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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

عطية:  حسن 
مسرح  مرة  أول 

يشارك  الطفل 
المهرجان  في 
عروض بسبعة 

إسماعيل 
»الفي  مختار: 
بيت  للمسرح« 
للمحرفن

وكليوباترا  أنطونيو 
لندن فى  جديدة  رؤية 

يناقشون المسرحيون 
اأجنى المدرب  وأهمية  دور 
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الهرم تقاطع شارع خاتم امرسلن مع 
شارع اليابان - قر ثقافة الجيزة

ت:35634313 - فاكس:37777819

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

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

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

القاهرة 
أسعار البيع ى الدول العربية

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

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

300 فلس - البحرين 0.300 دينار - 
السودان 900 جنيه

ااشراكات السنوية: 
مر 52 جنيها - الدول العربية 65 دواراً 

الدول اأوروبية وأمريكا 95 دواراً

E_mail:masrahona@gmail.com

اماكيت اأساى :
إسام الشيخ

امدير الفنى:
وليد يوسف

تصدر عن وزارة الثقافة امرية 

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروى
رئيس التحرير التنفيذى

إبراهيم الحسينى 

امتابعات النقدية

محمد مسعد

رئيس قسم اأخبار

أحمد زيدان

رئيس قسم التحقيقات

حازم الصواف

الديسك امركزى

محمود الحلواى

فوتوغرافيا

مدحت صرى
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أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 

عبد الحافظ بخيت
16 يوليه 2018العدد 568

الغاف

امرحيون يناقشون دور 
وأهمية امدرب اأجنبي
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 محمد الخوي:
 امركز القومي 
للمرح يوثق 

فعاليات امهرجان 
القومي

05 متابعات
افتتاح مرح كنى 
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24»يوم معتدل جدا« حلم أسعد الجميع
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تحقيق
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14 عرضا للمرح 
الجامعي وامستقل 
بامهرجان القومي

إساعيل مختار: 
»الفني للمرح« 
بيت للمحرفن.. 
وهويتنا امرحية 

الثقافية متنوعة

ااستعانة بخراء 
من الدول امتقدمة 

للتدريب ي مر هل 
هو الحل اأمثل لتطوير 

امرح امري؟
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03متابعات [[

وااستعراضية  الشعبية  للفنون  الفنىى  البيت  يقدم 
 « الدينية  املحمة  الثقافة  قصور  مع  بالتعاون 
ثقافة  قر  مرح   عى  الرسول«  عن  ي  شباب 
نخبة  بطولة  يوليو،   15 اأحد  حتى  يوميا  اأنفوى 
الدين عبدالقادر، ويشارك  تأليف راج  النجوم  من 

أحمدالكحاوي،  د.  الرسول  مداح  العرض،  بطولة 
عبدالوارث،  أحمد  عزمي،  أحمد  ماهر،  أحمد 
رضا  إمام،  إمان  خفاجة،  هادي  حمدي،  مديحة 
لبنى  الريف،  أحمد  عبدالرحمن،  سيد  إدريس، 
الشيخ، استعراضات مصطفى محسن، إضاءة ريف 

جيهان  فيلمية  مادة  هاشم،  محمد  ديكور  الرعي، 
عبده، فكرة وألحان وإنشاد مداح الرسول د. أحمد 
1٠٠ج.  ااسعار  لبيب.   صاح  إخراج  الكحاوي، 

٧5ج. 5٠ ج. ٢5 ج. الساعة العارة مساًء

شياء منصور

مهرجان  ضمن  اأدائية  للفنون  كوابيس  فرقة  تقدم 
الصيف بالقاعة الكرى مركز امؤمرات مكتبة اإسكندرية 
مرحية »أغلقت القضية« بطولة مصطفى عسكر ومروان 
مهرجان  فعاليات  إخراج: وجدي حسن.، ضمن  طوماس  
 8 الساعة  مام  ي  يوليو    1٧ يوم  وذلك  الدوي  الصيف 

مساًء سعر التذكرة: 15 جنيًها.
بالقاعة  يوليو   18 اأربعاء  عى  ارف  امخرج  يقدم  كا 
الكرى مركز امؤمرات مكتبة اإسكندرية مرحية »قاِبل 
 15 التذكرة  سعر   ، مساًء   8 الساعة  مام  ي  لاشتعال« 
الوجودية  اأسئلة  و  اإلحاد  قضية  العرض  يناقش  جنيًها. 
بعض  عى  اإجابة  خال  من  عليها  السليم  الرد  كيفية  و 
ماذا  ؟  حقآ  ثابت  هو  هل  و  الضمر  ماهو  مثل  اأسئلة 

إذا  ؟  امعجزات  صناعة  يستطيع  هل  ؟  الر  الله  خلق 
الله ؟ و ماهي ماهيته  ماذا ا يقوم بها اآن ؟ من خلق 
العرض امضطرب نفسيآ  الرحلة مع بطل  ؟ نسر ي هذه 
حتى ندرك الحقائق , العرض ناقوس خطر يوضح خطورة 
القضية عى امجتمع و إزدياد أعداد املحدين بشكل كبر 

ي الفرة اأخرة و إن أمر األحاد أصبح قابآ لإشتعال .
عي  أرف  إخراج  و  تأليف  لاشتعال«  قابل   « مرحية 
 , مجدي  معتز  موسيقى   , حسن  إبراهيم  سينوغرافيا   ,
اموى  عبد  مهاب  كروجراف   , باندا  الرحمن  عبد  ديكور 
محمد   , بيبو  أحمد   , عي  محمد   , حمدي  ثريا  مثيل   ,

الرقاوي , مروان السكري . 

مى عبد امنعم

العرض  باإسكندرية  لإبداع  الحرية  مركز  يقدم 
الكبر  اأديب  رواية  عن  بسأل«    »لسه  امرحى 
مرحية   كتابة  والدير(  صفية  خالتي   ( طاهر  بهاء 
إبراهيم، وذلك  حمدي زيدان وإخراج محمد مرى 
يومى 18 و 19 يوليو ي مام الساعة 8 مساًء، سعر 
شارع   - الحرية  طريق   1 العنوان  جنية   15 التذكرة 
نقطة   - العطارين  رطة  قسم  بجوار   - سابقا  فؤاد 

ريف سابقا. 
محمد  موسيقي  تأليف  بسأل«  »لسه  مرحية 
مصطفى، إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم استعراضات 
ريف عباس، تصميم ديكور ماهر ريف، امخرج 
الرازق  عبد  ريهام  اممثلون  أحمد،  إبراهيم  امنفذ 
الروي  أحمد   - العزيز  عبد  وصال   - عسكر  أحمد   -
ايه   - محسن  نادر   - سعيد  عادل   - عوض  إسام   -
محمد   : البلد  اهل   ، عيد  الرحمن  عبد   - حمزة 
طوسون - تاي - محمد عوض - أحمد السيد - معتز 
 - اأشقر  - حا  أمجد  أنجي   - - ريهام أحمد  محمد 
محمد عوض - جيداء ، إخراج محمد مري إبراهيم 

.

منال عامر

لعنه  عرض  العاى  السد  فرقه  تقدم 
إخراج   فؤاد،  إبراهيم  تأليف  القرود 
رنا صالح ي أوى تجاربها اإخراجية، 
يوم  الهوسابر  مرح  عى  وذلك 
مام  ي  الستار  أغسطس،تفتح   4
 3٠ التذكرة  سعر  مساًء،   ٧ الساعه 

جنيه .
تدور   : صالح  رنا  امخرجة  قالت 
مجموعة  حول  امرحية  أحداث 
لعدم  للمخدرات  يلجئون  شباب 
وأزماتهم  مشاكلهم  القدرة عى حل 
 ، أرية  مشاكل  بن  الحياة،  ي 
تحقيق  عدم  بسبب  أو  وعاطفية، 

أهدافه وأحامه.
بطولة   القرود«  »لعنة  مرحية 
أحمد  خالد،  أمن   ، خوليو  إسام 
، عبدالله سمر  ، محمد مأمون  نور 
، صالح الجويي ، عبدالحميد صالح 
سعد  أحمد  أمرة،   ، هبة   ، ، شمس 
تأليف.ابراهيم  إبراهيم،  سيف   ،
القاي  محمود  منفذ  مخرج   ، فؤاد 
النيل،  أبو  .رحمة  الفريق  رئيسة   ،
اخراج  العرض،  عمل  .فريق  ديكور 

.رنا صالح

طارق يحيى

الرسول  عن  في  شباب 
واأحد السبت  باأنفوشي 

لاشتعال«  و»قابل  القضية«  »أغلقت 
يوليو  18 و   17 اإسكندرية  بمكتبة  بسأل«   »لسه 

اإسكندرية  إبداع  بمركز 
يوليو و19   18

القرود  لعنة 
بالهوسابر

محارة  اإسكندرية  مكتبة  الفنون  مركز  يعقد 
ضمن برنامج سينا اأحد للفنان أحمد كال تحت 
وذلك  الكون«  قلب  الر..  قلب  »التمثيل..  عنوان 
قاعة  اإسكندرية،  مكتبة  يوليو   ٢9 اأحد  يوم 
الساعة  الغربية  ي مام  امؤمرات، قاعة امحارات 

٧ مساًء، الدخول مجانا
يستعرض خال امحارة الفنان أحمد كال عامات 
مر  ي  الفضية  للشاشة  التمثيل  تاريخ  ي  مضيئة 
كممثل  مسرته  عى  خالها  معه  ونعرج  والعام. 

للمرح والسينا.

