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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
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أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 
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أن  للمرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  الفنان  قال 
الجمعة  يومي  أبوابها  فتحت  للمرح  الفني  البيت  عروض 
والسبت  29، 30 يونيو مجانا  و ذلك احتفاا بذكرى ثورة الثاثن 
عروض   8 للمرح  الفني  البيت  قدم  حيث  امجيدة،  يونيو  من 
الفنانة  قرار  عى  بناء  ذلك  و  بامجان،  مسارحه  مختلف  عى 

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.
فرقة امرح  إنتاج  بلدنا« من  العروض عرض »حي عى  تتضمن 
القومي، تأليف الشاعر الكبر فؤاد حداد وإخراج أحمد إساعيل، 

»أمر تكليف« من إنتاج فرقة امرح الحديث، من تأليف عيى 
جال، وإخراج باسم قناوي، » كوميديا البؤساء« من إنتاج فرقة 
معتدل  »يوم  رضوان،  مروة  وإخراج  تأليف  الكوميدي،  امرح 
اارتجال  ورشة  نتاج  الشباب،  مرح  فرقة  إنتاج  من  جدا« 
سامح  و  عثان  سامح  تأليف  أشهر،   6 قبل  الفرقة  نظمتها  التي 
إنتاج  الغناء« من  قتلوا  أن  يوم   « بسيوي،  إخراج سامح  بسيوي، 
كرم،  تامر  وإخراج  تأليف محمود جال   الطليعة،   فرقة مرح 
ااحتياجات  لدمج ذوي  الشمس  إنتاج فرقة مرح  »أنتيكا« من 

تأليف أمن حافظ، وإخراج أمرة شوقي و أمن حافظ،  الخاصة، 
» رحلة الزمن الجميل » من إنتاج فرقة مرح القاهرة للعرائس، 
من  القطط«   « نور،  محمد  زكريا،وإخراج  يحيي  وأشعار  تأليف 
و  زينهم  صفوت  تأليف   لأطفال،  القومي  امرح  فرقة  إنتاج 

إخراج صفوت صبحى.

أحمد زيدان

تستعد فرقة غزل امحلة امرحية التابعة لركة مر للغزل والنسيج  بامحلة 
الكرى للمشاركة ى امهرجان  السنوى للركات ى دورته  الواحدة والخمسن 
ساحرات  امرحى  بالعرض  بورسعيد  محافظة  عام  كل   تستضيفه  والذى   ,

ساليم ـ تأليف أرثر ميلر , ومن إخراج عبد الرحمن سام 
الفتيات  بعض  امرحية حول  أحداث  تدور   : الرحمن سام  عبد  امخرج  قال 
يقررن خداع أهاى قرية ساليم واقناعهم بأن هناك سحر ى القرية وأن هناك 
»ابيجال« وهى  بقيادة  امكيدة  وتتم   , اأهاي  من  الشيطان  مع  يتعاون  من 
ابنة أخت القس »باريس« غر امحبوب من أهاى القرية .. وذلك لانتقام من 
»اليزابيث« زوجة امزارع »جون بروكتور« الذى يتملك ابيجال حب مرى له 
, يبدأ اامر بغضب مراهقة تتبعها بعض امراهقات  وكره أكر مرضا لزوجته 
وينتهى بكارثه ى القريه , فقد بدأن باتهام كل شخص يكرهنه أو لهن معه 
اازمة مساعدة  لهذه  » وضع حل  القس »هال  يقرر  أن  إى  عداوة شخصية 
أن  بعد  معها  ومن  »ابيجال«  حقيقة  كشف  ويتم  وزوجته  بروكتور«  »جون 

تقوم برقة خزانة خالها والهرب هى وبعض رفيقاتها.
العاملن بركات  الركات عى مشاركة  مهرجان  فكرة  تعتمد   : سام  وأوضح 
 , »التمثيل  ..سواء  موهبته  حسب  عى  كل  للدولة  التابعة  امختلفة  مر 
بشكل  امسابقات  وتقام  النحاسية«  اموسيقى   , العربية  اموسيقى   , اماكمة 

متتابع ليختتم امهرجان مسابقة التمثيل امرحى . 
اختار  انه  أيضاً..  الفرقة  الرحمن سام وهو مدير  العرض عبد  وأضاف مخرج 
أنه  شعر   , مهمة  ومجتمعية  انسانية  قيمة  عي  يحتوى  أنه  النص  هذا 
منذ  تراوده  النص  فكرة  ,وأن  الفرقة  أفراد  مع  جيد  بشكل  تقدمها  يستطيع 
قادرة  الفرقة  اآن هو وجود عنار مثيلية ى  فيه  للبدء  والذى شجعه  فرة 
ماما عى تحمل نص بهذه الضخامة وتقدمه بالشكل الائق بفرقة غزل امحلة

عى  وديكور  وإضاءة  مثيل  وجوائز  إخراج  جوائز  عدة  الفرقة  حصدت  وقد 
مهرجان  ى  ااول  امركز  الفرقة  فيها  حصدت  متتاليه  سنوات  ثاث  مدار 

الركات
 وـضاف مصطفى شوشه وهو أكر أعضاء الفرقة سنا أنه يحرص كل عام عى 
حن  بالرى  يشعره  وهذا  للركة  بانتائه  يشعر  أنه  امهرجان  ى  امشاركة 

يحصدون الجوائز 
كا اضاف  فوزى عبد الستار أن أى نجاح ى هذا امهرجان أو غره هو نجاح 

للفرقة .. اا ان مهرجان الركات له طابع طيب ى قلبه
 , الفرقه  اعضاء  من  وممثلة  ممثل  اربعن  منن  اكر  العرض  هذا  ى  ويشارك 

ويسمح فقط للعنار النسائية من خارج الركة اإشراك وذلك لندرتها

بسمة أرف

بالمجان  الفى  للبيت  عروض   8
يونيو   30 بثورة  احتفاا 

ساليم ساحرات 
بورسعيد فى 
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الستات« »برلمان 
الثقافى  الجزة  مركز  بمسرح 

تعاون اتفاقية 
بالقاهرة  والرياضة  الشباب  مديرية  بن 
الصاوي ساقية  وبن 

الفسطاط« »حريق 
البكري  لرامي  جديد  نص 

الشيخ  شرم  مهرجان  درع 
للمسرح العربية  الهيئة  عام  أمن 

تقدم فرقة قر ثقافة امطرية العرض امرحي »برمان الستات« عى مرح مركز الجيزة الثقاي من ااثنن 24 يونيو 
وحتى اأحد 30 يونيو ضمن اموسم الثاي لعروض الثقافة الجاهرية الذي يقام تحت شعار  امرح للجمهور، من 

تأليف اريستوفان وإخراج محمد لبيب .
تدور أحداث امرحية حول مجموعة من النساء ي اليونان القدمة تقررن ااستياء عى الرمان وحكم امدينة بعد ان 
يخفن كل مابس الرجال حتى ا يستطيعوا الخروج ومواجهتهن اا ي مابس النساء ، فهل تنجح الفكرة ويحكم العام 

النساء أم ماذا يحدث من مفارقات كوميدية .
نور  ناظم  أشعار  السيد،  نهاد  ومابس  ديكور  لبيب،  محمد  إخراج   ، اريستوفان  تأليف  الستات«  برمان   « مرحية 
الدين، الحان احمد عاد ومحمد دافو، استعراضات احمد إساعيل، مخرج منفذ محي الدين يحيى، بطولة عدد كبر 
نورهان،  حمزاوى،  أمرة، بسملة،  السيد وهاي ماهر،  ونهاد  البيه وأمرة،  إبراهيم  بينهم  امطرية من  فرقة  فناي  من 

إبراهيم، سامح وليد، احمد، صهيب ، نجاة ، إسام.

شياء ربيع

قال الشاعر أحمد سمك مدير أدارة الفنون مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة  أنه تم ااتفاق عى عمل مبادرة تعاون 
بن مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وبن ساقية الصاوي حيث قام سمك بعقد اجتاع مع مسئوي اأنشطة الفنية 
والراثية بساقية الصاوي احمد رمزي وأحمد سيف مسئول الفنون الراثية وتم ااتفاق عى عمل العديد من الحفات 
الشباب من خال حفات  مراكز  أبناء  بالقاهرة من  والرياضة  الشباب  التابعة مديرية  الفنية  للفرق  الفنية  والعروض 
تشمل الفنون الشعبية واموسيقى والتحطيب والغناء والفلكلور ، وسوف تبدأ الورش الفنية خال شهر أغسطس 2018 
الفنون ( وبن ساقية الصاوي،   القاهرة للشباب والرياضة )إدارة  التعاون هو اأول من نوعه بن مديرية  ويعتر هذا 
وتأى هذه امبادرة برعاية امهندس محمد الصاوي وزير الثقافة اأسبق ورئيس مجلس إدارة ساقية عبد امنعم الصاوي  

وبن محمد سويلم وكيل وزارة الشباب والرياضة                                                        

رنا رأفت

عن  البكري،  رامي  والناقد  للكاتب  الفسطاط«  »حريق  مرحية  مؤخرا  صدرت 
داوود  الغني  عبد  الناقد  وكتب   ، والتوزيع  للنر  يسطرون  مؤسسة  نر  دار 
قبل  من  قدم  حيث  للكاتب  الخامسة  هي  امرحية  وتعد  للنص،  مقدمة 
مرحيات:«الهجانة« ، :عائلة عرية« »امواطن شكوكو«، »حلم نوح« ، واأخرة 
فازت بجائزة ثانية ي مسابقة التأليف امرحي التي أجرتها إدارة امرح بالهيئة 
العامة لقصور الثقافة منذ عامن،  وعرضها قر ثقافة بني سويف ونادي مرح 

قر امنصورة .
الفسطاط«   »حريق  الجديدة  مرحيته  عن  البكري  رامي  الكاتب  ويقول 
التاريخ  من  مستلهم  موضوعها 
الهام  الحدث  يستحر  حيث   ،
الفسطاط،  مدينة  حرق  وهو 
عليها  يطلق  كان  كا  مر  مدينة 
اإسامية   للدولة  اأوي  والعاصمة 

بعد فتح عمرو بن العاص مر.
امرحية  الكاتب:  ويستطرد 
شهد  الذي  الزمن  ذلك  ي  تدور 
ي  الفاطمية  الدولة  وأفول  انهيار 
فاطمي  خليفة  آخر  عر  ي  مر 
الذي  بالله  العاضد  الخليفة  وهو 
وزيره  يد  عي  الفسطاط  احرقت 
ي  أحداثها  تركز  امرحية  شاور. 
للمدينة  الفعي  الحريق  وقت 
ما  بن  تجمع  خلطة  خال  من 
حدث فعا وما هو متخيل وكذلك 
شخصياتها التي تجمع بن شخصيات حقيقية عاشت الحدث وأثرت وتأثرت به ي 
أيام فارقة عصيبة شهدتها مر، امرحية أيضا جاورت فيها اأحداث التاريخية 

أحداث قصة عاطفية واجتاعية قاد أبطالها وبطاتها مجريات مشاهدها 
باإدارة  القراءة  لجنة  موافقة  عي  حصل  الفسطاط«   حريق   « النص  أن  يذكر 

العامة للمرح التابعة لهيئة قصور الثقافة.

شياء سعيد

الكاتب  للمرح  العربية  للهيئة  العام  اأمن  تكريم  اماي  الثاثاء  يوم  شهد 
رئيس  الغرباوى  مازن  الشاب  امخرج   قبل  من   ، الله  عبد  إساعيل  الكبر 
مثله  الهيئة  من  وفد  حضور  ي   ، الشباي  للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان 
الغصن  رما  و  اأمناء  مجلس  عضو  النفاي  والحسن  اإعام  مسؤول  غنام  غنام 
الله  الكاتب إساعيل عبد  الغرباوي بتسليم  للهيئة، وقام  التنفيذية  السكرتارية 
درع امهرجان ، معربا له عن شكره و تقديره مجهودات الهيئة ي إنجاح الدورة 

الثالثة من امهرجان التي قدمت فعالياتها ي الفرة من 1 اي 8 إبريل اماي .
الثالثة  العربية للمرح دعمت  ملفن مهمن بالدورة  الهيئة  الجدير بالذكر ان 
ي  الشباي  امرح  جائزة  وها   ، الشباي  للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان 
عبد  »صاح  الراحل  الكبر  والشاعر  الكاتب  باسم  امهداة  امرحي  التأليف 
الصبور«، والتي تهدف لتشجيع حركة الكتابة امرحية امرية والعربية وتقدم 

لها 35 من اأقام الشابة. 
كا دعمت الورش امرحية التي وصل عددها لـ14 ورشة مرحية ي مختلف 
العام  العرض امرحي ويرف عليها 14 خبرا مرحيا من دول  فنون وعنار 
امختلفة منهم جيف جونسون من الوايات امتحدة اأمريكية وسرين عز الدين 
جنون من تونس وشادي الداي من مر وعى وحيدي من دولة الكويت ، فتاح 

ديورى أمانيا ومجدي وبومطر كندا ، وإرافيل شاهن بنجاديش.

سمية أحمد
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الطيبن« »غابة 
مطروح  بقصر  باليوم  حفلتن  تقدم   

أيوب« »ياصر 
السام  ثقافة  بقصر 

متخصصة ورش  ثاث 
ااجتماعي   للمسرح  ناس  لمدرسة 

غابة   « امرحي  العرض  مطروح  ثقافة  بقر  الطفل  مرح  فرقة  قدمت 
الطيبن » تأليف وأشعار أحمد عطا وإخراج ارف النوي، وذلك ي الفرة من 
السبت وحتى الثاثاء اماي بواقع عرضن يوميا ، بالتعاون مع اإدارة امركزية 
الرنوى،  اميس  برئاسة  الطفل  لثقافة  العامة  واإدارة  والبحوث  للدراسات 

ومدير مرح الطفل امخرج ريف صاح الدين.
القضايا  أهم  من  قضية  يطرح  العرض   : عطا  أحمد  والشاعر  الكاتب  قال 
روريا  بات  الذي  اأمر  ااجتاعي  والتكافل  اانتاء  قضية  وهي  امعارة 
أن  بالذكر  والجدير  أبنائنا،  نفوس  ي  اأصيلة  القيم  هذه  وبث  علية  التنوير 
ااحتياجات  ذوي  من  بها  الحيوانات  جميع  غابة  داخل  أحداثة  تدور  العرض 
اى  ويشر  قضاياها  ويطرح  الفئة  هذه  مع  يتاس  العرض  يجعل  ما  الخاصة 

إمكانية الدمج بينهم وبن أقرانهم ما ا يشعرهم بالعجز أو الضعف
مرحية » غابة الطيبن » موسيقى وألحان عبد امنعم عباس، ديكور ومابس 
تأليف  امهدي،  إبراهيم  منفذ  أسامة، مخرج  استعراضات عمرو  د.داليا صالح، 
مدير  صبحي  فاطمة  إراف  تحت  النوى،  ارف  وإخراج  عطا  أحمد  وأشعار 
ثقافة مطروح،  الطفل، إراف عام محمد حمدي مدير عام  فرع  ثقافة  قر 
الغزالة، شياء  امهدي ي دور  إبراهيم  الغزالة،  امهدي ي دور  إبراهيم  بطولة 
عبده ي دور الحصان، فرح رفعت ي دور القرد، محمود دياب ي دور الديك، 
الحمد ي  أبو  الزرافة، سعد  رمضان حمدي ي دور اأسد، حليمة وليد ي دور 
الذئب،  دور  ي  امنعم  عبد  أحمد  اأرنب،  دور  ي  امري  يري  الفيل،  دور 

بااشراك مع الفنانة رغدة أبو الخر .

رنا رأفت

»ياصر  السام مرحية  ثقافة  قر  فرقة  تقدم 
إخراج  ومن  الضوي  ياسن  للكاتب  أيوب« 
وذلك   ، السام  ثقافة  قر  عى  ربيع،   محمد 
من 25 يونيو وحتى الرابع من يوليو امقبل، ي 

مام السابعة مساًء، 
الخر  بن  قائم  العرض عن راع  أحداث  تدور 
القرية  اهل  وبن   ، وناعسة  أيوب  ي  امتمثل 
.والر امتمثل ي هام وعار وغزاويه ورجال 

هام .
مهران،  ديكور حنان  أيوب«  يا صر   « مرحية 
تأليف   ، محمد  النار  عبد  موسيقي  إعداد 
واشعار يس الضوى، إخراج محمد ربيع ، بطولة 
فرقة قر ثقافة السام امرحية: عمر حسن« 
إبراهيم   ، ناعسة«   « شحاته  هالة   ، ايوب« 
عبد  »غزاوية«،  هريدى  سمر  هام«،   « أحمد 

إبراهيم«  محمد  أحمد  عار«،   « خالد  الله 
بكر«،  الشيخ  محمد«  حاده  رابح«،  الشيخ 
 « محمد  وردة  ناعسة«،  والد  درويش«  أحمد 
مصطفى  نادرة«،   « هريدى  هاجر  ناعسة«،  ام 
احمد  »مدعوك«، سا محمد »شوحه«،  محمد 
ابو  انور«  الرحمن  عبد   ، الغفار«  عبد   « سمر 
جرة«، حسن عبد امنعم » ربيع«، احمد حسن 
سعيد  عى  سته«،  »ابو  سمر  احمد  نوفل«،   «
محمود  طناوى«،   « أحمد  يوسف  جعبور«،   «
حسن  مرنا  رسمية«،   « ‘مان  سيد«،   « محمد 
وإسام  عى  وجيهان  محمد  سهام  باتعة«،   «
نر، سعد سامى ووائل فتحى، والطفل يوسف 

محمود.

أحمد زيدان

بجمعية  ااجتاعي  للمرح  ناس  مدرسة  استأنفت 
الدراسة   « القاهرة   »جيزويت  والثقافية  العلمية  النهضة 
اأربعاء  21 يونيه  الرم الخامس  لطاب الدفعة الثالثة 
تدريبي  معسكر   2018 سبتمر   نهاية  ينتهي  أن  وامقرر 
بتقديم  بأسيوط  امدرسة  وإدارة  امدربن  مع  للطاب 
مروعات مرحية إنتاج ذاي من الطاب مجتمع الشارع 
امري  ي أسيوط  خروجا من شوارع وميادين العاصمة، 
تبعا لفلسفة امدرسة وي إطار  تيمة الهجرة  امقررة منذ 

بداية الدراسة ..
ناس  الفني مدرسة   وامدير  »امنسق  واي  قال »مصطفى 
بطابها   اماي  اأربعاء  دراستها  امدرسة  استكملت   :
ااستقبال   بيوم  الخامس  بالرم  الثالثة   الدفعة  متدري 
وحضور الطاب وامدربن وأرة إدارة امدرسة،   وقد ضم 
مدرسة  أرة  امرحية  األعاب  بعض  ااستقبال  برنامج 
ومناقشة  قراءة   جلسة  أقيمت   اللقاء  بداية  ي  ناس،  
بامدرسة  الورش  لتقديم مسح شامل ما درسوه ي جميع 
الفصول  خال    2018 اماي  مايو  إى   2017 يناير  من 
بخطة  الطاب  وإعام  تقديم  تم  كا  السابقة   الدراسية  
وطرح  معهم  ومناقشتها  الدراي   الفصل  لهذا  الدراسة 

آلية ما سيدرسونه فيه .
تابع »مصطفى واي« :  سوف يتم استكال الورش للمواد 
الدراسية اأساسية  منها ورشة اأكروبات » للمدرب عادل 
البهدي بواقع 19  ساعة لهذا الرم،  ورشة الحركة والرقص 
،  وورشة   بواقع 17 ساعة  بيومي  رأفت  امدرب وامخرج 
الخلق الجاعي أقوم بتنظيمها وبإدارة ذاتية من الطاب  
20 ساعة،   ومادة الثقافة وامجتمع  للمدربة ريهام رمزي    
مرعات  وتقديم  بإعداد  تنتهي  18ساعة  عدد  بواقع 
امواد  إى  إضافة  و   ، الورش  نتاج  الطاب  من  مرحية  
ورشة  باستكال  الطاب  يقوم  اأساسية  سوف  الدراسية 

اإدارة الثقافية مع  الفنانة وامخرجة نورا أمن  ي الجزء 
الثالث من الورشة استكاا ما سبق دراسته ي  20 ساعة 
 2 من  الفرة  ناس  ي  تستقبل مدرسة  كذلك   . الرم  لهذا 
ــــــ راى   لتعطي  للطاب   حتى 14 يوليو امدربة   يو 
مخرجة،  مدربة،  وهي  ساعة   56 بواقع  الصوت  ورشة 
ممثلة يابانية تتنقل مابن اليابان وانجلرا، درست مدرسة 
)فيليب جولير(، وكذلك LAMDA أكادمية لندن لفنون 
اموسيقى والدراما( ، و جامعة هولواى املكية بلندن، كا 
أبحاث  بعمل  وقامت  الدراما،  ى  ماجستر  عى  حصلت 
علمية ودراسات ي امرح، وهي عضوة مؤسسة ميشيل 
سوف  واي  قال  متصل   سياق  وي  و   ، بأوربا  تشيكوف 
يتدرب الطاب ي ورشة  الصوت عى قراءة  وأداء النص 
الكاتب  ترجمة   « الصيف  نص  ليلة  ي  »حلم  امرحي  
امرية  باللغة  يوسف  الرحيم   عبد  السكندري  والشاعر 

العامية » وفقا لتوجيهات  .
ورشة  أيضا  الطاب   سيتلقى    : واي  مصطفى  أضاف  
أغسطس    27 من  الفرة  ي  الدرامي   السرك  تدريبية ي 
امدرب  مع   ساعة     90 بواقع   2018 سبتمر   18 إى 
الخرات   متعدد  سويدي  فنان  وهو  ويزر  وولفغانغ 
الدرامي  والسرك  امرح  عروض  ي  الفنية   والتجارب 
تقنية  من  معتمد  مدرس  أنه   عن  فضا  خاصة،   بصفة 
التي   ) 1955م   -1869  ( ألكسندر   ماثياس  فريدريك  
التوافق بن العقل والجسم.  وعمل وولفغانغ  ترتكز عى 
ي   الشال  بطل  وهو   ,1984 عام  منذ    ، كممثلوراقص 

مهارة الجونكلر » بالسرك » 
معزل  بالرم  إضافية  ساعات  عدد  امدرسة  توفر  أاضف:  
عن ساعات الورش والعروض  بواقع 56 ساعة استكاا ما 

بدأناه بالرم السابق.

همت مصطفى
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عى  الحاصل  للعرض  اأول  العرض  يكون   بأن  بالتزامه  الثاي 
عروض  تقديم  له  يحق  ا  وأنه  اإسكندرية،  مكتبة  ي  امنحة 
عرضه  قبل  جاعية،  أو  كانت  خاصة  امرحي،  للعرض  أخرى 
اأول ي امكتبة. ويقر بالتزامه بعدم استخدام العرض امرحي 
ي أي مواد دعائية أو إقامة أي عروض له أو إدراجه للمشاركة 
بصفته  الفنون  مركز  إى  الرجوع  بعد  إا  امهرجانات  من  أي  ي 
للمكتبة  ويحق  كتابية.  موافقة  عى  والحصول  امانحة،  الجهة 
أن تطلب العرض امرحي لتقدمه للجمهور بعد العرض اأول 
من خال الرنامج الشهري مركز الفنون، أو ي امهرجانات التي 
عرض  ليلتا  أقى  بحٍد  تنظيمها  ي  تشارك  أو  امكتبة  تنظمها 
إضافيتان خال مدة ا تزيد عى 12 شهرًا من تاريخ أول ليلة 
الفني ي  العمل  مراجعة  مثلها  أو من  للمكتبة  يحق  عرض.كا 
الفنون  اإنتاج، وللمكتبة ممثلة ي مركز  أي مرحلة من مراحل 
العامة  السياسات  مع  يتعارض  قد  ما  إلغاء  أو  تعديل  طلب 

للمكتبة وما يضمن امستوى الفني والتقني للعمل. 
 : والفنية  الرقابية  والتصاريح  الفكرية  املكية  روط  وعن 
يتحمل الطرف الثاي امسئولية كاملة فيا يخص املكية الفكرية 
امكتبة  عى  تقع  وا  يقدمه  الذي  الفني  العمل  عنار  لكِل 
أخرى  أفراد  أي  تجاه  مادي  التزام  أي  أو  قانونية  مسئولية  أي 
أو  فكرية  أو  أدبية  حقوق  عن  تعلن  ركات  أو  مؤسسات  أو 
التصاريح  كل  عى  بالحصول  الثاي  الطرف  يلتزم  كا  مادية.  
الازمة )رقابية، نقابية، مصنفات فنية، .... الخ.. كا يحق مكتبة 
اإسكندرية حجز الدفعة الثانية من امبلغ أو جزء منها ي حال 
م يلتزم الطرف الثاي برط أو أكر من روط امنحة ، و تؤول 
تلقائًيا بعد مرور 12 شهرًا من  الثاي  الطرف  إى  العرض  ملكية 
ي  وشعارها  امكتبة  اسم  يظل  أن  عى  عرض؛  ليلة  أول  تاريخ 
العرض  تقديم  فيها  يتم  التي  امرات  كِل  ي  الدعاية  مواد  كِل 
مصلحة  أو  هيئة  ي  يعمل  الذي  امخرج  ويلتزم  امرحي.، 
حكومية بالحصول عى موافقة جهة العمل وتسليمها إى مكتبة 
بأكر من مروع،  التقدم  الواحدة  للفرقة  اإسكندرية.، ومكن 
الذي يحصل  اختيار مروع واحد فقط؛ وهو  إا  يتم  ولكن ا 
من  أكر  بن  الدرجات  تساوي  حالة  وي  الدرجات؛  أعى  عى 
مروع  لتحديد  للفرقة  ااختيار  يرك  الواحدة  للفرقة  مروع 

واحد فقط للحصول عى امنحة.

أحمد زيدان

بإنتاج  العام  هذا  للمرح  اإسكندرية  مكتبة  منحة  وتهتم 
الذي  العر  لروح  مناسب  بشكل  العامية  امرحية  النصوص 
التي  اإنسانية  القضايا  ذي  النصوص  تقديم  ومحاولة  نعيشه 
لر)شكسبر(،  املك  كريوانوس،  مثل:  العصور  لكل  تصلح 
مراث الريح )لجروم لورنس(، بيت برناردا ألبا)لوركا(، فاوست 
)جوته(، البؤساء)هوجو(، موت دانتون)بوشر(، مارا- صاد )بير 
دائرة  )ابسن(،  الشعب  عدو  جانيه(،  الستارات)جان  فايس(، 

الطباشر القوقازية، القاعدة وااستثناء)بريخت(، ... 
وأوضح قابيل : ا يسمح باإعداد أو اإضافة إى النص امرحي.  
يسمح فقط بالحذف من النص مراعاة الوقت مع الحفاظ عى 
مكن  كذلك  الدرامي،  والبناء  امرحي  للنص  اأصلية  الروح 
التغير من اللغة العربية الفصحى إى اللهجة العامية دون تغير 

امعاي.

واشار إى أن العروض مر بعدة مراحل،  امرحلة اأوى: تستبعد 
و  للمنحة،  التقدم  روط  فيها  تتوافق  ا  التي  امروعات 
امرحلة الثانية يتم بها تقييم امروعات امستوفاة للروط عن 
عى  تحصل  التي  الثاثة  امروعات  اختيار  ويتم  لجنة،  طريق 

أعى متوسط للدرجات.
اإسكندرية  مكتبة  منحة  :تصل  قال  امنحة  اجراءات  وعن 
عى  تسلم  الواحد  للعرض  مري  جنيه   20.000 إى  للمرح 
العرض  موعد  قبل  وتسلم  امبلغ،  ثلثا  اأوى  الدفعة  دفعتن، 
الثانية  والدفعة  يوًما(.   21( اأقل  عى  أسابيع  بثاثة  اأول 
امصورة  النسخة  تسليم  تاريخ  من  شهر  خال  وتسلم  الثلث، 
امكتبة  تلتزم  و   ، الفنون.  مركز  إى  )فيديو(  امرحي  للعرض 
أيام  خمسة  أقى  بحٍد  امرحية  للعروض  القاعات  بحجز 
الروفات  وكذلك  امتاحة،  والقاعات  اأيام  وحسب  عروض، 
قبل  الحجز  يتم  أن  عى  الفنية؛  التجهيزات  وتنفيذ  النهائية 
للمرة  امرحي  العرض  ويقدم  اأقل.،  عى  بشهرين  العرض 

اأوى ي ليلتي عرض متتاليتن عى اأقل.
وتصويره  امرحي  العرض  بإنتاج  الثاي  الطرف  يلتزم   : تابع 
أسطوانة  عى  الفنون  مركز  إى  منه  مصورة  نسخة  وتسليم 
للمكتبة  ويحق  امرحي،  العرض  انتهاء  فور  أكر  أو  مدمجة 
نسخة  بتسليم  الثاي  الطرف  يقم  م  إذا  الثانية  الدفعة  حجز 
مصورة من العرض امرحي إى مركز الفنون، كا يتعهد الطرف 

التقدم  باب  فتح  عن  اإسكندرية  مكتبة  الفنون  مركز  أعلن 
للفنانن  للمرح  اإسكندرية  مكتبة  منحة  عى  للحصول 
أغسطس   1 اأربعاء  حتى  وذلك  اإسكندرية،  ي  امرحين 
ي  اإلكروي  الريد  عر  امختارة  العروض  إباغ  وسيتم   ،2018

موعد أقصاه اأحد 2 سبتمر 2018.
الهام  بالدور  إماًنا  امنحة  هذه  تأي  قابيل  سعيد  امخرج  قال 
الذي مثله الفن امرحي. وتسعى مكتبة اإسكندرية إى خلق 
لتقديم  اإسكندرية  داخل  امبدعن  امرحين  مع  قوية  روابط 
 20.000 إى  امنحة  قيمة  تصل  و  وجديدة،  فنية جيدة  عروض 
عروض  ثاثة  أقى  وبحٍد  مرحي،  عرض  لكِل  مري  جنيه 
تاريخ  من  عام  خال  ي  امختارة  العروض  وتقدم  مرحية 

اإعان، وبحٍد أقى خمس لياٍل لكِل عرض.  
وعن اهداف امنحة وروط التقدم قال : تهدف امنحة لإسهام  
العملية اإنتاجية بشكل دوري لدفع حركة اإنتاج امرحي  ي 
ي مدينة اإسكندرية، و امساعدة عى التطوير امهني للعاملن 
ي مجال امرح ي اإسكندرية، ويشرك للتقدم للمنحة أا تقل 
سن امتقدم عن 18 سنة، وأا تزيد سن امتقدم عن 40 سنة ي 
أول يوليو 2018، و أن يكون امخرج امتقدم للمنحة قد أخرج 
عى اأقل ثاثة عروض مرحية من قبل، وُعرضت للجمهور، و 
أنتج نفس العرض وقدمه  أا يكون امخرج امتقدم للمنحة قد 
من قبل، وأا يكون امتقدم للمنحة قد حصل عى أي منحة من 
و2017   -2017  2016 السابقتن  السنتن  ي  اإسكندرية  مكتبة 
– 2018، و أن يكون امخرج من اإسكندرية أو مقيًا بها أثناء 
التدريبات والعروض ، ويرسل استارة التقدم بنفسه من الريد 

اإلكروي الخاص به.
العرض  بأا يقل زمن  االتزام  قابيل إى  أن عى امخرج  وأشار 
يلتزم  كا  دقيقة،   80 عن  يزيد  وا  دقيقة   50 عن  امرحي 
ي  هي  كا  الجمهور  وأماكن  امرح  خشبة  باستخدام  امخرج 
تصوره للمنظر امرحي وعدم تحجيم عدد الجمهور ي أي من 

امسارح امختارة للعرض.
وعن الروط الواجب توافرها بامروعات امقدمة  قال : يجب 
امقدمة وهي  أن  بامروعات  توفر روط شكلية وموضوعية 
جميع  ي  معارة  والتقنيات  معارة  امرحية  اأشكال  تكون 
عنار العرض امرحي )التمثيل، الديكور، اإضاءة، اموسيقى... 

