
من  فنانة  كانت  فقد  وبالتاي   - »امونتاج«  لعمل  إمكانية  وجود  لعدم   -
الحفظ  عى  بقدرتهم  التلفزيوي  العمل  أثروا  الذين  امرحين  اممثلن  جيل 
وأيضا بتفهمهم لطبيعة التصوير ومراعاة زوايا الكامرا امختلفة. وقد ظهرت 
مسلسات:  خال  من  التلفزيوي  اإنتاج  بدايات  مع  الفضية  الشاشة  عى 
بحلقات  شاركت  ذلك  بعد  ثم   ،)1965( »الساقية«   ،)1964( »الضحية« 
»القاهرة والناس« )1972(. ويحسب للدراما التلفزيونية نجاحها ي توظيف 
موهبتها امؤكدة وااستفادة من خراتها الفنية مشاركتها ي أداء بعض اأدوار 
الرئيسة بامسلسات التالية: الضحية، الساقية، القاهرة والناس، أم العروسة، 
القناع  الورد، غريب ي امدينة،  الدموع، أوراق  الليلة اموعودة، متى تبتسم 
الزائف، الزوبعة، بعد الضياع، امطاردة، عودة الروح، عيلة الدوغري، القضية 
80، مروك جالك ولد، ابن تيمية، وذلك بخاف مشاركتها بأداء بعض اأدوار 
الساكن  بينها:  ومن  التلفزيونية  والتمثيليات  السهرات  بعض  ي  الرئيسة 

الجديد.
اإذاعية  اأعمال  ثالثا: 

بصوتها  امرية  اإذاعة  ونجات  رائدات  إحدى  الجمل  ملك  الفنانة  تعد 
امعر وأدائها امميز، وبخاف مسلسل »عائلة مرزوق أفندي« الذي معت من 
خاله وشاركت ي بطولته لعدة سنوات متتالية وتقدمها لفقرة »خالتي مبة« 
السهرات  كبر من  بطولة عدد  البيوت«، شاركت ي  »ربات  الشهر  بالرنامج 
وامسلسات اإذاعية ومن بينها: أيام معه، نشال الغرام، شهر اانتقام، رجل 
ذو أهمية، القصاص، عودة ريا وسكينة، خروف العيد، اأعاق البرية، ريا 
وسكينة، لعبة حب، حكيم الزمان، ليلة الفرح، اللهم إي صائم، أيامنا الحلوة، 
إذاعيا  امعدة  العامية  نادية، يعقوب فكر، وذلك بخاف عرات امرحيات 

بالرنامج الثاي )الرنامج الثقاي حاليا(.
المسرحية مشاركاتها  رابعا: 

شاركت الفنانة ملك الجمل ي عرض افتتاح فرقة »امرح امري الحديث« 
عام 1950 - قبل تخرجها من امعهد - وذلك بتمثيل دور »جهينة« مرحية 
الثاي  اموسم  وي   ،1951  1950 موسم  عروض  ي  اشركت  ثم  جا«،  »إبن 
ي  »مارسن«  الحمراء«،  »دنشواي  مرحية  سلوى«  »أم  شخصية  جسدت 
رائعة مولير »طبيب رغم أنفه«، مفيدة هانم ي مرحية »كدب × كدب«، 