أحمد زيدان

قلب  »التمثيل.. 
الكون« قلب  السر.. 
يوليو  29 اأحد 
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04 ]متابعات

اإعراف كرسى 
جابر  المنعم  عبد  بمسرح 
يوليو  24

أخرى« مرة  »حاول 
بالساقية يوليو  الحااتية30  لفرقة 

الخولي: محمد   
القومي المهرجان  فعاليات  يوثق  للمسرح  القومي  المركز   

تأليف  ااعراف«  »كري  مرحية  بااسكندرية  امرحية  كاكيت  فرقه  تقدم 
شادى أرف وإخراج أحمد شيكا،  عى مرح عبد امنعم جابر يوم 24 يوليو 
 25. التذكرة  جابر سعر  امنعم  عبد  مساء عى مرح   7 الساعه  مام  الحاى ي 

جنيه.
مجموعة  بها  تقوم  اجتاعى  عرض  ااعراف«  »كرى  شيكا:  أحمد  امخرج  قال 
أحداث  وتقوم  شاب،  ومخرج  مؤلف  يد  عى  وامطربن  اممثلن  شباب  من 
مثل  ااجتاعية  امشاكل  بعض  عى  تركز  التى  اموقف،  كوميديا  عى   العرض 
زواج القارات والهجرة غر الرعية وتجارة اأعضاء وتغر الذوق العام ى الفن 
مشرا  ااقى(،  مسجد  )القضية  وامقدسات  العرى  التاريخ  وتشويه  واإعام 
داخل عقل كل  والر  الخر  بن  الراع  بفكرة  السابقة  اى ربط جميع مشاهد 

إنسان.
محمد،  سمر  عى،  أماى  الحميد،  عبد  آية  بطولة  ااعراف«  »كرى  مرحية 
ذى،  أحمد  عادل،  ندى  عادل،  اية  غنيم،  روان  فوزى،  روان  الله،  عبد  ساجدة 
محمد ممدوح، محمد رفعت، شاهر رفعت، إراء خليل، سلمى رأفت، رحمة 
حنن  الطفلة  وجدى،  مارى  جابر،  حسام  سيد،  إسام  سامى،  مريم  الله،  نعمة 
شادى  تأليف  مرجان،  أحمد  فليبينو،  محمد  ستار،  حسنى  جنا،  الطفلة  عصام، 

أرف، إخراج أحمد شيكا، ديكور فرقة كاكيت

طارق يحيى

العرض  لتقديم  امرحية  للفنون  الحااتية  فرقة  تستعد 
امرحى »حاول مرة أخرى« للمؤلف اإماراي دكتور صالح 
اإثنن  امنعم وذلك يوم  كرامة وإعداد وإخراج هيام عبد 
بساقية  الحكمة  بقاعة  مساًء   ٧ الساعة  مام  ى  يوليو   3٠

الصاوى قاعة الحكمة
ى  العرض  أحداث  تدور  امنعم  عبد  هيام  امخرجة  قالت 
تحدث  قتل  جرمة  حول  اأوى  الدرجة  من  انساى  إطار 
وامكان  صديقتها،  مع  يخونها  زوجها  رأت  زوجة  قبل  من 
تفضل  أنها  اا  عنها  للدفاع  محام  وجود  ورغم  السجن  ى 
اأحداث  بعض  تتكشف  امرحية  خال  ومن  السجن 
والحقائق حول امحامى والصديقة والزوجة التى ى السجن 
ي  العرض  ويقدجم   ، أخرى  مرة  قتل  جرمة  تحدث  حتى 
يجعل  ما  امتاحقة  لأحداث  وتكثيف  تشويقي  إطار 
وكذلك  العرض  مع  امستمر  الركيز  من  حالة  ى  امشاهد 
العرض يعمل عى التطهر للنفس البرية الخاصة بامتلقى

الدين  صاح  عمر  بطولة  أخرى«  مرة  »حاول  مرحية 
ونور زيدان وهيام عبد امنعم، ديكور هاى امرى، تحت 
وليد درويش،  الفنان محمد قطامش، وسينوغرافيا  إراف 
العرى،  سامر  منفذ  مخرج  السيد،  عى  موسيقى  إعداد 
محمود  اأردي  السيناى  امخرج  عربية  لغة  وتصحيح 

جبارة، دراما حركية كريم خليل.

أحمد زيدان

الشعبية  والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي  امركز  يشارك 
القومي  للمهرجان  الحادية عرة  الدورة  فعاليات ضمن  بعدة 
الراحل  الكاتب  اسم  وتحمل  الدكتور حسن عطية  يرأسها  التي 
 ٢ إى  يوليو   19 من  الفرة  ي  ستقام  والتي  دياب،  محمود 
الفني  البيت  من  مرحيا  عرضا   35 امهرجان  يضم  أغسطس. 
الهواة  وفرق  الجامعة  وفرق  الجاهرية  والثقافية  للمرح 

وامستقلن والركات.
للمرح  القومي  امركز  رئيس  الخوي  محمد  امخرج  وقال 
بتجهيز  القومي  امركز  مع  ااتفاق  تم  إنه  والفنون،  واموسيقى 
الفور  وعى  دياب،  محمود  الراحل  الكاتب  عن  تسجيي  فيلم 
خال  يقدم  سوف  الذي  التسجيي  للفيلم  بالتجهيز  امركز  قام 
حفل اافتتاح، الفيلم يتناول سرة الكاتب الراحل محمود دياب 
وأهم  الكتابة،  ي  وأسلوبه  ودراسته  وحياته  نشأته  ويتضمن 
وأهم  كتبها،  التي  امرحيات  وأهم  فيه،  أثرت  التي  العوامل 
الكبار عن  الفنانن  الشهادات من  السينائية، مع بعض  اأفام 

الكاتب. 
امرحية  العروض  جميع  بتوثيق  امركز  سيقوم  كا  أضاف: 
من  عمل  فريق  بتكوين  قمت  وقد  امهرجان،  ي  امشاركة 
امسارح،  جميع  عى  امرحيات  جميع  ليتابع  التصوير  إدارة 
الصحفي،  امؤمر  إقامة  منذ  امهرجان  فعاليات  بتوثيق  وسنبدأ 
اأوبرا،  دار  مرح  عى  اافتتاح  حفل  فعاليات  توثيق  وأيضا 
امركز  تابع:  امهرجان.  سيقيمها  التي  الندوات  إى  باإضافة 
امهرجان  فعاليات  بتوثيق  قام  السابقة  السنوات  ي  القومي 
بالعروض  ومرورا  الصحفي،  امؤمر  من  بدءا  أيضا  العري 

يتم  كان  الختام، كا  العربية وحفل  أو  امرية  امشاركة سواء 

السابقة،  التجريبي  امهرجان  دورات  عن  تسجيي  فيلم  عمل 

الفكرية وكذلك  التي تقدم والندوات وامحاور  الفعاليات  وعن 

العروض امرحية، وعن فعاليات شهر يوليو التي يقيمها امركز 

القومي قال رئيس امركز: يكرم امركز القومي خال هذا الشهر 

اثنن من كبار الفنانن، وهو الرائد حسن رياض والفنان القدير 
القومي،  امرح  عى  التكريم  وسيتم  زهرة،  أبو  الرحمن  عبد 
مضيفا: وقمنا بعمل فيلمن تسجيلن عنها، فقمنا بعمل فيلم 
التي  اأعال  وأهم  نشأته  رياض،  حسن  الكبر  الفنان  للراحل 
قدمها وعاقته بزمائة ومكانته اأدبية كفنان له مدرسة خاصة 
ي اأداء التمثيي، كذلك الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، 
للفنون  العاي  امعهد  من  تخرجه  منذ  بداية  الفني  مشواره 

امرحية عام 1959 وآخر عمل مرحي قدمه. 
مجلة  من  اأول  العدد  إصدار  نستعد  نحن  الخوي:  تابع 
امالية  السنة  ي  امجلة  ميزانية  عى  حصلنا  وقد  امرح، 
العدد  إصدار  التجهيز  وجاري  يوليو،  ي  تبدأ  التي  الجديدة 
اأول، كا أن هناك مروعا مها نستعد له وهو إقامة مبنى 
أرضيا وجراجا ومرحا  دورا  يضم  للمركز  الحاي  بامبنى  ملحق 
استوديو  يضم  الثاي  والدور  ملحقاته،  كرسيا  لـ13٠  يتسع 
والرابع  الثالث  والدور  للمونتاج،  وقاعات  صوتية  وتسجيات 
امسلحة  القوات  مع  ااتفاق  تم  وقد  للموظفن،  مكاتب  يضم 
تتوى هذا امروع، وستكون  أن  الوطنية( عى  الخدمة  )جهاز 
فعاليات  عليه  ستقام  أنه  وهو  امرح  لهذا  هامة  ميزة  هناك 
إلخ،  موسيقية..  وحفات  وندوات  تكرمات  من  القومي  امركز 
وأماكن  الفني  البيت  مسارح  ي  امركز  فعاليات  نقدم  فنحن 
أخرى مثل بيت السحيمي، فوجود مرح داخل امبنى املحق 
من  الكثر  تقديم  ي  كبر  بشكل  سيساهم  القومي  للمركز 

الفعاليات الخاصة بامركز القومي للمرح.

رنا رأفت
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جديد كنسى  مسرح  افتتاح 
سمالوط بمطرانية 

الحر  نيافة   ٢٠18 يوليو   ٧ السبت  اموافق  اماي  السبت  يوم  قام 
الجليل اأنبا بفنوتيوس مطران سالوط بافتتاح مرح الشهيد فليمون 
الزمار بعرض » امسيح يصلب ي فلسطن » إخراج إميل شوقي حرصا 
ي  الخدمة  خال  من  واأطفال  بالشباب  ااهتام  عى  نيافته  من 

التسبيح والكوراات والعروض امرحية والسينائية.
سالوط،  مطران  بفنوتيوس  اأنبا  بكلمة  امرح  افتتاح  العرض  سبق 
امرحي  العرض  ي  امشاركن  كل  وتكريم  شحاتة   يوليوس  اأب 
امخرج  شوقي،  إميل  امخرج  وهم  سالوط  مطرانية  درع  وتسليمهم 

وجدي راشد،  
جال  الفنان  أوًا  فيها  تحدث  نقدية  ندوة  أقيمت  العرض  وعقب 
دينا  كا   ليس عرًضا  طقسًيا  أنه  تفاجئت  فقال:  النقشبندي  هجري 
نص  عن  واإنسانية  امرية  شديد  مرحًيا   عرًضا   بل  أظن،   كنت  
وهو  )القضية(  اسم  تحت    1968 عام   مجي  نسيم  امؤلف  كتبه 
محاكمة  شديدة  التفاصيل  واإسهاب  لكافة  امتهمن  بصلب  السيد 
الخطوط   امخرج  برؤية  التقط  العرض  أن  إا  السام،  عليه  امسيح 
صناعتها  أبدع   الذى  السينا  واستغل  امحاكمة  لهذه  الدرامية  
لأحداث  ومكمل  الرد  عن  كبديل  راشد  وجدي  امخرج  وإعدادها 
الجديد ى  اممتاز  لهذا  امرح  الحديثة  ى صورة مبهرة عى اأجهزة 
توزيع   فيه  يتم   مرح   احتفاي  جو  ى  مرحية  لفرقة  مرحية  حالة 
السيد   لقتلة  الطويل  امحاكمة  مشهد  الجمهور  أمام  لأدوار  امخرج 
القضية  إى  التاريخي  اإطار  عن  حالة خرجت  ى  السام  عليه  امسيح 
الروح  ى  مسيح  كل  وصلب  قتل  وهي  واأشمل  اأعم  اإنسانية  
القضية  لتخرج  وشعب  كوطن  نفسها  فلسطن   وصلب   قتل  اإنساي 
الر  قوي  بيد  الطاهر  النقي   اإنساي  الروح  قتل  إى  فلسطن  عن 
والخبث بهدف القضاء عى كل قيم الحق والخر والجال  ى  لوحات 
إى  ترتفع  التى  امرحي  الديكور  وبساطة  الحرفية  شديدة  أدائية 
عنيف وظاهره  أصله  نسيج  السينا ى  باستخدام  الجاى  الغني   حد 
لطيف كمعادلة أدائية  شديدة الدقة والصعوبة مثلت ي أداء الفنان 
القدير جميل عزيز)اليهودي  الصهيوي( بن الر وامراوغة واأكاذيب 
أداء  حكمة  ى  الخبيث  وامنطق   العقل  باستخدام  الفضيلة  وادعاء 
وخفة ظل وعصارة الخرات وسنوات اإبداع وكل التحية  له  والفنان 
ارف شكرى ى الحيوية وطاقات  اأداء واايقاع  وشادي ى البساطة  

والتامل كمتهم  بتنفيذ  القتل.
أدواتها  من  بحرفية  وامتمكنة  جدا  اموهوبة  الشابة  الفنية  وامفاجاة 
اإرائيلية  بدور  قامت  التى  ماجد(  )سارة  الكبرة  الفنانة  كممثلة 
امليئة بالغضب  والكراهية  للعرب  وامسيحين  ى طاقة  تعبر غنية  

باإيقاع  والحيوية. 