إلخ(.

اإسكندرية  مكتبة 
المسرحية  منحتها  عن  تعلن 
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المسابقة  لنظام  العودة  بعد 
القومي المهرجان  في  الواحدة 

المسرحيون
يختلفون

عشر  الحادية  الدورة  فعاليات  تقام 
المصري  للمسرح  القومي  للمهرجان 
 2 إلى  يوليو   19 من  الفرة  في 
مسارح  جميع  على  المقبل  أغسطس 
العام  هذا  الدورة  وتحمل  القاهرة، 
يتنافس  دياب،  محمود  الكاتب  اسم 
تقرر  وقد  مسرحيا،  عرضا   35 فيها 
العروض  مسابقة  من  كا  دمج 
المسابقة  داخل  العروض  مع  المختارة 
النقاد  جائزتي  إلغاء  بعد  الرسمية 
الائحة  إلى  والعودة  والجمهور 
المشاركة  إلغاء  تم  كما  القديمة. 
رأي  استطلعت  قامت  مسرحنا  العربية. 
اآراء  تنوعت  و  اأمر  حول  المسرحين 
ومعارض. مؤيد  بن 
رنا رأفت
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عروض منتجة من البيت الفني وهى تختلف عن العروض التى 
امستقلة، ويجب  الفرق  أو  الهواة  أو فرق  الجامعة  أنتجت من 
جائزة  استحداث  وأمنى  ااعتبار  عن  ى  اأمور  هذه  وضع 
انتاجى،  أي مط  الجراند” من   “ امخرمن  أو  الكبار  للممثلن 
سواء ثقافة جاهرية أو مرح هواة أو مستقلن أو بيت فني.

منصف غر  شىء   
تضم  واحدة  مسابقة  عمل  مع  مصطفى  أكرم  امخرج  اختلف 
فهناك  منصف،  غر  هذا  أن  أوضح  حيث  العروض  جميع 
مستوى  عى  سواء  ااحراف  هناك  امتنافسة،  الفرق  بن  فرق 
فرق  أو  الهواة  اأخرى وهناك  العنار  او  اممثلن  أو  امخرجن 
اإنتاج  آليات  نفس  لديهم  ليس  وهؤاء  الجاهرية،  الثقافة 
مونوداما  اماي  العام  قدمت  فقد  ااحراف،  بعروض  الخاصة 
عروض  وهناك  جنيه،  ألف   80 من  يقرب  ما  ميزانياتها  وصلت 
عى سبيل امثال ي الثقافة الجاهرية تضم أكر من 40 ممثا 

اتصل تكلفتها لـ 40 ألف جنيه، روط اإنتاج ليست متناسقة
هناك  تكون  أن  أمنى  قال:  يتمناه  وما  امقبلة  الدورة  وعن 
مرحية  طاقات  لدينا  أننا  وخاصة  امهرجان  ي  جديدة  دماء 
شبابية هامة يجب أن يتم تفعيلها أننا نحتاج إى رؤى جديدة 

ومختلفة وباأخص ى لجان التقييم.

الجمهور جائزة  في  النظر  إعادة 
أكر  القادمة  الدورة  تكون  أن  ممدوح  أمل  الناقدة  ومنت 
الطويل  باانتظار  إرهاقها  دون  الجاهر  استقبال  استعدادا 
احتالية  اإمكان  بقدر  لتفادي  اأماكن،  بتنظيم  واستيعابها 
بحسن  أكر  وااهتام  الدخول،  يستطيع  وا  البعض  يحر  ان 

التعامل مع الجمهور واحتواء انتظاره وقدومه ما يليق
إزكاء  عى  تشجع  حيث  الجمهور  جائزة  إلغاء  عى  أوافق  كا 
ما  مسبقن،  مشجعن  جمع  عى  التنافس  يتم  حيث  الشللية، 
أمنى  كا  علمي،  او  فني  وير  ومنحازا  مخادعا  مقياسا  يعطي 
العملية  قي  الحقيقين  امؤثرين  لكل  الكرمات  مجال  تنويع 
اكتسبت  تاريخ زمني وأساء  إى  تأثر ا  إى  استنادا  امرحية، 

قيمتها فقط بطول تواجدها.
العروض  عن  “بامفليت”  أو  كتيب  بوصول  ااهتام  امنى  كا 
عادة  عنها  أرى  انا  فالحقيقة  النرة  اما  العادي،  للجمهور 
والحظ تطورها عاما بعد عام، فقط أمنى عدم تقليص امساحة 
يصبح  تواجدها  ظني  ي  اكر،  بشكل  بها  ااهتام  بل  النقدية، 
لحالة  كثرا  ويضيف  امهرجان  أيام  ي  اأهمية  ي  مضاعف 

والذوق،  اآراء  فستختلف  ااستبيان  باستارة  الجاهر  أراء 
فجمهور “أ” اليوم ليس هو جمهور “ب” غدا، كذلك ي جائزة 
لجنة  أن  إى  إضافة  مختلف،  فالتذوق  التخصص  فرغم  النقاد 
التحكيم تضم ي عضويتها نقادا وعن أمنياتها للدورة الجديدة 

قالت:
امنى ان يكون مسمى امهرجان هو “الوطنى” بدا من القومي، 
وأمنى أيضا ان تكون هناك أجيال جديدة وان يجذب امهرجان 

فئات أخرى سواء عى مستوى لجان التحكيم أو النرات.
الهامش هو  العربية عى  امشاركة  داليا هام:  الناقدة  قالت  و 
الدعاية و إلغاءها غر مر، ولكن وجودها يزيد من  نوع من 
جائزة  أن  فأوضحت  الجمهور  جائزة  إلغاء  عن  أما  الراء،  حالة 
بوسائل  الجمهور  رأى  عى  التعرف  تتيح  حيث  مهمة  الجمهور 
متقدمة، أما عن جائزة النقاد فكا نعلم أن لجنة التحكيم بها 
التحكيم  بلجنة  ذلك  عن  ااستعاضة  اممكن  فمن  متخصصن، 

ذاتها.
مسابقة  بوجود  القديم  التسابق  لنظام  الرجوع  يخص  وفيا 
واحدة قالت: ذلك أمر جيد يسلط الضوء عى جميع العروض، 
وا  الرسمية  امسابقة  داخل  العروض  متابعة  يفضل  من  فهناك 
يتابع العروض اموازية، عى اعتبار أنها اقل ي الجودة، ووجود 
والرواج  اانتعاش  من  حالة  هناك  يجعل  للتسابق  واحد  نظام 
لكل العروض، ولكن اأمر قد يكون غر منصف إذا م نضع ي 
عروض  فهناك  لإنتاج،  مختلفة  أماط  وجود  اختاف  ااعتبار 
هناك  متواضع،  إنتاجها  أخرى  بعروض  مقارنة  كبر  أنتاجها 

و دمج كا  امخرج سعيد مني عن عمل مسابقة واحدة  قال 
امسابقة  داخل  العروض  مع  امختارة  العروض  مسابقة  من 
الرسمية أنها فكرة محفزة، فهناك سنوات عديدة حققت عروض 
الهواة جوائز ي امهرجان القومي للمرح، وهو ما يحفز الهواة 
أن  نستطيع  سابقة  تجارب  وهناك  امحرفن  مع  التنافس  عى 
نستشهد بها عى سبيل عرض “روميو وجوليت” “وعرض 1980 
أو  ااحراف  فمسألة  الثاثة”،  “القروش  وعرض  طالع”  وانت 

الهواة ا يقف عليها مستوى العرض
وعن أمنياته للدورة امقبلة قال مني:

مشاهدة  اأقاليم  من  العنار  أفضل  استضافة  يتم  أن  أمنى   
تنظيم  هناك  يكون  أن  منى  التنظيم  يخص  فيا  و  امهرجان، 
عريضا،  جاهريا  إقباا  تشهد  التي  العروض  ي  خاصة  محكم 

مثل عروض الجامعات.

اأكر التسابق  مضمار 
أن  مؤكدا  امني  سعيد  رأى  مع  عثان  سامح  الكاتب  اتفق 
وفقا  أنه  محمود،  أمر  اأول  لشكله  امهرجان  عودة  “فكرة 
ي  التسابق  الجميع  حق  فمن   ) قومي   ( كمهرجان  مساه 
محرفن  بن  منافسة  من  ذلك  ي  يخي  وا  واحدة  مسابقة 
ذاته،  ي  محرف  مهرجان   ) القومي   ( اأمر  نهاية  ي  وهواة، 
ثقافة جاهرية  أو  الهواة وفرقهم سواء جامعة  وكثرا ما يفوز 
أصله،  عاد  اأمر  اآن  هذه،  الهامش  فكرة  قبل  غره،  أو 
تخي  بعد  اأكر  التسابق  مضار  صار  القومي  وان  خاصة 
ومن  مع  من  عن  النظر  وبغض  التسابق،  فكرة  عن  التجريبي 
اختافات  لدينا  يكون  ان  محمود  فاأمر  التنافي  الفكر  ضد 
للمرح  امارس  الفنان  بلسان  هنا  أتكلم  و  امهرجانات،  بن 
ا  مهم،  مهرجان  ي  عرضه  لتقديم  نافذة  عن  يبحث  الذي 
القومي  وآليات  فلسفة  بن  بشكل وجوي  امفرق  امنظر  بلسان 

والتجريبي وخافه.
حقيقة  ادري  فا  والنقاد  الجمهور  جائزة  إلغاء  عن  اما  أضاف: 
الحق  هذا  إعطاء  بن  أبدا  تعارض  فا  اإلغاء؟  هذا  تم  ماذا 
لنظام  العودة  وبن  النقاد،  من  شابة  ومجموعة  للجمهور 
ان  اأزمة  ما  نظري.  وجهة  من  اأفضل  وهو  اأساي  امسابقة 
يطبق نظام امسابقة الواحدة ومعه أيضا فكرة جائزة الجمهور 
قد مست خلا  امهرجان  إدارة  كانت  إذا  إا  اللهم  النقاد..؟!  و 
ما العام اماي عي ارض الواقع استوجب اإلغاء..فاأرض داما 

هي الحاكم عي تطبيق اأفكار
امهرجان  هذا  وعشاق  محبي  من  فأنا  نفسه  القومي  عن  اما 
الذي بات الفاعلية امرحية اأكر ي مر وامني له كل التقدم 

والتوفيق .

اإلغاء مع 
تتنافس  واحدة  مسابقة  عمل  عن  البيى  صفاء  الكاتبة  وقالت 
قد  تكون  بذلك  امهرجان  إدارة  إن  امشاركة  الفرق  كل  فيها 
عى  توضع  كانت  التي  العروض  عى  يقع  الذي  الظلم  رفعت 
داخل  التي  العروض  من  أقوى  تكون  عروض  وبينها  الهامش 
امسابقة الرسمية، وكأن امعيار التي اخترت به عروض الهامش 
بالعروض  الخاص  امعيار  نفس  هو  ليس  امختارة(  العروض   (
الفرق  لكل  واحدة  مسابقة  عمل  وي  الرسمية!  امسابقة  داخل 

تكون إدارة امهرجان قد حققت نوعا من العدالة،
امشاركة  إلغاء  مع  أنا   : قالت  العربية  امشاركة  إلغاء  وعن 
وطني  مهرجان  فهو  بالقومي  امهرجان  تسمية  وأرفض  العربية 
خاص بالعروض داخل محافظات مر كلها، يتاقى فيه الجميع 
العربية  امشاركات  وأضافت:  مختلفة،  خرات  تبادل  ويحدث 
امهرجان  مثل  متخصصة  مهرجانات  لها  العربية  والشخصيات 
جائزة  إلغاء  فكرة  وعن  امرح.  هواة  ومهرجان  التجريبي 
خاله  من  نستطيع  ثابت  معاير  هناك  ليس   : قالت  الجمهور 
قياس أراء الجمهور، فالجمهور متغر واذا تم ااعتاد او قياس 

الظلم يرفع  الفرق  تسابق جميع  مؤيدون: 
العدالة الهواة ويحقق   عن عروض 

سعيد مني

هشام جمعه

سامح عثان

تحقيق
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كانت  كلا  أنه  نظري  وجهة  من  وأرى  العام،  هذا  السلبيات 
أفضل.  العروض كان ذلك  أكر قدر من  لتنافس  الفرصة متاحة 

أضاف: وعى مدار السنوات السابقة
الهواة وامحرفن  التسابق مابن  كانت هناك حالة من الرضا ي 
كثرة  سنوات  وهناك  امرح،  تنتج  التي  القطاعات  ومابن 
تتوقف  ا  فالحياة  جوائز،  عى  وحصلوا  نجاحات  الهواة  حقق 
متنفس  امهرجان  الرسمية،  الجهات  عى  أو  الدولة  عى مرح 
يثبت  ديكور  مهندس  أو  اممثل  أو  للمخرج  سواء  لإبداع  هام 

كفاءته، ويشكل حافزا .
أن  محله  ي  ىء  هذا  العربية:  امشاركة  إلغاء  عن  قال  و 
خاص  وهو  امري  للمرح  القومي  امهرجان  هو  امهرجان 

بحصاد العام من العروض امرح امري،
أنه  أعتقد   “ قال  والنقاد  الجمهور  جائزة  إلغاء  يخص  وفيا 
الجمهور  يشاهد  أن  امستحيل  من  أنه  وذلك  إيجاي  ىء 
من  تختلف  وثقافته  وتذوقه  الجمهور  ومستوى  العروض  كل 
العملية  النقاد هم طرف ى  مكان آخر ومن عرض آخر، أيضا 
وهناك  الندوات  يقيم  من  أو  باحثن  أو  كتاب  سواء  امرحية 
لذا  مرح،  كتاب  النقاد  من  الكثر  وهناك  أعال  لهم  نقاد 
كان  إذا  وخاصة  الجوائز  هذه  حجب  إيجاي  ىء  انه  أعتقد 
هناك محاولة لتجريب واستحداث هذه الجوائز الدورة اماضية، 

ولكن إذا م تكن مثمرة وتم تفاديها فهو ىء جيد. 
و منى جمعة أن تكون دورة موفقة لكل امرحين، وان يكون 
وفيا  والثقافات،  التوجهات  تغير  ي  وفعال  مؤثر  جانب  لها 

يخص التكريم قال: ىء هام أن نكرم كبار امرحين. 
امخرج تامر كرم : الرجوع لائحة القدمة 

العروض  مسابقة  دمج  يخص  فيا  كرم  تامر  امخرج  قال  و 
امختارة مع عروض امسابقة الرسمية ي مسابقة واحدة: 

اامر ليس جديدا فهذه هي الائحة القدمة ولكن تم استحداث 
العام  هذا  ولكن  فقط،  اماي  العام  امختارة  العروض  ائحة 
وذلك  بكثر  أفضل  ذلك  أن  وأعتقد  القدمة  لائحة  الرجوع  تم 
هامش  عى  تكون  أن  تفضل  ا  بامشاركة  تقوم  فرقة  اى  أن 
امهرجان، فالجميع يرغب ي امشاركة ى امهرجان للتنافس عى 
تسابق واحد  العروض ي  انه ىء جيد وجود  الجوائز، وأعتقد 

وهو أفضل نظام للمهرجان القومى 
القومي  امهرجان  قال:  العربية  امشاركة  إلغاء  يخص  وفيا 
خاص بحصاد العام ي امرح امرى، فأنا ضد وجود مشاركات 
عربية، ولكم اممكن دعوة ضيوف ليشاهدوا امهرجان و امنتج 
اكر  مناسبة  تكون  العربية  امشاركات  و  امري،  امرحى 
التجريبي،  امهرجان  امثال  سبيل  عى  الدولية  امهرجانات  ى 
اأمر  ذلك  عى  اتفق  قال:  والجمهور  النقاد  جائزة  إلغاء  وعن 
لجنة  مقرحات  ضمن  وكانت  بطرحها،  قمت  أمور  وجميعها 

امرح وتم ااستجابة لها. 

امرح  رجاات  من  تكون  وأن  التحكيم  لجنه  أعضاء  تنوع 
متنوعي الثقافة وااتجاهات،

تجربة  “هناك  قال  والجمهور  النقاد  جائزة  إلغاء  يخص  وفيا 
للنقاد ي امهرجان التجريبي وقد شكلوا لجنة وقاموا بتخصيص 
جائزة تطابقت مع لجنة التحكيم آنذاك عى الرغم من ان لجنة 
تظل موجودة  ان  ومع  إلغائها،  وانا ضد  دولية،  كانت  التحكيم 
اختاف  إلغائها  عى  اتفق  فقد  الجمهور  لجائزة  بالنسبة  واما 

ذائقة الجمهور،
وضع  تم  ماذا  افهم  أ  تساءل:  العربية  امشاركة  إلغاء  عن  و 
هذه امشاركة وماذا تم إلغائها؟ فا امانع من امشاركة العربية؟ 
العرب عى مرحنا امري  وذلك حتى يتعرف كبار امرحين 

وما وصل إليه من تطور ى الرؤى واأفكار،
وأخرا منى الخوي ان تكون هذه الدورة من امهرجان القومي 

دورة موفقة عى جميع امستويات

محله في  العربية  المشاركة  إلغاء   
الرامج  للجنة  رئيس  كنت  جمعه:  هشام  امخرج  قال  و 
التحكيم  لجنه  عضو  وكنت  دورات  ست  مدى  عى  والعروض 
أن  فأعتقد  امسابقتان  دمج  يخص  وفيا  التاسعة  بالدورة 

الدكتور حسن عطية رئيس
امهرجان لديه وجهة نظر ي هذا اأمر، ومن اممكن أن يكون 
يتاى  أن  فحاول  وإيجابيات  سلبيات  به  ان  ورأى  اأمر  طبق 

التسابق ومتابعيه.
اتساع  ان  اعتقد  قالت:  الفرق  لكل  مسابقة  عمل  يخص  وفيا 
ليصبح  الفوز  معاير  تضييق  مع  مفيد  التسابق  روط  نطاق 
للتسابق معنى، لذا فسواء كانت هناك عروض خارج أو داخل 
إتاحة  مع  اشراكها،  الجادة  امعاير  وجود  هو  فأاهم  امسابقة 
اكر اشراك من يتوفر فيه ذلك وجدية معاير الفوز عى أسس 
أين  امتسابق  يعرف  أن  فامهم  حاسية،  أو  عاطفية  ا  فنية 

يقف فعليا وأن خطوته امتقدمة مقدرة من امتخصصن،
وأيدت ممدوح إلغاء امشاركة العربية مشرة إى أن مكانها غر 

مائم ي امهرجان القومي للمرح،
شديد  كمؤر  بقاءها  فضلت  فقد  النقاد  لجائزة  بالنسبة  اما 
يتبع  أنه  مؤكدة  الدقيق،  الخالص  الفني  وامعيار  التخصص 
عروض  هناك  حيث  السينائية،  امهرجانات  من  الكثر  ي  مثا 

شديدة التخصص الفني تستحق نظرة خاصة لها.

العام طوال  العروض  لمشاهدة  لجنه 
إن  شبل  حازم  الديكور  مهندس  قال  مختلفة  نظر  وجهة  ومن 
رأى  لدى  ولكن  جديدة  ليست  فكرة  واحدة  مسابقة  عمل 
لجنة  أن تكون هناك  اممكن  اأمر، فمن  مختلف ماما ي هذا 
إعان  ويتم  أماكنها  ي  العروض  وتشاهد  العام  طوال  تعمل 
ا  أخرى  مرة  إعادتها  يتم  عندما  العروض  أن  وذك  النتائج، 

تكون بنفس جودتها الفنية التي قدمت بها،
به  ليس  :إلغاؤها  قال  العربية  امشاركة  إلغاء  يخص  وفيا 

مشكلة، وعن
معيار  وضع  نستطيع  ا  قال:  والجمهور  النقاد  جائزي  إلغاء 
ثابت للجاهر، اما إلغاء جائزة ما امانع من امشاركة العربية ؟

وقال امخرج فهمي الخوى: ى العام اماي تم تقسيم امسابقة 
إى مسابقة العروض امختارة وعروض امسابقة الرسمية واعتقد 
من  الكثر  أوجد  شائك  أمر  وهو  مرر،  لها  ليس  تقسيمة  أنها 
الجدل، أضاف: امهم وجود معاير واحدة وجادة للتحكيم وأن 

ا تكون هناك تفرقة .
التأليف ي الدورة  كا أبدى الخوى أعراضة عى حجب جائزة 
اماضية، مشرا إى أنها ليست الدورة الوحيدة التي حجبت فيها 
بها  التي كان  الدورة  الجائزة ي  التأليف، فقد تم حجب  جائزة 
انه  واعتقد  التحكيم،  لجنة  رئيس  هو  الجندي  يرى  الكاتب 
حكم جائر، أن الفن وجهات نظر، كا أكد الخوى عى رورة 

المحرفن لحساب  الصغر  اإنتاج  الهواة وأصحاب  الواحدة تظلم فرق  المسابقة   : معارضون 

حازم شبل

أمل ممدوح

صفاء البيىداليا هام

العام  لجنة تعمل طوال  نقرح تشكيل  مختلفون: 
النتائج أماكنها وتعلن  العروض في  وتشاهد 

تحقيق
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قضيت  عيد:  الدين  كمال  د.  المسرحين  شيخ 
1982 عام  برلن   بريخت  بيت  في  يوما   15

التقديرية   الدولة  بجائزة  فوزه  بعد 

إعان  والعربية  بل  المصرية  المسرحية  اأوساط  تلقت 
على  عيد  الدين  كمال  د.  المسرحين  شيخ  حصول 
لكل  تكريما  بوصفه  اآداب  في  التقديرية  الدولة  جائزة 
عيد  د.  يمثله  لما  ليس  كثرا  تأخر  اعتبار  ورد  المسرحين، 
المستوى  رفيعة  وإنسانية  وأدبية  علمية  قيمة  من 
العدالة  قيم  من  ذاته  المسرح  يمثله  لما  وإنما  فحسب، 
عن  تغيب  تكاد  الي  القيم  تلك  اإنساني،  والنبل  والحرية 
الجليل  عالمنا  استحق  وقد  اأخرة.  اآونة  في  مجتمعنا 
والعلم,  بالعطاء  حافل  طويل  مشوار  بعد  الجائزة   هذه 
كثرة،  أجيال  يديه  على  تتلمذت  حيث  المسرح،  وخدمة 
الشامخة  القامات  من  عيد  كمال  د.  نجوما.  طابه  صار  و 
مبدعا  مخرجا  المصري,  المسرح  نهضة  في  أسهمت  الي 
المكتبة  أثرى  أكاديميا,  وأستاذا  وعالما  متمزا  وناقدا 
التأليف  بن  ما  كتابا   35 بلغت   الي  بإصدارته  المسرحية 
ولد  المسرحية.  المعرفة  صنوف  مختلف  في  والرجمة 
لفن  العالي  المعهد  في  تخرج   ,1931 عام  بالقاهرة 
أكاديمية  بكالوريوس  على  حصل   .1952 عام  التمثيل 
الدرامية  اآداب  ماجستر   ،1962 عام  المسرحية  الفنون 
في  ودكتوراه   ،1970 عام  “بودابست”  جامعة  من 
عام  المجرية  العلوم  أكاديمية  من  الدرامية  اآداب  فلسفة 
بالمؤسسة  مخرجا  عن  البعثة  من  عودته  وبعد   .  1974
حاليا(،  للمسرح  الفي  )البيت  والموسيقي  للمسرح  المصرية 
للفنون  العالي  للمعهد  وكيا   1988 عام  عن  كما 
دراسات  ااشراكي،  المسرح   : مؤلفاته  من  المسرحية. 
المعمل  الدراما،   في  جديدة  زوايا  والمسرح،  اأدب  في 
الطفل،  مسرح  في  السيكولوجية  المفاهيم  المسرحي، 
فنية  تطور  تاريخ  العصور،  عر  المسرح  سينوغرافيا 
قضية  المسرحي،  اإخراج  في  عالمية  مناهج  المسرح، 
الفنون  في  اتجاهات  والتجديدية،  التقليدية  بن  اأوبرا 
الموسيقي  ومصطلحات  أعام  المعاصرة،  المسرحية 
كان  ومعه  اأوروبي.  المسرح  ومصطلحات  أعام  الغربية، 
الحوار  هذا 
حوار: أحمد محمد الريف
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المصرية العروض  المصرية غائبة عن   الهوية  نعم.. 

بالعلم  حافل  لمشوار  تتويجا  تعد  الجائزة 
؟ المشوار  هذا  عن  حدثنا  والعطاء. 

 دخلت معهد الفنون امرحية سنة 1945 تعلمت عى أستاذي 
صاح  ومحمد  حسن  طه  ود.  طليات,  زي  عليه  الله  رحمة 
خشبة  ودريني  الجميلة  الفنون  ي  يوسف  وأحمد  باشا,  الدين 
العلم  نعلم  كيف  علمونا  عالقة  وكلهم  امرحي  اأدب  ي 
مرة  مرتن,  الخارج  ي  بعثات  إى  ذهبت  ذلك  بعد  امرحي, 
لدراسة الفنون امرحية ي اإخراج امرحي ي جامعة الفنون 
عى  والدكتوراه  اماجستر  درست  عندما  ثانية  ومرة  امجر,  ي 
وراء  سعيا  دولة,  عرين  عن  يقل  ماا  زرت  الخاص,  حساي 
ليبيا والكويت  الخارج, ي  مرحها, حتى عندما كنت أعمل ي 
اأصي  امرح  أتعلم  كنت  وغرها  العراق  ي  والسعودية 
والحقيقي, وامرح اأوروي خاصة ي إسبانيا وبريطانيا وفرنسا 

والنمسا.

إنجازات  أبرز  وما  سيادتكم،  تنتمي  جيل  إلى 
الجيل؟  هذا 

سعد  زمائه  مع  الستينيات  مرح  أنشأ  جيل  من  واحد  أنا   
العزيز  عبد  ومحمد  الرقاوي  وجال  مطاوع  وكرم  أردش 
وكال  رستم  وأنور  العصفوري  وسمر  الدمرداش,  وفاروق 
ياسن. أقمنا مرح الستينيات بعد جهاد بذلناه ي فرقة خاصة 
الذي  الفرني  الحر  بامرح  تيمنا  امري  الحر  امرح  اسمها 
الفرني.  الحر  امرح  وقدموا  اأحرار  الفرنسين  يد  عى  قام 
الستينيات,  فرة  ي  امرية  ااجتاعية  التجارب  نحن  وقدمنا 
رشدي  ورشاد  الخوي  ولطفي  عاشور  نعان  مرة  أول  فقدمنا 
وسعد الدين وهبة ومحمود دياب وكلهم من الكتاب العظام ي 

الوطن العري كله. 

اآن؟  المسرح  ترى  وكيف 
وعن  امجتمع  أو  السياسة  عن  امرح  تفصل  أن  مكن  ا 
يبق  م  خاصة  مرحية  فرقة   28 ظهرت  اانفتاح  قبل  البر, 
الفن  مرح  الرقاوي  جال  فرقة  ها  فرقتن  إا  اليوم  منها 
تعرض  امرح  إذن  الجديد.  امرح  صبحي  محمد  وفرقة 
بعد  روحه  اسرد  حتى  والتسعينيات  الثانينيات  ي  لنكسة 
من  اإخوان  خروج  بعد  قامت  التي  الجديدة  امرية  الثورة 
امرح  شّوهوا  أنهم  أرى  ذلك  ومع  الجاهري.  الضوء  دائرة 
الفصل  ذات  من  كلها  حاليا  تقدم  التي  امرحيات  امري, 
ليس  وهذا  وربع  الساعة  أو  الساعة  عن  تزيد  ا  التي  الواحد 
مرحا, وأتحدى أن يقدم أحد ي العام اليوم مرحيات الفصل 

مرح  مر  تنعم  م  كا  امرحية,  مهنتنا  يخص  فيا  اأقل 
أن  معنى  اأخرتن،  العظيمتن  الثورتن  قيمة  مع  يتوازى 
لقيادة الجاهر واطاعها  الفكر  للثورة وتجنيد  العليا  اأهداف 
عى الحقيقة وعى مشكات العر, وعى مشكات امجتمع م 
تتحقق، ورغم كل ما يقدم م أجد مرحا وطنيا يقف إى جانب 
بعنوان  ترجمتها  كنت  مرحية  هناك  مثا  أسف.  بكل  الثورة 
)وطني( تقدم موذجا ي كيفية الدفاع عن الباد و كيف يقدم 
البسطاء أرواحهم ي خدمة الثورة وي خدمة الوطن ، من هنا 

أرى نقصا ي الكتابة ي هذا ااتجاه. 