الخادمة بهانة ي مرحية »متلوف«.
للتمثيل  »امرية  مع  الحديث«  امري  »امرح  فرقتي:  اندماج  وعند 
انضمت  الحديثة«  »امرية  الفرقة  مسمى  تحت   1954 عام  واموسيقى« 
الثانوية  الشخصيات  بتقديم بعض  إليها، وشاركت ي عدد كبر من عروضها 
فاحة  عز«،  »إبن  مرحية  الراقصة  »إيزيس«،  مرحية  فاحة  بينها:  ومن 
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المرأة والمسرح
اأدب،  فنقول  النساء،  إى  كان هو  أيا  اإبداعي  امنتج  فكرة نسب 
النتيجة  فتصبح  النساء،  إى  منسوبا   ... الرواية،  القصة،  امرح، 
لهذا  مييز  محاولة  ي  وذلك   ... النساي،  امرح  النساي،  اأدب 
امنتج  نظره  عن  بذاته  مستقل  مكان  ي  تفصله  اإبداعي  امنتج 
غر  إطاقها  عند  هذه  النسب  فكرة  تكون  قد  الذكوري،  اإبداعي 
امعلن  تلك  غر  إطاقها  عند  خفية  أسباب  هناك  كانت  أو  صائبة، 
عى  إبداعا  ينتج  التاريخ  فجر  ومنذ  الوقت  طوال  فالرجل  عنها، 
أو  ذكوري  أنه  عى  اإبداع  هذا  أحد  يصنف  وم  أشكاله  مختلف 
بامقارنة  امرأة  صورة  تجاهل  من  الرغم  عى  هذا  بالذكور،  خاص 
امنتج  هذا  وكان  اأعال،  هذه  ي  الرجل  لصورة  القوي  للحضور 
وعندما  اإطاق،  عى  هكذا  إبداع،  أنه  عى  يصنف  اإبداعي 
لتفصل  اأصوات  بعض  خرجت  اإبداعي  حضورها  للمرأة  تسنى 
لنصفه  للبرية  العام  اإبداعي  الحضور  سياق  عن  اإبداع  هذا 
إبداع  أنه  ذلك،  وراء  من  تقصد  كانت  لو  كا  نسوي،  إبداع  بأنه 
البري  اإبداع  مجاورة  إى  يأي  وا  بعد  يأي  الثانية،  الدرجة  من 
الناقصة،  امرأة  صورة  إلصاق  تم  وبذلك  الرجل،  أنتجه  الذي  العام 
تلك الكامنة ي الذهن الجمعي للرجل وامرأة معا عى مر التاريخ 
كانت  لو  كا  هنا  “نسوية”  كلمة  لتصبح  اإبداع،  من  النوع  بهذا 
التصنيف  أطلق  من  بخاطر  هذا  جال  رما  »ناقصة«  لكلمة  مرادفة 
فرما  امرأة  التصنيف  هذا  أطلق  الذي  كان  إذا  لكن  رجا،  كان  إذا 
انتابتها  الرجل،  إبداع  إبداعها عن  كانت تقصد من وراء ذلك مييز 
حالة من الزهو بإنتاجها اإبداعي، فقررت أن تصنعه ي إطار خاص 
بها بعيدا عن ذلك الذي وضع الرجل فيه إبداعه، وهذه النظرة من 
اشعورها  ي  كامن  نقص  من  تخلو  ا  إبداعها  تنتر  التي  امرأة 
جعلها تنظر هذه النظرة إبداعها، أو دفعها إى هذا الفعل صورتها 
داخل امجتمع التي تحاول عر إبداعها تغيرها أو عى اأقل إضافة 

تفاصيل جديدة إليها تراها تجمل هذه الصورة أو تقويها.
سواء كانت هذه النظرة من الرجل أو تلك من امرأة، فحالة الفصل 
غر  امطروحة  النسوية  فكرة  أن  كا  والتساؤل،  للبحث  تدعو  هنا 
محددة تحديدا قاطعا، فهل امقصود بها تلك الكتابات التي تقدمها 
امرأة ووضعيتها  امعرة عن حقيقة صورة  الكتابات  تلك  أم  امرأة؟ 
أيا  امرأة  قضايا  تتبنى  التي  الكتابات  هذه  أم  ما؟  مجتمع  داخل 
اإبداعات  هذه  قدم  الذي  نوعية  عن  النظر  بغض  وذلك  كانت؟ 
رجًا كان أو امرأة، وبناء عى ذلك تبدأ الدراسات اأدبية وامرحية 
مساراتها  تبنى  وعليه  النسوية،  لفكرة  البداية  منذ  فهمها  تحديدا 
اإبداعية يلحظ: وجود  للكتابات  امتابع  أن  البحثية بعد ذلك، كا 
التحررية ووجود كتابات نسوية  امرأة  تتبنى قضايا  كتابات نسوية 