ليس   الكنيسة  ى مر   امري ومرح   للمرح   إضافة   العرض  
امرح   نسيج   من  جزء   بل   امري  امرح   حركة   عن   معزوا  
اانسان   بناء   تساهم  ي   ناعمة   ابداعية   انسانية   كقوى   امري  

امري.
العرض تجاوز قضية صلب السيد امسيح عليه السام إى الراع العري  
كل  الصهيونية  احتلت  حيث  الصهيوي،  اإنساي  والراع  الصهيوي 
العام اإنساي وأصبحت هى وجه اإرهاب امجرم ى  مقاعد الر  ى 
اإنساي   العام   إى  امسيحي  العام  العرض من  اإنسانية، فخرج   حق 
بعًيدا عن  مجرد  اإنتاء  الديني  فليس  الدين  للراعات  وليس لله  

أعداء  سبحانه.
ي  السينا  توظيف  الديب  ياقوت  دكتور  السيناي  الناقد  وتناول 
وبعض  عليه  اعتمد  التي  واأفام  توافقها  ومدى  امرحي  العرض 
لوا  التي  السلبيات  أيًضا  تناول  كا  اأفام  هذه  ميز  التي  التقنيات 
وجودها لكان العمل أفضل، وتحدث الفنان ماهر سليم الرئيس اأسبق 
من  للخروج  امخرج  إليها  لجأ  التي  الحيلة  عن  للمرح  الفني  للبيت 
فلجأ  كوميدي  بشكل  اأهمية  وهذه  الحجم  بهذا  قضية  تناول  مأزق 
هذه  مثل  مرحية  فرقة  خال  من  العرض  فقدم  التمثيل  لعبة  إى 

امحاكمة.
والعرض  النص  بن  العاقة  كلمته  ي  فتناول  منر  ميشيل  الفنان  أما 
نسيم مجي عن مدى رضاءه عن  الكاتب  امرحي وطرح سؤاًا عى 
العرض الذي هو من امؤكد به اختافات عن النص، فأكد امؤلف أنه م 
يكن راضًيا ي البداية عن تدخل امخرج ي النص وتشاجر معه كثرًا إى 

أن شاهد العرض بعد اكتاله ومدى تواصل الجمهور معه.
الكاتبة  أسعد،  الفنان جال  د.أسامه رؤوف،  أيًضا:  الندوة    شارك ي 
أدباء  من  الصالة  من  مداخات  شهدت  كا  امنعم،  عبد  الهدى  نور 

سالوط.
وإخراج  مجي.  نسيم  تاليف  فلسطن«.  ي  يصلب  »امسيح  مرحية 
اميل شوقي. وانتاج كنيسه سالوط ي امنيا.. تحت رعايه اانبا اانبا 
وأمن  أسعد.  وشادي  عزيز  جميل  بطولة  سالوط،  مطران  بفنوتيوس 
والوجه  صادق  ومها  فوزي  ومجدي  شكري  وأرف  نعيم  وناجح  أمر 
راشد،  وجدي  موسيقي  وإعداد  فيلمية  مادة  سعد،  سارة  الجديد  

سينوغرافيا واخراج اميل شوقي.

نور الهدى عبد امنعم
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بهذه  سعادته  عن  امرح  مدير  يوسف  حسن  الفنان  أعرب 
امشاركة، متمنيا حصد جوايز امهرجان، مضيفا أن امرح سوف 
ختام  بعد  مبارة  حاليا  يعرض  الذي  »القطط«  عرض  يستأنف 

امهرجان.
وايت« »سنو 

الشهرة، من  السبعة«  تدور حول قصة »سنو وايت« و»اأقزام 
عايدة  جر،  سيد  حجاج،  مصطفى  امنعم،  عبد  مروة  بطولة 
حازم  ديكور  عجمي،  نعيمة  أزياء  الشيباي،  خالد  أغاي  فهمي، 

شبل، ومن إخراج محسن رزق.
»القطط«

كان  أيا  اآخر  وقبول  ااختاف  فكرة  حول  أحداثه  تدور  عرض 
لونه أو شكله أو بلده أو دينه. »القطط« بطولة مرنا وليد، سيد 
جر، محمود حسن، جال عثان، وائل إبراهيم، ديكور ومابس 
محمد  موسيقي  توزيع  الرنوي،  صاح  ألحان  فوكيه،  فادي 
الرنوي وأحمد عبد العزيز، استعرضات مصطفى حجاج، مادة 
وإخراج  زينهم  صفوت  وأغاي  تأليف  الجباس،  محمد  فيلمية 

صفوت صبحي.
مرحية  عرض  لياي  آخر  اماي  اأحد  شهد  اإسكندرية  وي 
»يوم أن قتلوا الغناء« عى مرح برم التوني من إنتاج فرقة 
مرح  عى  عرضت  منذ  كبرا  نجاحا  شهدت  التي  الطليعة 

الدولة.
أن  اإسكندرية  فرقة  مدير  بسيوي  سامح  امخرج  رح  بينا 
من  اانتهاء  بعد  قريبا  عنها  سيعلن  فنية  خطة  لديها  الفرقة 

بعض اموافقات الازمة.

محمود عبد العزيز

أعاد امرح الكوميدي اأسبوع اماي تقديم العرض امرحي 
أثناء عرضه  الذي حققه  الكبر  النجاح  بعد  امسموع«  »العشق 

اأول.
أن  الكوميدي  امرح  فرقة  مدير  السيد  أحمد  الفنان  قال 
التي حققت  العروض  امسموع« من  »العشق  العرض امرحي 
نجاحا كبرا عى امستوى النقدي والجاهري، لذا تقرر إعادته 
مرة أخرى مدة أسبوعن، مضيفا أنه عى الرغم من أن امرح 
الكوميدي مغلق منذ فرة طويلة أعال الصيانه، فإن عروضنا 
السياق  وي  كبرا،  نجاحا  وتحقق  ميامي  مرح  عى  مستمرة 
يوميا  يقدم عرضن  أن امرح  السيد  الفنان أحمد  أوضح  ذاته 
ماتينيه  حفلة  امسموع«  »العشق  وها  ميامي  خشبة  عى 

و»كوميديا البؤساء« ي حفلة سوارية.
سعاد  سعيد،  إبراهيم  نادر،  مينا  بطولة  امسموع«  »العشق 
شياء  القادر،  عبد  ميدو  عادل،  رضوى  عادل،  ضحى  القاي، 
الصم  اممثلن  ومن  عام،  محمد  البحراوي،  مريم  إبراهيم، 
مخرج  أرف،  إسام  موسيقى  إعداد  مادونا،  حسن،  صفوت 
محمد  ماجدة  رفلة،  مايكل  مساعد  مخرج  راج،  هاي  منفذ 
وإخراج  أحمد عجاج، سنوغرافيا  إسام سعد،  السقا،  عي، هبة 

محمد عام.
فيكتور هوجو،  الشهر  الفرنى  للكاتب  البؤساء«  أما »كوميديا 
ساحة،  رنا  بطولة  بطولة  رضوان،  مروة  وإخراج  تأليف  فمن 

محمود عزت، رامى الطمبارى، محمد عبده.
القومي  امهرجان  ي  للمشاركة  للطفل  القومي  يستعد  كذلك 
الحاي  الشهر  من   19 فعالياته  يبدأ  الذي  امري  للمرح 
بالعرض امرحي الكبر »سنو وايت« بعد أن شهد نجاحا كبرا 
ي مواسم عرضه السابقه، وذلك يومي ٢٠/ ٢1 وي السياق ذاته 

الدولة مسرح 
أسبوع في 
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حركية مهاب عبد اموى, دعاية إعان مجدي عبد العال. 
مي،  محمد  وإخراج  ميلر  آرثر  تأليف  سام”  “ساحرات  عرض  عن  اما 
فهو بطولة إمان إمام، محمد مي، محمد الهجري، أحمد السيد، إسام 
مارينا  مري،  محمد  جابر،  أحمد  حسن،  رضوى  أحمد،  فاطمة  جابر، 
عادل, عا اللبودي، ندى القاي، آية جوصم، أحمد الخشاب، ديكور د. 
موسيقى  إعداد  جابر،  وليد  مابس  الفرن،  إبراهيم  إضاءة  سعد،  محمد 
إعداد  الصبور،  عبد  ومحمد  هارون،  محمد  كروجراف  فتحي,  جورج 

وإخراج محمد مي. 
الدرامي  للعمل  اختياري  كان سبب  البداية  ي  امخرج محمد مي:  قال 
امرحي “ساحرات سام” هو كم الطاقة التمثيلية واإخراجية داخل هذا 
وفقت ي  أكون  أن  أمني  كثرة،  وما شاهدته من صور  امرحي،  النص 
بالتأكيد،  كامل  عمل  يوجد  ا  أنه  بعضها،  اأقل  عى  أو  كافة  إظهارها 
القومي،  الله  ومشيئة  الختامي  أو  اأقاليم  سواء  مرحلة  كل  مع  ولكن 
العمل  بهذا  رؤية  من  توضيحه  أردت  ما  كل  إظهار  من  مكنت  أكون 

اممتع.
وتابع قائا: كنت فخورا جدا ومرورا أيضا أنني أمثل بيتنا الكبر »قر 
امرحين  لكل  الكبر«  »بيتنا  عليه  نطلق  كا  أو  اأنفوي«..  ثقافة 
السكندرين، أول مكان تعلمنا فيه وعشنا فيه حلمنا وعشقنا للمرح.. 