؟ بالمسرح  للنهوض  السبيل  ترى  وكيف 
كا  الخارجية،  البعثات  لنظام  العودة  اآن  الروري  من 
و   58 سنة  البعثة  إى  ذهبت  أنا  النار؟  عبد  عهد  ي  كان 
أين  مطاوع,  وكرم  الرقاوي  جال  بعدي  و  أردش  سعد  قبي 
تغر  كله  جلدنا  الخارج؟  إى  البعثات  تتوقف  ماذا  البعثات؟ 
من  ابد   , عمي  و  علمية  شهادات  عى  حصلنا  البعثات،  بعد 
حسني  فاروق  عهد  ي  ينهض.  حتى  امرح  ي  البعثات  عودة 
أربع  درسنا  نحن  تكفي,  ا  وهي  سنة,  مدة  بعثات  يرسل  كان 
وأكادميات.  سنوات وخمس سنوات دراسة علمية ي جامعات 
ا  الطويل  التاريخي  ومداه  وعمقه  وعرضه  بطوله  امرح 
العلمي  البحث  ي  جدية  نريد   , واحدة,  سنة  ي  دراسته  مكن 
الدكتوراه  ي  ناقشني  أنه  لك  أقول  حينا  تعجب  ا  امرحي, 
إما  امنصة,  إى  اثنن, وأستاذي م يصعد  مناقشن وليس  سبعة 
جلس ي الصالة حتى ا يدافع عن الطالب, تاريخ امرح منذ 
 ، قصرة  بعثة  ي  استيعابه  مكن  ا  امياد  قبل  الخامس  القرن 
لكن الدراسة العلمية امنتظمة إى جانب الدراسة العملية هي 
الطريق الوحيد واأمثل لقيادة البحث العلمي ي مر, وعلينا 
العلمي إى هذا  بالبحث  اموضوع بجدية. وقد وصلنا  نأخذ  أن 
الوضع امخجل, يوجد بعض رؤساء أقسام امرح ليس عندهم 
ي  امرح  قضية  هؤاء  مثل  يتبوأ  أن  عيب  و   , واحد  كتاب 
الجامعات امرية. وأنا أفنيت عمري منذ 1945 أكتب خمسة 

وثاثن كتابا. 

؟ المصري  المسرح  مشكلة  تكمن  أين   -
إذا  تعجب  ا  جدا,  كثر  امرحية  امؤسسات  ي  اإدارين  عدد 
امجر,  عاصمة  بودابست  العاصمة  ي  تعلمت  إنني  لك  قلت 
العاصمة,  يسكنون  مليونان  منهم  ماين,  عرة  امجر  تعداد 
هذه  يقود  من   , حكوميا  مرحا  وعرين  سبعة  فيها  ويوجد 
و ستة من  امجرية،  الثقافة  وزارة  إداري ي  يقودها  ؟  امسارح 
فقط  العاصمة  ي  وليس  امجر  مسارح  يدرن  العامات  النساء 
هذه  أمام  ولكن  ماين  هنا  لدينا   , أيضا  اأقاليم  ي  ولكن 
اماين يوجد كثر من اممثلن اأكفاء العظاء الجيدين لكنهم 
الفنان  يعملون,  وا  مرتبات  يأخذون  مخجل  يء  يعملون,  ا 

انطون  اأوروبين, منهم  الكتاب  كبار  الواحد, فهي قدمت من 
تشيكوف الروي ويوجن أونيل اأمريي, كل منهم بدأ مرحه 
بدأ  و  انتهت  امرحلة  هذه  ولكن   ، الواحد  الفصل  مرحيات 
حتى  تزال  ما  التي  الطويلة  امرحيات  يكتبون  الكتاب  هؤاء 
نتغاى  أن  أوروبية ا مكن  تجربة علمية  اليوم عظيمة. هذه 
يثبت  اليوم  وحتى  الخامس  القرن  منذ  الدراما  وتاريخ   ، عنها 
بالدليل القاطع أن امرحيات الطويلة والتي تراوح بن ثاثة أو 
أربعة ساعات هي امرحيات امؤثرة ي الجاهر و التي تقدم 
امرحيات  هذه  أن  امقصد  والدقيقة,  والحرة  الحية  الناذج 
 - ومخرجيها  ومؤلفيها  لها  احرامي  -مع  اآن  مر  ي  التي 
تختلف كثرا عن امرح امري الكبر الذي بدأ ي الستينيات 
اأوروي  امرح  عن  شديدا  اختافا  تختلف  كا  والسبعينيات 

امعار. 

المسرحي  المشهد  على  أثرت  يناير  ثورة 
أن  لمصري  المسرح  استطاع  فهل  كبر  بشكل 

الدرامي؟ المنعطف  هذا  يتجاوز 
أن  يجب  التي  والفكرية  العلمية  باأصول  تنعم  م  مر  إن 
تقدمها هاتن الثورتن, الثورة التي تتحدث عنها وثورة 30يونيو, 
ملهمة  ماذج  إى  ترجم  أن  يجب  كان  الثورات  أن هذه  معنى 
العلمي عى  البحث  ، مثا ي  والعلم, وهو مام يحدث  للعمل 

الستينيات تأسيس مسرح  أبناء جيلي في    أسهمت مع  
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ي  نفسه  يختر  أن  صوته,  يجرب  وأن  يعمل  أن  ويريد  يصدأ, 
الفنية, هذا  آفاقه  كيانه ومن علمه ومن  تطور من  أدوار  عدة 
بكل  أقولها  الريبورتوار,  سياسة  رسم  ي  خطأ  هنا  موجود,  غر 
الفصل  ذات  امعارة  امرحيات  مثل  كبر  خطأ  هو  جرأة، 
كان مكن تشغيل  لكن  قليلة  عندنا مسارح  يكون  قد   , الواحد 

هذه امسارح يوميا, كا ي أوروبا .

العودة  في  يكمن  الحل  أن  البعض  يرى   -
؟ مارأيك  للهوية 

امرية  والهوية  هو,  لفظة  من  أصله  إى  يعود  الهوية  لفظ 
مشكلة  ليست  هذه   ، بعيد  حد  إى  امرية,  العروض  تنقص 
يعنوا  أن  يجب  الذين  امرح  كتاب  مشكلة  لكنها  امرح 
بالراث. هناك تراث أدي وفرعوي ومري ومسيحي وكان مكن 
تسليط الضوء عى هذه العصور التاريخية إثراء فكر الجاهر 
التعاون  وبخطة  بالكتاب  تتعلق  .هذه مشكلة  الجامعة  وثقافة 

مع أولئك الكتاب. 

فكرة  اأخرة  السنوات  في  انتشرت 
نتيجة  هذا  فهل  كبر,  بشكل  الدراماتورج 

المسرحي؟ النص  ضعف 
الخارج,  ي  سنوات  ثاث  الدراماتورج  علم  مادة  درست  لقد 

الشباب عى  من  الجدد  الكتاب  يدرب  أن  فهو  الثاي  عمله  أما 
كيفية التأليف امرحي وهذه مهمة صعبة, إن م يكن يفهم ي 
الدراما وإن م يكن يفهم ي علم الدراماتورجيا, فوظيفته الثانية 
الكتاب  تعليم  هي  امرجمة  امرحيات  درامية  مراقبة  بجانب 
جوري  مكسيم  )الحضيض(  مرحية  قدمت  عندما  أنا  الجدد. 
اإسكندرية ي عهد أحمد حمروش  فرقة  افتتاح  سنة 1963 ي 
وجلسنا  دوارة  فؤاد  الكبر  الناقد  امرجم  كان  الراعي,  وعى 
ولكن  دراماتورج  أكتب  م   , أيام  ثاثة  اإسكندرية  ي  سويا 
قمت بعمل الدراماتورج, حيث كان ابد أن أعيد بعض كتابات 

امرجم وألبسها الروح الدرامية, وم أقل إنني دراماتورجي .

تشويه  من  زاد  أم  التجريب  لنا  أضاف  هل   -
المصري؟ المسرح 

ي  مقاا  كتبت  وأنا  امرح,  ي  يوم  كل  موجود  التجريب 
اسم  غر  حينا  مهران  سامح  د.  فيه  انتقدت  مرحنا  جريدة 
فالتجريب  ذاك,  غر  فهذا  وامعار,  التجريبي  إى  امهرجان 
د.  التجريب  عن  وكتب  الفراعنة,  أيام  منذ  القدم  منذ  موجود 
وأنا ا أجد تجريبا جديدا ي امرح,  ثروت عكاشة منذ زمن, 
تظلم  أن  التجريب  فليس   , الخارج  من  اآن  اموجود  التجريب 
ليس  هذا  اممثلن,  وجوه  ترى  ا  وأن  بشمعة  وتدخل  امرح 
تجريبا, بل هذا تخريب, التجريب أن تقدم جديدا يتفاعل معه 
ي  أرى  ا  ولكنني  اأخرى.  للمسارح  وتقدمه  وينطلق  امرح 
هذا التجريب شيئا جديدا . أنا لست ضد التجريب ولكني مع 
التجريب الذي يقدم تغيرا جذريا إنسانيا وعلميا وعمليا ي كل 

مراحل امرح امري. 

إذن؟ التجريب  يبدأ  أين  من   -
يبدأ من الفكر امتجدد, ويأي ي الحوار مرة، ثم ي فن التمثيل: 
امفهوم  اإخراج وي  أيضا ي خطة  ويأي  اإيقاع  البطء  الرعة 
العنار  وبقية  امرحية  الحركة  وي  امخرج  عند  اإخراجي 
العرض  إى  الفكر  من  كلها  و  الياء  إى  األف  من  اأخرى 

امرحي.

ا  أننا  المسرح  عن  الجمهور  ابتعد  هل   -
معه؟ نتفاعل 

بكل أسف الجمهور ا يحب امرح أن امرح أهمله, أهمل 
القيمة العلمية للجاهر, أهمل اجتاعيات الجاهر, وا يقدم 

إا بعض اأهواء التي ا تستفيد منها الجاهر. 

له  وهل  السياسي,  المسرح  من  نحن  أين   -
إيجابي؟  مردود 

امرح السياي بدأه اأماي بيسكاتور قبل بريخت, وأنا عشت 
نحن   ،  1982 عام  برلن  ي  بريخت  بيت  ي  يوما  عر  خمسة 
بعيدين جدا عن امرح السياي, ا أعرف ماذا؟ رغم أن الناس 
جعا  أنها  اأخرتن  الثورتن  وميزة  السياسة.  ي  تتكلم  كلها 
ينتبه  أن  يجب  امرح  و  سياسيا  شعبا  ورنا  سياسين  الناس 
تتفاعل  السياسة, حتى  الناس ي  الحقيقة, وأن يغرس  إى هذه 
العامة  للسياسة  اإصاحية  الخطوات  من  خطوة  كل  وتتفهم 

والعظيمة التي تحدث اليوم. 

العودة  بعد  العربية  المكانة  فقدنا  هل   -  
حنن؟ بخفي  المهرجانات  كل  من 

مرحية  تقدم  العربية  امسارح   , مرحا  تبني  ا  امهرجانات 
عدة  إى  ذهبت  امرح,  يغلق  ثم  ثاث  أو  يومن  مدة 
مهرجانات,  فقط  يقدمون  إما  مرحا  تقدم  ا  عربية,  مدن 
وامهرجانات متبادلة, يتبادلون الدعوات واأماكن، يء مخزي 
ومكرر, مجرد محافل للطعام والراب ، و أن تقدم عرضا مدة 
يومن أو ثاثة ي بلدك ثم تأي لتقدمهم ي مهرجان! هذا ليس 

مرحا, وهذا ليس مهرجانا. 

وعلم  يء  الدراما  )علم  اسمه  أشهر  منذ  نر  كتابا  وكتب 
من  جنيه  ألف   25 كلفني  الكتاب  آخر(,  يء  الدراماتورج 
الفنون  أكادمية  ي  أهدي طاي  تواضع  بكل  وأنا  الخاص,  ماي 
ليست جديدة,  الكلمة  مجانا، وهذه  كتبي  العليا  الدراسات  ي 
وهذه مادة عامية أرجو من قسم النقد بامعهد ومن الجامعات 
علم  بعنوان  مادة  تنشئ  أن  امرحية  للعلوم  أقسام  بها  التي 
مادة  اإسكندرية  جامعة  ي  وجدت  وبامناسبة  الدراماتورج، 
اسمها اإنتاج امرحي، ا يوجد ي العام كله مادة بهذا ااسم, 
من  جامعات  سبع  ي  بحثت  وقد  علمية  غر  تقليعات  هذه 
أكر الجامعات اأوروبية عنها و م أجدها، توجد أخطاء كبرة, 
الحروف  عى  النقاط  أضع  أن  بعد  إا  اآن  عنها  أتحدث  لن 
وأنر هذا الكام ي كتاب وأقول )الشاطر يرد عليا(. أعود إى 
الدراماتورج فأوضح أن الدراماتورج ي أي مرح ي أوروبا هو 
الرجل الثاي ي امرح بعد امدير الفني, فأي مرح ي أوروبا 
إى  باإضافة  جديدة  مرحيات  ماي  حواي  السنة  ي  يقدم 
مرحيات  اأقل  عى  نصفهم  الثاي  وامرحيات  الريبورتوار, 
الدرامي  الذي يحول امَؤلف  الرجل  أجنبية, والدراماتورجي هو 
إى روح الدراما, فالكاتب الذي يرجم أو يكتب امرحية قد ا 
غر  الجمل  بعض  الدراماتورجي  فيحول  الدراما,  ي  كثرا  يفهم 
الدرامية ويلبسها ثوب الدراماتورج, ولهذا فهو ي أي دولة ابد 
واسعة,  تجربة  ولديه  اأقل  عى  أجنبية  لغات  ثاث  يعرف  أن 

يجب  الواحد خطأ كبر و  الفصل  مسرحيات 

الضوء على  بالراث وتسليط  يعنوا  أن  الكتاب  على 

الطويلة للمسرحيات  العودة 

التاريخية العصور 
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13 [ حوار]

اأعلى مثلي  حسي  سعاد  ماهر:  ندا 
البنات غزل  عرض  بطلة 

الكونسرفتوار  تختاري  لم  لماذا  بداية 
السينما؟ وفضلي  مثا 

يء  دراسة  وقررت  والدي  من  أتعلمه  ما  اكتفيت 
تعلم  ي  أتاحت  السينا  دراسة  قبل،  من  أعرفه  م  آخر 
السينا  تكنيك  أدرس  امونتاج  واخرت  جديد،  يء 
صناعة  عن  الكثر  دراستها  من  وعرفت  التمثيل  وليس 
م  لكنني  قصرة،  أفام  مونتاج  بعمل  وقمت  السينا، 
الكومبيوتر ظل يطاردي  أمام جهاز  الجلوس  أحب فكرة 
الهواة  مرح  ي  عملت  والرقص،  والغناء  للتمثيل  حبي 
دراستي  أثناء  قصرة  أفام  ي  وشاركت  الدولة  ومرح 
خاله  من  وحصلت  »فريستيشن«  فيلم  منهم  بامعهد 
احراف  وأول  جاكرتا،  مهرجان  ممثلة  أفضل  جائزة  عى 

حقيقي ي هو مرحية »غزل البنات«.
صبحي؟ محمد  بالفنان  تعرفت  كيف   

وكنت  إليه  ذهبت  مقابلتي،  وطلب  أغنية  ي  سمع  هو 
أو يسند ي دورا صغرا،  بالورشة  أنه سيلحقني  معتقدة 
طلب مني أن أحفظ أغنيات فيلم غزل البنات وأسمعها 
الدور،  لهذا  يرشحني  أن  لحظة  بباي  يخطر  م  له، 
إنني  ي  قال  إليه،  وذهبت  اأغنيات  حفظت  بالفعل 
الدور، وبدأنا مرينات  تحت ااختبار وقد يسند ي هذا 
بهذا  سأقوم  إنني  ي  قال  أن  إى  طويلة  فرة  وبروفات 
الدور، كانت مفاجأة كبرة جدا، وبدأنا نكثف التمرينات 

والروفات إى أن عرضنا.
في  واجهتك  الي  الصعوبات  هي  ما   

البداية؟
قبل  رعب  صبحي  محمد  اأستاذ  أمام  الوقوف  مبدئيا 
أمامه  التمثيل  أستطع  م  البداية  ي  إنني  حتى  أي يء 
وهو يرتدي مابسه العادية، كان ا بد أن يرتدي مابس 
وجه  أنني  كا  أمامه،  التمثيل  أستطيع  حتى  الشخصية 
ليى  به  قامت  دور  ي  الجمهور  سيتقبلني  وهل  جديد 
مراد أم ا، اأستاذ صبحي أبعدي ماما عن هذه الفكرة 
امرحية  هذه  ي  ليى  شخصية  ستجسد  ندا  ي  وقال 
روح  مع  سنتعامل  مراد،  بليى  عاقة  أية  لها  وليس 
وأنا  الشخصية  روح  فأخذت  تقليد،  دون  من  الشخصية 
امقارنة  عن  فأبعدي  أقلدها،  فلم  الغناء  ي  حتى  ندا، 
بيني وبينها والتي كنت أخشاها، فالناس ي أذنها وأعينها 
امقارنة  من  لخوي  مرعبة جدا  مرحلة  مراد، عشت  ليى 
لكنه  يء  كل  من  خائفة  وكنت  أمامه،  وقوي  ومن 
أعطاي الثقة ي نفي، والقدرة عى خوض هذه التجربة 

الصعبة.
صبحي؟ محمد  بالفنان  اآن  عاقتك   

أحسن  ي  بالنسبة  هو  كام  مجرد  ومش  بجد  »بجد 
به جيدة جدا  بحبه جدا«، وعاقتي  وأنا  الدنيا  واحد ي 
برأيه  وأستعن  حياي  ي  يء  كل  ي  أركه  وأصبحت 
الشخصية،  بحياي  أو  بالفن  تتعلق  موضوعات  ي  سواء 
التعامل  ي  جدا  صعب  أنه  عنه  أسمع  كنت  فقد 
وديكتاتور ي تعلياته، فلم أجد ذلك إطاقا لكنه يحرم 
الحوارات  التنفيذ  بدء  قبل  واالتزام،  وامواعيد  العمل 
مفتوحة وامناقشات حول الشخصيات وكل التفاصيل إى 
ما  احرام  ذلك  بعد  النهاي،  الشكل  ااتفاق عى  يتم  أن 

تم ااتفاق عليه واالتزام به، وهذا يء إيجاي وا يعتر 
ديكتاتورية كا يقال عنه.

طول  وسأظل  بطلة،  قدمني  بل  فحسب  يقدمني  م  هو 
عمري حافظة لجميله.

الي  بالشخصية  عاقتك  هي  ما   
تجسدينها؟

تشبهني ي بعض اأشياء منها أنني كنت ضعيفة ي مادة 
العري وأنا صغرة، هي شخصية دلوعة تفعل ما تريده، 
تحدث  التي  اأشياء  من  وهي  اأم  من  محرومة  لكنها 
مع  فتتعامل  الحنان  مفتقدة  فهي  صبحي،  اأستاذ  فيها 
يعتقد  حام  جعل  ما  وهذا  وحنان،  بحب  الناس  كل 
تتاعب  أو  تحبه  أنها  تشعره  أن  تقصد  فلم  تحبه،  أنها 

مشاعره، فهي شخصية لطيفة وأحببتها جدا.
طبعا  خصوصية  لها  الباشا  بنت  مابس   
وكيف  باختيارها؟  قمت  من  أنت  هل 

معها؟ تتعاملن 
بالك  باختيارها، »ولو أخذي  قام  الذي  اأستاذ طبعا هو 
الفيلم«،  ي  ليى  مابس  مشابهة  أنها  هتكتشفي  منها 

بعض  وبها  اأربعينات  موديات  بن  تجمع  أنها  كا 
فالخامة  كبرة،  معاناة  ارتداؤها  وطبعا  الحديثة،  امامح 
نعد  م  التي  والجيبونة  واأكتاف  والتصميم  جدا،  ثقيلة 
نستخدمها اآن لذلك فالحركة بها صعبة، خصوصا أننا م 
نعتد عى هذه النوعية من امابس فهي ابنة باشا، لذلك 

كانت الروفات بامابس حتى نعتاد عليها.
الرقص؟ على  تدربي  كيف   

الرقص  أجيد  وأنا  طفولتي  ومنذ  رياضة  أمارس  أصا  أنا 
أكر،  منها  تعلمت  فنية  بورش  التحقت  ثم  والغناء 

وبالطبع كان ا بد من التدريب عى رقصات الدور.
أزعجك؟ مقال  أكر  ما   

كل امقاات إيجابية جدا وتشيد بالعرض كا أن جريدة 
اليوم السابع قامت بعمل استفتاء وأحد الصحفين أرسله 
جديد  وجه  أفضل  أنني  ااستفتاء  هذا  نتيجة  وكانت  ي 
أشعر  يجعلني  ذلك  كل  طبعا   ،2017 عام  ي  مرحي 

بامسئولية وأخاف أكر.
اأستاذ صبحي قال ي جملة أضعها داما أمامي هي أنني 
قبول وحب  يوميا  أدخر  أن  وعّي  ادخار  مرحلة  ي  اآن 

كل الجمهور الذي يشاهدي، وي كل مرة أقف فيها عى 
خشبة امرح أتذكر هذه الجملة.

القادمة؟ مشروعاتك  هي  ما   
التلفزيون،  ي  امرحية  عرض  قبل  يء  أي  ي  أفكر  م 
فأنا بدأت بطلة ومن الصعب أن أقول عا وصلت إليه، 
فا  به،  بدأت  الذي  امستوى  دون  لكن  بطلة  أكون  أو 
فقد  السوق،  لغة  امتداول ي  »نحت«  يناسبني مصطلح 
أعلم  ولذلك  فيها،  التفريط  مكن  ا  مكانة  ي  وضعت 
أنني سأعاي كثرا وأنتظر كثرا، كا سيكون من الصعب 
صبحي  محمد  اأستاذ  غر  آخر  مخرج  مع  التعامل  جدا 
وأقول له إنني ا أريد العمل مع مخرج آخر، فلم أقابل 
عادي،  غر  وإنسان  فنان  فهو  اآن  حتى  مثله  مخرجا 
ففي البداية عدد كبر م يكن مقتنعا ي، كا أنني كنت 
خجولة جدا، لكنه يستطيع أن يدخل إى الفنان ويخرج 

أفضل ما فيه.
أخرى؟ أعمال  عروض  أمامك  هل   

من  أنتهي  نفي حتى  أشتت  أن  أريد  ا  لكنني  بالفعل 
لحرتك،  قلت  كا  التلفزيون  ي  وعرضها  امرحية 
الوقت تدريبات وبروفات ليس  فامرح مرعب وطوال 

قبل اافتتاح فحسب بل مستمرة معنا ونحن نعرض.
اأعلى؟ مثلك  الفنانات  ِمن  َمن   

ااستعراض  إى  أميل  أنني  أوا  حسني  سعاد  طبعا 
كممثلة  حامة  فاتن  الجيل  نفس  ومن  فنانيه،  وأحب 
كبرة وعظيمة، ثم اأجيال الاحقة ي ااستعراضات مثل 

ريهان ونيي كريم.
بالفضل؟ تدينن  لمن   

تكلمت  عادية  غر  طفلة  كنت  فقد  أوا  وماما  بابا 
ذلك  واحظا  وأرقص،  أغني  وكنت  أشهر  تسعة  وعمري 
عى  وعمل  جدا،  مبكرا  امشوار  معي  بابا  فبدأ  طبعا 
رأيت  كا  معينة  دراسة  عي  يفرض  وم  مواهبي  تنمية 
طوال  يؤكد  كا  فنانن،  أبناء  مع  حتى  كثرة  تجارب 
الوقت عى أهمية الدراسة والتدريب من خال الدراسة 
الدراسات  عى  يشجعني  التخرج  بعد  حتى  اأكادمية 
الُعليا، وكذلك االتحاق بالورش الفنية، فهو طوال الوقت 

يوجهني ويقف بجانبي.
أنحت  أن  أمنى  الذي  صبحي  محمد  الكبر  الفنان  ثم 
له مثاا ي منزلنا، ا أعتقد أن هناك نجا كبرا يخاطر 
نجمة  أي  لو طلب من  بوجه جديد، وهو  بتقديم عمل 
العمل معه سرحب. كا أن تخوي من التمثيل ما كنت 
مع  بالتعامل  ماما  ُبدد  الفني  الوسط  عن  وأسمعه  أراه 
الذي  حسن  الرحيم  عبد  اأستاذ  كذلك  صبحي،  اأستاذ 

يعطينا الطاقة اإيجابية طوال الوقت حتى لو أخطأنا.

عروض  في  شارك  الله،  عبد  وعصام  الشريف  كامل  منهم  الفن  عباقرة  مع  عمل  وملحن  مطرب  عبيد  ماهر  الفنان  هو  فوالدها  في  بيت  في  نشأت 
الكاتبة  فهي  اأم  أما  وزارة.  وكيل  بدرجة  الشباب  أنغام  فرقة  مدير  وحاليا  فنية  حفات  وقدم  العالم،  دول  من  الكثر  في  فنه  وقدم  جدا  كثرة  مسرحية 
العائلة  أن  كما  القصرة،  اأفام  مع  تجارب  ولها  اأمة،  بصوت  مقاات  وكتبت  العربي،  الموقف  بجريدة  الفن  قسم  ترأس  كانت  الي  محمد،  غادة  الصحفية 
فهي  السينما  تدرس  أن  اختارت  لكنها  المبكرة،  طفولتها  منذ  والرقص  التمثيل  وأحبت  القديم  الغناء  على  تربت  والشعراء.  الفنانن  من  كبر  عدد  بها 
أول  في  البطولة  دور  على  فحصلت  البنات«  »غزل  عرض  بطولة  صبحي  محمد  الفنان  إليها  أسند  الفنون،  أكاديمية  السينما  بمعهد  المونتاج  قسم  خريجة 
الحوار. هذا  كان  ماهر  ندا  الفنانة  مع  ظهورها. 

حوار: نور الهدى عبد امنعم

أبدا أنسى ذلك  بطلة ولن  محمد صبحي قدمي 
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المنبوذ..
»إسامية«   مسرحية  عر  »إسرائيلية«  دعاية 

هشام عبد الرءوف

حدث  ما  الشديد  لاسف  هذا  .لكن  صادما  عنوانا  يبدو  قد 
وايزال يحدث ى  الوايات امتحدة وعدد من امدن ااوروبية.

كوسيلة  امرح  عادة  الصهيونية  والدعاية  ارائيل  وتستغل 
للجميع.وسبق  معروفا  بات  امر  وهذا  الكاذبة،  دعاياتها  لبث 
سابقة ى جريدة مرحنا  دراسات  الظاهرة  ى  تلك  تناولنا  ان 

وربنا امثلة عى ذلك.  
عى  تقدم  مهمة  مرحية     نستعرض  اننا  اليوم  والجديد    
حتى  كبر  بنجاح   2012 عام  منذ  وخارجها  اامريكية  امسارح 
اان. والسبب انها مرحية كتبها كاتب امريى مسلم   ويفرض 
لكنها  امتحدة.    الوايات  ى  امسلمن  أوضاع   تناقش  ان  فيها 
دولة  ها  وتعتر  ارائيل  عن  دفاعا  تتضمن  مبار  غر  وبشكل 
بدون  اشاء شعب شقيق  تقم عى  البقاء   وكأنها م  لها  حق 

وجه حق وبتواطؤ من امجتمع الدوى .
لاسم  ارتضيناها  التى  الرجمة  وهى  امنبوذ  مرحية  انها 
تاليف  من  وهى   .  DISGRACED للمرحية  اانجليزى 
ى  امولود  اخطار  عياد  الباكستاى  اامريى  امرحى   الكاتب 
الوايات امتحدة عام  1970. وكانت اول اعاله امرحية. وهو 

ايضا ى الوقت نفسه كاتب سيناريو وممثل.
 2012 يناير  ى  شيكاغو  ى  مرة  اول  عرضت  امرحية  وهذه 
الوايات اامريكية وخارج  وعرضت بعد ذلك ى عدد كبر من 
الوايات امتحدة خاصة ى امانيا والنمسا .وعرضت ى نيويورك 
بجائزة  امرحية  وفازت   .2014 عام  بردواى  ى  ثم  نفسها 
الجوائز  من  اخر  بعدد  وفازت   .  2013 عام  للدراما  بوليتزر 
امرحية امرموقة ى عام امرح اامريى  مثل جائزة جوزيف 
عكس  فقط  اموسيقية  امرحية  لاعال  منح  التى  جيفرسون 
جوى  جائزة  ايضا  وهناك   . بالشمول  تتميز  التى  توى  جوائز 
للكتابة امرحية .ورشحت امرحية لجائزة احسن مرحية ى 

جوائز توى عام 2015 وم تفز.
ااساموفوبيا  موضوع  تتناول   ان  يفرض  –أو  امرحية  تتناول 
طبيعة  ذات  نقاط  عدة  تناولها  خال  من  لاسام  العداء  او 
الوايات  ى  امقيمن  امسلمن  تواجه  وسياسية  اجتاعية 

امتحدة.
دقيقة  90

وتدور امرحية التى تستمر 90 دقيقة ى فصل واحد  ى حفل 
عشاء يحره  عدة  اشخاص ذوو خلفيات مختلفة بدعوة من 
محام مسلم يدعى عامر كابور متزوج من سيدة مسيحية تهتم 
موضوع  يهتم  نفسه  هو  يكن  وم  ااسامية.  والثقافة  بالفن 
اامور  بعض  مناقشة  ى  الحارون  ويبدا   . ااسامية  الثقافة 
وسياسية  دينية  موضوعات  اى  امناقشات  تقودهم  ثم  العادية 
النعرات  امرحية  تصور  امؤلف  يقول  وكا   . حدتها  وترتفع 
العرقية والجنسية والدينية التى ا تزال تسود بقوة حتى ى اكر 
وتطفو  كامنة  تظل  كانت  وان  للتقدمية  وادعاء  ثقافة  ااوساط 
عى السطح وقت اللزوم. كا انه تبن التحديات التى يواجهها 
امسلمون ى الوايات امتحدة ى اعقاب احداث ديسمر 2001 
.  ويشارك ى امرحية ممثلون من عقائد وخلفيات اخرى وا 

تقتر امشاركة فيها عى امسلمن فقط.  
السلطات  ان  اباغه  شقيقه  ابن  يحر  امرحية  بداية  وى 
يعيش  التى  امنطقة  مسجد  امام  عى  القبض  القت  اأمريكية 
فيها بتهمة مويل اارهاب. وهنا يرى عامر انها محاكمة دينية 
تختفى وراء اتهامات بدعم اارهاب ويقرر بتشجيع من زوجته  

الرافع عن هذا اامام اثبات برائته.ويدخل ى جدل دينى مع 
الفنية  ااعال  تجارة  متخصص ى  يهودى  الحارين وهو  أحد 
ثم يتبن خال امناقشة ان امحامى امسلم يكره ارائيل “دون 
سبب”او هكذا يوحى النص والحوار. ويتبن انه استغل صداقته 
زوجته.  مع  مروعة  غر  عاقة  واقام  اليهودى  صديقه  مع 
ويتبن ايضا ان الزوجة كانت عى عاقة بتاجر التحف اليهودى 

ى اماى   وجاء الحفل ليجدد اماى.
الواضح  ومى ااحداث مشوشة وغر مفهومة لكن يصبح من 

انها نوع من الدعاية اليهودية واارائيلية التى تحاول استخدام 
قنوات اسامية هذه امرة عى امل ان تكون الدعاية اكر اقناعا. 
وهى تتبع اساليب جديدة مبتكرة مثل الصاق بعض السلبيات 
تبدى  انها  كا   . الصهيونية  وبالفكرة  بارائيل  وليس  باليهود 
سبتمر  احداث  اعقاب  ى  واجهوه  وما  امسلمن  مع  تعاطفا 

الدامية. 
يهودى تشجيع 

امرحية  لهذه  اليهودية  الدعاية  احتضان  يفر  ما  هذا  ولعل 
أوروبية  دولة  من  أكر  ى  عرضها  عى  ساعدت  أنها  حد  إى 
التى قدمت ى شيكاغو  العروض  وأمانيا. وكانت  النمسا  خاصة 
سينور  كمرى  امخرجة  اخراج   من  ااخرى  اامريكية  وامدن 
اامر  يكن  وم  الصهيونية.  باتجاهاتها  معروفة  مخرجة  وهى 
بحاجة إى ذلك أن محاولة امؤلف – امسلم لأسف –اسرضاء 
يقدمه  تفسر  إى  بحاجة  وليست  امرحية  ى  واضحة  اليهود 
ممثلن  اختيار  يتم  كان  مقنعة  امرحية  تأى  وحتى  امخرج. 
امحامى  بدور  للقيام  أو هندية  باكستانية  اصول  ذوى  مسلمن 
شخصية  اما  ماسكاى.  وعمر  مندوى  وعاصف  عى  عثان  مثل 
تاجر التحف اليهودى وزوجته  فلم يجسدها اى يهودى حسب 
القاعدة امتبعة ى عام الفن ى الوايات امتحدة وهى اا يجسد 
اليهود شخصيات يهودية. وهناك بامناسبة جائزة سنوية منحها 
الشخصيات  امريكية افضل من يجسد  يهودية  ثقافية  مؤسسة 
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عليها  ،ويتكالب  اليهود   غر  من  الدرامية  ااعال  ى  اليهودية 
اممثلون اامريكيون بشكل كبر لاسف .  