أخرى تتبنى قضايا امجتمع ككل.
ووصفه  امرأة  إبداع  وتحييد  لتصنيف  حاجة  توجد  ا  وبالتاي 
إبداع  وتحييد  لتصنيف  تدعو  التي  تلك  امرأة  إبداع  عن  بالنسوية 
بعض  ي  يتبنى  فالرجل  الرجل،  إبداع  عن  بالنسوية  ووصفه  امرأة 
أعاله قضايا امرأة التحررية وغرها ماما كا تتبناها امرأة امبدعة، 
بل قد تزيد كتابات الرجل ي هذا الشأن عن كتابات امرأة نفسها، 
العامي أن مفهوم  الجمعي  الذهن  بدأ يرسخ ي  الذي  الشائع  لكن 
اإبداعية،  امرأة  وكتابات  مارسات  مجموع  عى  ُيطلق  النسوية 
امرحية  النصوص  عى  النساي  امرح  مصطلح  نطلق  وبالتاي 
التي تكتبها النساء، وبالتاي خرج علينا، ومن داخل هذه امسارات، 
نساي،  نقد  عن  السياق  هذا  داخل  البحث  تحاول  كثرة  تفرعات 
إخراج نساي، سينوغرافيا نسائية، ... إلخ، ي محاولة لزيادة التعقيد 
أن  مكن  فهل  للمرأة،  وامرحي  الفاعل  الحضور  زيادة  لنقل  أو 
توجد سات مرحية نسوية، ومضامن وأفكار و.. و.. تخص عوام 
امرأة بأكر ما تخص عوام الرجل، مكن بالطبع الحديث عن ذلك، 
كا مكن أيضا الحديث عن محاوات كاشفة للرؤية النسوية للعام 
تلك التي تضمنها كتابات امرأة وابداعاتها ي مجال امرح، لكن ا 
للمرأة  اإبداعن  فكا  مجحف،  بشكل  التصنيف  فكرة  إقامة  مكن 
داخل  وينتجان  يقعان  العربية،  امنطقة  ي  وخصوصا  للرجل  أو 

مجتمعات غالبا ما تكون قاهرة لكليها معا من دون تفرقة.



    

تابعت  التي  مرحنا”  “لياي  نرة  ي  طرحنا  قد  كنا 

من  عددا  اأقاليم”،  و”فرق  “النوادي”  مهرجاي 

التذكرة،  نعاود  هنا  نحن  وها  تباعا،  نرناها  اأسئلة 

ونتساءل معكم “ماذا بعد اأسئلة؟”.

و”ماذا بعد اأسئلة؟”.. هو السؤال الذي واجهني به 

أحد أصدقاي امهمومن مثي مرحنا، مرح الثقافة 

من  السؤال  يحمله  قد  ما  الرغم  وعى  الجاهرية. 

فإنني  فايدة”،  “مافيش  أو  الجدوى،  بعدم  إحساس 

عى  مضافة  خطوة  باعتباره  السؤال  مع  تعاملت 

طريق أسئلتي السابقة.

اأسئلة  بعد  أن  الطبيعي  اأسئلة”..  بعد  “ماذا  نعم 

إجابات، أو عى اأقل محاولة إجابات، وهو هدف ي 

حد ذاته. أسئلة ومحاولة لإجابة، إنه نوع من إعادة 

أبدا، نحن  للبوار  التي لن نركها  حرث اأرض، اأرض 

مكانا  تستحق  وبأنها  بخرها،  مؤمن  لها،  عاشق  وكل 

ومكانة أفضل، أرض امرح الذي هو للناس وبالناس.

ما بعد اأسئلة يا صديقي أسئلة، تنبع من محاوات 

اإجابة التي أظن أنها لن تكف ما دام مرحنا قاما.

ومكنني القول، وبضمر مسريح، أن ما وصلني حتى 

امرح  لهذا  أن  يؤكد  اإجابة،  محاوات  من  اآن 

هذه  بلملمة  قمنا  وقد  عليه.  حريصا  يحميه،  شعبا 

ورقة،  اأقل  عى  أو  مروعا،  منها  نصيغ  امحاوات، 

قد تصلح بداية محاور نلتقي حولها ي مؤمرنا الذي 

أظن أن امسئولن لن يخذلوننا فيه.