وشعرت أنه آن اأوان لرد الجميل لهذا البيت. 
مستواهم  أن  إى  باإضافة  ممتعا،  و»كاست«  ممتعا  عما  كان  استطرد: 
الثانية جوائز بعد  العرض عى  للغاية، وهم أسباب حصول  الفني عاٍل 

توفيق الله، ولكن الرحلة كانت شاقة. 
وعن امهرجان القومي قال: سيظل أهم مهرجان مري للمرح. 

وليم  تأليف  من  “هاملت”  عرض  مخرج  بسيوي  سامح  امخرج  أما 
نالت شهرة واسعة  التي  الراجيدية  شكسبر، فقال: هي من امرحيات 

مثيلها  وتم  شكسبر،  مرحيات  أهم  من  إنها  إذ  العام،  حول  جدا 
امرحية  مؤلفاته  أطول  وهي  امرات،  آاف  طباعتها  وإعادة  وإنتاجها 
وأكرها وصفا للأساة. العرض بطولة عبد امنعم هشام، ممدوح امري، 
وفاء عبد الله، هبة العطار، محمود نجيب، آاء أرف، آية عبد امنعم، 
ومابس  ديكور  عادل،  يوسف  الحميد،  عبد  أمر  الحميد،  عبد  مجدي 

وائل عبد الله، إضاءة وليد درويش، استعراض محمد ميزو.
يضع  الجليل  عبد  أحمد  للمخرج  جنوه«  من  واد  »محاكمة  عرض 
فارغة  علب  مجرد  إى  تحولت  التي  الجامدة  العقول  مواجهة  ي  نفسه 
التفكر  وليس  ااتباع  عى  تعتمد  حيث  التكفر،  بأفكار  شحنها  يسهل 
فيه  عاشت  الذي  الوقت  ي  أنه  العمل  مضمون  ويؤكد  العقل،  وإعال 
كان  التخلف  من  عهودا  وعاشت  الكني  الكهنوت  وصاية  تحت  أوروبا 
أن  وما  وامعرفة،  واإبداع  والفكر  العلم  مناحي  كل  ي  الريادة  للعرب 
التحريم  صكوك  ملك  التي  الكهنوتية  الوصاية  من  وتحررت  تخلصت 
واإجازة ونهلت الكثر من علوم العرب اأوائل وأعادت قراءتها وفرزها 
العرب  شأن  تراجع  حن  ي  اأمم  مقدمة  ي  صارت  حتى  واستثارها، 
شتى  وحرم  جموده  ي  ظل  الذي  الديني  الكهنوت  رك  ي  وقع  الذي 
التجديف  مقاومة  بدعوى  والتجديد  ااجتهاد  وعطل  والفنون  العلوم 

والشطط الفكري. 
العرض بطولة السعيد الخوي، محمد زايد، محمد البنا، أمن أبو اليزيد، 
الشايب،  رانيا  موستا،  سليان،  إبراهيم  الحداد،  عي  البحراوي،  إسام 
سيد  الدكتور  دراماتورج  رزق،  صابرين  صري،  رانيا  يونس،  إبراهيم 
استعراضات  غنيم،  عاء  وألحان  موسيقى  حسن،  ماهر  وأشعار  اإمام، 

خالد النموري، ديكور ومابس سارة توفيق.

رنا رأفت

تشارك الثقافة الجاهرية بـ5 عروض ضمن امهرجان القومي للمرح، 
ي دورته الحادية عرة، التي تحمل اسم الكاتب محمود دياب. 

الختامي  امهرجان  ي  اأوى  الثاثة  امراكز  عى  الحاصلة  والعروض 
وإخراج  شكسبر  وليم  تأليف  “هاملت”  هي:  اأقاليم  لفرق  اأخر 
آرثر  تأليف  سام”  و”ساحرات  الجيزة،  ثقافة  قر  لفرقة  بسيوي  سامح 
واد  و»محاكمة  اأنفوي،  ثقافة  قر  لفرقة  مي،  محمد  إخراج  ميلر 
فو،  داريو  للمؤلف  ومشعوذ،  سفن  وثاث  إيزابيا  نص  عن  جنوه«  من 
ي  يشارك  كا  الجليل،  عبد  أحمد  وإخراج  اإمام  سيد  د.  دراماتورج 
امهرجان عرضان لنوادي امرح، وها “قابل لاشتعال” تأليف وإخراج 
امرح،  لنوادي  اأخر  امهرجان  ي  اأول  بامركز  الفائز  عي  أرف 
و”استوديو” تأليف وإخراج عاء الكاشف، والحاصل عى امركز اأول ي 

مهرجان نوادي امرح ي دورته السابعة والعرين. 
نادي  إنتاج  من  العرض  »استوديو«:  عرض  مخرج  الكاشف  عاء  قال 
مرح شبن الكوم، وتدور فكرته عن لحظة فارقة، يقرر امصور أن يغلق 
فيها ااستوديو الخاص به ويستعيد مع الحارين ذكريات صور التقطها 
وأضاف:  أخرة.  فرصة  وعن  أخرة  صورة  عن  بحثا  حياته،  مدار  عى 
العرض يناقش فكرة الخلود وراع اإنسان امستميت ضد سطوة الزمن، 
الكال.  عن  البحث  ورحلة  الناقصة،  اأشياء  ي  نلمسه  الذي  والجال 

تابع: هذه العناوين كانت الدافع وراء امخطوطة اأوى للنص. 
القومي  امهرجان  الكاشف:  قال  القومي،  امهرجان  ي  امشاركة  وعن 
أصبح امصب الذي يتلقى كل روافد اإبداع ي شتى بقاع مر، والثقافة 
مبدعي  كل  فيه  يشارك  امرحية،  الحركة  ي  رئيي  رافد  الجاهرية 

اأقاليم باختاف ثقافاتهم وتوجهاتهم. 
سلمى  سامي,  آية  اأنور,  سهيلة  جامع,  ساسم  بطولة  “استوديو” 
نورهان  امشد,  أسامة  اشن,  نهلة  عاطف،  عز  السيد,  سارة  حمدان, 
سعيد, محمود رشاد, يوسف النقيب, عمر نبيل، ديكور ريهام الكاشف, 
مكياج  عاطف,  الدين  عز  مابس  تصميم  نبيل,  عمر  موسيقى  إعداد 

نورهان سعيد, تصميم إضاءة عز حلمي، تأليف وإخراج عاء الكاشف. 
بينا قال امخرج أرف عي عن عرضه “قابل لاشتعال”: يناقش العرض 
خال  من  عليها  السليم  الرد  وكيفية  الوجودية  واأسئلة  اإلحاد  قضية 
اإجابة عى بعض اأسئلة مثل ما هو الضمر؟ وهل هو ثابت حقا؟ ماذا 
بها  يقوم  ا  ماذا  إذن  امعجزات  صناعة  يستطيع  هل  الر؟  الله  خلق 
بطل  مع  الرحلة  هذه  ي  نسر  ماهيته؟  هي  وما  الله؟  خلق  من  اآن؟ 
ناقوس  العرض  أضاف:  الحقائق.  ندرك  حتى  نفسيا  امضطرب  العرض 
املحدين  أعداد  وازدياد  امجتمع  عى  القضية  خطورة  ويوضح  خطر 

بشكل كبر ي الفرة اأخرة، وأن أمر اإلحاد أصبح قابا لاشتعال. 
الرحمن فوزي, يونس محمود حسن,  إبراهيم, عبد  العرض مثيل أحمد 
ثريا حمدي, محمد رمضان, مروان السيد هاشم, محمد عي عبد الغني, 
وتنفيذ  تصميم  مجدي,  معتز  وتنفيذ  موسيقى  إعداد  اموى،  عبد  مها 
عبد  محمد  الرحمن  عبد  ديكور  وتنفيذ  تصميم  حسن،  إبراهيم  إضاءة 
الرحمن, تنفيذ ديكور عبد الرحمن سعيد, مكياج حنان الحفناوي, دراما 

الجماهرية للثقافة  عروض   5
القومي  المهرجان  في 
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الطفله مار باسل.
الريطانية للجامعة  العودة«  »سر 

وأوضح وليد طلعت مخرج عرض »ر العودة« لفرقة الجامعة 
عدة  منذ  امرحية  هذه  كتب  جال  محمود  أن  الريطانية 
فقررنا  مختلفة،  مسارح  عى  مرة  من  أكر  عرضها  وتم  سنوات 
محمود  عى  واقرحنا  جديد،  بشكل  ولكن  أخرى  مرة  تقدمها 
وتدور  كثرا،  بها  ورحب  للمرحية  الجديدة  رؤيتنا  جال 
غدرا  املوك  أحد  قتل  بعد  املي  الثأر  حول  العرض  أحداث 
وانتظرت ابنة هذا املك أخاها لي يأخذ بثأر أبيها ولكن فوجئ 
أبيه، لي ا تسيل  ثأر  أخذ  الشاب ي  بعدم رغبة هذا  الجميع 
الدماء، ودعا للساح والعفو والتسامح والعيش ي سام. وعن 
طلعت:  وليد  امخرج  قال  القومي  بامهرجان  بامشاركة  شعوره 
الرابعة ي  سعيد جدا مشاركتي خاصة وأن هذه هي مشاركتي 
القومي  للمهرجان  أول دورة  بامشاركة ي  فقد قمت  امهرجان، 
بعرض  حلوان  بجامعة  الثانية  الدوره  ي  وشاركت   2004 عام 
اأمانية  بالجامعة  اماضية  الدورة  أيضا ي  دقة مزيكا، وشاركت 
استحدثت،  أن  منذ  ديكور  جائزة  عى  وحصلت  الجر  بعرض 
خاصة  القومي  ي  حققته  الذي  النجاح  بهذا  كثرا  فسعدت 
وأنني مخرج غر أكادميي فأنا مهندس ميكانيكا ولكنني أمارس 
امرح كهاٍو. مرحية »ر العودة« مخرج منفذ ودراما حركية 
موسيقية  رؤية  سيلان،  خالد  امخرج  مساعد  عي،  هشام 
د.  ديكور  صابر،  أمرة  وماكياج  أزياء  الصاوي،  محمد  وألحان 
النراوي، مثيل: روي  الخيام، ورى  محمد سعد، اأشعار محمد 