اامريكين  الباكستانين  من  ااوى  ااجيال  من  اخطار  ويعد   
الذىن ولدوا ى الوايات امتحدة حيث انه من مواليد نيويورك 
الوتر  هذا  عى  اللعب  يفضل  انه  ويبدو  ويسكونسن.  ى  ونشأ 

داما. 
عام  بطولته  “وقام  داخلنا  من  “الحرب  فيلم  كتابة  له  سبق 
الباكستاى   الطالب  ابراهيم  بدور  قام  الفيلم  هذا  .وى   2005
ارهاى  اى  ويتحول  امتحدة  الوايات  ى  الهندسة  يدرس  الذى 
التحول.  هذا  اى  تؤدى  التى  ااسباب  الفيلم  يناقش  حيث 
قال  اامريى”التى  “الدرويش  قصة  عى  اخطار  كتب  وبعدها 
امتحدة.  الوايات  ى  للمسلمن  الدينية  التجربة  تدرس  انها 

ويقوم حاليا بتحويلها اى مرحية.
واخطار ابن لطبيبن من مواليد باكستان ودرس الفن والدراما ى 
جامعتى براون وكولومبيا. ويقول اخطار عن نفسه انه مقل ى 
انتاجه انه يدرس القضية التى يكتب فيها لعر سنوات احيانا 

كا حدث مع امنبوذ.
نقاد

ارائيل  مبارة  غر  دعاية  تعد  امرحية  ان  طاما  وطبيعى 
ان  تنهال عليها ااشادات بطريقة غر مبارة باعتبارها تتناول 
مشاكل.  من  يواجهونه  وما  امتحدة  الوايات  ى  امسلمن  حياة 
ان  تامز  النيويورك  لصحيفة  امرحى  بالناقد  اامر  ووصل 
الوايات  ى  عرضت  مرحيات  عر  افضل  من  واحدة  اعترها 
من  واحدا  اختار   واعتر   .2012 عام  برودواى  خارج  امتحدة 

اشجع الكتاب اامريكين طبعا انه دافع عن ارائيل وحقها ى 
العنرية.  نوعا من  الوجود عى ارض فلسطن واعتر كراهيتها 
يحجم  موضوعات  ى  الحديث  عى  تجرا  انه  شجاعا  واعتره 
لدى  الداخلية  الراعات  تصوير  ى  وينجح  ااخرون  عنها 
شخصياته. واعترها اخر واحدة من اهم امرحيات التى تعالج 
مشكلة العداء لاسام من جانب امتعصبن ى الوايات امتحدة.  
ووصفته مجلة امرح اامريى بأنه اكر كتاب امرح اامريى  
امنبوذ  انتاجية ى موسم 2015 2016- حيث عرضت مرحية 
ى 18 مدينة امريكية وثاث مدن اوروبية باانجليزية ومرجمة 

اى لغات اخرى .
امنبوذ وها “من وماذا  بعد  اخرين عرضتا  واختار مرحيتن 
ى  امسلمن  اوضاع  ايضا  تعالج  وكاها   “ الخفية  و”اليد   “
الوايات امتحدة والراع بن القيم ااسامية والقيم التى جاءوا 
بها من اوطاتهم ااصلية وبن الثقافة اامريكية. لكن يبدو انها 
او دعاية  اشادة  تقليدى وا تتضمنان  اموضوع بشكل  تعالجان 

ارائيل واليهود فلم تحصا عى نفس الشهرة . 
ويبدو انه اراد التجديد لبعض الوقت فكتب مرحية تعرض له 
استحواذ  حول  وتدور   “ للديون  الذهبى  “العر  بعنوان  حاليا 

الركات عى بعضها البعض وما ينتج عن ذلك.     .
وتعرض له  امنبوذ حاليا عى مرح برج الشهر ى فيينا وهو 

مرح ملكه مؤسسة يهودية. 
الناطقن  بن  اعاله  انتشار  انه سعيد  فيقول  اخطار  ويتحدث 
يضايقه  ما  كل  الهولندية.  مثل  منها  القريبة  واللغات  باامانية 
الوايات  ى  امطبقة  ااخراجية  الرؤية  يرفضون  اامان  ان  فقط 
امتحدة . فهم يجعلون كل امشاركن ى العمل من البيض بينا 
كا  امتحدة.  الوايات  ى  العرقى  التنوع  ااصى  العمل  يعكس 
ان ااخراج يسند دور البطولة ى امرحية اى ممثل غر مسلم 

مثل اممثل ااماى بير سيمون.
ويعود فيقول ان امخرجن ى النمسا وهولندا ادرى بجمهورهم.
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بلدنا على  حي 
القومي ليالي  يحي  حداد  فؤاد 

 أمسية شعرية “حّدادية” بنكهة مرحية عى 
القومي

يظل فؤاد حداد هو القاشة الشعرية اأعرض 
“مالوش  الشعراء  من  عرفت  من  كل  بن 
ماسكة”. شاعر با ضفاف. محيط “ما تجيبش 
وطاب،  لذ  ما  بكل  عامرة  مائدة  آخره”. 
ولكنها – لأسف- أكر من طاقتك عى التذوق 
منها.  تشبع  أن  أبدا  مكنك  ا  لذلك  والهضم، 
من  تناولت  ما  كرة  من  بالتخمة  تشعر  رما 
تزل  وم  كيف  تشبع؛  ا  أبدا  ولكنك  أطعمة، 
حجم  وا  الوقت  يسعفك  ا  ما  عامرة  امائدة 
الوفرة،  مشكلة  تلك  منه؟  لاقراب  امعدة 
وعليك أن تقبل ما قسمه الله لك وتحمد الله . 
كلا  داما  ينتابني  الذي  الشعور  هو  ذلك 
حاولت ااقراب من فؤاد حداد، وقد استعادته 
إى أمسية “حي عى بلدنا” التي قدمها امخرج 
أحمد إساعيل خال شهر رمضان امبارك، عى 
الشاعر  القومي، والتي أعدها  خشبة  للمرح 
أمن حداد عن أشعار والده الشاعر الكبر فؤاد 

حداد. 
مكن القول إن كل من مر أمام تجربة الشاعر 

الحرة  مدى  سيدرك   العرض  وشاهد  الكبر 
اأمسية  تلك  إعداد  ي  اابن  واجهت  التي 
من  يرك  وماذا  يأخذ  فاذا  الغنائية،  الشعرية 
امتعة  تحقيق  أجل  من  ليس  والده،  أشعار 
إما  منه،  مفروغ  أمر  فذلك  لجمهوره،  الفنية 
ليلبي – مع ذلك – بعض متطلبات العرض عى 
خشبة مرح، وحتى ا تكون اأشعار امختارة 
أثرها  النصوص، تحقق  لعدد من  مجرد تجميع 

بوصفها نصوصا شعرية فحسب؟ 
لذلك – حسب تقديري- حملت النصوص التي 
اختارها أمن حداد- بااتفاق مع مخرج العرض 
دورانها  أولها  سات،  عدة   - إساعيل  أحمد 
تحت سقف مفهوم الوطن، والوطنية وتعبرها 
امواطن  وقيم  وعادات  وأحام  هموم  عن 
أشار  ما  وهو  بها،  والتذكر  والعري،  امري 
إليه العنوان ما يحمله من شحذ للهمم وإذكاء 
قابلية  ثم  بلدنا”  عى  حي  الجمعي”  للحاس 
قيم  من  تحمل  ما  للمرحة  النصوص  تلك 
الفقرات  بعض  تقديم  تتيح  وردية،  درامية 
ما  وهو  الخشبة  عى  والحوارية  التمثيلية 
تحفل به نصوص حداد أصا، وقد نجح اإعداد 
من  عددا  لتغطي  اختياراته  دائرة  توسيع  ي 
وجوه الشعرية لدى الشاعر الكبر، فلم يكتف 
والوطنية  ااجتاعية  الهموم  ذات  بالنصوص 
امبارة، مثل “اأرض بتتكلم عري” و “وا ف 
“امسحراي”،  و  فلسطن”،  إا  عنيه  وا  قلبي 
لعبية  أيضا نصوصا ذات نزعات  وغرها، فقدم 
وفانتازية، وتهكمية شعبية مثل “باحلم إى ي 
اسطنبول بالعب طاولة مع السلطان” و “ سيد 

أفندي” وغرها. 
استثاره  ي  إساعيل  أحمد  نجح  ما  وهو 
بن  تجمع  منوعة  حية  توليفة  وعمل  مرحيا، 
امرحي،  واأداء  الشعري،  اإلقاء  و  الغناء 
دعمه  الذي  اأمر  وامشهد،  الحوار  عن   فضا 
ااحرافية  من  عالية  درجة  عى  فنانن  وجود 
والوعي مثل أرف عبد الغفور ومفيد عاشور، 
خالد،  نهال  وامطربة  رسمي،  رحاب  ومعها 
فضل  الذي  صادق  عهدي  امخرم  وكذلك 
ليدخل  الخشبة،  خارج  به  ااحتفاظ  امخرج 
امشاهدين، مشخصا ي  قاعة  ويخرج من وإى 
كل مرة دورا مواطن مري، يقدم شهادته عى 
أكر  أسهم  ما  وهو  تهكمية،  اأوضاع ي صورة 
ي إبراز عنر امرحة وتغير اإيقاع ي أوقات 
كوميدي  جو  إضفاء  ي  أسهم  كا  مناسبة، 
ومزيد من الحيوية عى العرض. وكانت مفاجأة 
الحضور  امدهش  بالنسبة ي – هي  العرض – 
يكن  م  الذي  عزت،  محمد  واملحن  للمطرب 
حركته  و  بانفعاله  إما  فقط،  بصوته  حارا 

وأدائه امرحي الحي.
وهنا  أحمد  اأطفال:  مشاركة  كان  كذلك 
الفقرات  إحدى  تقديم  ي  وفرح  وإساعيل 
هو  أسهم  لطيف،  وقع  والتمثيلية  الغنائية 
األفة  تلك  العرض،  بألفة  الشعور  ي  اآخر 
تواي  مع  اأوى  اللحظة  منذ  تحققت  التي 
عشقها  طاما  التي  واألحان  اأشعار  تقديم 
أجوائها،  امشاهدين، وعاشوا ي  الحارون من 
شهرة  ألحانا  العرض  تضمن  وقد  ورددوها،  
ف  وا  امسحراي،  الدب،  أغنية  مكاوي)  لسيد 

الحار( و عبد  أغنية  قلبي(  وإبراهيم رجب) 
ومن  عرة(  ولد  حي  كل  ي  عويضة)  العظيم 
( فضا عن  بلدنا  ألحان وجيه عزيز) حي عى 
السلطان(  بنت  الطرطور،  العروسة،   ( ألحان 

محمد عزت.  
اموسيقية  الفرقة  قدمتها  التي  الحية  اموسيقى 
كانت  الستار،  عبد  صابر  د.  امايسرو  بقيادة 
من بن العنار التي راهن عليها امخرج أحمد 
وقد  للعرض،  النفي  اأثر  تحقيق  إساعيل ي 
الرغم  عى  بالفعل  ذلك  تحقيق  ي  نجحت 
التي  اموسيقية  الازمة  بأن  اقتناعي  عدم  من 
ويربط  خطابه،  فيها  ليكثف  امخرج،  اختارها 
اللحنية  الجملة  هي  عرضه  فقرات  بتكرارها 
اأنسب أو اأجمل لتكثيف خطاب فؤاد حداد، 
ولعبا،  خياا  اأوسع  ونعومة،  ألفة  اأكر  وهو 

اأقل خطابية.
أعال  من  الكثر  إساعيل  أحمد  امخرج  قدم 
له  الكبر  الشاعر  برشيح   بدأها  حداد،  فؤاد 
عبد  متوي  )مع  حسن  الشاطر  رائعته  ليخرج 
اللطيف( عام 1984، وإخراج أمسيتن له أيضا 
تقديم  واستمر   1985 عام  وفلسطن  عن مر 
اأمر  التاريخ،  هذا  طول  حداد  امخرج أعال 
وأكر  حداد،  عام  من  قربا  أكر  جعله  الذي 

حميمية ي تقدمه.
الفنان  ومديره  القومي  للمرح  واجبة  تحية 
هذا  تقديم  اختيار  عى  إساعيل  يوسف 
امري  للجمهور  تقدمه  ي  والتفكر  العرض، 
الدايم  عبد  إيناس  لدكتورة  والشكر  بامجان، 
وزيرة الثقافة التي استجابت واتخذت القرار.    

محمود الحلواى

بطاقة العرض
اسم العرض: 
حي عى بلدنا
جهة اإنتاج: 
امرح 
القومى
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: فؤاد 
حداد
إخراج: أحمد 
إساعيل
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تكليف.. أمر 
للدولة المفرطة  الرومانسية 

التاثل  بن  التأرجح  حالة  امرحي  العمل  بتلقي  بحيط  ما  داما 
ااجتاعي  السياق  عى  يحتوي  تأرجح  عنه؛  واابتعاد  الواقع  مع 
والظرف السياي اآي للواقع وبن ما يؤول إليه العرض. خصوصا 
يصبح  فحن  للواقع،  ومزامنة  شائكة  موضوعات  طرح  حال  ي 
عي  التحايل  أو  امواربة  مبدأ  خاضع  الواقع  مع  العرض  تعامل  
فإن  بن سطوره-  العرض  يحتويه  ما  عن  لابتعاد  امبار-  التفسر 
تلك اموارنة رما تورط العرض ي  الساذجة نتيجة تحول جاليات 
وهو  العرض/الواقع؛  دراما  عى  للتشويش  وسيلة  اي  العرض 
وماذا  بنا  يصنع  وماذا  امرح  جدوي  عن  التساؤل  إى  مايحيلنا 

نحن بصدده اآن؟!.
جيشك”  “اعرف  لحملة  وطرحها  الدولة  مرح  مبادرة  ضمن 
السام  مرح  قدم  اإرهاب؛  ومكافحة  بالوطن  اإنتاء  لتعزيز 
العرض امرحي “أمر تكليف” العرض من بطولة كريم الحسيني، 
محمد اأحمدي، جهاد أبو العنن، زكريا معروف، عزة لبيب، سامح 

الخطيب، مدرونا سليم، تأليف عيى جال، إخراج باسم قناوي.
ي  خدمتهم  أثناء  الجيش  لضباط  اإنساي  الجانب  العرض  يتناول 
إليها  التي ينتمي  الحياة ااجتاعية  جنوب سيناء لحاية وطنهم، 
التي  الشخصية  والسات  الفردية  عي  والتأكيد  منهم،  فرد  كل 
ينفرد بها كل منهم رغم تربيتهم داخل امؤسسة العسكرية. ترد 
الضابط  مذكرات  داخل  من  امرحي  العرض  وكذلك  القصص  تلك 
أهم  أحد  يعد  تكليف”.  “أمر  امساة  قصيدته  داخل  من  )عي( 
الفردية،  السات  من  التجرد  هي  العسكرية  امؤسسة  قوانن 
إعال  تنحية  امطلقة،  الطاعة  لقوانن  والخضوع  اإنسانية  وأحيانا 
تلك  تبدلت  تكليف  أمر  عرض  ي  ولكن  جانباً.  الفردي  العقل 
العرض-  قوام  تعد  -التي  الشخصيات  هؤاء  عن  النمطية  الصور 
تلك  لتصدير  ُملفت  تبديل  وشاعرية،  سنتمنتالية  شخصيات  إى 
الشخصيات بصورة رومانسية مفرطة داخل العرض، ومن ثم أثارة 
البطوي  دورها  تكتسب  لي  معها  والتاهي  التعاطف  من  امزيد 
تلك  امارسات  من  طويل  باع  بعد  جديد،  من  واقعنا  داخل 

امؤسسة ي واقعنا اليومي.
اأخرى،  هي  بدورها  شاعرية  بجاليات  مصنوع  امرحي  امشهد 
جاليات  والديكور،  الجنود  مابس  ي  والزيتي  الُبني  اللون  حيث 
الفضاء امفتوح )الوحدة العسكرية( امنتمي إليها الجنود، وتحدث 
بروجكتور(  )الفيديو  عى  للواقع  اممثلة  امشاهد  مع  امفارقة 
الجنود  عام  وجفاف  صابة  عى  األوان  فتأكد  امتعددة.  بألوانه 
حياتهم  عي  تطلعنا  التي  امشاهد  وكذلك  بالواقع،  مقارنة 
وامستقبل.  الحلم  رمز  تحمل  ساخنة  بألوان  ومزجها  الشخصية 
لذا تدخلت اإضاءه ي اانتقال لعدة عوام أخري ي ظل الديكور 
الثابت طوال العرض. تتجى الشاعرية عندما متزج صوت طلقات 
-احيانا  بالعرض  الخاصة  الجاليات  تلك  لكن  البيانو.  مع  الرصاص 
التعبر  ي  تغاي  العام-  هذا  إى  اانتاء  ي  الرغبة  إي  تدعوا  ما 
مأساتهم  يتحملون  الشخصيات  هؤاء  كيف  الدراما،  بنية  عن 
التعاطف معها؛ تعيش داخل عام  التأكيد عى  ومعاناتهم وبالتاي 
تلك  وامسامة.  الشاعرية  من  واضحة  جاليات  ويحمل  شاعري 
امفارقة اموجودة ي العرض واضحة هي اأخرى ي الواقع وتصدير 
مع  تتناقض  الناس،  من  للعامة  نفسها  عن  الدولة صور  مؤسسات 
التعبر  جاز  إن  امجتمع،  داخل  الفعلية  وجودها  وأساليب  آلياتها 

بداية من مؤسسة امرح إى امؤسسات العسكرية.   
اأداء التمثيي داخل العرض تناغم مع اأسلوب الفني اُمتبني منذ 

الطبيعة والشاعرية، شخصيات  الفاصل بن  البداية، يبق عى خط 
بطولية ومغاور ا تتكلف ي اأداء امرحي، والتعبر عن تكوينها 
عي أرض الواقع. أفراد ي لحظات حرجة للدفاع عن الوطن إضافًة 
من  امجتمع  باقي  مع  فيها  يشركون  التي  ااجتاعية  حياتهم  إى 
متاز  ا  بامقابل  هل  لكن  ذلك،  إي  وما  اأسعار  زيادة  تحمل 
مميزات منفردة، كزيادة معاشات الجيش بشكل مستمر مع زيادة 
والصادق مثل  الطبيعي  التمثيي  اأداء  اأسعار؟ كيف يحمل هذا 

هذا الشاعرية ي ظل اشتباك الواقع معها بصور مغايرة.
إن كان العرض يتحدث عي لسان اأفراد من داخل هذه امؤسسة، 
التي  امؤسسة  وبن  الفرد  دور  بن  للتفرقة  رؤيته  ي  تخبط  لكنه 
التي  اللحظة  النهاية وهي سبب ي كونهم ي تلك  إليها ي  ينتمي 
نحن بصددها ي العرض امرحي. فإذا كان الرد يأي من جانب 
شاكلة  عي  )عي(  الضابط  يكتبها  التي  القصيدة  وتكتمل  الفرد 
حوارية  جمل  داخل  الشخصيات،  باقي  لسان  عي  تكتمل  سلسلة 
واحد  شخص  ي  أرواحهم  تاقي  النهاية  تكون  إذن  كيف  هشة. 
عن  أم  الوطن  عن  الجنود  دفاع  هل  العسكرية.  بالتحية  يلقي 

امؤسسة!؟  
النهاية حرب  تأي  العرض حتى  أثناء  الصامتة  الحرب  تستمر حالة 
)برج  ي  امرحية  الصورة  من  اأعى  امستوى  عى  ذلك  فعلية، 
امراقبة( التي ينظر منها الجنود عى الخارج. وي ظل هذه الحرب 
التاعب بعاطفتك دون  الدامة ابد أن تنصاع -أنت كمتفرج- إى 
تردد ي اإمان بامفاهيم امطروحة، كأن تؤمن معنى الوطن كونه 
امرأة الجميلة  امغروم بها الرجل، وحب الوطن هو لحظات الفناء 

من أجله، أنه هو اأرض التي ا يجوز حايتها أو اعترها وطن إا 
الحاية  الوطن ي مجرد  قولبة صورة  والحرب.  الساح  عن طريق 
لتأسيس  تسعى  مطية  صورة  عنها،  الدفاع  الواجب  اأنثي  أنها  أو 

مزيد من العنف والعنرية.
عى  تأكيد  وكذلك  العرض،  طرحها  التي  الوطن  لصورة  استكاا   
العرض  أي  “اعرف جيشك”،  الدولة  بها مرح  تقوم  التي  الحملة 
يفعله  عا  دفاعه  مساحة  لكن  الدائم،  الخطر  سبب  باإرهاي 
تكاد تكون معدومة، مع أداء مرحي يراوح بن الندم والغضب. 
هذه  أن  إا  العرض،  عى  تطفو  التي  اإنسانية  الحاات  رغم  عي 
اآخر،  الصوت  أقل صورها وهي ساع  توقفت حتى ي  اإنسانية 
جاء اإرهاي كااخرس، وتعالت سات ما يدافع عنه العرض -وهي 
مناقشة واقع الجنود داخل مؤسسة عسكرية-  وفرض منطق هذا 
امؤسسة، ومن حيث احاديه وجهات النظر والشيفونية والتعصب 
اتاحة مساحة لأخر، بل والتاعب عي  إى كل تلك اافكار وعدم 

امشاعر من أجل إثباتها.  
وضح العرض مرر وجود اإرهاي هو انسياقه لتيار التطرف الديني 
تعريف  فرضية  عي  به.  وامحبن  الوطن  أبناء  أحد  كان  بعدما 
حب  بدافع  اإنسياق  فيجوز  العقل،  إعال  توقف  أنه  اانسياق 
هذا  أجل  امشرطة  اأوامر  وتنفيذ  أخري  مفاهيم  أي  أو  الوطن 

الحب عملية إرهابية بالتبيعة.

سمر هادي
بطاقة العرض

اسم العرض : 
أمر تكليف

جهة اإنتاج : 
فرقة امرح 
الحديث 
عام اإنتاج : 
2018

تأليف :  
عيي جال 
الدين

إخراج : باسم 
قناوي



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

02 يوليه 2018العدد 566

18 [ رؤى

حقيقة اعتقال 
التاريخ إخفاء  أجل  من 

سوي  ُيعتقل  ا  هذا  عامنا  ي  أم  تعتقل!  أن  للحقيقة  مكن  هل 
البعض  يري  قد  ؟  منا  لكل  بالنسبة  الحقيقة  ما هي  و  ؟  الحقيقة 
أن الحقيقة كل ما هو صحيح و قد يري البعض اآخر أن الحقيقة 
أن  نجد  و هنا  أو خاطئاً  كان صحيحاً  بالفعل سواء  ما حدث  هي 
الحقيقة تكمن ي التاريخ ، و لكن ماذا إذا ُطمث التاريخ فاختفت 

الحقيقة ؟!
خشبة  عي  امرحي  القربان  فريق  قدمه  حقيقة  اعتقال  عرض 
تأليف  من  العرض   ، الجاري  الشهر  من  ال21  الهوسابر ي  مرح 

إسام رمضان و من إخراج كريم سيد .
 تدور أحداث العرض حول ثاثة من الشباب الذين قدموا مروعاً 
لقسم العلوم ليحصلوا عى الدكتوراة و هم ) فاطمة ، عبد العزيز 
تطبيقه  ي  ساعدهم  و  امروع  ذلك  رفض  تم  لكن  و   ) چورچ   ،
عملياً استاذهم الدكتور شوكت و ذلك بتجميع مجموعة من الناس 
تضم) زوجته ، الدكتورة هالة و هي زميلة له ، صحفي ، و دكتور 
ي الفيزياء ( ، و امروع عبارة عن آلة تستطيع السفر عر الزمن 

من  كشخصيات  التعايش  عي  امسافرة  الشخصيات  استطاعة  و 
الزمن نفسه الذي تم السفر إليه فسافروا إي عدة أزمنة من اماي 
بزمن  أشبه  التاسع عر و زمن آخر  القرن  الخمسينات من  كزمن 
من  كًا  عدا  ما  العملية  التجربة  تلك  ي  جميعاً  ماتوا  و  اماليك 
فاطمة و عبد العزيز ، و تم كشف أن هناك خائن تسبب ي قتلهم 
) عبد  الفكرة اأساسية ي امروع  التجربة و هو صاحب  تلك  ي 
يتم كشف  ا  اآثار حتي  بوزارة  دكتور  تواطئ مع  الذي   ) العزيز 
الوظيفة  و  امال  مقابل  التجربة  تلك  خال  من  التاريخ  حقيقة 
، و لكن  الزواج من حبيبته فاطمة  العزيز  امرموقة ليستطيع عبد 
ي النهاية بعد أن أصبح عبد العزيز وزيراً للربية و التعليم رفضته 
فاطمة ما كشفته عنه من خيانة للجميع مقابل مصلحته الشخصية 

.
عنراً  منها  يكتمل  م  فنية  عنار  عدة  خال  من  ُقدم  العرض 
مقدمة  خال  من  كانت  العرض  فبداية   ، ما  خطأ  با  واحداً 
فقد  للديكور  بالنسبة  أما   ، ماماً  منتظمة  غر  حركاتها  استعراضية 
كراي  استخدام  و  امكان  توضح  بانرات  عن  عبارة  بسيطاً  كان 
ما  و  تغيره  ي  النظام  عدم  من  أيضاً  يخلو  م  لكنه  و  مكتب  أو 
الديكور به بشكل منسق ، كا أن  من مشهد ي العرض تم تغير 
اإكسسوارات  امستخدمة ي العرض كانت أغلبها عبارة عن مجرد 
شخصية  كإستخدام  الصحيح  مكانها  ي  تستخدم  ا  خانة  ملئ 
كذلك  و   ، تسجيل  جهاز  إنه  عي  امحمول  للهاتف  الصحفي 
ارتدائها  و  الهندسة  لخوذة  شوكت  الدكتور  شخصية  إستخدام 
العلوم و كذلك إستخدام شخصية عبد  بالرغم من كونه دكتور ي 

العزيز لجريدة عي إنها اوراق بحثه اُمقدم .
النص امرحي بشكل مجمل فكان  العرض أو  بالنسبة لتقديم  أما 
اأحداث  تراتبية  عدم  خال  من  ذلك  و  الواضحة  الثغرات  ملؤه 
يتم  م  كثرة  تساؤات  هناك  جعل  ما  مرر  و  منطقي  بشكل 
السفر  كيفية  يتضح  ، فمثًا م  العرض  اإجابة عنها و توضيحها ي 
فجأة عر الزمن كا م يتضح كيفية رجوع الشخصيات امسافرة إي 
البعض  التحدث مع بعضهم  اماي و  شخصياتهم اأصلية ي زمن 
و من ثم رجوعهم مرة أخرى إي الشخصيات الاي يتعايشونها ي 
زمن اماي بشكل مفاجئ أيضاً ، و ي نهاية العرض عند موت كًا 
الدكتورة هالة كان عبارة عن موت مفاجئ  من الدكتور شوكت و 
قول  بعد  منها  كًا  موت  من  الداعي  فا  منطقية  اسباب  دون 

مونولوج ؟ خاصة و ها م يخدشها أي جرح يسبب الوفاة ! 
أداء  عن  عبارة  سنجده  العرض  ي  التمثيل  عنر  إي  نظرنا  إذا  و 
الكلات بشكل مبالغ فيه  كلات دون احساس بل و تقديم تلك 
مل منه امتفرج إا شخصيتان قد تم تقدمها بشكل مثيي جيد 
مصعب   « اممثل   بها  قام  التي  شوكت  الدكتور  شخصية  ها  و 
البنا « ، وشخصية الطفلة التي قامت بها اممثلة  » بري « و من 
خال تلك الثغرات التي مأت العرض ي جميع عناره الفنية فا 
أجد أنه من الروري أن ُيقدم العرض ي ساعتن متواصلتن حيث 
أصبح زمن العرض يتناسب طردياً مع ثغراته فكلا كان يزيد الزمن 
النهاية أن عرض اعتقال  كانت تزيد الثغرات و اأخطاء ، لنجد ي 
حقيقة م يستطع توصيل فكرته و ما تحمله من معني بشكل عي 

اأقل مقبول .