مضافة،  كبداية  يصلح  عنوان  اأسئلة”  بعد  “ما 

بأن  دعوي  أجدد  امتاحة  امساحة  هذه  وسأستغل 

أسئلة  إضافة  وي  اإجابة،  محاوات  ي  معنا  شاركوا 

وا  مجديا،  الشط  عى  الوقوف  عاد  فا  أخرى، 

فلنكف عن  أو  فاعلن  نكون  أن  فإما  مفيدة،  الولولة 

مفتوحة  “الجريدة”  مرحنا  نبدأ؟..  فهل  الشكوى.. 

لكل رأي حر، مها كانت قسوته أو حدته ما دام قاما 

اأفضل  تحقيق  ي  والرغبة  بامسئولية  اإحساس  عى 

مرحنا؛ مرح الناس.. فهل نفعل؟ أمنى.

الدعوة نجدد  أخرى  مرة 
مستجيب؟ من  هل  اأسئلة؟..  بعد  ماذا 

الصيف  بداية مهرجان  اإسكندرية عن  الفنون مكتبة  أعلن مركز 
ويستمر  يوليو،   16 اموافق  ااثنن  يوم  عر  السادس  الدوي 

امهرجان حتى يوم السبت اموافق 18 أغسطس 2018.
وقال امخرج سعيد قابيل: يأي امهرجان هذا العام حافلا بالعديد 
وكارمن  الحجار،  عي  مثل  فنانن  تتضمن  الفنية  الفعاليات  من 
مثل  غنائية  فرق  إى  باإضافة  العزي،  عبد  ونسمة  سليان، 
كايروي، ومسار إجباري، وإتش أو إتش، وزاب ثروت. كا يشمل 
إلقاء  الفنية، وحفلت  الفرق  لعدد من  امهرجان عروض مرحية 

شعري لكل من عمرو حسن وهشام الجخ.
كا يشارك ي امهرجان العديد من الفرق اموسيقية امستقلة؛ مثل 
البلد.  ووسط  وأندروميدا،  إجباري،  ومسار  تيا،  وبلك  كايروي، 
باإضافة إى 9 عروض مرحية وعروض رقص وحي وستاند أب 
امؤمرات  مركز  مرح  عى  امرحية  العروض  وتقدم  كوميدي، 
مكتبة اإسكندرية ي الثامنة مساء وبسعر تذكرة 15 جنيها للفرد 

لغالبية العروض .
القضية«،  »أُغلقت  مرحية  يوليو   17 الثلثاء،  العروض  وتبدأ 
العرض امرحي:  يوليو  اأربعاء 18  إخراج: وجدي حسن ويقدم 
 29 اأحد  يوم  ويقدم  عى،  أرف  إخراج:  للشتعال«  »قاِبل 
من  تيم،  جراي  لفرقة  اأعظم«  »امعركة  امرحي  العرض  يوليو 
مرحي  العرض  يوليو   31 الثلثاء  يوم  ويقدم  نبيل،  مينا  إخراج 
»ديستوبيا VR«، إخراج محمد فرج الخشاب ويقدم يوم السبت، 
تصميم  الحر،  والرقص  للباليه  الوهج  الراقص  العرض  أغسطس   4
للطلبة(.،   ا  جنيها  20( ا  جنيها  30 التذاكر:  الجندي.  وإخراج ريف 

ويقدم اأحد 5 أغسطس، عرض ماريونت – مرح السرة مكتبة 
سعر   ، مساءا السابعة  الساعة  امكشوف،  امرح  اإسكندرية، 

ا. التذكرة 20 جنيها
وتقليد  كبر  فني  موسم  هو  الدوي  الصيف  مهرجان  أن   يذكر 
متعددة  بألوان  خاًصا  ا  مذاقا ليضفي  اإسكندرية  مكتبة  أرسته 

منتج  تقديم  عى  حريص  الفنون  مركز  وإن  اإسكندرية.  لصيف 
الفن  وكلسيكيات  الفنون  من  جديدة  أشكال  بن  يوازن  فني 

امري امستمر ي جذب مختلف طوائف الجمهور.
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