النراوي، محمد عطية، ريف غاي، مازن حسن.
»اسبارتاكوس«  عرض  مخرج  يحيى  محمود  امخرج  قال  فيا 
عن  العرض  أحداث  تدور  شمس:  عن  جامعة  اآداب  لكلية 

فيكتور هوجو، مابس هبة سليان،  للكاتب  تأليف  »البؤساء« 
موسيقى الطالب محمود صاح، إضاءة أبو بكر الريف، مخرج 
نادين  العرض حسن خالد، زي أحمد،  أبطال  منفذ هاي كال، 
مدكور،  أرقت  ملكم،  سندرا  بكر،  محمود  هاي،  زياد  أرف 
حول  العرض  أحداث  تدور  دندش،  رحاب  مصطفى،  محمود 

انتشار الفقر والجوع والجهل ي فرنسا قبل الثورة الفرنسية.
بعرض  بامهرجان  أشارك  ممدوح:  باسل  امخرج  قال  فيا 
مبنية  العرض  وفكرة  جامعة عن شمس  البنات  لكلية  »رحيم« 
عى  تقدمه  يتم  ما  وهذا  يوميا،  نعيشها  حقيقية  أحداث  عى 
وأحداث  العرض  أحداث  بن  ما  دمج  من خال  امرح  خشبة 
القومي،  بامهرجان  مشاركته  عن  أما  تقدمها،  يتم  التي  الرواية 
خصوصا  القومي،  بامهرجان  امشاركة  بهذه  جدا  سعدت  فقال: 
أن أبطال العرض بنات فقط، وهذه مشاركتي الثانية بامهرجان 
إضاءة،  أفضل  جائزة  عى  وحصلت   2016 عام  شاركت  فقد 
وأضاف  وامشاهدين.  اللجنة  إعجاب  العرض  ينال  أن  وأمنى 
امري،  الغني  تأليف أحمد صبحي، مخرج منفذ عبد  »رحيم« 
محمد  ديكور  كال،  هاجر  مابس  الجندي،  باسم  كيبو،  أحمد 
منفذ  نبيل،  أحمد  موسيقي  تأليف  بغدادي،  الحسن  أبو 
استعراض محمود هاي إبراهيم، أداء حري أحمد مانو، مصمم 
وإعان  دعاية  محمد،  سمر  أحمد  حركية  ودراما  استعراضات 
محمد بركات، أبطال العرض: مريم عي الداي، آية سيد أحمد، 
سمر قرطام، نورهان هشام، منة الله جال، إمان عبد الوهاب، 
امنعم، ندى أرف  الدين حافظ، وسام هاشم عبد  نوران عاء 
إراء  محمد،  داليا  خالد،  إمان  محمد،  عاد  خلود  سعيد، 
العسال، نورهان نبيل محمود، سوزان يري محمد، شياء عبد 
الرحيم معنى، سمر حسام الدين أحمد، إراء عاء عبد الرحيم، 

أعلنت اللجنة امنظمة للمهرجان القومي للمرح امري، دورة 
عن  عطية،  حسن  د.  برئاسة  دياب«  »محمود  الكبر  الكاتب 
ضمن  ستشارك  التي  والهواة  والجامعة  امستقلة  الفرق  عروض 

فعاليات امهرجان وعددها أربعة عر عرضا.
أوضح البيان الصادر عن امهرجان أن العروض التي تم اختيارها 
إخراج  من  شمس  عن  جامعة  التجارة  كلية  »البؤساء«  هي 
شمس،  عن  جامعة  البنات  كلية  »رحيم«  الله،  عبد  محمد 
العودة«  ممدوح، »ر  باسل  إخراج  ومن  أحمد صبحي  تأليف 
وإخراج  جال  محمود  تأليف  من  الريطانية،  الجامعة  فرقة 
وليد طلعت، »سبارتاكوس« كلية اآداب جامعة عن شمس من 
الحقوق  كلية  امرحية«  هاملت  »فرقة  يحيى،  محمود  إخراج 
ممدوح  وإخراج  حامد  محمد  تأليف  من  امنصورة  جامعة 
عزت،  أحمد  إخراج  من  سن  أليكس  لفرقة  »كاليجوا«  عادل، 
عي  تأليف  من  والتنمية  للفنون  زوايا  لفرقة  اأحمر«  »الحبل 
امهن  نقابة  برسبان«  »مهاجر  الرازق،  عبد  مي  وإخراج  عثان 
التمثيلية من إخراج محمد عبد اموي، عرض »22+« لفرقة روانا 
الهوسابر من إخراج محمد جر، »سجن اختياري« كلية الهندسة 
»العش«  جال  محمود  وإخراج  تأليف  من  القاهرة  جامعة 
»رد  عرض  أحمد،  إبراهيم  إخراج  من  األسن  مرح  لفرقة 
الدين،   عز  محمد  إخراج  ومن  عن  فرقة  معلن«  موت  أحداث 
»الرجل الذي وامرأة التي« فرقة بداية من تأليف سامح عثان 
من  بنك مر  فرقة مرح  »اإلياذة«  الحري،  وإخراج سامح 

إعداد وإخراج محمد حزين.
ي  امشاركة  بهذه  جدا  سعداء  الله:  عبد  محمد  امخرج  قال 
أن  ونسعى  القومي،  مهرجان  مثل  وعماق  كبر  مهرجان 
عرض  الله:  عبد  أضاف  التحكيم،  لجنة  بإعجاب  العرض  يحظى 

والمستقل الجامعي  للمسرح  عرضا   14
القومي بالمهرجان 
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رشدي، ناهد السيد، نادر الجوهري، محمد فاروق، أحمد صاح، 
واإضاءة إبراهيم الفرن، والديكور دنيا عزيز، مؤلف اموسيقى 

زاكو.
امخرج  وقال   »+22« بعرض  الهوسابر  روانا  فرقة  تشارك  كا 
وأفكارهم  الشباب  قضايا  بعض  العرض  يناقش  جر:  محمد 
يحاولون  التي  امستقبلية  وتطلعاتهم  وطموحاتهم  وأحامهم 
 »+22« عرض  الحياة.  روتينات  أمامهم  تقف  ولكن  تحقيقها 
تأليف جاعي وإخراج محمد جر، مدير الفرقة إيهاب يوسف، 
وألحان  كلات  محمد،  إضاءة حسن  رزق،  فيصل  منفذ  مخرج 
الهواري،  مي  أبطال:  عي،  إسام  موسيقي  إعداد  فوزي،  أمرة 
عادل  رأفت،  أحمد، محمد عصام، مصطفى  رأفت، خالد  فادي 
مروك، مصطفى محفوظ، محمود حادة، ميشيل مياد، مريم 
نادين  بوشا،  إبراهيم  الودود،  عبد  بسام  عياد،  بير  إسكندر، 
مارسيلينو  عادل،  صابر  شاهر،  أفنان  طنطاوي،  محمود  خالد، 
إسام  نبيل،  ناني  فوزي،  أمرة  هاي،  رينيه  هاي،  ريتا  ماهر، 

عي، أحمد مري، هدير أسامة.
معلن« موت  أحداث  »سرد 

وقال محمد عز الدين مخرج عرض »رد أحداث موت معلن« 
لفرقة عن: تدور أحداث العرض ي قرية ي كولومبيا، حيث تقع 
بسبب جرمة رف،  نصار  سنتياجو  يدعى  لشخص  قتل  جرمة 
يستحق  كان  هل  الجرمة؟  اقرف  من  هو  هل  اأسئلة:  وتدور 
عليه  ما ستجيب  أثر موته ي من حوله؟ هذا  أن موت؟ كيف 
أحداث العرض. أضاف: أما شعوري فسعدت كثرا بإلقاء الضوء 
الدين  عز  وعر  هذا.  مثل  مهم  مهرجان  ي  مرحيتي  عى 
بشكل  العرض  مع  تعاملت  التي  امشاهدة  للجنة  امتنانه  عن 
الفرق  من  الشباب  من  مجموعة  الفرصة  وأعطت  موضوعي 
القومي  امهرجان  مثل  كبر  مهرجان  ي  يشاركوا  لي  الحرة 
عز  محمد  إخراج  معلن«  موت  أحداث  »رد  عرض  للمرح. 
أحمد  منفذ  مخرج  الدين،  عز  محمد  نبيل،  تامر  إعداد  الدين، 
غريب،  محمود  ديكور  كاجو،  محمود  مساعد  مخرج  محارب، 
رحاب  مكياج  مجدي،  منار  مابس  الريف،  بكر  أبو  إضاءة 
إعداد  البغدادي،  محمد  ألحان  نبيل،  ريف  أشعار  طايع، 
بطولة:  حسن،  هاي  حري  إعداد  الدين،  عز  محمد  موسيقي 
صاح،  محمد  عامر،  حبيبة  ليديا،  حسن،  محمد  عباس،  أحمد 
مصطفى،  ندى  النظامي،  عمر  السعدي،  محمد  حمزة،  وائل 
أحمد توفيق، روق العيسوي، نجاء محسن، عار يار، مريم، 
محمود وهبة، سارة مصطفى، محمود عيى، محمد الدكروري، 
أندور جورج، رانيا نبيل، نادين هشام، أحمد عادل، أحمد كرم، 
خالد عبد الفتاح، مصطفى صديق. وأضاف محمد عز الدين أن 

العرض عن رواية جابرييل جارسيا ماركيز.