علياء الرنس 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
اعتقال حقيقة

جهة اإنتاج :  
فرقة القربان

عام اانتاج : 
2018

تأليف :  إسام 
رمضان 
 إخراج: كريم 
سيد
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اإله.. عودة  في 
نرون مرآة  في  كاليجوا 

ي  ممثلة  صورة  ي  الر  لقوى  التام  الرفض  لتجسيد  محاولة  ي 
وامستمرة  الدامة  الثنائية  ولتجسيد  نرون،  الظام  اإله  الحاكم 
شعب  عى  حديد  من  بقبضة  الحاكم  اإله  وامحكوم،  الحاكم  بن 
غضبه  بانفجار  نهاية  آمه  كانت  يوم،  بعد  يوما  يتأم  ضعيف 
واانقاب عى ذاك الحاكم وقتله، قدم فريق كلية التجارة بجامعة 
امنوفية ي امهرجان امرحي للجامعة عرض »عودة اإله« تأليف 
الحاكم  قصة  من  محات  امنوي،  محمد  وإخراج  السروت  محمود 
السادي  الحاكم  ذاك  كاليجوا  إى  أصله  ي  ينتمي  الذي  نرون 
التي  اأفعى  لتلك  دوما  نرون  استسام  ومراحل  حكمه  فرة  إبان 
كل  ويتبع  كاليجوا،  متمثلة ي شخصية خاله  مرآته  له من  تخرج 
يحرق  أن  به  يؤدي  الذي  وطغيانه  ظلمه  ليتفى  إليه  يقوده  ما 

مدينته بغية الوصول إى مراده القمر.
وجايوس يوليوس قير أو ما ُيعرف بكاليجوا، هو ذاك اإمراطور 
لروما،  بإحراقه  امشهور  اإمراطور  نرون  وعّم  الثالث  الروماي 
القديم،  اإنساي  التاريخ  عرفه  طاغية  أشهر  إنه  عنه  قيل  الذي 
بدون  نفسّيته  ي  امنتر  العظمة  وجنون  وغبائه  بوحشّيته  ُعرف 
يؤكده  يطرحه  ما  وهذا  أخرى،  ُمحددات  أو  أو رائع  أي ضوابط 
الذي  الدموي  اإرث  هذا  ويناقش  اإله”  “عودة  امرحي  العرض 
ي  الفساد  وأكروا  وطغى  فظلم  نرون  أخته  ابن  كاليجوا  سلمه 
هذين  وعن  العذاب.  ألوان  محكوميهم  رؤوس  عى  وصب  الباد 
الحاكمن وساتها الشخصية وفرة حكم نرون وفساده ي اأرض 
عر  الثاي  القرن  من  والثاي  اأول  العقد  ي  لروما  حكمه  إبان 
امرحي  العرض  امنوي  محمد  امخرج  يقدم  أن  حاول  ميادية، 
بينها،  العائلية  العاقة  ي  بسيط  مغاير  نحو  عى  اإله«  »عودة 
وفقا لتتابع أحداث نصه امرحي، ليضعنا أمام التجاوزات امحرمة 
من  خوفا  إجازتها  الدينية  السلطة  قبل  من  فتوى  وتصدر  فعلتها 
آنذاك، وهو أن  السائدة  العقيدة  له ما حرمته  ليحل  بطش نرون 
تتزوج امرأة “والدة نرون” ابن اختها لتصل ثانية إى الحكم بعد 
الباد ي حياة كاليجوا، وتكتمل اأحداث  أن كانت طردت خارج 
الشعب  غضب  إى  يؤول  ما  الظلم،  كرة  من  امتوقع  سرها  ي 
وقتله  عليه  بالثورة  فيقومون  لروما،  نرون  حريق  عقب  الروماي 
ي صورة مرحية قوية قدمت ي تشكيل جسدي هرمي من جميع 
اممثلن، قتل نرون أعاه دل عى الدقة ي تدريب جسد اممثلن 

بالفريق وانسيابية تامة ي تناوب التشكيات وقوتها.
العظمة  وجنون  والغباء  الر  ي  موذجا  كاليجوا  كان  ومثلا 
استبّدت  الصفات  لهذه  طبيعية  وكنتيجة  رجل،  هيئة  ي  اُمجسمة 
به فكرة أنه إله عى اأرض وورث ذلك لنرون وصل به عقب عدم 
مكنه من الحصول عى القمر آخر ما ابتغى ومنى بالعرض بعد أن 

أقر بأنه آله آخر للرومانين له ما يؤمر به ويقول كن فيكون.
البرية  النفس  أغوار  ي  للنبش  جادة  محاولة  هي  اإله”  “عودة 
إدراك  ومحاولة  ومنبتها  الرور  أصول هذه  عن  والبحث  الطاغية 
بعض أبعادها النفسية وتنامي هذه اأبعاد من نشأتها ي طفولتها 
وشبابها وتحقيق نزواتها حتى نهايته امأساوية والثأر منه بقتله من 

شعبه الجسور الذي تكبد فساده.
دارت أحداث العرض امرحي “عودة اإله” داخل إطار سينوغراي 
ثابت شكل الديكور فيه كتلة كبرة ثابته من اليمن إى اليسار ي 
وارتفاع  بالجمود  اتسمت  السوداء  البانوراما  أمام  امرح  خلف 
حالة  مجابهة  ي  العرض  طوال  الشعب  عى  وسطوته  الفساد 

العرض،  نص  داخل  الدراما  شخصيات  بها  ميز  والسخط  الغضب 
قدمها  التي  امرحي  العرض  أحداث  القائم ي  الصخب  من  وكثر 
العرض كان يتغر تشكيله فقط باستخدام بؤر اإضاءة التي ميزت 
لألوان  وجيد  متنوع  واستخدام  الكشافات  توزيع  عى  باحرافية 

بخاصة اللون اأحمر ي غالبية العرض مع نرون وكاليجوا.
ميز عرض »عودة اإله« بتدفق اإيقاع البري والتشكيي للمشهد 
وميزانسن  جسديا  وتشكيا  إضاءة  يتجى  كان  ولكنه  امرحي، 
أكرها  كان  فقط،  بالعرض  الدرامية  الشخصيات  لبعض  حركة 
الطالب  قدمها  الذي  كاليجوا  شخصية  كبر  نحو  عى  وضوحا 
محمود السروت هذا الحاكم الغائب موته الحار من داخل مرآة 
نرون ي امشهد الذي ميز بامرونة العالية ي جسده واأداء اأكر 
لنهايته والتنويع  العرض من بداياته  إيقاع  الحفاظ عى  قدرة عى 
بن  العرض  شخصيات  بقية  عن  حركته  خطوط  رسم  ي  امتميز 
وي  امرح  وأسفل  وأعى  ويسارا  مينا  امرحي  الفضاء  مساحة 
لتعلقه عى حبل مدى من سقف  اأحيان  بعض  الفراغ ووصل ي 
صورة  محارة  عى  دالة  وهبوطا  صعودا  عليه  والبقاء  امرح 
هذا الحاكم غر الحي ابن اخته نرون ليزج به إى طغيان وسادية 

إيضاح  ي  والنمو  بالتطور  ااهتام  نحى  العرض  لكن  مستمرة، 
اهتامه  وى  مثلا  بالعرض  الدرامية  الشخصيات  بقية  وتدريب 

لتقديم شخصيتي كاليجوا ونرون.
وامكان  الزمان  تفاصيلها  ي  ناسبت  بسيطة  مابس  العرض  وقدم 
الحربية،  مابسهم  ي  بالرمان  عرف  كا  زخمها  وعدم  امرحي 
لكنها معرة بعض اليء عن مامح العر الروماي التي غلب عى 

كثر منها اللون اأسود للشعب والوشاح اأحمر لنرون الحاكم.
اموسيقى  من  امنتقاة  امقطوعات  بعض  العرض  موسيقى  قدمت 
للعر  مامة  أو  غربية  غر  أنها  منها  بعض  بدت ي  وإن  العامية 
الروماي امقدم فيه القصة امرحية، وأن بها طابع الرق اأقى 

التي ابتعدت عن الزمان وامكان امرحي للعرض.
الفنون  مهرجان  ي  اأول  بامركز  الفائز  العرض  اإله”  “عودة 
ديكور  عمر،  أحمد  أشعار   2018 لعام  امنوفية  بجامعة  امرحية 
حلمي،  عز  إضاءة  عاد،  أحمد  موسيقى  تأليف  قطامش،  شادي 

تأليف محمود السروت، إخراج محمد امنوي.

همت مصطفى
اسم العرض: 
عودة اإله

جهة اإنتاج: 
كلية التجارة 
جامعة 
امنوفية

عام اإنتاج: 
أبريل 2018

تأليف: 
محمود 
السروت

إخراج: محمد 
امنوي
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للثقافة  اأعلى  بالمجلس  المسرح  لجنة  نظمت 
لفنون  اأول  الملتقى  الماضي  مايو  في 
الدكتورة   الملتقى   ومقررة  الشعي،  المسرح 
العا  ابو  محمد  والكاتب  وصفي،  هدى 
ناصف،  محمد  الكاتب  وبحضور  الساموني 
بالمجلس  للشعب  المركزية  اإدارة  رئيس 
جانب  إلى  الملتقى  فعاليات  ضمت  اأعلى. 
شهادات،  وجلسة  بحثيتن،  جلستن  اافتتاح  
غالب  رضا  الدكتور  اأولى  الجلسة   في  شارك 
الدكتور  وأدارها  شكري,  جرجس  الناقد  و 
البحثية  الجلسة  في  وشارك  نسيم،  محمود 
الصمد،  عبد  أمن  محمد  الدكتور  الثانية 
واختتمت  العا،  أبو  الرازق  عبد  أحمد  والكاتب 
فيها  شارك  الي  الشهادات  بجلسة  الفعاليات 
الغي  وعبد  الفتاح،  عبد  انتصار  المسرحيون 
علي،  محمد  والسيد  إسماعيل،  وأحمد  داود، 
عطية. حسن  الدكتور  وأدراها  على،   وعبر 
الفعالية  تلك  توثيق  على  مسرحنا  وحرصت 
ونتمى  وللباحثن  مسرحنا  لقراء  نهديه  بملف 
البحثية  للجهود  ومفتتحا  معينا  يكون  أن 
الشعي. المسرح  حول 

أعد املف: أحمد زيدان
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الحاوي  الذي يقدم لنا حكايات مختلفة من حكايات الوطن. 
قابلة  مهمة   توصيات  املتقى  عن  تصدر  أن  ناصف   ومنى 
يسعى  وأن  بااهتام،   اأجدر  امرح  هذا  عن  للتنفيذ 

الجميع انتشاره أنه روح مر . 
والعربي   المصرى  المسرح  أصول 

امرح  أصول   مسألة  إن  وصفي   هدى  الدكتورة  قالت  و 
العري  كانت محا للجدل منذ زمن بعيد، و كان  امري و 
الفرنسية   الحملة  قدوم  عند  نشأ  امرح  أن  السائد  الفكر 
وأنه ظهر منذ احتكاك الثقافة العربية بالفرنسية وكان هناك 
اعتقاد ان العرب  م يعرفوا التمثيل إا مؤخرا، وكانت اإشارة 
أنها  عى  والراجيديا  الكوميديا  مصطلحات  ترجمة  أن   إى 
القبح وامدح ي فن الشعر أرسطو من اأمور التي  اعترت 
النقاش  مارون  كان  و  للمرح،  العرب  معرفة  لعدم  تأكيدا 
البوابة،   هو  الدراسن  رأي  ي  م   1847 البخيل   مرحية  ي 
وكان امنطق السائد أن تسقط صفة امرح عى العديد من 
شكول الفرجة الشعبية وما يسمى بالنظائر امرحية  امحلية 
حتى  أو  الظل  وخيال  وامقامات  وامحبظاتية  السامر  مثل 
عند  امرحية  اأشكال   كذلك   بعد  فيا  دانيال،  ابن  بابات 
امرين القدامى مثلا وجد عن أزوريس ي معابد أبيدوس 
أو حجر ثباته أو طقوس ونص بردية الرامسيوم التي  تخللها 
التوجه  هذا  واستمر  دينية،  دراما  عن  عبارة  مرحي  نصا 
نجم،  ويوسف  بدوي،  مصطفى  أمثال  العرب  الباحثن  من 
إى  النقاد  من  العديد  ونحا  مندور  ومحمد  عوض  ولويس 
مرح  يوجد  م  أنه   “ مندور  ويقول  الفكرة،  نفس  تداول  
الحكيم  توفيق   “ ويقول  عر”  التاسع  القرن  منذ  منتظم 

الكاتب  أدارها  افتتاحية  جلسة  املتقى  بداية  ي  عقدت 
عبد  محمد  الكاتب  بها  وتحدث  الساموى  العا  أبو  محمد 
بامجلس  للشعب   امركزية  اإدارة  رئيس  ناصف  الحافظ 
محمد  الكاتب  ورحب   ، وصفى  هدى  ود.  للثقافة  اأعى 
املتقى  ان   إى  وأشار  الحضور،  بالسادة  الساموي  العا  أبو 
ستينات  منذ  امرين  امرحين  بعض  لدعوة  تلبية  يعتر 
البعض دعوة  أقدم من ذلك، قد يعترها  اماي ورما  القرن 
هي  نغفلها  أن  انستطيع  التي  الحقيقة  أن  إا  زمنها،  مى 
مها  كذلك  نشأة شعبية وسيظل  البداية  ي  نشأ  امرح  أن 
آخر  أو طليعية حتى  تجريبية  وتيارات  عليه موجات   جرت 
ونذكر  .أضاف:  الحداثة  ومابعد  للحداثة  الدعاية  صيحات 
للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان  من  الثانية  الدورة  ي  أنه 
إحدى  تعتر  التي  “امحبظاتية”  مرحية  قدمت  التجريبي 
أكد  وما   ، امهرجان  ي  مر  لتمثل  الشعبي  امرح  ماذج 
هذه البصمة الشعبية أن أهم العروض امرية  التي فازت 
بامهرجان التجريبي كانت عروضا تنتمي بشكل ما إى فلسفة 
امرح الشعبي امري عى عكس ما كان يقدم من عروض 
ي هذا امهرجان وهذا اعراف ريح بقيمة وأهمية الصبغة 

الشعبية ي امرح امري . 
ي   : قال  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  امرحي   الكاتب 
اآن عن امرح  والسؤال  السؤال،  الكلمة وكان  كانت  البدء 
امسألة  تلك  دراسة   ي  امرح  لجنة  فكرت  وماذا  الشعبي، 
امرح  ما عى هذا  أن مة خطر  اللجنة  ؟ هل شعرت  اآن 
عن  به  امهتمن  عدد  وقل  مخرجوه  وقل  كتابه  قل  الذي 
وهل  طويلة!  فرة  منذ  متوقف  امكاي  رمزه  حتى  قبل،  ذي 
امرح الشعبي شكل واحد مثل فيا يعرف مرح السامر 
أم أن أشكاله تتعدى إى عناوين كثرة؟  أضاف:  ا شك أن 
اأحام  من  الكثر  لديهم  القوية  الفكرة  هذه   طرحوا  من 
ربابته  عى  مر  يلف  كان  الذي   : الفن  هذا  استعادة 
فوزي   العم  شنطة  أو    امحبظاتية،  وكذلك   أوبصندوق، 

الشعي المسرح  فنون 
للثقافة اأعلى  بالمجلس 

الشعي من  اأداء  استبعاد فنون  هدى وصفي:  
لم يستبعدها!  الغرب  أفق و  المسرح ضيق  تاريخ 

21 [ ملف
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نشأ شعبيا  المسرح  الساموني:  العا  أبو 
بعدها الحداثة وما  وسيظل كذلك رغم 

امرح  عن   وااقتباس  بالنقل  بدأ  لدينا  امرحي  الفن   “  “
اأوري وسادت عملية النقل عن أوروبا  ثم بعد ذلك جاءت 
“م  نجم   ويقول  التأليف  ثم  الرجمة  ومرحلة  السامر  مرحلة 
امراجع وفيها  لكننا عرنا عى  بعض  يكن هناك مرح عري 
إشارات تفيد وجود نشاط مرحي، وهذا منتهى التناقض عند 
هذه  لأسف   وصفي:  هدى  وتابعت  الغربين،   الرحالة  أحد 
النظرة الضيقة استبعدت فنون اأداء الشعبي رغم أن الغرب 
نفسه ا يستبعدها من تاريخ  مرحه عى سبيل امثال تراث 
الغرب  عى  وليلة  ليلة  ألف  تأثر  ي  ولنا  اري  دي  كوميديا 
الغريب  ومن  الغرب،  الرقي عى  التأثر  و  الزخم  دليل عى 
أن ذلك م يلفت انتباه الباحثن العرب إا مؤخرا وأيضا هناك 
كثرة  مرحيات  إن  اموى”  “خليل  ويقول  الحكواي  تراث 
العري  االراث  استخدمت  عر  التاسع  القرن  الفرة  هذه  ي 
يعني  وهذا  الشعبي  والراث  وااجتاعي  التاريخي  والواقع 
الشعبي ظلا  لراثهم  يلتفتوا  بأنهم م  اتهام صناع امرح  أن 
بوصفه  امرح   عن  الحديث  أردنا  إذا   “ نجم   “ لهم،ويؤكد 
اماهي  ألوان  حديثنا   من  نسقط  أن  علينا  وآدابه  أصوله  له 
الشعبية التي قد تحتوي عى امشابهات من هذا الفن  لكنها  
ما  ايعتد  فهو  “مندور”  .أما   جذريا  اختافا  عنه   تختلف 
يسميه فنون امرح الشعبي  ويقول  : هكذا نجد أن الفنون 
التي تشبه فن امرح م تخلق أدبا وا خلقت تراثا  الشعبية 
عى   لإقبال  والحواس  العقول  مهدت  شك  با  ولكنها  أدبيا 
بالذكر  الجدير  ومن  الغرب  من  أخذناه  الذي  التمثيل  فن 
ومن  وليلة  ليلة  ألف  من  بااقتباس  قاموا  امرح  صناع  أن 
نقادنا  أن  الغريب  ومن  أصيلة  مصادر رقية  ومن  الحكواي  
الفرعونية  الحضارة  إى  يلتفتوا  وم  اإغريقية  الحضارة  مجدوا 
أو الراث الشعبي ويقول “ مندور “أيضا أن العقلية اليونانية 

كلها  للحياة  محورا  واتخدته  به  واإمان  باانسان  اهتمت 
وي  اإنسان،  محورية  يهتموا  م  الذين  امرين  عكس  عى 
امقابل تعلو أصوات ضد هذا الكام وتسعى إى كتابة تاريخ 
الرديات  لتلك  بديلة  أوكتابات  مختلف  امري  للمرح 
امهينه، فمثا عي الراعي، أحمد شمس الدين حجاجي اهتا 
اأصوات  وبعض  الراي  امرح  وبأشكال  الشعبي  باأدب 
ذلك  مثال  العري  امرح  تاريخ  بإعادة  تهتم  بدأت  النقدية 
الظل”  “خيال  عن  كتابه  ي  كاما  فصا  يخصص  مبارك  خالد 
إليه  إليه والتفت  بوصفه  نوعا أدبيا  تم تجاهله وم يلتفت 
حادة  العرين،ونذكرابراهيم  القرن  مطلع  ي  اأمان  فقط 
امزاعم   :  “ “مبارك  ويقول  دانيال  ابن  بابات  بنر  قام  الذي 
أن تاريخ امرح العري بدأ ي القرن التاسع عرغر دقيقة “ 
وينفي عن” مندور ونجم “ بصفتها أستاذين كبرين نفيها 

لوجود مرح عري .
فكرة  ظهور  اى  التحول  هذا  :يعود  وصفي  هدى  د.  اضافت 
الرديات الكرى وكا يقول “ليوتار”أن ثقافة ما بعد الحداثة 
ي  أصبح  العلم  أن  بسبب  الكرى  بالرديات  اإمان  فقدت 
الصدارة، وبتبسيط شديد أستطيع أن أزعم أن مابعد الحداثة 
تتسم بفقدان ااهتام بالرديات الكرى أي أنه هناك تغير 
بدأ ي طبيعة امعرفة فقد بدأت اساطرالغرب امهيمن تنزوي 
أوعى اأقل اذداد الوعي بزيف تلك اادعاءات واتسع اأفق 
وصفي  اختافها،وختمت    وتقبل  اأخرى  الثقافات  تجاه 
كلمتها  قائلة  : كنت أود أن أشر اى كتاب فرمان عام اأثار 
و   “ حورس  انتصار   “ مرحية  حقق  حيث  اأماي  امرية  
انتصار  بعنوان  حورس”  أرة  كتابه  مرحية  ي  تحليا  قدم 
فقط  ليس  امرحية  وقدم  السبيعينات  مقتبل  ي   حورس 
السينوغرافيا  أيضا من خال  ولكن  امرحي  النص  من خال 
عام  إدفو   ي  قدمت  أنها   ويقول  وللعرض  للنص  امصاحبة 
والجوقة  اممثلن  بن  فاصل   هناك  يكن  وم  ق.م    110
والجمهور امتلقي وامتحلق حول البحرة امقدسة فكان جزءا 
وإما  بامشاهدة  الجمهور   يكتف  وم  العرض  من  ايتجزء 
شارك الجوقة الغناء واإنشاد  ويعلق معرا عن خلجات ذاته 

بحرية وعفوية  .
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الشعبي منذ 1956وعى مدى عقدين أو ثاث عقود ي امقدمة 
بالنسبة ي  امفاجأة  كانت  لكن  غالبا،  السياسية  الظروف  بتأثر 
للمرح  التسعينات وجدنا إهاًا معلناً  وريحا  أننا ي   هو 
امرح  لصناعة  ااتجاه  ي  قوية  رغبة  هناك  وسنجد  الشعبي، 
التجريبية،  العروض  ي  ممثًا  النخبة  إي  والتوجه  الرجوازي 
فمن يتأمل فرة التسعينات سنجد فيها ازدهار ي العروض التي 
عروض  إى  تتحول  ا  ولكنها  محددة   ونخب  رائح  تشاهدها 
منها  اتجاهات   وسنجد  قليا،  إا  الجاهر  مع  تتاس  شعبية 
التجريبية وامرح الراقص، وكان من اممكن أن يتطور امرح 
ي  ماحدث  ولكن  الحديثة  امدارس  هذه  وجود  ي  الشعبي 
الحديثة،  العروض  الشعبي  بامرح  استبدال  هو  التسعينات 
امتدت هذه اموجه من القاهرة لأقاليم التي تأثرت بها وبدا 
أصبح  الشعبي  امرح  الجاهرية  الثقافة   لنا  تقدم  ان  من 
لدينا جيا كبرا يقدم عروض التعبر الحري، متأثرا ما يشاهده 
ي القاهرة رغم أن الثقافة الجاهرية  تأسست حتى ا تنحاز 

إى مرح  امدينة وتقدم مرحها.
توجهه  ي  تكمن  الشعبي  امرح  خطورة  إن  شكري  أوضح 
الذي  يستهدف جاهر عريضة و له عاقة وثيقة جدا بامرح  
العرض،  ي   أساسيا  الجمهور ريكا  يكون  كاها  السياي، ي 
وكل هذه العوامل تؤكد انه كانت هناك رغبة ي حصار امرح 
الجاهر  مع  يتاس  مرحا  هناك  يكون  وأا  القاعات  داخل 
تحريي  دور  ويقدم  بهم  يرتبط   انه  الشعبي  كامرح 
امرح  تبنى  الذي  الثوري  الحراك  مع  الطبقات  كل  وتتفاعل 
امرح  كان  أضاف:  الحياة.  ي  امؤثر  ودوره  بأهميته  وآمن 
والثانينات،  السبعينات  إى  التأثر  وامتد  للشعب   عام  بشكل 
العصفوري  سمر  قدمها  التي  الطليعة  مرح  تجربة  وكانت 

العلمي مشاركة فعالة وأن أضع مقارنة موضوعية  املتقى  هذا 
العري  امرح  وملتقى  التجريبي  امهرجان  ها  اتجاهن  بن 
أعقبها،  الواقعتن وما  الحقبة وبالحديث عن هاتن  خال هذه 
تبلورت فكرة امرح الشعبي ي الغرب كردة فعل عى امركزية 
للنخبة  الرجوازي  امرح  توجه  وعى  وامرح  الثقافة  ي 
واقتصار الريبورتوار عى نوعية معينة من امرحيات امرحية. 
نشأ  امرح   أن  عربياً  اأجمل  لكن   : شكري  جرجس  تابع 
النواة  ومازالت  كانت  الشعبية  الظواهر  أن  لنقل  أو  شعبياً، 
وامحاي  الظل  وخيال  اأراجوز  فنون  من  امرح  لفن  اأوي 
والساجة وغرها من الظواهر، وفيا بعد انطلق الرواد اأوائل 
أفكاراً  وقدموا  الجديد  امرحي  الفن  قواعد  إرساء  من هاجس 
تجعل  أن  العري  امرح  نشأة  تاريخ  عر  اممكن  من  كان 
الرواد  ذهن  ي  كان  ما  وهذا  شعبي  تقليد  إي  يتحول  امرح 
بامدن  اارتباط  عى  التصميم  لكن  طويل،  زمني  بعد  عى 
ذلك،  دون  حال  أخرى  وأسباب  امتفرجن  من  محددة  وبفئة 
امرح  يتقدم   - سياسية  غالباً  ولظروف  والحن-  الحن  وبن 
طرح  تم  حن  م   1956 حدث  كا  اأمامية  الصفوف  الشعبي 
السؤال حول هوية امرح امري وأحدثت هذه اأسئلة حراكاً 
“الفرافر”  مرحية  خال  من  إدريس  يوسف  عنه  أجاب  كبراً 
الحكيم  توفيق  ووضع  السرك،  كوميديا  قالب  ي  وضعها  التي 
طريقة  استخدام  “حول  امرحي  “قالبنا  كتاب  ي  أطروحته  
امرح الشعبي أو الروي ي تقديم امرح العري. تابع شكري: 
الفرة  تلك  ي  الشعبي  امرح  يزدهر  أن  الطبيعي  من  وكان 
الحركات  يرافق  الذي  اأيديولوجي  بالوعي   تاريخيا   ارتباطه 
الفكري  امد  مع    1952 يوليو  بعد  حدث  ما  وهذا  الثورية 
اليساري ي تلك الفرة، هذه عوامل أدت إى أن يكون امرح 

ضمن  نسيم  محمود  الدكتور  أدارها  التي  اأوى  الجلسة  ي 
املتقى اأول لفنون امرح الشعبي الذي أقيم بامجلس اأعى 
والدكتور  شكري،   جرجس  للناقد   أطروحتن  قدمت   للثقافة 

رضا غالب، وكان محورها  امرح الشعبي وهويته.   
قال د.محمود نسيم: مكننا اعتبار ماورد ي الكلات ااستهالية 
أبو  محمد  والكاتب  وصفي  هدى  د.   قدمها  التي  و  للملتقى، 
استهاا  منها  أكر  مهمة،  بحثية  مثابة  جلسة  ااساموي  العا 
إنشائيا  للملتقى كا هو شائع أو متعارف عليه،  فقد احظنا 
الشعبي ي جوهرها تعني  الكلات  أن قضية امرح  ي هذه 
من  بفن  مرتبطة  قضية  ليست  وهي  العربية  الثقافة  وجود 
الفنون بقدر ارتباطها بالبناء امعري للثقافة العربية، سواء عى 
أو  بالغرب  عاقتنا  أو  بالراث  أو  الذات  مع   العاقة  مستوى 
العاقة باأشكال امرحية ذاتها، مضيفا أن امرح الشعبي من 
ابتدءا  الثقافة  تاريخ  القضايا  شديدة اأهمية والخصوصية  ي 
من الحملة الفرنسية وإشارة الجري ي كتابه عجائب اآثار عن 
أماكن مخصصة  وجود مرح مخصص  من  واندهاشه  امرح 
وجمهور يذهب خصيصا  مشاهدة  هذا امرح  وهو ما أفرز 
ما سمي بعد ذلك  بصدمة الحداثة، فامرح من الفنون اأوى 
الغرب  مع  إشكالية  عاقة  إزاء  ونحن  اأزمة  هذه  فجر  الذي 
جلسات  ي  تناولها  سيتم  متعددة  قضايا  يثر  اموضوع   وهذا 
امؤمر امتعاقبة وي هذه الجلسة “ هوية امرح الشعبي” من 
الكاتب محمد  عنه  التي سيقدمها  غالب”  .رضا  د  دراسة  قبل  
شكري   والناقد جرجس  الشاعر  وأطروحة  الساموي،   العا  أبو 
من  الخوف   “ وهو  ومفاجئ  صادم  بعنوان   بحثه  يقدم  الذي 
امرح الشعبي “ أما أن نزيل هذا الخوف من خال تجربته 

وبحثه .
القرن  تسعينات  من  إجابة  دون  تساؤل 

الماضي 
عيان  *شاهد 

قال جرجس شكري : ورقتي البحثية هي “ الخوف  من امرح 
تساؤاي،  خال   من  الخوف  هذا  أرصد  سوف  و   “ الشعبي 
الذي  يؤرقني كمشاهد للمرح امري منذ  وسؤاي الشخي 
تسعينات القرن اماي، واأسئلة التي قمت بطرحها عى نفي 
ااتجاه   عن  ابتعد  أن  قررت  وقد  اآن،  حتى  الحقبة  هذه  منذ 
ي  ويتوافر   الباحثن   قبل  من  امتاحة  والدراسات  التاريخي   
الكتب وامراجع عن مناقشة وتأصيل امرح الشعبي، وقضاياه 
ي  واقعي  بشكل  ممثلة  امشكلة  متاح.  هو  ما  وكل  وعناره 
اختفاء امرح الشعبي ي هذه الحقبة التي عارتها كمشاهد 
امرح  عن  نسمع  ونحن  الفرة  هذه  منذ  و  امري،  للمرح 
و  جدا،  محدود  وبشكل  رمزي  بشكل  نشاهده  أو  الشعبي 
امرح  تراجع  إي  أدت  التي  اأسباب  لقراءة  محاولة  هذه 
القرن  تسعينات  منذ  وبالتحديد  اأخرة  السنوات  ي  الشعبي  
النوع  من امرح حتى وصل اأمر  اماي و الخوف من هذا 
إي إزالة امبنى الذي يرمز إي هذا امرح وهو السامر، وغالباً 
مرتبطاً  الشعبي  امرح   من  النوع  هذا  وهبوط  صعود  كان 
واقعتن  هناك  أن  الدراسة  من  ي  ويتضح  السياسية،  بالظروف 
تدان بقوة عى الرغبة ي التخلص من امرح الشعبي، اأوي 
وأد  والثانية  م،   1992 عام  الزلزال  بعد  السامر  مرح  هدم 
اأوى  الدورة  بعد   مهده  ي  العري  للمرح  العلمي   املتقي 
ي  محظوظا  1994وكنت  عام   ديسمر  ي  اأخرة  كانت  والتي 
أن  بعد  مشاركا  أكون  أن  و  امرح  ي  بالعمل  عمري  مقتبل 
عام  وصفي  د.هدى  مع  السادسة  الدورة  ي  بالعمل  شاركت 
ي  شهرين  بعد  أيضا  أشارك  أن  التجريبي  امهرجان  ي    1994

السامر وأصول  الشعي  المسرح  هوية 
اأولى البحثية  الجلسة  في  

ملف

الِنية  كانت  التسعينيات  جرجس شكري: في 
الشعي المسرح  للتخلص من  مبيتة 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

02 يوليه 2018العدد 566

24ملف [
تطور  عي  دليل  خر  الجندي  ويري  الحكيم  عبد  شوقي   مع 
ِنية  هناك  أن  عي  يؤكد  التسعينيات   ي  ماحدث  التجربة،لكن 

مبيتة للتخلص من هذا النوع من امرح .
ي  تزامن   : شكري  جرجس  قال  السامر  مرح  تجربة  وعن 
إزالته  فتم  السامر  مرح  عى  الطبيعة  غضبت  ان  التسعينات 
لكنا نضع عامة استفهام كرى أمام  التوقف أو اامتناع عن بناء 
السامر   عن  رؤيتي  يؤكد  أراه   والذي  أخرى  مرة  السامر  مرح 
من  جاءت  التي  الحقيقية  امرية  امرحية  الحالة  نتاج  أنه 
اأكر  الشكل  وهو  امرية  الفرجة  أشكال  ومن  السمر  حفات 
القرية  أبناء  فيه  يساهم  مفتوحاً  عرضاً  يقدم  والذي   اكتاًا 
العرض  ولهذا  الحصاد  ومواسم  الصيف  أمسيات  ي  وخاصة 
ومن  للعرض،  محدد  سيناريو  وفق  يتم  الذي  اارتجال  طابع 
أحداثاً  التهكمية  امحاكاة  العرض وينتقد من خال  خاله يطرح 
الحالية،   وااجتاعية  السياسية  واأوضاع  اليومية  الحياة  من 
نادي  و  اماي مر  القرن  الصيغة ي ستينات  بدأت هذه  وقد 
وتزامن   “ عري  مرح  نحو   “ عنوان  تحت  إدريس  يوسف  بها 
امدينة  ثقافة  عن  بعيد  جديد  مرح  خلق  ي  الرغبة  مع  هذا 
ي  الشعبية  الفرجة  أشكال  اكتشاف  محاولة  ي  “العاصمة” 
ي  امعروفة  اموضوعات  استلهام  ي  الرغبة  مع  امري  امجتمع 
الفرة   تلك  الضواحي والقرى،  و ي  الشعبية ومن خال  الذاكرة 
يصور  شعبي  وطني  مرح  لتأسيس  قوية  دعوة  هناك  كانت 
الوجه الحقيقي للشعب امجهول ي الضواحي واأقاليم وي تلك 
الذي  ااتجاه  هذا  عن  تدافع  عديدة  أصوات  كانت  أيضاً  الفرة 
امرحيات  من  العديد  وظهر  امرحية  الحياة  إثراء  شأنه  من 
الحكيم  توفيق  فكتب  وتدعمه   لهذا  لتؤسس  الكتاب  لكبار 
مرحية” الصفقة” ونعان عاشور “ وابور الطحن” وسعد الدين 
رائعة  إي  باإضافة   “ رور  نجيب   “ وثاثية  امحروسة   “ وهبة 

محمود دياب “ لياي الحصاد” 
امستوين  عى  للسامر  مفهوم  وضع   ي  امرح   كتاب  وتبارى 
الفرافر  ي   1964 ي  إدريس  يوسف  فطالب  واإبداعي  النظري 
اأشكال  استلهام  خال  من  وذلك  امرحية  هويتنا  بتأصيل 
التمثيلية الشعبية التي شاعت ي عصور مضت، ولفت النظر إي 
السامر الشعبي وعرفه محمود دياب بأنه حفل مرحي يقام ي 
أفعال  ملتمساً  موالد،  أو  أفراحاً  أكانت  سواء  الخاصة  امناسبات 
وكتب  عر  التاسع  القرن  ي  امرتجلة  والكوميديا  امضحكن 
الريفي  السامر  غرار  عى  الهافيت  ثم  الحصاد  لياي  مرحيتى 
ي  يتسامرون  الفاحن  من  مجموعة  خاله  من  يجتمع  الذي  
ومن خال  البعض  بعضهم  يقِلدون   اأشخاص  أخذ  وقد  حلقة  
دياب  محمود  وقال  الشخصية،  خفايا  امقلد  ُيظهر  التقليد  هذا 
بعد ذلك إنه حن شاهد مسامرة الفاحن وأفعالهم أنه اكتشف 

ي  امشخصون  يتباري  حيث  اأصيل،  امري  امرح  صورة  
ي  واأشياء  الناس  ويحاكون  يقلدون  مختلفة  مواقف  تقديم 
حركات موحية محررة تنبع من الخاطر با  منطق أو قيود وقد 
اماي،  القرن  ستينات  ي  مر  فاحي  إي  دياب  محمود  عاد 

ليستلهم منهم فكرة السامر 
إي  امرحي”  “قالبنا  كتابه  ي  عاد  فقد  الحكيم  توفيق  أما 
مرية  مرحية  بذور  فيه  ورأي  السرة  رواي  امَداح  الحكواي 
الحكومة  قررت  مرح  مجرد  السامر  يكن  م  إذن  عنا،  تعر 
إنشاءه بعد أن ألغت فكرة مرح الجليد الذي كان سيقام عى 
حاجة  كان  بل  اماي،  القرن  سبعينات  أوائل  ي  اأرض  هذه 
عميق  جدل  عن  نتج  مرحياً  اتجاهاً  أصبح  أن  بعد  رورية 
بناء مرح  يتم  أن  الطبيعي  حول امرح  وهويته  فكان من 
امرح  ي  امري  ااتجاه  هذا  ليحتضن   ،1971 عام  السامر 
والذي تم التخلص منه بقرار  1992 ومازال السؤال غامضاً حتى 
اآن ! ماذا م يتم إعادة  بناء مرح السامر حتى اآن. وأكمل  
هو  فالسامر  امبنى.  عن  فقط  هنا  أتساءل  ا   : شكري  جرجس 
الشعبي، فمن يشاهد عروض  للمرح  امعنى، هو رمز  امبنى  
امررات  يجد  سوف  اأخرة  السنوات  ي  الجاهرية  الثقافة 
عروض  عى  يعتمد  الذي  امرح  من  النوع  لهذا  واأعذار 
القاعات والعروض الحداثية، فهم م يشاهدوا  مرح الصورة و 
عروض امرح الشعبي وإن كان منهم من سمع فقط عن هذه 
العروض. وهذا ااتجاه جاء كنتاج طبيعي بعد استقال  الدول 
ي  الثورية   اأفكار  وبتأثر  ااستعار  ورحيل  اأخرى  العربية 
طرح  تم  ثم  اليسارية،   اأخرى   العربية  الدول  وكذلك  مر 
صيغ  إيجاد  محاولة  ي  الهوية  لرسيخ  الشعبي   امرح  سؤال 
الشعبية  وااحتفاات  امحي   الراث  من  مستمدة  مرحية 

كصيغ السامر وااراجوز وخيال الظل .
بعد  احرق  قد  السامر  مرح  ان  الغريب  من  أنه  نجد  ولعلنا 
الراحل  بذل  وقد  بنائه  إعادة  تم  لكن  سنوات،  بأربع  تأسيسه  
وبناء  ترميم  إعادة  ي  جدا   كبرا  مجهودا  وهبه   الدين  سعد 
مرح السامر بعد عدة شهور من حريقه وهذا يؤكد أن إجابة 
السؤال مازالت غامضة منذ 1992 وحتى اآن ماذا م تتم إعادة 
يتبق من مرح  أنه م  تابع: يحزنني كثرا  السامر؟  بناء مرح 
محزنا  تفصيليا  وصفا  امرح  بقاموس  وصفه  سوى  السامر 

بامعار وبعدد الكراي ..الخ  
أول  الشافعي  الرحمن  عبد  امخرج  كان  ايضا:  شكري  تابع 
عروض  أهم  خالها  من  قدم  الذي  السامر  مرح  لفرقة  مدير 
عبد  لشوقي  الشعبية  السر  عن  امأخوذة  الشعبي  امرح 
وهو  السامر  فرقة  إدارة  الثاي  وتوي  الجندي  ويري  الحكيم 
ي  محاواته  كل  وفشلت  امرح  إخاء   عى  شاهداً  كان  الذي 

السبعينات  أنه قدم  خال  السامر  امقاومة وما تبقي أيضاً من 
والثانينات مئات العروض ونضع تحت مئات العروض خطوط 
السامر  مرح  هدموا  ماذا  ومرات:  أخري  مرة  ونسأل  عديدة 
شفيقة  الزيبق،  عى  الرقاوي،  أدهم   “ العروض  هذه  ومن  ؟ 
والعة،   يأكلونها  البعض  أيوب وناعسة،  الهاي،  زيد  أبو  ومتوي، 
حكاية  الفصيح،  الفاح  شكوى  التائه،  اليهودي  ومعيط،  زعيط 
الهافيت، رسول من قرية مرا، باب  الزوبعة،  املح،   من وادي 
العمر لحظة،  اموال،  راجل ميت ألف،   الفتوح، حسان وكلمة 
سيد،  يا  مولد  حاره،   باع  جحا  الزمن،  لعبة  الدخان،   اأرض، 
وهابيل،  قابيل  القصر، حكاية  الرشيد،   ليلة ي قر  الشحاتن، 
زمانه  سلطان  التهديد،  الساحة،تحت  ي  العساكر،عنر  مدرسة 
كتبه  الذي  التوني  برم  الشاعر  عن  امداحن  عاشق  وعرض   “
عرض  أول  وكان  الشافعي  الرحمن  عبد  وأخرجه  الجندي  يري 
الهواء  عى  امري  التليفزيون  وينقله  السادات  الرئيس  يحره 
كبار  قدم  السامر  أن  نعرف  العروض  هذه  أساء  ومن  مبارة، 
عبد  الجندي،  يري  رومان،  ميخائيل  دياب  محمود  الكتاب 
إزالة  تم  أنه  النتيجة  و  الساموي،  العا  أبو  الرقاوي،  الرحمن 
سلطان   “ مرحية  أثناء  ااتجاه  هذا  قل  أو  السامر  مرح 
الشافعي  الرحمن  عبد  وإخراج  الجندي  يري  تأليف  زمانه”  
امؤثرة ي  العروض امرحية امرية  العديد من  أن قدم  وبعد 
امرحية  للحالة  طبيعياً  ناتًجا  جاءت  التى  و  امري،  امجتمع 
أسئلة  نتيجة  مرية  مرحية  صيغة  إي  الوصول  حاولت  التى 
لحظة تاريخية شهدت نهضة ثقافية استيقظ فيها ضمر مثقفي 
الهوية  سؤال  وامجتمع  أنفسهم  عى  وطرحوا  اأمة،  هذه 
لحظة  وي  امرحي.   ااتجاه  هذا  نتاجها  من  وكان  الثقافية، 
أضاف   . اأمة  هذه  مثقفي  ضمر  فيها  مات  احقة  تاريخية 
جرجس: وم أقصد ما سبق أن نكتفي مرح السامر أو الراث 
ولكنني  وامعارة   الحديثة  امرحية  امدارس  ونهمل  الشعبي 
كنت شاهد عيان عى ااتجاهن ي نفس امسار، فلقد شاهدت  
له  وكان  بداياته  منذ  التجريبي  امرح  امهرجان  دورات  أيضا 
تأثر كبر، شكل  ثقافتي امرحية ي امشاهدة والقراءة، لكني 
كنت أمنى أن يكون إى جانبه امرح الشعبي،  كان يجب أن 
اآخر،  مكان  مرحيا  نوعا  نستبدل  وا  معا  اإتجاهن  ي  نسر 
ولكن ما حدث أن وزارة الثقافة ي ذلك الوقت قررت أن يلغي 
أحدها اأخر، تستورد الثقافة من الخارج وتغلق مصانع امنتج 
الوزارة  أغدقت  امثال  سبيل  فعي  اأزبكية،   منطقة  ي  امحي 
ي تسعينات القرن اماي وي نفس التوقيت الذي هدمت فيه 
السامر عى فرقة الرقص امرحي الحديث التي أسسها  اللبناي 
الفرقة  هذه  كانت  ما  وغالباً  باماين  اأوبرا  دار  ي  عوي  وليد 
التجريبي وهي  الدوي للمرح  القاهرة  مثل  مر ي مهرجان 
مثل  أن  أمني  كنت  ولكن  مؤثرة،  حالة   وخلقت  جيدة  فرقة 
مر عرضاً ينتمي إي الثقافة، امرية “ صنع ي مر “ وما أن 
بلغنا نهايات التسعينات حتى كان امرح امري الذي يستلهم 
مجموعة  يعرض  البازار  إي  أقرب  والفولكلور  الشعبي  الراث 
التجريبي  عروض  إي  يعود  ومن  لأجانب،   اأنتيكات  من 
انتهت   : تابع  الكارثة.  حجم  سيعرف  الراث  استلهمت   التي 
ي  مرحي  جيل   وخرج  الثقافية،  الهوية  عن  والبحث  اأسئلة 
هذه اأجواء بيدين وساقن وجسم كبر ولكن دون رأس. يقلد 
امدارس  الحديثة دون وعي  وداماً ما كنت أسأل نفي ...ماذا 
لو أن هذا الجيل شاهد التجريبي إي جوار مرح السامر دون 

شك كانت النتيجة ستختلف كثرًا. 
وانتهى جرجس شكري بالحديث عن بعض التوصيات التي خرج 
بها  امؤمر العلمي للمرح العري  ي ديسمر 1994 م والذي 
الوطن  وي  مر  ي  امرحية  ااتجاهات  من   عدد  فيه  شارك 
العري، وكان من هذي التوصيات التأكيد عى أن يكون امرح 
العري متواجدا ومؤثرا ي الساحة القومية والعامية،  وهو ما ا 
يتأي إا بالتأصيل والتطوير معا، وأن خطر طمس املمح الخاص 
وطنيا وقوميا ي اإبداع ا يقل عن الخطر الذي مكن ان يتهدد 
الهوية  بقضية  يتعلق  وفيا  ادعاء،  أية  تحت  والقطيعة  بالعزلة 
أكدت عى  أنه من العسف أن يتم تجميد الهوية وتحويلها إى 
شق ثابت مهمش وجامد، وأنه لكل مرحلة تاريخية هوية معرة 
عن معتقداتها وأفكارها وإن كانت ممتدة ي امراحل التالية، ي 

إشارة إى أن  

إلي  المصري  المسرح  التسعينيات تحول  نهاية  في 
لأجانب  اأنتيكات  بازار يعرض 
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امرح  ي  امؤدي  فيعد  الدرامية(  )الشخصية  بالدور  اممثل 
الشعبي هو الذات امبدعة وي الوقت نفسه الذات التي تراقب 
إبداعها وأثره عى الجمهور تجاوًبا أو رفًضا له، وامستعد دوًما 
للرد بذكاء وخفة عى تعليق  امتفرج أكر من اندماجه ي اتجاه 
الدور، ومن ثم يصبح  أداؤه متضمًنا لفواصل من التمثيل التي 
د.  لبحث  العا عرضه  أبو  الامثيل.تابع  من  أخرى  مع  تتداخل 
الشعبي  امرح  ي  الفضاء  يخص  عا  بالحديث   غالب  رضا 
بأشكاله الفرجوية امختلفة مشرا إى أن الفضاء فيها  غر محدد 

فهو مجرد منصة أو ساحة أو صالة غر ثابتة 
امحبظ  أو  امداح  أو  السامر  حلقة  الحضور  فضاء  يكون  فقد 
الجمهور  بحرية حركة  ويتميز  اأسواق،  أو  العامة  الساحات  ي 
التجمع  أماكن  اتصال  إى  إضافة  منه،  والخروج  إليه  بالدخول 
الحلقة،  الناس من بيع وراء عى أطراف تلك  للفرجة مشاغل 
حواًرا  يقيم  وقد  بهم،  بااتصال  امؤدي  للفنان  يسمح  ما 
ويحدد  يختار  أن  للمتفرج  تتيح  الحلقة  طبيعة  أن  كا  معهم. 
خالها  من  العرض  يتابع  ي  له  مناسبة  اأكر  الرؤية  زاوية 
اقتصادي  أساس  الحلقة عى  امتفرجن ي  مايز  إى عدم  إضافة 
قهوة  ي  العرض   فيقدم  متعدد  امكان  يكون  ان  اممكن  .ومن 
الثقافة الجاهرية  وشوارع، ولدينا تجارب عديدة ومتميزة ي 
كتجارب هناء عبد الفتاح وتجارب عبد العزيز مخيون للمرح 
دراسته  نهاية  ي   غالب  رضا  د.  طرح  كا   : أضاف  الشعبي. 
فا  الشعبي  للمرح  امشركة  الفنية  الخصائص  من  عددا  
درجاتها  تتفاوت  عاقة  هي  و  بالعرض  الجمهور  عاقة  يخص 
فيها،  امتفرج  واندماج  امعروضة  اأحداث  بواقعية  اإيهام  بن 
عى  إليها  والنظر  عنها  بالتباعد  ااندماج  وعدم  اإيهام  وكر 
التعازي  عروض  ففي  بعينه.  الواقع  وليست  فنية  أحداث  أنها 
يتخيل البعض من الجمهور حقيقة وواقعية أحداثها كا يحدث 
الجمهور  بعض  يخرج  عندما  الحسن،  استشهاد  مثيل  إعادة  ي 
عن طوره ويرجم ممثل دور “شمر” بالحجارة، واأمر كذلك مع 
يستمر  أن  منه  يطلب  الجمهور  كان  إذا  الشعبية،  السرة  راوي 
إى  الحال  وصل  بل  البطل،  غمة  تزول  حتى  السرة  أداء  ي 
أنهم  مثًا؛  أره  يفك  ي  الشاعر  بيت  يعاود  كان  بعضهم  أن 
“دانشنكو”  ويصف  ما.  مأزق  ي  وبطلهم  النوم  يستطيعون  ا 
ي  امتفرج  اندماج  حال  الحكواي  لفن  مشاهداته  إحدى  ي 

اأحداث لدرجة أنه يصبح وسيلة لتنفيذها.

تابعتها: همت مصطفى
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عنار  أربعة  يتضمن  غالب  رضا  الدكتور  بحث  أن  إى  أشار 
وغر  منها  الدرامي  الشعبية،  الفرجة  فنون  من  استخرجها 
الدرامي وهي: العنر املحمي، ويعتمد عى القصص امستمدة 
امرح  عنار  من  الثاي  والعنر  العربية،  والسر  اماحم  من 
من  الدور  ي  اندماج  يوجد  ا  حيث  اإبعاد:  هو  الشعبي 
وكذلك   يقدمه  الذي  الدور  عن  ذاته  ينحي  الذي   اممثل  قبل 
أيضا  يرصدها  التي  الشعبي   امرح  سات  ومن  اإسقاط 
تقديم امرح الشامل: حيث امزاوجة بن الكلمة واأداء وفنون 
اموسيقى والغناء والرقص والحركة  امستمدة من حلقات الذكر 
البحث مكن  وخيال الظل والحكواي.... إلخ. وتابع : من خال 
امرح  لتقاليد  والحاكمة  امشركة  الفنية  الخصائص  إجال 

الشعبي من خال أشكاله وصوره الفنية ي التاي :
فهناك  الدرامية  الفكرة  أو  امرحي  النص  يخص   ما   : أ 
اارتجال  بد أن يعتمد عى   النص امرحي ا  إن  اارتجال أي 
وإضافات  لارتجال  الفرصة  يتيح  مكتوبا  نصا  يكون  أن  أو 
الشخصية  أيضا   الشعبي  للنص،  ومن خصائص امرح  اممثل 
شيخ  البلد،  ابن  الفرفور،  والفاح،  الخواجة،  كشخصية  النمطية 
 . صنوع  يعقوب  كثرا  استخدمها   أماط   هذه  وكل  الحارة،  
ينشئ  الذي  امرحية،  اللعبة  خال  من  الراوي  وجود  وكذلك  
والرقص  اموسيقى  وجود  وكذلك  الجمهور،  مع  وحوار  عاقة 
خصائص  ومن  الشعبي،  امرحي  بالعرض  ومزجهم  والغناء 
لغة  تتضمن   أن  البحث  يقدمها  التي  أيضا  الشعبي  امرح 
العرض الخطابة والسجع والجناس والشعر، مشرا إى  أن السر 
الشعبية تنتمي لهذه اللغة، وكذلك عدم التقيد بالزمان وامكان 
أو الحقبة التاريخية، وأيضا القوة الخارقة فا مانع ان يستخدم 
امرح  وقصة  نص  داخل  والخرافات  واأساطر  الخارقة  القوة 
التي  الشعبي  امرح  خصائص  ومن  العا  أبو  تابع  الشعبي. 
التي  الخلقية  النهاية  أو  السعيدة  النهاية  أيضا   غالب  يرصدها 
تحمل موعظة أو حكمة والجانب الخلقي بها واضح ماما وأيضا 
وجود الكوميديا، و أن تخلو من الجانب الراجيدي،  وإن ضم 
بالتخفيف  العرض   يقوم  مأساوية  أو  سوداوية  جوانب  النص  
منها بالكوميديا التي تعقبها  ي التقديم. أما ي ما يخص عاقة 

جوهر  هو  وهذا  فاعلة  قيمة  ويجعلها  يغنيها  الهوية  تطور 
اإنسانية،  وكان من أجمل التوصيات – أضاف- الدعوة لحركة 
تيارات حرة جديدة  لخلق  الرسمية   امؤسسات  مرحية خارج 
قومية  مراكز  نقيم  أن  و  والتفاعل،  التأثر   عى  القدرة  لها 
للمرح عى غرار امركز القومي للمرح امري ي كل الدول 
اأنشطة، و  أمانة دامة  متابعة هذه  يتم تشكيل  العربية وان 
ولكن  الشعبي  امرح  عى  الركيز  عى  فقط  امؤمر  يطالب  م 
العمل عى تطويره و ااستفادة من امدارس امرحية الحديثة 

ي ضوء تطور امجتمع العري نفسه . 
لغزا  السامر  مرح  أصبح  ماذا   : السؤال  طرح  شكري  وأعاد 
وم يتحرك أحد وزير أو مسؤل إعادة بنائه، ي حن تم افتتاح 
املتقى  بعودة  وطالب   العديد،   وإصاح  امسارح  من  العديد 

العلمي للمرح العري للحاجة الرورية إليه .

المسرحية«  وهويتنا  الشعي  »مسرحنا 
فألقى  غالب  رضا  الدكتور  الفعالية  حضور  عدم  عن  اعتذر 
عنوان  حمل  الذي  بحثه  الساموي  العا  أبو  محمد  الكاتب 
“مرحنا الشعبي وهويتنا امرحية “ قال الساموي  مستعرضا 
البحث:  الباحث يحاول ي دراسته أن يستخرج عنار هامة ي 
الشعبي  امرح  تاريخ  قراءة  خال  من  الشعبي  امرح  شكل 
يجب  التي  العنار  هي  ما  معنى  اآن،   حتى  اإغريق  منذ 
فبعد  ما نشاهده هو مرحا شعبيا،   أن  لنقر  أن نستند عليها 
ثم  الراعي  عي  د.  ودعوة   إدريس  يوسف  دعوة  استعرض  أن 
الدعوات التي ظهرت ي مر وي الثقافة الجاهرية كنموذج، 
منها  مرح الرادق ومرح اأماكن امفتوحة ومرح الجرن،  
تلت  والتي  السابقة  امرحلة  ي  مت  التي  التجارب  هذه  وكل 
دعوة الكاتب يوسف إدريس وعي الراعي.أضاف دراسة د. رضا 
غالب ي طرحها تستعرض أيضا ماذج للمرح الشعبي قدمت 
ي دول أخرى بالوطن العري كنموذج امرح ااحتفاي بامغرب 
الحكواي  مرح  العري:  بامرق  كانت  التي  التجارب  وكذلك 
اللبناي وأورد  تجربة وأطروحة “الفوانيس” ي اأردن،  وتجربة 

سليان  قطاية ي سورية.

الشعي  المسرح  أحد سمات  اارتجال  رضا غالب: 
الناس بمشاغل  الفرجة  تتصل منصات  وأن 
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يتجمع فيه الناس لتقديم الرفية ويقوم بوظائف أخرى ورب 
عى ذلك عدة أمثال منها السامر ى الثقافة البدوية والسامر ى 
منطقة سيناء “الرفيحى” والنوبة فيا يعرف “بالكفافة” مشرا 

إى أن السامر يجمع ى داخلة فنون متعددة .
أحيانا  يستخدم  الشعبية  الثقافة  مصطلح  أن  الصمد  عبد  قال 
مقابل  ي  الشعبية  الثقافة  يضع  الذي  اايدلوجى,  مفهومه 
الشعبية  الثقافة  أبناء  أن  اعتبار  عى  وذلك  الرسمية,  الثقافة 
السلطة ليست منهم , وليست لهم ولكنها عليهم، وكان عليهم 

أن يخلقوا إبداعا مضادا .
بدأ  أنه  قال  عى  محمد  السيد  لنصوص  اختياره  سبب  وعن 
بداية بحثية تامة, وعمل عى مجموعة من التنويعات الثقافية 
امتعددة التي أوضح من خالها كيف كان يقدم السامر, حيث 
السامر  ى  تشارك  كانت  التي  البرية  الكنوز  بعض  مع  تعامل 
أكر  توسيع  لدية رغبة ى  اماجستر وكان  وقدم ذلك ى رسالة 
عن  مروعا  قدم  و  السامر  ظاهرة  تغطى  جغرافية  مساحة 
بها،  ااستعانة  وكيفية  خاله  من  تقدم  التى  واأماط  السامر 
“الخابيص” مشرا  تجاربه عرض  أهم  أن  إى  الصمد  عبد  أشار 
فكرة  مع  تعامل  إما  ويتوقف  نص  يقدم  م  امؤلف  أن  إى 
ي  أساس  الخطاب  أن  مؤكدا  الخطاب  بفكرة  والتزم  الشعبية 
شعبية النص امرحى وكذلك االتزام بأماط الجاعات الشعبية 

تابعتها: رنا رأفت

مؤكدا عى رورة ذلك بأن يقوم امعهد العاى للفنون امرحية 
بتدريس امرح الشعبي. تحدث ابو العا عن

العا  أبو  الشعبي ى نصوص  يتناول عنار امرح  الذى  بحثه 
الساموى، مشرا إى أن الكاتب

صيغة  عن  البحث  اأكر  شاغله  كان  و  حقيقي،  مروع  لديه 
نصوص   10 لديه  الكاتب  أن  مؤكدا  الشعبي،  امرح  مفهوم 
امرح  مفهوم  يصل  أن  امتابع  الناقد  خالها  من  يستطيع 
الشعبى، مؤكدا أن النظرية ا مكن أن تنيء نوعا فنيا، ولكن 

النوع الفني هو الذى يضع النظرية.
امرح  مفهوم  يذكر  م  الحكيم  توفيق  أن  إى  العا  أبو  أشار 
هذه  خصوصية  عن  و  عناره  عن  تحدث  ولكنه  الشعبي 
اأساس  وضع  الذي  إدريس  يوسف  الكاتب  وكذلك  العنار, 
النظري, مشرا أيضا إى أن توفيق الحكيم ي “يا طالع الشجرة 
يحوى  الذي  “الصفقة”  نص  ى  وكذلك  أوروبيا،  مرحا  قدم   “
ى  أجتهد  الساموى  العا  أبو  محمد  أن  مؤكدا  وألعاب،  أغاي 
وضع صيغة لهذا امرح مكن ااسرشاد بها للوصول إى مفهوم 
دراسات  بعمل  يقوم  أن  يريد  من  كل  مطالبا  الشعبى،  امرح 
تطبيقية اللجوء لنصوص الساموى العرة، التي مكن الوصول 
امليم  بادنا,  زيد ى  أبو  ومنها  الشعبى،  امرح  خالها مفهوم 

بأربعة, ماعيب عنر, مولد يا بلد , مآذن امحروسة.
وقدم د. محمد أمن عبد الصمد بحثا بعنوان “السامر ودراسة 
السامر ليس  السيد محمد عى” وأوضح أن  الكاتب  ى نصوص 
شكل  ولكنه  شعبي  إطار  ى  فقط  امرح  فنون  تقديم  مجرد 

د.  من  لكل  أوراق  تقديم  املتقى  من  الثانية  الجلسة  وشهدت 
عاء عبد العزيز، والناقد أحمد عبد الرازق أبو العا، ود. محمد 

أمن عبد الصمد.
إى  الثانية  الجلسة  بداية  ي  أشار  العزيز  عبد  عاء  الدكتور 
“مرح  بكلمة  نعينه  ما  اجراى”  “تعريف  تقديم  رورة 