شياء سعيد

من  امرأة  عى  الواقع  القهر  العامة  فكرته  ي  العرض  يتناول 
العادات  به، ونرى ذلك متمثا ي  نحيا  الذي  الذكوري  امجتمع 
وإا  نهجها  عى  تعيش  أن  للمرأة  بد  ا  التي  البالية  والتقاليد 
كان الهاك مصرها. أضافت: تناولنا الفكرة بشكل معار مزج 
ما بن دراما الحدث والتعبر الحري الدال عى تشابك العاقات 
كل  تدور  ورجل  فتيات  أربع  خال  من  ذلك  إى  تؤدي  التي 
مراحل  واحدة  فتاة  أنها  تكتشف  النهاية  وي  بينهم،  اأحداث 
مختلفة لينتهي اأمر بثورة ضد القهر الذكوري وهو ما يدعو إى 
كثرا  سعدت  أضافت:  للمرأة.  الذكوري  امجتمع  نظرة  تصحيح 
قضايا  نقدم  أن  وأمنى  الفريق  مع  بالعمل  وسعدت  بامشاركة 
لفرقة  اأحمر«  »الحبل  مرحية  الجمهور.  إعجاب  تنال  هامة 
اأبطال:  بيدق،  كريم  موسيقى  تأليف  والتنمية  للفنون  زوايا 
الرازق،  عبد  هاجر  سعد،  شاهتستا  رضوى حسن،  فودة،  إسام 

تغريد، تأليف عي عثان إخراج مي عبد الرازق.
برسبان«  »مهاجر  مرحية  التمثيلية  امهن  نقابة  وتشارك 
واأداء  اموى،  عبد  محمد  وإخراج  شحادة،  جورج  تأليف  من 
مصطفى  العري،  أمنية  كال،  إنجي  جال،  محمد  التمثيي 

صعبة  حياة  وعاش  طفولته  منذ  أره  تم  الذي  اسبارتكوس 
لثورة  فخطط  الحياة  لهذه  رافضا  كان  ولكنه  للغاية،  ومريرة 
وحول  العبودية.  من  ليتحرر  الرومانية  اإمراطورية  عى 
مشاركته بامهرجان قال امخرج محمود يحيى: هذه هي أفضل 
مشاركة ي أنني أشارك كمخرج وليس ممثا وأنها جاءت بعد 
امهرجان  ي  زوال(  بني  )سرة  إخراجي  من  بعرض  شاركت  أن 
أن  امفرض  من  وكان  الرابعة عرة،  دورته  ي  للمرح  العري 
مرحية  للمرح.  القومي  امهرجان  ي  مبارة  العرض  يشارك 
مخرج  يحيى،  محمود  إخراج  عي  عبر  تأليف  »اسبارتاكوس« 
منفذ فاروق قاسم، موسيقى معتز اأسمر،، ديكور أحمد برعي، 
محمد  اأبطال:  كال،  خالد  إضاءة  محمود،  كاميليا  ماكياج 
أحمد،  أحمد  ربيع،  أحمد  أسامة، عمرو حداد،  أحمد  الحلواي، 
أحمد  سيد،  محمد  نبيل،  أحمد  الجزار،  أحمد  سامي،  محمد 
خالد، محمود عبد النار، تقى الدين عادل، إراء يوسف، رانيا 

صاح، هدير فريد.
اأحمر الحبل 

اأحمر«:  »الحبل  الرازق مخرجة عرض  عبد  الفنانة مي  وقالت 
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اأداء فن  في  مباراة  مساء«  »الثامنة 
العروض  مشاهدة  لجنة  جعل  ما  العام  هذا  الغد  مرح  تألق  فيا 
ترشح منه أكر من عرض، منها عرض الثامنة مساء من إخراج هشام 
عي، وتدور فكرة امرحية حول اانتقام والظلم ومحاولة أخذ الثأر 
والخيانة، ي مباراة فنية رائعة بن الفنانة وفاء الحكيم والفنان محمد 
عبد العظيم والذي يظل طوال فرة العرض عى كري متحرك عاجزا، 
وقد تألقت وفاء الحكيم ي تقمص شخصية امرأة امتسلطة والضعيفة 
مع  كبرة  براعة  ي  التمثيلية  أدواتها  كل  مستخدمة  الوقت  نفس  ي 
العظيم  عبد  محمد  الفنان  قدم  فيا  الصعيدية،  للهجة  رائع  إتقان 
واإحساس  والسيطرة  التملك  وحب  العجز  بن  البليغ  التناقض  هذا 
بالنقص، ومع توقف الزمن عند الساعة الثامنة مساء التي تقدم نهاية 
مفتوحة لجمهور العرض. كا قدمت مياء كرم دورا مميزا وتألقت ي 
الوقت  العرجاء، وي نفس  امسكينة  الفتاة  أداء شخصية مركبة وهي 
للتخلص  امؤامرات  بحياكة  تقوم  التي  الذكية  الشخصية  أنها  يتضح 
من الشخص الذي ظلمها واانتقام منه. العرض بطولة وفاء الحكيم، 
قصائده  يلقي  الجزار،  نور  عي،  نائل  كرم،  مياء  العظيم،  عبد  محمد 
الشاعر عبد الله حسن، ديكور مي زهدي، موسيقى جو حنا، مابس 

نورهان سمر، تأليف ياسمن فرج، إخراج هشام عي.
البؤساء« »كوميديا 

الفني للمرح العرض  البيت  التي تم ترشيحها لتمثل  العروض  ومن 
الكوميدي.  امرح  فرقة  إنتاج  من  البؤساء«  »كوميديا  امرحي 
حياة  حول  يدور  استعراي  وغناي  كوميدي  إطار  ي  يقدم  العرض 
منه،  خروجه  بعد  أيضا  وعاى  السجن  مرارة  عاى  الذي  فالجان  جان 
سوى شخصية  “البؤساء”  نص  من  تأخذ  م  إنها  رضوان  مروة  وتقول 
جان فالجان فقط، واستغلت ي تأليفها للنص الفرة الزمنية امفقودة 
من النص اأصي، التي دارت حول التساؤل ما هو امصر الذي قابل 

أيضا  أكد  كا  وميزها،  جودتها  حيث  من  العروض  مستوى  لتقارب 
التي حازت  الفني عموما  البيت  لكافة عروض  وتقديره  احرامه  عى 

عى تقدير نقدي وجاهري كبر.
لخشبة  ساويرس  جائزة  من  اأخرة«  »الساعة 

الغد مسرح 
»الساعة  امرحي  العرض  امنعم،  عبد  نار  الكبر  امخرج  قدم 
جائزة  عى  والحائز  الدين  جال  عيى  الشاب  للمؤلف  اأخرة« 
امرحية  الغد،  مرح  فرقة  إنتاج  ومن  امرحي  النص  ي  ساويرس 
تتناول تخيا للساعة اأخرة ي حياة الطيار اأمريي الذي قام بقذف 
 ،1945 أغسطس  ي  اليابانية  هروشيا  مدينة  عى  النووية  القنبلة 
رؤيته  بن  وما  لأحداث  اموثقة  الحقيقة  بن  ما  امؤلف  خلط  وقد 
وجسد  به.  امحيطن  ومشاعر  الطيار  ذلك  مشاعر  الخاصة  الفنية 
امليئة  الشخصية  وهي  هذه  الطيار  شخصية  صبحي  ريف  الفنان 
اليابانية  الفتاة  بدور  عاطف  سامية  الفنانة  قامت  كا  بالتناقضات، 
الكفيفة، وأدت نورهان أبو ريع دور الزوجة كريستن التي رفضت 
أن تستكمل حياتها مع رجل قتل آاف اأبرياء طمعا ي امجد الزائف 
جاره  بطولة  يحرم  الذي  الجار  دور  بأداء  السويفى  معتز  قام  فيا 

ويؤمن بأنه مقاتل أدى واجبه نحو وطنه.
ما  رائعا  ونقديا  جاهريا  نجاحا  اأخرة”  “الساعة  مرحية  حققت 
للمشاركة  تختاره  للمرح  الفني  البيت  لجنة مشاهدة عروض  جعل 

بامهرجان.
»الساعة اأخرة« من تأليف عيى جال الدين بطولة نجوم مرح 
الغد: ريف صبحي، سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، 
محمد دياب ونائل عي، مشاركة نورهان أبو ريع ومحمد حسيب، 
مادة  حامد،  أحمد  موسيقي  إعداد  هاشم،  محمد  وأزياء  ديكور 

فيلمية حازم مصطفى، ومن إخراج نار عبد امنعم.

دورته  ي  للمرح  القومي  امهرجان  انطاق  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
الفرة من 19 يوليو وحتى 2 أغسطس  الذي يقام ي  الحادية عرة، 
الجهات  مختلف  من  مرحيا  عرضا   35 فيها  ويتنافس  امقبل، 

والهيئات الحكومية والخاصة وامستقلة وعروض الجامعات.
مختار  إساعيل  الفنان  برئاسة  للمرح  الفني  البيت  ويستعد 
ماراثون   2018  /2017 إنتاج  من  مرحية  عروض  بـ8  للمشاركة 
للمشاركة  مانية عروض  اختارت  قد  اللجنة  وكانت  للمرح،  القومي 
عصام  موت«  ما  »اضحك  امرحي  العرض  مخرج  يعتذر  أن  قبل 
السيد منذ أيام قليلة، وذلك بسبب مرض أحد أبطال العرض، لتصبح 
مشاركة البيت الفني قارة عى 7 عروض فقط، وم يتم اإعان عن 

العرض البديل حتى هذه اللحظة.
الروي،  محمد  الناقد  من  الفني  البيت  عروض  اختيار  لجنة  تكونت 
والناقدة وفاء كالو، والناقد والكاتب الصحفي باسم صادق، والناقد 
عبد  نار  للمخرج  اأخرة  الساعة  عروض:  فاختارت  خميس،  أحمد 
»الثامنة  امرحي  والعرض  الغد  مرح  فرقة  إنتاج  ومن  امنعم 
مساء« من إخراج هشام عي، من إنتاج فرقة مرح الغد، »كوميديا 
البؤساء« من إخراج مروة رضوان، من إنتاج فرقة امرح الكوميدي، 
الطليعة،  إنتاج فرقة مرح  الصغر،  الهامية« إخراج محمد  »السرة 
»يوم  الطليعة،  مرح  فرقة  إنتاج  إبراهيم،  سا  إخراج  كارمن«  »أنا 
الشباب،  مرح  فرقة  إنتاج  بسيوي،  سامح  إخراج  جدا«  معتدل 
القومي  امرح  فرقة  إنتاج  من  رزق،  محسن  إخراج  »سنووايت« 
مرة  أول  يقام  الذي  الطفل  مرح  ملتقى  ي  تشارك  التي  لأطفال 

بامهرجان القومي للمرح.
اللجنة  إن  مختار  إساعيل  الفنان  يقول  ااختيار  معاير  وعن 
اعتمدت ي اختيارها عى معيار الجودة الفنية والقدرة عى امنافسة 
نظرا  العروض  اختيار  ي  صعوبة  اللجنة  واجهت  وقد  وااحرافية، 

تموت« لما  »اضحك  اعتذار  بعد  القومى  بقطار  يلحق  ويوترن 

يشارك الفي  البيت 
القومي في  عروض  بـ8 
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وتدور  العروض.  من  النوعية  لهذه  افتا  حضورا  شهدت  السابقة 
حول  إبراهيم،  ساء  الفنانة  ومثلتها  أعدتها  التي  امرحية  أحداث 
امرح  خشبة  بتنظيف  تقوم  التي  الفقرة  النظافة  عاملة  شخصية 
امحرمات  عام  بنا  لتدخل  الجمهور،  وانراف  العرض  انتهاء  بعد 
وامحظورات عى النساء العربيات، وحرمانهن من الحرية التي تجدها 
التهور.  حد  إى  الحرية  بسقف  تصل  التي  كارمن  شخصية  ي  تتمثل 
وأمن  بيزيه،  جورج  موسيقى  إبراهيم،  ساء  مثيل  كارمن«  »آنا 
مابس  وتصميم  حسني،  محمد  للدكتور  موسيقي  وتوزيع  الخياط، 
لرشيدة عي، والعرض من تأليف وسينوجرافيا وإخراج ساء إبراهيم.