شعبي” مؤكدا عى أن هناك ضبابية تحيط بامصطلح.
التي كانت قد أشارت  الدكتورة هدى وصفى  العزيز شكر  عبد 
التاسع  القرن  بدايات  الرومانتيكية” ى   “ إى  اأوى  الجلسة  ي 
العصور  وموضوعات  وقصص  أدب  اى  الرجوع  حيث  عر، 
فيكتور  ان  القول  مكننا  هل   : متسائا  فرنسا,  ى  الوسطى 
لقصة  ومعالجته  جوته  وهل  الشعبي,  امرح  كتب  هوجو 
لعدة  اأمان  ومعالجة  اأمانية،  الشعبية  القصة  “فاوست” 
موضوعات أنتجتها الذائقة الشعبية اأسبانية مثل “ دون جوان 
اأكر  امصطلح  تابع:  الشعبي؟  للمرح  تنتمي  “وكارمن”   “
الكثر  يتضمن  فهو  الشعبية”  “الثقافة  مصطلح  هو  ماءمة 
إى  مشرا  الرسمي،  ااتجاه  عن  البعيدة  الشعبية  امنتجات  من 
أشار  الشعبية،  الثقافة  عى  امثقفن  كبار  من  جانب  استعاء 
ي  السامر  مرح  فكرة  إى  إدريس  يوسف  دعوة  أن  إى  أيضا 
السامر  مرح  عن  ماما  بعيدة  جاءت  اماي  القرن  ستينيات 

وأقرب ما تكون للمرح اأوروي،
وأن محاوات توفيق الحكيم كانت أكر شططا، وكان قد أقرح 
م  الحكيم  توفيق  أن  مؤكدا  وامقلد  الحكواى  صيغة  استدعاء 

يكتب نهائيا ى الصيغة التي إقرحها للكتابة .
الهامية  كلمة “شعبي” مطاطة, وشديدة  أن  العزيز  وأكد عبد 
تضم  والتي  الشعبية”  “الثقافة  مصطلح  استخدام  اأفضل  وأن 
وسرة  قصة  من  رسمية  الغر  الثقافة  أنتجتها  التى  امنتجات 

وأشكال فرجوية .
وتابع: إن مرح السامر كان صيغة لتسلية الفاحن عقب لياي 
اآن  السمر  يريد  من  أن  الوظيفة،  هذه  انتفت  وقد  الحصاد، 
ينتفي  بالتاي  التلفزيونية،  القنوات  من  العديد  أمامه  سيجد 
وجود “ مرح السامر” . وي ختام كلمته أكد عبد العزيز عى 
فكرة الهوية امرية ورورة الحفاظ عليها ى ظل وجود الكثر 
من امصطلحات الدخيلة و سيطرة مصطلحات الكرة ااسبانية و 

امسلسات الركية .
يعد خط  امرح  أن  أوضح  العا  أبو  الرازق  عبد  أحمد  الناقد 
وتداخل  العومة  فكر  ظل  ى  امرية  الهوية  عن  اأول  الدفاع 

الهويات اأخرى، مضيفا:
هناك حرب ثقافية ومن ا يعرف بذلك يدفن رأسه ى الرمال، 
امقام  ى  ثقافية  حرب  هى  العام  مستوى  عى  اآن  والحرب 
اأول، ما ي ذلك دعم جاعات اإرهاب السياى عى مستوى 
هذه  ومن  تابع:  العامي،  التجارة  برج  إنفجار  عقب  العام، 

اللحظة بدت الحرب الثقافية واضحة ماما. وهي
ما  مع  وأتفق  الناعمة،  بالقوة  نواجهها  أن  يجب  التي  الحرب 
إنتابتنا  إذا  أنه  اأوى  الجلسة  ى  السيد  أحمد  امخرج  طرحة 
ثقافة الخوف فسينتر العدو ى حربة الثقافية . قال أبو العا 

أيضا: كان من الروري وصول هذه الفاعلية أكادمية الفنون،
مرحين  مابن  امغلقة  الحجرة  هذه  ب  بأن  نكتفي  ا  وأن 
عن  ماذا  ولكن  جيدا،  عنه  ويتحدثون  امرح  أهمية  يعون 
هذه  امرية،  الثقافة  مهمة  ستتبوأ  التى  القادمة  اأجيال 
الذين تخلوا  اآباء  بريئة وامسئولية اأن هى مسئولية  اأجيال 

عنهم وتركوهم ى مهب الريح احاية لهم
للفنون  العاي  امعهد  مناهج  ى  هناك  هل  العا:  ابو  وتسأؤل 
الشعبي،  امرح  أو  الشعبية  بالثقافة  خاصة  دراسة  امرحية 

الشعي؟ المسرح  يعنيه  مالذي 
الثانية الجلسة  سؤال 

لتقديم  العزيز: هناك ضرورة  د. عاء عبد 
اجرائى لمصطلح »مسرح شعي« تعريف 
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عند  أمل  بخيبة  أصيب  وقد  امامة،  العنار  أصلح  اختيار 
الذين  وامدرسن  الطلبة  له  تقدم  فقد  الخطوة  بهذه  القيام 
من  يكن  م  ففشلوا،  قريتهم  ي  الصيفية  أجازاتهم  يقضون 
بينهم من يصلح أن يكون فناناً او عى اأقل مؤدياً صادقا، ً 
حيث أثرت عليهم بعض العروض التي شاهدوها ي العاصمة 
امفجعة،  اميلودراما  أو  الفارس  طابع  عليها  يغلب  والتي 
باإضافة إى أنه م يتقدم أي عنار نسائية، فكانت الخطوة 
تابع  نفسها.  القرية  البحث عن ممثل من داخل  الثانية هي 
بعد  مرات  عدة  امرحية  قراءة  من  اأوى  امراحل  انتهت   :
التمثيل وهم  ليبدأ  فيها  التعديات  ببعض  الفاحون  قام  أن 
يدركون كل كلمة ي النص امرحي، وم يكن اأمر بالبساطة 
بتنفيذ  قام  أنه  لو  الفتاح  عبد  هناء  تواجه  أن  مكن  التي 
التجربة أدرك هناء  العمل مع محرفن، أشار ى أن ي هذه 
اللهجة، وأن هناك فرق كبر بن أن مثل  الفتاح مسألة  عبد 
فاحاً وأن تكون بالفعل فاحاً ممثًا، وهكذا استطاع اأستاذ 
واقع  امرجمة عن  اللهجة  أن  بسيطة وهي  قاعدة  يدرك  أن 
يزيد من حيوية امرح  بها  الخاصة  امحلية  واألفاظ  البيئة 

وتلقائيته.أضاف:
مشاهدته  ي  امتفرج  جدية  مدى  الفتاح  عبد  هناء  أدرك 
ومعه  طويلة  ساعات  العرض  وانتظار  لها،  وتلقيه  للعروض 
طعامه وهو جالس القرفصاء منتظراً ي ترقب بداية العرض، 
الحقيقي  الحرمان  مدى  يعكس  هذا  كان  إذا  أنه  إى  مشرا 
له  ثقافية  خدمات  تقديم  عدم  من  الفاح  منه  يعاي  الذي 
مشاهدة  الحقيقية  الرغبة  يعكس  الوقت  نفس  ي  فأنه 

للعرض .

باخوم شرا 
مفضا  شهادته  استهل  فقد  إساعيل  أحمد  امخرج  أما 
مصطلح  عن  بديًا  الشعبي”  امرح  “استلهام  استخدام 
بأن  التذكر  من  ابد  أنه  إى  “مشرا  الشعبي  “امرح 
ما  والروافد،  اأوجه  ومتعددة  مركبة  امرحية  العملية 
بذكر  سيكتفي  لذلك  شهادة،  ي  معظمها  اإمام  يصعب 
بعض امرتكزات فقط، مع قدر من التفاصيل النسبية إحدى 
“امرح  كتابه  عن  نقًا  الشاطر حسن،  وهي  أا  امحاوات، 
امرحية  تجربتي  إساعيل:بدأت  أحمد  قال  القريب”. 
بقرية “شرا بخوم” مع بداية التحاقي بامعهد العاي للفنون 
امحاولة  بأن”هذه  هذه  محاولته  وصف  امرحية.وقد 
السلبي.. مرح  النقل  من  بدًا  الشباب  يبدعه  مرح  نحو 
امتاحة  باإمكانيات  والحرفية  امادية  امعوقات  عى  يتغلب 
والبساطة.. مرح مكن أن يقام ي كل مكان ليصبح ظاهرة 
روري  مرح  لإحساس.  مرهفة  للعقل  بناءة  اجتاعية 

مرتبط بحياة الناس”.
وقرأ : ننطلق ي تجربتنا اإبداعية الجاعية من مفهوم يؤكد 
رورة استلهام الصيغ امرحية اأكر قدرة عى التفاعل مع 
الحاجات الجالية الحقيقية للجمهور بامعنى الواسع للكلمة، 
الشابة  اإبداعية  املكات  عى  ااعتاد  أهمية  عى  ويركز 
اإمكانيات  خال  ومن  ذاتها  التجربة  سياق  ي  وتطويرها 

الذاتية امتاحة برًيا ومادًيا، وعى ذلك فنحن نرى أن

عى  يعتمد  فناً  وأقام  عقب،  عى  رأساً  اللعبة  قواعد  قلب 
امعايشة الحقيقية للدور الذي يلعبه، وللقضية التي يناقشها 
الفقر  استحال  لذلك  حوله،  يدور  فيا  ورأيه  وجدانه  ومثل 
بتفصيل  وتقوم  الديكورات  تشيد  التي  امادية  اإمكانيات  ي 
سينوغرافية  ي  ثراء  إى  التصويرية  اموسيقى  وتؤلف  اأزياء 

امكان الطبيعي، أي إى تشكيل امكان نفسه .تابع :
بدأ  الذي  اليوم  ي  والخوف  بالقلق  الفتاح  عبد  هناء  أحس 
فلم  دنشواي  ي  فرقة مرحية  تكوين  ي  التفكر  مجرد  فيه 
يكن اأمر بسيط، ويدور ي ذهنه الكثر من التساؤات حول 

الفرقة وحول مضمون العمل الذي يتعن عليه تقدمه .
تجربته  تقديم  ي  استوقفته  التي  العنار  أهم  من  وكان 
هو  تقدمه  امقرح  النص  كان  لقد   “ النص   “ بدنشواي هي 
وأول  القرية،  جمهور  يائم  أنه  اعتبار  عى   ) القطن  ملك   (
ي  القاهرة  من  الوافد  امخرج  بها  يقوم  تقليدية  خطوة 
للموهوبن  الازمة  بااختبارات  القيام  هي  فرية  أي  تكوين 

الشعبي  امرح  لفنون  اأول  املتقى  ضمن  كذلك  عقدت 
الذي أقامه امجلس اأعى للثقافة جلسة شهادات لعدد من 

امبدعن حول امرح الشعبي
د.  من  كل  الشهادات  وقدم  عطية  حسن  د.  الجلسة  ترأس 
عبر  وامخرجة  إساعيل،  أحمد  وامخرج  الفتاح  عبد  انتصار 
والباحث  والكاتب  داود،  الغني  عبد  والناقد  والكاتب  عي، 

السيد محمد عي.
إى  الجلسة،مشرا  أهمية  تقدمه عن  د. حسن عطية ي  عر 
واإخراج  الكتابة  ي  متعددة  تجارب  عن  تعر  الشهادات  أن 

والتمثيل، وأنها أثرت حركة امرح امري .
بالحديث  شهادته  يبدأ  ان  الفتاح  عبد  إنتصار  الدكتور  فضل 
بأستاذه  اياه  واصفا  الفتاح  عبد  هناء  الراحل  امخرج  عن 
ي  الفنية  تجربته  إى  مشرا  الشعبي،  امرح  رواد  وأحد 
تجربة  أن  مؤكدا   ،1968 دنشواي  بقرية  الشعبي  امرح 
ترزي  عى  بناءها  تم  القطن  ملك  نص  ي  الشعبي  امرح 
القرية وهو زجال وأم محمد بائعة اللن التي اكتشفها تغني 
بصوت جميل وأقنعها بامشاركة ي العرض، الذي م يكن عى 
إضاءة  ودون  ساحة  أو  جرن  ي  بل  معتادة  مرح  خشبة 
التجربة  تلك  أن  عن  معرا  بالكلوبات،  إنارة  بل  مرحية 

مهدت اأفاق لتجارب كثرة.
بن  ما  قضاها  تقريباً  سنة   15 حواي   : الفتاح  عبد  واستطرد 
 “ القطن  ملك   “ مرحية  بن  وما  القومي  بامرح  مثيله 
لها عن  يبحث  كان  والتي   “ “ دنشواي  قرية  قدمها ي  التي 
البحث  أي  امرحي،  العرض  معار  حول  لتساؤاته  حلول 
تناسب  التي  الراهنة  اللحظة  بزمام  مسك  واقعي  مكان  عن 
امرحية نصاً ي بحثها عن امكان الطبيعي وجغرافية امكان 
نظر  وجهات  هي  ما  و  وشكله،  النص  مضمون  يحويه  الذي 
من  دنشواي  بقرية  حقولهم  ي  يعملون  الذين  الفاحن 
القضية امسثارة داخل النص امرحي، وما طرأ عى العاقات 
النص  لغة  ي  الفاحن  رؤية  وما  ؟،  تغيرات  من  ااجتاعية 
الحقيقية ؟، و ما رأيهم  امرحي ومفرداته، وعاقته بلغتهم 
ما  يعر عن  أن  يريد   ) الفتاح  عبد  ) هناء  امخرج  ي وجود 
يعاملونه  فيه وهم  ويأملون  أجله  ويتأمون من  به  يشعرون 

كغريب عنهم ؟
ــ أيكون اأستاذ )هناء عبد الفتاح( موصًا جيد للغتهم وما 
يريدون قوله؟، و ما الذي مكن أن منحه اأستاذ ذلك الوافد 
قريتهم؟.  ي  محددة  مهمة  لقضاء  جاء  الذي  امدينة  من 
بكل  “فقراً”  الفتاح(  عبد  )هناء  اأستاذ  مرح  كان  تابع: 
أو  اإنتاجية  اإمكانيات  ي  سواء  فقر  مصطلح  يعنيه  ما 
والتحدي  الروحي  للراء  كان مدخًا  الفقر  لكن هذا  التقنية، 
من  النابع  الفني  العمل  جوهر  عن  يبحث  كان  الوجداي، 
صدقية تعبر اممثل عن نفسه، وهو هنا اممثل الفاح الذي 

الشعى المسرح  مبدعى  شهادات  فى 

المؤسسة التجارب  يسردان  وإسماعيل  انتصار 

27 [ ملف

للجمهور الجمالية  الحاجات  التفاعل مع  اأكر قدرة على  المسرحية 
الصيغ  استلهام  انطلقت من ضرورة  بخوم  تجربة شرا  إسماعيل:  احمد 
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التريرات  كل  عن  ورغًا  ممكن  الحقيقي  امرحي  العمل 
وقلة  اإمكانيات  نقص  عن  الشائعة  والتصورات  امعتادة 

اأدوات..”.
مضيفا : وكا كانت ثاثية “سهرة ريفية” ي تجربتنا ي قرية 
الخاصة  وحكاياتها  بفنونها  القرية  لحياة  استلهاًما  بخوم  شرا 
امرحي  لإبداع  مروعا  و  عرضا  كانت  امعيشية،  ومشاكلها 
هذه  كل  ي  الكبر  التفاعل  وحدث  بآخر،  أو  بشكل  كذلك 
التجارب امرحية، وأصبح امرح ي شرا بخوم برماًنا للقرية، 
نستطيع  وبذلك  خاصة،  فنية  بأشكال  كافة  العروض  وخرجت 
هذه  بن  فرق  أو  مساحة  يوجد  م  بأنه  بطأنينة،  نقول  أن 

الكلات امكتوبة وبن اأعال امرحية
 – الزمن  ي  امستمرة   – بخوم  شرا  تجربة  ووصلت  نفسها، 
زارتنا،  التي  امجاورة  القرى  من  كثر  وإى  مواطنيها،  كل  إى 
اأخرة،  عروضها  من  عرض  ليلة  ستن  نقدم  أصبحنا  حيث 
بنيناه واتسع أكر من سبعائة وخمسن  الذي  عى مرحها 
متفرًجا كل ليلة.استدرك إساعيل قائا: لعل من بن الدوافع 

الرئيسة لهذا امنحى منذ البدايةهو اإدراك النسبي/
فرقة الورشةالجزي “لرورة ارتباط امرح بحياة الناس.  •

لفرقة  تأسيسها  تاريخ  بداية  ردت   ) عي  عبر  امخرجة 
الثانينيات  أواخر  ي  الفرقة  تكونت   : قالت  حيث  الورشة، 
دعم  إى  تحتاج  وبالتاي  للدولة،  تابعة  ليست  مستقلة  كفرقة 

إنتاجي، فاعتمدت عى التمويل الغري من جمعيات وهيئات
بالعمل  الورشة  فرقة  بدأت  والثقافة.اضافت:  بالفنون  معنية 

هو  اأول:  الرافد  برافدين،  الشعبي  اموروث  مروع  عى 
وخيال  عرائس  وصانعي  حكائن  من  التلقائين  الفنانن  عرض 
ظل وفرق شعبية محلية مثل الطمبورة ببورسعيد والتحطيب 
فلكلوري  وكمنتج  فني  كعرض  ها  كا  تقدمها  يتم  ملوي 
سياحي للمتلقي، وكذا للممولن والداعمن، ثم تطويرًا لذلك 
الفرقة  من  الفنانن  شباب  يدربون  الفنانون  هؤاء  جعل 
لخلق جيل جديد من الفنانن الشعبين، وي نقلة ثالثة دعم 
الخاصة.  ومراكزهم  فرقهم  لتكوين  امجموعات  تلك  استقال 
اميداي  الجمع  فهو   – عى  عبر  أكملت  الثاي-  الرافد  أما 
والتقنية،  الفكرة  الشعبي وصنع جدل مع  اموروث  لحكايات 
“غزير  عرض  فكان  اموروث،  بعرنة  نسميه  أن  مكن  ما 
أخرى  نقلة  وي  ونعيمة”،  “حسن  حكاية  عن  موذًجا  الليل” 
حكايات  حي  عى  العمل  الورشة  فرقة  بدأت  الرافد  لهذا 

الحياة اليومية.
للحركة  الكثر  الورشة  فرقة  أضافت  اعتقادي  ي   : تابعت 
كيفية  ي  رائدة  فرقة  فهي  الشعبي،  وللمرح  امرحية 
عرض  وبآليات  متحفي  بشكل  والفلكلوري  امنتج  تقديم 
الراث  مع  التعامل  ي  رائدة  أيًضا  هي  ومنضبطة،  متقنة 
اموروث  وجينات  مامح  يحمل  جنيًنا  يخرج  وراع  بجدل 
البحث  انترت مفهوم  ي سياق ورؤى معارة و هي فرقة 
والتدريب والجمع اميداي مادة ومبدعي عروضها، ما شكل 
: عملت  والعمق.أضافت  التجذير  نحو  امرحية  للحالة  نقلة 
ومفاهيم  بداات  الشعبية  الحكايات  مرحة  عى  الفرقة 
الحي  فن  وأيًضا عملت عى  “الشاطر حسن”،  مثل  معارة 
واأساطر  الشعبية  الحواديت  كتابة  إعادة  عى  معتمدة 
سياق  ي  وجدلها  اليومية  الحياة  وحكايات  وليلة  ليلة  وألف 
حى  ثم  ملك”،  الحر  “حكاوي  مرحي  عرض  عمل  فكرة 
التي  الحروب  أثناء  امهجرين  لحكايات  ااجتاعي  التاريخ 
القناة  الغناي مدن  الثقاي  مرت بها مر مستعينة باموروث 
تصنيع  كيفية  لتعليم  العرايس  مدرسة  وإنشاء  مر”  “حلو 

بالتبعية له  ندين  الذي  الغربي  المسرح  جذورنا، ويختلف عن 
يمتد من  الذي  الحقيقي  المنبع  بحثت ن   : الغي داود  عبد 
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ا   “ الروفات   “ ي  ناقًصا  العرض  فيظل  العرض،  ي  الفعلية 
يعلم امخرج إى أي مسار سوف يسر فيه، أو إى أي نهاية 
سوف ينتهي إا بحضور امتفرج الحقيقي الذي يكون له دور 
فعى حقيقي ي العرض امقدم أمامه، ومن ثم تكون الدعوة 
دعوة  وليست  العرض  ي  للمشاركة  دعوة  هي  امرح  إى 
حول  ماحظات  عدة  عى  السيد  وقدم  فقط.  للمشاهدة 
عروض تجربة “ا كده نافع وا كده نافع” التي قدمت ي ي 

1982 بيت ثقافة بيا التابع محافظة كفر الشيخ من إخراج
بيت  مرح  خشبة  كان  العرض  مكان  إن  قال  غاي.  وجيه 

الثقافة )العلبة اإيطالية( و
امستلهمة  امرحية  باللعبة  امخرج  يهتم  م  العرض  هذا  ي 

من عروض السامر الشعبي بقدر
ثم  ومن  التجربة،  تقدمه  الذي  السياي  بالطرح  اهتامه 

اختر جميع امناطق التي
امتفرجن،  وجمهور  وحنفي،  زقزوق  بن  حوار  فيها  يحدث 

التي هي أساس التجربة، فقدم مشاهد
مع  تعامل  أو  تعليق  أو  توقف  دون  متتابعة  امرحية 
تعطيل  شأنه  من  تطويًا  يعتر  هذا  بأن  متعلًا  الجمهور، 
كمهرج  ب”زقزوق”  احتفظ  أنه  موضحا  اأحداث.  تدفق 
يعلق عى اأحداث وألبسه مابس امهرج اإيطاي، كا اهتم 
بتقديم بعض اأغاي التي كتبها: عبد الدايم الشاذي، ولحنها: 
امنشود.  الشعبي  الطابع  عن  بعيدة  وجاءت  السيد،  عاد 
التابع  امحمودية  ثقافة  بيت  ي  قدم  النص  ان  أيضا  ذكر 
مكان   : وقرأ  الاه.  عبد  كال  اخراج  من  البحرة،  محافظة 
خشبة  ولكن  زراعية”،  أرض  ي  جرن  الخاء”  “ي  العرض: 
كان  والجمهور  اإيطالية”،  “العلبة  شكل  عى  كانت  العرض 
جميع  من  العرض  مخرج  استفاد  أضاف:  واحدة.  جهة  من 
وفرقة  واأكروبات  الحاوي  فقدم  الشعبية  الفرجة  أشكال 
“حسب الله” النحاسية، ما أضاف للتجربة الكثر، كا قدم 
الذي  الشعبي امري مابسه غر اأوروبية، والرجل  امهرج 
يلبس مابس امرأة، باإضافة إى أنه حرص عى وجود العاقة 
امناقشات  من  كثرًا  جعل  ما  وامتفرج،  اممثل  بن  الحية 
تدور ي كل ليلة بن اممثلن وامتفرجن، مشرا إى أن نهاية 
اختاف  تبًعا  أخرى  إى  ليلة  من  تختلف  كانت  امرحية 
للممثلن  التمثيي  باأداء  امخرج  اهتم  كا  العرض،  جمهور 
الذي جاء فيه الكثر من امبالغة التي هي من طبيعة عروض 
السامر الشعبي، ما أضاف للتجربة مذاًقا خاًصا غر تقليدي 
أثر كبر جعل  التجربة ي مركز امحمودية  وكان لنجاح هذه 
إدارة الثقافة الجاهرية تستضيفها ي امرح العائم بالجيزة 
لتعرض طوال شهر رمضان ي ذلك العام، وقد كان ذلك تحت 
امصنفات  عى  الرقابة  اعرضت  وقد  عندكم”،  “عقبال  اسم 
الفنية عى اسم هذه امرحية “ا كده نافع وا كده نافع” 
انتقال  بسبب  كان  ذلك  أن  موضحا  القاهرة،  لعرض  بالنسبة 
السادات  أنور  الراحل  الرئيس  عهد  من  الوقت  ذلك  مر ي 

إى عهد حسنى مبارك.
كدة  “ا  للنص  كتابته  عى  أيضا  ماحظات  له  كان  امؤلف 

نافع وا كدة نافع” قال فيها :
الريف  متفرج  مع  تعامل  التجربة  كتب هذه  عندما  امؤلف 
أو  التليفزيون،  مشاهدة  من  يتلوث  م  بكرًا  زال  ما  باعتباره 

باأحرى امرح الخاص الذي يبثه التليفزيون.
و م يخطر بخلده أن حكايات الساطن واماليك التي كانت 
الريف  تهم متفرج  قدًما أصبحت ا  الشعبي  السامر  عصب 

ي الوقت الحاي، وقد كان من اأفضل أن يقدم حكايات
شعبية ريفية تهم امتفرج أنها مس حياته بشكل مبار. 

تابعتها: شياء ربيع

و”الزفة”1993،   ،1984 “الخليفة”  مرحية  كتبت  امنوال 
ومرحيات  “اموكب  ومجموع   ،2003  “ امظام  و”ديوان 
سنوات  إى  ا  نرها  سنوات  إى  هنا  وأشر   ،2005 أخرى” 
كتابتها حيث كتبت ي الستينيات والسبعينيات والثانينيات 

والتسعينيات من القرن العرين.
أراد ي تجربة “ ا كده  أنه  السيد محمد عي  امؤلف  وقال 
أن  الشعبي  السامر  استلهام  جانب  إى  نافع”  كده  وا  يافع 
امشاركة  امرح خصوصية جديدة وهي  إى عروض  يضيف 

وكيفية  واماريونيت  والقفاز  الظل  خيال  عرايس  وتحريك 
جحا،  ونوادر  الشعبية  الحكايات  من  مرحية  نصوص  كتابة 
التاريخ  ي  امسحراتية  ينقب  أن  امسحراي  أولويات  وكانت 
ليلقو  اإنساي  التاريخ  ي  مهمش  هو  ما  كل  عن  والجغرافيا 
الضوء عليه أو يتفاعلوا معه لخلق جديد..، اوضحت عبر أن 
امسحراتية مجموعة من امبدعن يحاولون بناء ذاكرة سمعية 
ولجمهورها  أوًا  أفرادها  ذات خصوصية،  وتاريخية  وبرية 
ثانًيا.. فنحن نحب ونكره، نفرح ونحزن، نغني ونرقص ونلوح 
من  أدواتها  مستمدة  فنية  صيغة  نقدم  يعني  بامري.. 

مفردات الواقع امري وتاريخه.
الجذور  

منبع  عن  أبحث  قال   ) داود  الغني  )عبد  والناقد  الكاتب 
مرحنا  أًصيل  شكل  عن  ما  بحًثا  جذورنا،  من  متد  حقيقي 
بالتبعية،  له  ندين  الذي  الغري  امرح  ذلك  عن  يختلف 
واأغاي  امواويل  إى  فعدت  تجاهه،  بالدونية  والشعور 
قضيت  التي  الهالية”  “السرة  وبخاصة  والسرة،  الشعبية 
هذه  الدلتا،  من  السرة  شعراء  مع  و  الطوال  اللياي  معها 
الواحد  الفصل  كتابة  أوى تجاري ي  الرائعة، وكتبت  املحمة 
النر إا ي  لها  التي م يتح  الصفصاف”  ي مجموعة “شجر 
من  لغة مرحية جديدة  عن  للبحث  محاولة  1981 ي  عام 

خال اموروث الشعبي، أي لغة مولودة من
بطن قاموس هذا اموروث اللغوي مع الحرص عى لغة تأخذ 
من الفصحى جالياتها ومن العامية جالياتها - بحيث يكون 
أو  وقواعدها  الفصحى  من  اقرابها  هو  اأساي  مقياسها 
متميزة  خاصة  لغة  لتصبح  إعراب  أو  تشكيل  دون  ابتعادها 
الفصحى  أو  امستهلكة  اليومية  الحياة  لغة  عن  ومختلفة 
البدوية  اللهجة  أو  امبسطة،  الصحافة  فصحى  أو  امتقعرة 
خصائص  ذات  لغة  لتصبح  امختلفة  وامغاربية  والشامية 
ااحتفاليات  لغة  إى  أقرب  لغة  وهي  طقوسية،  أو  احتفالية 
اأدي  الجانب  وترز  امتلقي،  عمن  غريبة  وليست  الشعبية 
امرح  يصبح  ودونه  امرح،  روح  فيه  تكمن  الذي  العام 
التي  اللغة  وهي  روح،  با  شكلية  وتقنيات  آليات  مجرد 
هذا  وعى  امستهلكة،  اليومية  الحياة  لهجات  عن  تتميز 

التجذير والعمق نحو  نقلة  الميداني مما شكل  والجمع 
البحث والتدريب  لمفهوم  انتصرت  الورشة  : فرقة  عبر علي 
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المصريات  للفنانات  اأول  الجيل  إلى  الحكيم  حمدي  زوزو  الفنانة  تنتمي 
عملن  الاتي  المصريات  الفتيات  أوائل  من  فهي  التمثيل،  احرفن  الاتي 
هو  بالتحديد  )والمقصود  العشرين  القرن  من  اأول  النصف  خال  بالتمثيل 
السينما  ظهور  قبل  المتاحة  الوحيدة  الفنية  القناة  بوصفه  بالمسرح  التمثيل 
من  قليل  عدد  سوى  بالتمثيل  يسبقها  ولم  التلفزيونية(،  والدراما  واإذاعة 
إبراهيم،  زكية  المهدية،  منرة  الله،  عبد  لطيفة  مقدمتهن:  وفي  الفنانات 
رزق،  أمينة  رشدي،  وأنصاف  ورتيبة  فاطمة  الثاثة  والشقيقات  أبيض،  دولت 

حسن،  وفردوس 

الحكيم زوزو 
الشر أدوار  ملكة    

وأرانب”، “محمد رسول الله”. 
دولة  ي  أقامت  العرين  القرن  من  الستينيات  فرة  أوائل  ى  أنها  ويذكر 
“الكويت” مدة أربعة أعوام ساهمت خالها مع أستاذها الرائد زي طليات ي 

تأسيس امرح الكويتي. 
امثقفات  اممثات  من  كانت  الحكيم  حمدي  زوزو  الفنانة  أن  بالذكر  وجدير 
وحافظة جيدة للشعر وتجيد إلقاءه، ومن رواد الصالونات اأدبية فقد حرصت 
وحضور  الثفاي  بالوسط  التواجد  عي  الفن  اي  طريقها  تشق  بدأت  أن  منذ 
العاقات والصداقات  بالعديد من  ارتبطت  الشعرية. وقد  الندوات واأمسيات 
فطاحل  لبعض  اأوى  املهمة  كانت  أنها  أشيع  كا  والفني،  الثقاي  الوسط  ي 
فيها عددا  كتب  إنه  قيل  والذي  مبارك  اأديب زي  بينهم  والشعر ومن  اأدب 
ي  نحوها  مشاعره  ترجم  الذي  ناجي  إبراهيم  والدكتور  الشعرية،  قصائده  من 
قصيدته اأشهر “اأطال” )التي تغنت بها سيدة الغناء العري أم كلثوم(، حيث 
أكد ناجي بنفسه أنه وقع ي حبها بعدما جذبته بثقافتها وجالها الهادئ أثناء 
الشعر عي  أبيات  لها  والدتها، فكان يكتب  الخاصة لعاج  ترددها عي عيادته 
ظهر “روشتة” العاج، ثم ربطته بها بعد ذلك قصة حب فأصبحت ملهمته ي 
عدد من القصائد، ومن بينها كا أشيع قصيدة “اأطال” التي تغنت بها كوكب 
الرق أم كلثوم، والقارئ لدواوين د.إبراهيم ناجى سيجد أكر من قصيدة له 