»يوم معتدل جدا« مرح الشباب ي ماراثون القومي
جدا«  معتدل  »يوم  امرحي  بالعرض  الشباب  مرح  يشارك  فيا 
نظمتها  التي  اارتجال  ورشة  نتاج  العرض  بسيوي.  سامح  للمخرج 
لها  تقدم  التي  بسيوي،  سامح  امخرج  بإراف  أشهر   6 قبل  الفرقة 
كتابة سامح عثان وسامح  معتدل جدا«  »يوم  اختيار  تم  شابا   150
الجديدة،  الشابة  الوجوه  من  ومجموعة  عطية  كال  بطولة  بسيوي، 
ديكور  محمد،  ميا  أزياء  عرفة،  كريم  ألحان  عثان،  سامح  أشعار 

وائل عبد الله، استعراضات محمد ميزو.
القومى بقطار  يلحق  ويوترن  يعتذر  تموت”  لما  “اضحك 

اعتذر  إنه  للمرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  الفنان  قال 
امهرجان  فعاليات  ما موت« ضمن  »اضحك  مشاركة عرض  عدم  عن 
الشهر  امقررة  عرة  الحادية  دورته  ي  امري  للمرح  القومي 

الحاي.
وأوضح مختار أن سبب ااعتذار يرجع إى ظروف خاصة بفريق عمل 
الفنان  إرسال  عقب  ذلك  امهرجان،  ي  مشاركته  دون  حالت  العرض 
عن  رسميا  اعتذارا  القومي  امرح  فرقة  مدير  إساعيل  يوسف 

امشاركة.
العرض امرحي “يوترن”  للمرح، مشاركة  الفني  البيت  أعلن  وقد 

بفعاليات امهرجان ، استنادا عى آراء لجنة النقاد .
الدم  التي تخلينا عنها، ولعنة  اإنسانية  “يوترن” تدور أحداثه حول 
أخاه  قابيل  قتل  عندما  اأوى،  الخطيئة  منذ  اإنسان  تطارد  التي 

هابيل.
وايلدر،  ثورنتون  لـ  بأعجوبة”  “نجونا  نص  عن  مأخوذ  “يوترن” 
درماتورج وأشعار سامح عثان، بطولة ريف خر الله، هايدى عبد 
الخالق، ريهام أبو بكر، سوزان مدحت، مشيل مياد، ريتا هاى، إسام 
الغريب،  محمود  ومابس  ديكور  نبيل،  نرمن  فهمى،  هشام  عى، 
باتريك، مكياج إسام  تأليف موسيقى صادق ربيع، أداء حرى عمرو 

عباس، جرافيك محمد يحيى، إخراج السعيد منى.

سمية أحمد

ساخرة  محاكاة  فيه  يقدم  الذي  الصغر،  محمد  إخراج  من  الهامية” 
محمد  الحسن  تأليف  من  النص  شكسبر،  لوليم  “هاملت”  لنص 
للنص  الدرامي  الخط  عى  وحافظ  لهاملت،  رؤية مرية  قدم  الذي 
فكرة  العرض  تناول  الشخصيات.  أساء  بتمصر  قام  بعدما  اأصي 
وهاملت  القرية،  عمدة  أصبح  املك  مر،  جنوب  ي  امنترة  الثأر 
أصبح »هّراس«، الذي ُقسم إى ثاث شخصيات وهم امردد وامنتقم 
وسيلة  أصبحت  امسموم  السيف  وبدل  لأحداث،  السلبي  وامتابع 
القتل هي »الشومة«. »السرة الهامية« بطولة محمد إبراهيم، رأفت 
بال  امقصود،  عبد  رامي  الله،  عبد  حسن  امري،  محمود  سعيد، 
عي، مصطفى السعيد، مها حمدي، محمود سليان، تأليف موسيقي 
محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدي، تعبر حري 

سمر وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغر.
الحرية وأحام  كارمن«  »آنا 

كارمن«  »آنا  امونودراما  عرض  يشارك  أيضا  الطليعة  مرح  ومن 
للفنانة ساء إبراهيم، وهو العرض الذي أثار حفيظة البعض بعد أن 
تم اختياره ضمن العروض اممثلة للبيت الفني للمرح ي امهرجان، 
ما دفع الفنان إساعيل مختار للتحدث عر بعض الوسائل اإعامي 
تابع  وأنه  العرض  حقوق  جميع  براء  قام  الفني  البيت  أن  ليؤكد 
الناقد أحمد خميس،  الفني للمرح. فيا قال  للبيت  إنتاجيا خالصا 
عن  ممثا  كارمن  عرض  اختيار  تم  إنه  امشاهدة،  لجان  أعضاء  أحد 
عروض امونودراما لتوافر الروط الفنية الجيدة له، كا أن الدورات 

عمدة  أصبح  وحتى  الشمعدان  أن رق  منذ  الفرة  جان خال هذه 
من  خالصا  تأليفا  ُيعد  الذي  امتخيل  النص  جاء  هنا  ومن  للمدينة؟ 

حيث مجريات اأحداث والشخصيات البائسة التي قابلت جان.
»كوميديا البؤساء«، بطولة رنا ساحة، محمود عزت، رامي الطمباري، 
مريم  خالد،  محمود  الزناي،  إيهاب  بدير،  كال  عمرو  عبده،  محمد 
زين،  زينا  ماهر،  مايا  رمضان،  حسن  محمد  النجار،  رانيا  البحراوي، 
عمرو  ديكور  الصاوي،  محمد  ألحان  ذكري،  يوسف  عمران،  أكرم 
اأرف، أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدي، أشعار أحمد 
حسن راؤول، مونتاج ومادة فيلمية محمد حجازي تصوير فوتوغرافيا 

مارتن آدم، تأليف وإخراج مروة رضوان.
هاملت وتمصر  الهامية”  “السرة 

فيا تشارك فرقة مرح الطليعة بالعرض الكوميدي الساخر “السرة 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

16 يوليه 2018العدد 568

12 متابعات]

الديكور أمن مرعي.
»رحلة ي أعاق البحار« بطولة فرقة أطفال بور سعيد امرحية 
الخياط، مروان معتز، سا  هايدي جاد، عمر طنطاوي، همسة 
جومانة  سيد،  أحمد  الخياط،  نسمة  سليان،  محمد  السيد، 
مريم  أسامة،  يوسف  الخياط،  بسمة  امغري،  يوسف  عاء، 
عام،  محمد  سعد،  جودي  مدحت،  جنى  رفيق،  محمود  سعد، 
جنى هاي، أحمد الخياط، وفنان الفرقة أحمد آدم. إعداد أحمد 
أحمد  ألحان  الرءوف،  عبد  محمد  أشعار  آدم،  أحمد  السان، 
مخرج  رجب،  وفاء  مابس  الدمياطي،  إسام  ديكور  العجمي، 

منفذ أحمد هشام، تأليف حمدي شيبة، وإخراج محمد عري.

مرح الطفل من أهم ما تقدمه الدولة من مرح الذي يجب 
ي  عليه  هو  ما  أكر  ودعمه  به  وااهتام  رعايتها  توليه  أن 
نجد  امطلوب، ذلك ي  بااهتام  فهو ا يحظى  اأخرة،  اآونة 
مر..  ي  وامرحية  الفنية  الحركة  يري  واعيا  جيا  ذلك  بعد 
وعن مشاركته بامهرجان القومي قال: هذا إنجاز عظيم أن يقام 
محور مرح الطفل، وكم أمنى أن يكون لدينا مهرجان قومي 
تابع:  عام.  كل  من  ثابت  موعد  ي  يقام  أيضا  الطفل  مرح 
اأول عى  امركز  عى  باملتقى  امشارك  امرحي  العرض  حصل 
مستوى الجمهورية العام اماي من لجنة التحكيم التي ضمت 
اأستاذ الدكتور سيد اإمام وامخرج أحمد عبد الجليل ومهندس 

دورته  ي  امري  للمرح  القومي  امهرجان  فعاليات  تنطلق 
الحادية عرة، التي تحمل اسم الكاتب الكبر “محمود دياب” 
الدكتور  برئاسة  امقبل  أغسطس   2 إى  يوليو   19 من  الفرة  ي 
للمهرجان  الرسمية  امسابقة  هامش  وعى  عطية،  حسن 
مثل  عروض   7 يضم  الذي  الطفل  ملتقى مرح  عروض  تقدم 
مروبول،  مرح  عى  مختلفة،  مرحية  ومواقع  محافظات 
ويبدأ تقديم العروض للجمهور ابتداء من 20 يوليو الحاي حتى 

نهاية امهرجان.
الزمن  و»رحلة  وايت«  »سنو  فهي  امشاركة  العروض  أما 
و»رحلة  امرجان«  بحر  ي  و»حنان  الفني،  البيت  من  الجميل« 
إنتاج  من  الحب«  و»لعبة  اأذكياء«  و»غابة  البحار«  أعاق  ي 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، و»صياد العفاريت« لفرقة كريشن 

للفنون باإسكندرية.
تدور  لأطفال،  القومي  امرح  إنتاج  من  “سنووايت”  عرض 
الشهرة،  السبعة«  واأقزام  وايت  »سنو  قصة  حول  أحداثها 
مصطفى  فهمي،  عايدة  امنعم،  عبد  مروة  بطولتها  ي  ويشارك 
حجاج، محمد سامة، باسم قناوي، عاء النقيب، هشام عادل، 
عبد  الشاي،  عبد  كريم  الجديدة  الوجوه  ومن  إبراهيم،  خالد 
فرح  والطفلة  منصور،  شاما  جمعة،  الله  عبد  محمد،  الحميد 
حازم  ديكور  دنيا،  حسن  ألحان  الشيباي،  خالد  أشعار  شادي. 
استعراضات مصطفى حجاج،  الشيخ،  إمان  ديكور  تنفيذ  شبل، 
نحت  أعال  عجمي،  نعيمة  مابس  الريف،  بكر  أبو  إضاءة 