كتب تحت عنوانها إهداء إى “ز”. 
قد  الحكيم  حمدى  زوزو  الفنانة  أن  فيذكر  الشخصية  حياتها  إى  تطرقنا  وإذا 
تزوجت ثاث مرات، وم يحالفها الحظ بالتوفيق ي زيجتن منها. كان زواجها 
اأول وهي م تبلغ السادسة عرة بعد، وذلك عندما اضطر والدها إى تزويجها 
حديث  كان  الهادئ  جالها  أن  نظرا  لخطبتها  يتقدم  مناسب  عريس  أول 
شباب القرية، وذلك بالرغم من إقتناعه الكبر برورة تعليمها - حتى أنها قبل 
زواجها مبارة كانت قد قاربت من الحصول عى البكالوريا - وبالفعل اشرط 
والدها عى زوجها رورة استكال ابنته لتعليمها حتى تحصل عى البكالوريا، 
ولكن الزوج نكث وعده بعد شهور من الزواج ورفض رفضا قاطعا أن تستكمل 
واستكملت  بالقاهرة،  خالها  منزل  إى  تهرب  جعلها  ما  تعليمها،  “زوزو” 
الدراسة بالفعل وحصلت عى شهادتها ما دفع الزوج إى تطليقها عى الفور!!. 
الصحفي  الكاتب  الصحافة  دونجوان  من  ريا  زواجا  فكان  الثاي  زواجها  أما 
وبعد عدة سنوات من طاقها  يستمر طويا.  زواجها م  لكن  التابعى،  محمد 
استمر  وقد  الفني،  الوسط  خارج  من  اأربعينيات  منتصف  ي  تزوجت  الثاي 

حيث كانت البطوات النسائية ي ذلك الوقت محصورة عى مجموعة صغرة من 
الفنانات الشوام )من بينهن: ملكة رور، هيانة بيطار، مريم ساط، ميليا ديان، 
بديعة  اليوسف،  فاطمة  أستاي،  أمظ  أستاي،  أبريز  صوفان،  ماري  ميان،  وردة 
اليهوديات  امريات  من  مجموعة  عى  أو  فخري(،  ثريا  منيب،  ماري  مصابني، 
رينا  مزراحي،  نظلة  شطاح،  اسر  قاصن،  صالحة  ليفي،  أديل  بينهن:  )ومن 

إبراهيم، هريت كوهن، فيكتوريا كوهن، فيكتوريا موى(.
الفنانة القديرة زوزو حمدي الحكيم من مواليد 8 نوفمر 1912 بقرية “سنريس” 
6 ديسمر  مواليد  أنها من  اأخرى  امراجع  بعض  )وإن ذكرت  امنوفية”،  محافظة 
1912 محافظة “أسيوط”(، وهي تنتمي إى إحدى اأر التي تتمتع بثقافة رفيعة 

وحس فني عاي. 
الفرق  أهمها  من  مرحية  فرق  بعدة  باإلتحاق  الفن  بإحراف  عاقتها  بدأت 
رشدي”،  “فاطمة  وهبي،  ليوسف  “رمسيس”  “الريحاي”،  التالية:  اأربعة 
“القومية”. وقد شاركت من خال فرقة “فاطمة رشدي” ي العديد من امرحيات 
امتميزة ومن بينها عى سبيل امثال: “النر الصغر”، “اليتيمة”، “مروحة الليدي 

وندرمر”، “عفريت مراي”، “املك لر”، “الدفاع”، “الستات ميعرفوش يكدبوا”. 
للفتيات مجرد  فيه  يسمح  يكن  م  وقت  الفن ي  عام  دخلت  أنها  بالذكر  وجدير 
التفكر ي التعليم أو العمل، ولكن إمان عائلتها ذا الفكر الواعي امتطور بأهمية 
الفن  تقتحم مجال  فتاة مرية  أول  تكون  اأول أن  دافعها  كان  والثقافة  العلم 
قد  كانت   .1930 عام  به  التحقت  والذي  التمثيل،  معهد  طريق  عن  )امحظور( 
تلتحق  أن  وقبل   1930 عام  امعلات”  “معهد  من  العليا  الشهادة  عى  حصلت 
معهد  إنشاء  عن  اأهرام  جريدة  ي  إعانا  قرأت  الراهبات  مدرسة  ي  بالتدريس 
الدفعة  يزاملها ي نفس  بتفوق، وكان  إليه ونجحت ي ااختبار  للتمثيل فتقدمت 
امعارف  وزير  قرر   1931 عام  وي  الشال.  ورفيعة  خالد  روحية  الفنانتن  من  كل 
العمومية آنذاك حلمي عيى إغاق امعهد وعدم قبول دفعات جديدة. وبالتاي 
تخرجت ضمن الدفعة الوحيدة من امعهد عام 1934، ثم التحقت بالفرقة القومية 

التي تأسست عام 1935، وكان يديرها الشاعر خليل مطران. 
امرأة  أدوار  بتجسيدها  الحكيم  حمدي  زوزو  القديرة  الفنانة  اشتهرت  وقد 
ي  الفنانات  من  جدا  قليل  عدد  سوى  الر  أدوار  أداء  ي  ينافسها  وم  الريرة، 
الجمل، زوزو نبيل، نعيمة  إبراهيم، علوية جميل، ملك  مقدمتهن كل من: نجمة 
عبد  عايدة  ماي،  زوزو  رشدي،  سامية  الفنانات:  من  كل  أقل  وبدرجة  الصغر، 
امرأة  شخصيات:  تجسيد  ي  تفوقت  فقد  عامة  وبصفة  شكيب.  زوزو  العزيز، 
امرأة  العصابة،  رئيسة  اإجرام،  محرفة  القاتلة  الشيطان،  تحالف  التي  الريرة 
الزوجة  القاسية،  اأب  زوجة  سبيا،  لقلبها  الرحمة  تعرف  ا  التي  القلب  قاسية 
امستبدة، ولعل أشهر أدورها ي هذا الصدد دور “سكينة” ي فيلم “ريا وسكينة” 
العرية  “سكينة” ي  و  “ريا”  قصة سفاحتي اإسكندرية  يروي  الذي   ،1952 عام 
الثانية من القرن العرين، وقد نال الفيلم شهرة عريضة لدرجة أن الناس أصبحوا 
يطلقون عليها لقب “سكينة السينا امرية” بعدما وذاع صيتها ي الوسط الفني.

القوة  بن  تجمع  التي  الشخصيات  تجسيد  ي  مهارتها  عامة  بصفة  اشتهرت  وقد 
صوتها  ونرات  الثاقبة  ونظراتها  مامحها  حدة  ذلك  ي  ساعدها  وقد  والرامة، 
وهو  “امومياء”،  بفيلم  دورها  أيضا  السينائية  أدوارها  أشهر  من  ولعل  القوية، 
هذا  خال  من  قدمت  وقد  امرية،  السينا  قامة  متصدرا  يزال  ما  الذى  الفيلم 
الفيلم موذجا لأم الصعيدية امتسلطة الصارمة، وكذلك أدوارها ي أفام: “موعد 
مع السعادة )كبرة اممرضات شديدة الحزم والقسوة(، “راع اأبطال” )شخصية 
الدار  الطالبات” )مديرة  الطبيب(، “بيت  التي تحرض اأهاي ضد  الجاهلة  الداية 
ي  امتعجرفة  الجواري  مرفة  )شخصية  إساماه”  “وا  نعيمة(،  اأستاذة  الحازمة 

قر السلطان(. 
وتضم قامة أعالها عدة مساهات ثرية باإذاعة حيث قامت ببطولة عدد كبر 
من امسلسات والتمثيليات اإذاعية، وكذلك كانت من أوائل الفنانات الاي قمن 
بالعمل ي ي الدراما التليفزيونية منذ بداية اإنتاج عام 1961، وذلك مشاركتها ي 
كا  امر”،  “العسل  اأشهر  التليفزيوي  امسلسل  بينها  من  مسلسات  عدة  بطولة 
يحسب لها أيضا عدة مشاركات تليفزيونية أخرى مهمة، بتجسيدها لبعض اأدوار 
“أفواة  زوج”،  “مذكرات  بينها:  ومن  امتميزة  امسلسات  من  عدد  ي  الرئيسة 
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- “الجيب”: امستخبي )1963(.
- “العامي”: الدرس )1964(.

- “الحديث”: الزلزال، زيارة مع الفجر، ا حدود )1964(، حبل غسيل )1965(، 
- “الجديد”: مروك )1977(.

با  زيارة  بينها:  التليفزيوي ومن  للتصوير  امنتجة  وذلك بخاف بعض امرحيات 
موعد )1984(.

قد  بطولتها  ي  شاركت  التي  امرحيات  مجموعة  خال  ومن  أنها  بالذكر  وجدير 
تعاونت مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة: 
يس،  كال  بدير،  السيد  نشاطي،  فتوح  رشدي،  فاطمة  طليات،  زي  عيد،  عزيز 
كال عيد، جال الرقاوي، سمر العصفوري، فوزي درويش، شاكر عبد اللطيف، 

فايز حجاب.

السينمائية: أعمالها   - ثانيا 
ستة  ببطولة  امري  الفن  مسرة  إثراء  ي  الحكيم  حمدي  زوزو  الفنانة  شاركت 
وثاثن فيلا خال ما يزيد عن نصف قرن، وكانت أوى مشاركتها - وهي ي عمر 
 ،1935 عام  وهبي  يوسف  الفنان  إخراج  من  “الدفاع”  بفيلم   - والعرين  الثانية 
أعالها  قامة  وتضم  اأبد”.  “إى  وهو  سنوات  ست  بعد  الثاي  فيلمها  كان  ثم 
السينائية اأفام التالية: الدفاع )1935(، إى اأبد )1941(، قصة غرام، اأم، ليى 
بنت الفقراء )1945(، مائكة ي جهنم، النائب العام، راوية، يد الله )1946(، أمل 
 ،)1948( الغنى  وا  الصيت   ،)1947( عفاريت  الستات  الساء،  من  نور  ضائع، 
وسكينة،  ريا   ،)1951( غرام  ليلة   ،)1950( اأربعة  جوز   ،)1949( هامة  أرواح 
 ،)1954( السعادة  مع  موعد   ،)1953( رجال  با  نساء   ،)1952( الوالدين  غضب 
إساعيل يس يقابل ريا وسكينة، بنات الليل )1955(، هارب من الحب )1956(، 
السابحة ي النار، ليلة رهيبة )1957(، إمسك حرامي )1958(، وا إساماه )1961(، 
راع اأبطال )1962(، أرملة وثاث بنات، الرجال ا يتزوجون الجميات )1965(، 
بيت الطالبات )1967(، امومياء )1969(، قاهر الظام، حب فوق الركان )1978(، 
مجنون  رجل  وصية   ،)1981( إنسان  داخل  الوحش   ،)1979( ليه؟  إسكندرية 

 .)1987(
متميزة من  نخبة  السابقة من  اأفام  تعاونت من خال مجموعة  قد  أنها  ويذكر 
العربية وي مقدمتهم اأساتذة: كال سليم، يوسف  السينا  كبار مخرجي ورواد 
السيد  مري،  كامل  أحمد  مصطفى،  نيازي  وجدي،  أنور  بدرخان،  أحمد  وهبي، 
أبو  الفقار، يوسف شاهن، صاح  الدين ذو  بدير، حسن حلمي، كال بركات، عز 
سيف، حسن اإمام، فطن عبد الوهاب، توفيق صالح، عاطف سام، محمد كامل 
حسن امحامي، أحمد ضياء الدين، حادة عبد الوهاب، أرف فهمي، شادي عبد 

السام، جال الرقاوي، أحمد ثروت، وامخرج العامي أندرو مارتون.

اإذاعية: إسهاماتها   - ثالثا 
القديرة  الفنانة  لهذه  اإذاعية  امشاركات  جميع  حر  ويستحيل  بل  يصعب 
عى  الدرامية  اأعال  من  كبر  بعدد  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهمت  والتي 
أشكال  لجميع  الشديد  لأسف  نفتقد  أننا  وذلك  قرن،  نصف  من  مايقرب  مدار 
اإذاعية مجموعة  أعالها  قامة  وتضم  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق 
كبرة من امسلسات والتمثيليات اإذاعية ومن بينها: أنف وثاث عيون، الرحلة، 
ردت الروح، العسل امر، الحب امستحيل، الرنامج الدرامي “شخصيات تبحث عن 

مؤلف” )املقن، صاحب العارة(.

التلفزيونية: أعمالها   - رابعا 
وبداية  التلفزيوي  البث  بدايات  الحكيم  حمدي  زوزو  القديرة  الفنانة  عارت 
مشقة  تحملت  فقد  وبالتاي  اماي،  القرن  ستينيات  بدايات  مع  الفني  إنتاجه 
العاملن  جميع  تواجه  التي  الصعوبة  كانت  حيث  والبدايات،  التأسيس  مرحلة 
لعدم وجود   - توقف  كاملة دون  الحلقة  البدايات هي رورة تصوير  خال فرة 
إمكانية لعمل “امونتاج” - وبالتاي فقد كانت واحدة من جيل اممثلن واممثات 
بتفهمهم  وأيضا  الحفظ  عى  بقدرتهم  التلفزيوي  العمل  أثروا  الذين  امرحين 
إسهاماتها  قامة  وتضم  هذا  امختلفة.  الكامرا  زوايا  ومراعاة  التصوير  لطبيعة 
اإبداعية مشاركتها ي أداء بعض اأدوار الرئيسة بعدد من امسلسات والتمثيليات 
التليفزيونية امهمة ومن بينها: تجربة ي الحب، الدرس اأول اأخر، بيار القمح، 
امليون، حكاية  اليتيم والحب، سنبل بعد  أفواه وأرانب،  العاصفة،  أبناء ي  الكنز، 
ليلة  “ألف  فوازير  وليلة،  ليلة  ألف  زوج،  مذكرات  ينام،  ا  رقيب  زوزو،  ماما 

وليلة”، محمد رسول الله )ج4(.
التمثيل  الفنانة القديرة زوزو حمدي الحكيم التي عشقت الفن ومهنة  الله  رحم 
بكل الصدق فأخلصت ي جميع أعالها وبذلت قصارى جهدها ي تجسيد مختلف 
بالدراسة  الدرامية، خاصة بعدما أدركت مبكرا رورة صقل موهبتها  الشخصيات 
مع  يتناسب  ما  أدائها  وأسلوب  وتطوير طريقة  الفنية  مهاراتها  وتنمية  اأكادمية 
طبيعة العر، فاستطاعت تحقيق النجاح ووضع بصمة متميزة لها بجميع أدوارها 
سواء ي امرح أو السينا أو من خال ميكروفون اإذاعة واأعال التليفزيونية. 

ي  له  وفية  ظلت  وقد  الوحيدة،  ابنتها  خاله  أنجبت  قرن  ربع  الثالث  زواجها 
حياته وباقية عى عهده بعد رحيله. حتى رحلت بعد رحلة معاناة مع امرض ي 
18 مايو عام 2003 )ذكرت بعض امراجع أن تاريخ وفاتها 4 11 2003(، حيث 

أصيبت بالشلل خال الفرة اأخرة من عمرها. 
امختلفة  القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  أعالها  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 

)مرح، سينا، إذاعة، تليفزيون( مع مراعاة التتابع التاريخي كا يي: 

المسرحية: اأعمال   - أوا 
تفجرت  فقد  الحكيم،  حمدي  زوزو  للفنانة  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
هوايتها لفن التمثيل به، كا أثبتت وأكدت موهبتها من خاله بعدما تعلمت 
فتوح  يوسف وهبي،  عيد، زي طليات،  )عزيز  أساتذته  بفضل  التمثيل  أصول 
الشخصيات  أهم  من  عدد  تجسيد  ي  شاركت  أيضا  خاله  ومن  نشاطي(، 
أن  إى  التنويه  يجب  الصدد  هذا  وي  متوجة،  نجمة  أصبحت  حتى  الدرامية، 
زوزو  الفنانة  تألق  فرات  أزهى  من  تعد   1951 عام  إى   1935 عام  من  الفرة 
فرقتي:  من  كل  تأسيس  شهدت  التي  الفرة  وهي  مرحيا،  الحكيم  حمدي 
“فاطمة رشدي”، و”القومية”. حيث جسدت خال تلك الفرة عدة شخصيات 
درامية مهمة ومن بينها عى سبيل امثال: شخصية علية بنت امهدي مرحية 
مراي”،  “عفريت  مرحية  أمينة  “راسبوتن”،  مرحية  الجاسوسة  “العباسة”، 
عفاف  آنسة  اأمهات”،  “قلوب  مرحية  فابن  الدر”،  “شجرة  مرحية  ها 

مرحية “الخيانة العظمى”.
مع  امرحية  الفرق  اختاف  طبقا  امرحية  أعالها  مجموعة  تصنيف  ومكن 

مراعاة التتابع التاريخي كا يي: 
- “فاطمة رشدي”: العاصفة، العواصف )1928(، الجبارة، الشيطانة، زليخا، فجر 
امرأة  غريزة  الجامحة،   ،)1931( عقيلة  سمراميس،  كارنينا،  آنا  توتو،   ،)1930(

)1932(، الزوجة العذراء )1933(، شجرة الدر )1934(.
- “كلية الحظ” مختار عثان: الكونت زقزوق، امرحوم )1936(.

اليتيمة  البندقية، سافو )1936(،  القومي”: املك لر )1935(، تاجر  - “امرح 
مروحة  رجال،   ،)1940( هدى  الست   ،)1939( أسبانيا  ساء  تحت   ،)1937(
مدرسة  كده،  كلنا  ولبنى،  قيس   ،)1942( الصغرة  الثائرة  وندرمر،  الليدي 
شارع  الجزاء،  ليبونار،  اأب  فيهم،  من  ابن   ،)1943( دقيقة  نص  اأزواج، 
راسبوتن  القاتل،  من  امهرج،  دموع  امرأة،  تاج  العباسة،   ،)1944( البهلوان 
امرحومن،  عفاريت  ج،  الحالة  مراي،  عفريت  الشحات،  حسن   ،)1945(
الياباي، مدرسة  الجزاء الحق، الرف  مشغول بغري، اموت ي أجازة )1946(، 
اليوم   ،)1948( النساء  مدرسة  اللص،  فلسطن،  من  العائد   ،)1947( اإشاعات 
خمر )1949(، غلطة طبية، شجرة الدر )1950(، زوج أمريكاي، قلوب اأمهات، 

الخيانة العظمى )1951(.
امنصورة، طرطوف  أبطال  إنقاذه،  ما مكن  إنقاذ  والسينا”:  التمثيل  “أنصار   -

.)1955(
- “امرح العسكري”: خلود )1957(.

 فواصل

إبراهيم الحسينى

ELHoosiny @ Hotmail com

البنات غزل 
ي عرضه اأخر ا يستطيع صبحي أن يفكر بعيًدا عن السياسة، 
اجتاعي  فيلم  هو  البنات”  “غزل  الريحاي  نجيب  ففيلم 
يخلو  ا  أنه  من  الرغم  عى  هذا  كوميدي،  وباأساس  عاطفي، 
الذي  أفندي  حام  قصة  يحي  فهو  اميلودرامية،  اللحظات  من 
يتم فصله من العمل لذا يلجأ للعمل كمدرس خصوي لتعليم 
السن  فارق  من  الرغم  وعى  العربية،  اللغة  الباشوات  أحد  ابنة 
بحب  مشغولة  هي  بينا  غرامها  ي  يقع  فإنه  بينها  الكبر 
الذي  الشاب  أن هذا  أيضا من  الرغم  شاب من سنها، هذا عى 
تحبه ا يبادلها الحب ي واقع اأمر فهو طامع فقط ي أموالها، 
امفارقات  من  الكثر  وبعد  واحد،  طرف  من  حب  متوالية  إنها 
والعذابات التي ياقيها حام وأيًضا لحظات الفرح القصرة التي 
الباشا  بابنة  أنها تبادله الحب ينتهي اأمر  تأي له عندما يعتقد 

بأن تقع ي غرام شخص ثالث يبادلها الحب.
ا  التي  الكوميدية  امفارقات  من  مجموعة  معظمه  والفيلم 
أما  غنائية،  أو  استعراضية  وأيًضا  ميلودرامية  لحظات  من  تخلو 
العرض امرحي الذي أعده وأخرجه محمد صبحي، فقد حافظ 
امابس  مر،  ي  املكية  عر  ي  زلنا  فا  الزمن،  تثبيت  عى 
ومودياتها وكذا اإكسسوارات والديكورات تنتمي للعر املي، 
عى  ومضموًنا،  شكًا  اأربعينات  زمن  عى  صبحي  حافظ  لقد 
الرغم من أن أفكاره تتجه نحو الواقع الراهن، وأنه ا يستطيع 
بإعداد  قام  فقد  السياسة،  إطار  خارج  مرحه  داخل  يفكر  أن 
فيلم الريحاي وفق ذلك، حيث يبدأ امشهد اأول ي قر الباشا 
وفيه نتعرف عى القر والعاملن به كتمهيد أوي إى أن تظهر 
الشخصية الرئيسية »حام«، وبعد عدد من امفارقات الكوميدية 
بوظيفة  حام  يلتحق  أن  وبعد  ماًما،  الفيلم  ي  الحال  هو  كا 
السياي،  الخط  للنص  الباشا يضيف صبحي كمعد  مدرس ابنة 
مر،  وزراء  رئيس  يكون  أن  مرشح  الباشا  أن  يفرض  فهو 
ليى  من  الزواج  ي  طمًعا  اأمر  بذلك  أقنعه  قد  أحدهم  أن  أو 
وزارته  مع  اجتاعات  عقد  ي  ويبدأ  اأمر  الباشا  ويتوهم  ابنته 
سكرترًا  يكون  أن  حام  من  ويطلب  الظل،  وزارة  امتخيلة، 
امنوال  اأمر عى هذا  الظل، ويظل  لجلسات واجتاعات وزارة 
إى أن يكتشف حام أمر اللعبة التي مارس عى الباشا ويخره 
داخل  الطبيعي  مسارها  وي  هي  كا  اأحداث  تبدأ  ثم  بها، 

الفيلم مع بعض التغيرات الطفيفة.
عى  ااشتغال  من  مكنه  صبحي  ابتكره  الذي  الدرامي  الخط 
تحليل  فبدأ عر هذا  فيها،  السياسة وابداء وجهات نظره وآرائه 
الوضع السياي الراهن ي مر وتطرق بالطبع ما يحدث بشكل 
شعوبها،  مع  تعاماتها  وكيفية  السياسية  اأنظمة  داخل  عام 
وبعيًدا عن الخط السياي امضاف ا ينى صبحي أن يؤكد لنا 
داخل  ووضعيته  ظروفه  وعى  امعلم  قيمة  عى  مناسبة  كل  ي 
امجتمع وبالتاي قيمة ووضعية التعليم، وي امشهد اأخر يقرر 
غر  أمر  هو  خصوصية  دروس  إعطاء  عى  باموافقة  قيامه  أن 
محبب له، ويجب أن يكون كذلك بالنسبة للمجتمع، فالدروس 
امادة  عن  باحث  شخص  مجرد  امدرس  من  تجعل  الخصوصية 
يقوم  التي  التعليمية  بامادة  حقيقي  وبشكل  يهتم  أن  دون 
والعوز  الحاجة  بسبب  إا  ذلك  فعل  ما  أنه  مؤكًدا  بتدريسها، 

امادي الشديد.
التعليم،  أحوال  عن  صبحي  يبديها  التي  اأخرة  اآراء  وهذه 
هي  وسياسييها  الشعوب  أحوال  عن  العرض  وطوال  قبلها  ومن 
معظم  ي  صبحي  عليه  يحافظ  الذي  التعليمي  اأخاقي،  الخط 
عن  وبعيًدا  النقاد،  من  البعض  عليه  يأخذه  قد  والذي  أعاله، 
يراها  أو  تعليمية  كانت  سواء  النظر  ووجهات  اآراء  فتلك  ذلك 
اأصيلة،  محمد صبحي  من سات مرح  فهي  البعض خطابية 
يحبه  الذي  للمرح  والفكرية  الفنية  وانحيازاته  اختياراته  تلك 

ويفضله دون غره.

أكر من سبعن مسرحية وستة وثاثن  ببطولة  شاركت 
والتليفزيونية اإذاعية  اأعمال  فيلما وعددا من 



    

امفهوم  غر  اموقف  ذلك  عن  كتبنا  السابق  العدد  ى 
مرحية  مسابقة  ى  يفوزون  ا  الذين  أولئك  بعض  من 
مررين  التحكيم،  لجنة  عى  الحجارة  بإلقاء  فيسارعون 
م  أنهم  بالتحكيم”  قاموا  من  بـ“جهل  فوزهم  عدم 
امرح  وجه  ستغر  كانت  التى  مغامراتهم  لفهم  يرتقوا 

امرى ومن بعده العرى ورما العامى أيضا! 
تخص  نظرى–  وجهة  أخطر–من  قضية  نناقش  واليوم 
الوقت  ى  ومارسونه  امرح  يّدرسون  ممن  أخرين 
نفسه. فالبعض من أولئك ستجدهم يتحدثون نظرياً عن 
ويحفظون  و..و...  واختافاته  وأنواعه  وأسسه  امرح 
و“ااقتباس”  اإعداد”   “ بن  الفوارق  قلب  ظهر  عن 
اإبداع  ى  يرعون  حن  أنهم  إا  و..و....  و“الرقة” 
من  بامسطرة  منقولة  أعال  أو  بعمل  سيفاجئونك 
للدهشة وصف  بتجرؤ مثر  أعال عامية يضعون عليها 

رأسك  سيصدعون  بذلك  تواجههم  وحن  “تأليف”، 
إبداع  أنها  وكيف  الكتابة”  عى  “الكتابة  عن  بأحاديث 
الثاث  و“أوبرا  بريخت  بذكر  سيتزيدون  بل  خالص، 

بنسات” و“شكسبر” و“والحكايات التاريخية” و..و.. 
امرى،  امرح  آفة  هم  نظرى–  وجهة  –من  أولئك 
من  أذهان  ى  يرسخون   ، معلموا مرح  أنهم  وما  فهم 
ذلك  مقاومة  وأن   ، إبداع  الرقة  أن  مبدأ  يعلمونهم 
هى  “الفهلوة”  وأن  حقد.  تقدير  أقل  عى  أو  جهل 

الطريق اأسهل للنجومية والشهرة. 
أن   ، الخطرة  القضية  هذه  ى  ما  أخطر  أن  يبقى  لكن 
مسرة  تسير  عن  مسئولن  اآن  باتوا  أولئك  من  بعضاً 
)إدارية(  سلطة  من  لهم  وما  وأنهم  امرى،  امرح 
لكل  التهليل  ى  يتورعون  ا  مستفيدون  حولهم  يتحلق 
)نحتة(  إليهم  تلقى  أن  انتظار  ى  أسيادهم،  يقوله  ما 

إخراجية هنا أو هناك، ويا حبذا إن كانت تلك )النحتة( 
من تأليف أحد اأسياد. 

رزق  فذلك  )السيد(  تأليف  من  )النحتة(  تكون  فأن 
)السيد(.  مفاتحها  متلك  دعاية  عليهم  ستنهال  إذ  كبر، 
حقا  أنهم  )الناحتون(  سيصدق  الوقت  مرور  ومع 
ذلك.  غر  يرونهم  من  هم  فقط  الحقدة  وأن  مبدعون، 
بل وسيشنون حربا روسا عى كل من تسول له نفسه 

ويرخ بأن )املك عار(.
نقول:  )الناحتن(  من  وأتباعهم  )السادة(  وأولئك 
لتكتشفوا  والعامى،  بل  امرى،  امرح  مسرة  راجعوا 
الساحات  بأنفسكم كم من )سادة وناحتن( ظهروا عى 
مرور  الفقاعات  اختفاء  اختفوا  ثم  الدعايات،  وتصدروا 
لعلكم  التاريخ  راجعوا  أحد.  يتذكرهم  يعد  وم  الزمن 

تهتدون.

المصرى المسرح  آفة 

عن  عواض  أحمد  د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  أعنلت 

عروضها امشاركة بامهرجان القومى للمرح امري دورة الكاتب 

“محمود دياب” والتي تتمثل ي خمسة عروض الفائزة ماسبقات 

اإدارة العامة للمرح مديرها د. صبحي السيد .

امهرجان  ي  اأوى  الثاثة  امراكز  عى  الحاصلة  العروض  وتضم 

الثالثة واأربعن وهي  الختامي لفرق اأقاليم امرحية ي دورته 

سامح  وإخراج  شكسبر  وليم  تأليف  “هاملت”  الرتيب  عى 

أرثر  تأليف  سام”  “ساحرات  الجيزة،  ثقافة  قر  لفرقة  بسيوي 

امرحية،  اأنفوي  ثقافة  قر  لفرقة  مي  محمد  وإخراج  ميلر 

وثاث سفن ومشعوذ  إيزابيا  نص  جنوة” عن  من  واد  “محاكمة 

، دراماتورج د. سيد اإمام وإخراج أحمد عبد  للمؤلف داريو فو 

الجليل.

“قابل  وها   امرح  لنوادى  عرضان  بامهرجان  يشارك  كا 

ي  اأول  بامركز  الفائز  عي  أرف  وإخراج   تأليف  لاشتعال” 

وعرض  والعرين،  السادسة  دورته  ي  امرح  نوادي  مهرجان 

ي  اأول  بامركز  الفائز  الكاشف  عاء  وإخراج  تأليف  “استديو” 

مهرجان نوادي امرح ي دورته السابعة والعرين.

02 يوليه 2018العدد 566

مشهد 

جنوة«  من  واد  و»محاكمة  سالم«  و»ساحرات  »هاملت« 
للمسرح بالقومي  تشارك  لاشتعال«  و»قابل  و»استوديو« 

أحمد زيدان

محمد الروى