يحيى صبيح، ماسكات مجدي ونس وإخراج محسن رزق.
ثقافة أسوان، من  امرجان« فهو لفرع  أما عرض »حنان ي بحر 
العرض حكاية عن اأمانة  الذي قال: يقدم  إخراج عمرو حمزة 
ويسعى  مملكته  سكان  بن  تتفى  أن  املوك  أحد  يخى  التي 
وتعيد  يحكمهم،  أن  ليستطيع  بينهم  فقط  الر  ينتر  أن  إى 
من  امملكة  وتتخلص  النهاية  ي  وتنتر  لتكسب  اأمانة  حنان 
املك الرير ليهنأوا بحياة كرمة. أضاف: سعيد كثرا بامشاركة 
هذا  ومنيت  القومي،  بامهرجان  الطفل  مرح  ملتقى  ضمن 
بكل مكان  للطفل  يقدم مرحا  أن  كثرا  قبل، وأمنى  كثرا من 
للمهرجان  موازيا  ذاته  الطفل  مرح  مهرجان  يقام  وأن  مر 
بامهرجان  رسمية  مسابقة  هناك  تكون  أن  آمل  كا  القومي 
ي  »حنان  اأطفال.  عروض  تتضمن  امري  للمرح  القومي 
أداء صوي: حسام كابو، محمد عاطف، مصطفى  بحر امرجان« 
كامل،  وفاء  ثابت،  أحمد  حمزة،  عمرو  بسطا،  إسام  إبراهيم، 
حنن  فرح،  محمود  حري:  وأداء  صاح،  نادية  هاشم،  نعمة 
حسن، محمد حسن، نر أحمد، إساعيل عارة، محمد موى، 
الدين  إراء، شمس  آاء،  ناني،  شهد،  شياء، حسناء، ساح، 
قصة محمود  دمرداش،  نور  أسامة،  أدهم،  محمد حمزة، شهد، 
العزيز،  عبد  حسام  أشعار  حجاج،  سعيد  دراماتورج  ثابت، 
موريس،  رأفت  وألحان  موسيقى  امنصوري،  أسامة  ديكور 
يحيى،  محمود  استعراضات  مرزوق،  فتحي  ومسكات  عرائس 

مخرج منفذ محمود فرح.
البحار«  أعاق  ي  »رحلة  بعرض  بورسعيد  ثقافة  قر  ويشارك 
الذي قال مخرجه محمد عري: إن تجاري مرح الطفل التي 
غرها  عن  لقلبي  قربا  اأكر  هي  الجاهرية  بالثقافة  أقدمها 
الكثر من  التجارب امرحية اأخرى، وقد قدمت من قبل  من 
الجمهور  إعجاب  من  الكثر  اقت  التي  الطفل  مرح  تجارب 
بالعرض. أضاف محمد عري: يعد  امشاركة  واستمتاع اأطفال 

للطفل عروض   7
القومي المهرجان  في  الرسمية  المسابقة  هامش  على  تشارك 
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تأليف وأشعار: يحيى زكريا، ألحان: كريم عرفة، ديكور: محمد 
أمنية  د.  إراف  تحت  جميلة  فنون  كلية  طلبة  عرائس:  سعد، 
إراف  عرائس  اللطيف،  عبد  سامية  اأتيلية:  إراف  يحيى، 
الطوبجي،  محمود  عرائس:  نحت  شاكر،  ناجي  د.  تصميات: 

مخرج منفذ ساي جال، فكرة وإخراج: محمد نور.
للفنون  كريشن  لفرقة  العفاريت«  »صياد  عرض  يشارك  وأخرا 
للكاتب  الفكرة مستوحاة من نص “حلم فصيح”  باإسكندرية، 

نار العزي، تأليف وإخراج جال ياقوت.
مثيل: محمد فاروق، إسام صاح، محمد بريقع، نورهان رمزي، 

أحمد السعيد.
حسن،  سعيد  آدم  حليم،  مصطفى  أحمد  لأطفال:  ومشاركة 
أمجد ماجد، عزمي، أنجيلينا هاي مشيل، أندرو إبراهيم كال، 
عبد  يار  بال  العال،  عبد  حادة  بال  السيد،  السيد  بسملة 
جنا  الفضل،  أبو  الكريم  عبد  جادا  سعد،  أحمد  تاليا  الفتاح، 
جنى  جنى أرف سمر،  إبراهيم حسنن،  جنى  محمد،  ريف 
السيد السيد، جودانة طاهر شهود، جودي حسام النجار، جودي 
محمد أبو زيد، جومانة أحمد سعيد، جومانة جال فهمي، حا 
محمد عامر، رماز طاهر شهود، زياد محمد حسن، زين محمد 
إبراهيم  حسن، سابينا سامح مجدي، سعيد محمد سعيد، سا 
السيد، سيلينا سامح مجدي، شادي ماجد عزمي، ريف محمد 
شكري، شهد محمد السيد، عمرو مصطفى جال الدين، فروز 
يار عبد السيد، فرونيكا مياد نسيم، كريم حادة عبد العال، 
مار لؤي اأحمر، مايا هشام عبده، محمد عبد امنعم امليجي، 
ماجد  مريم  القادر،  عبد  بكر  أبو  مريم  أحمد،  ماجد  محمد 
أحمد، مصطفى محمد صديق، ملك عمرو حامد، مونيكا مياد 
نسيم، نور سعيد حسن، نور محمد أحمد، نوراي طاهر شهود، 
نورجي عاد عبد النبي، هنا إبراهيم السيد، هناء سام حسن، 
وتن أحمد حسن، يار محمد محمود، يوسف إبراهيم حسنن، 

يوسف أحمد سعد.
اأغاي  وتوزيع  ألحان  مخيمر،  محمد  أشعار  العفاريت:  صياد 
وائل عاطف صاح، غناء دور الجد الفنان الراحل عاطف صاح، 
غناء فردي يرا عاطف صاح، ريف يار، محمد يار، ديكور 

محمود سامي، تصميم مابس منة أبو الفتوح.
إبراهيم  استعراضات  محمد  هبة  البشر،  آمال  امابس  تنفيذ 
سمر،  سامر  ميديا  مجدي،،  معتز  موسيقي  إعداد  حسن، 
مساعدو اإخراج آية نور، أحمد ردينة، ندى عبد العظيم، هبة 
عابد، رفعت عبد العليم، مخرج منفذ أحمد أبو دوح، إبراهيم 

حسن.
فيها  يشارك  للثقافة  اأعى  بامجلس  فكرية  ندوة  املتقى  يقيم 

د. نبيلة حسن ود. محمد أبو الخر وغرها.

همت مصطفى

وتوجهه  بخصوصيته  الطفل  مرح  وكذا  وألوانه  أشكاله  بكل 
أمنى  كا  وتربويا،  وجاليا  تثقيفيا  هامة  عمرية  لريحة 
من  امنتجة  العروض  عدد  وزيادة  الطفل  أكر مرح  ااهتام 
خال هيئات الدولة الحكومية امختلفة، حيث إن بناء امجتمع 
وتطوره يأي ببناء اأطفال وااهتام بهم والفن وحده قادر عى 

الوصول لقلب وعقل اأطفال. 
يوسف  سمر،  أحمد  فجل،  مصطفى  مثيل  اأذكياء«  »غابة 
محمد  النميي،  بسمة  فيصل،  أدهم  نافع،  الله  عبد  رجب، 
محمود  الشعراوي،  كريم  الصعيدي،  عي  محمد،  آية  أرف، 
عبد  محمد  تأليف  قنديل،  رزق  الفنان  مع  بااشراك  خليل، 
ألحان  رامي،  استعراضات  البحاري،  أحمد  ديكور  نوح،  السميع 
وإخراج  إعداد  الشافعي،  أحمد  إضاءة:  الريف جوهر،  حسام 

أرف فجل.
يشارك  الثقاي،  الدلتا  رق  إقليم  دمياط،  ثقافة  فرع  ومن 
فودة،  توفيق  ألحان  بيصار،  أسعد  تأليف  الحب«  »لعبة  عرض 
الله رجال، مابس  موسيقى توفيق فودة، توزيع موسيقي عبد 
إعداد وإخرج  السيد، دراما حركية: أحمد شطا،  فادي  وديكور: 

عبد الله أبو النر.
الجميل«  الزمن  »رحلة  بعرض  يشارك  للعرائس  القاهرة  مرح 
الذي يدور حول رحلة يقوم بها اأطفال للعر الفرعوي، وهو 

إقليم غرب ووسط  الغربية،  ثقافة  ثقافة طنطا فرع  ومن قر 
مخرجه  قال  الذي  اأذكياء«  »غابة  عرض  يشارك  الثقاي،  الدلتا 
أرف فجل: هذا العرض ا يلقى الضوء فقط عى ثقافة السام، 
الدليل  يقدم  وإما  فحسب،  بحتميتها  اإمان  لقيمة  يرسخ  وا 
الواضح عى أنها أساس أي تعايش بن أفراد ومجتمعات ودول 
العام بأره وأن البديل الوحيد عنها هو الضياع امؤكد. أضاف: 
القرآن  الحيوان ي  أو  الطر  الحكمة كثرا عى عام  اتكأت  وكا 
فإن  وأمثاله،  قصصه  ونره،  شعره  الشعبي  واموروث  الكريم 
حكمة هذا العرض امرحي اقتضت مزجا بن عام الغابة وعام 
العرض  وتضمن  العنف،  ي  عليه  يتفوق  ما  كثرا  الذي  البر 
سهل  بأسلوب  التاريخية  وامواقف  امعلومات  من  وافرا  عددا 
ليستفيدوا  اأطفال  ووجدان  عقول  يناسب  ما  مهذبة  ودعابة 
يشارك  أن  مرحي  مبدع  أي  كبر  رف  تابع:  قيمة.  له  شيئا 
ي امهرجان القومي للمرح امري، حيث تعد امشاركة جائزة 
التي أشارك فيها  امرة اأوى  ذاتها، وهذه ليست  ورفا ي حد 
بامهرجان القومي حيث شاركت من قبل مرتن بعروض مرح 
السابقة،  بالدورات  امهرجان  فعاليات  هامش  عى  الشارع 
وأمنى أن تشمل امسابقة الخاصة بامهرجان القومي عى محور 
تسابق خاص مرح الشارع، ومرح الطفل بشكل دائم، وذلك 
الشارع  مرح  مثل  وامستحدثة  امرحية  اأشكال  لهذه  دعا 

بمسابقة رسمية  يحلمون  الطفل  مخرجو 
لعروضهم
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أعلى  المسرحية طموحهم  الحركة  القائمون على 
أفضل مما يقدم والقادم 

مخرجا  باعتبارك  رؤيتك  عن  حدثي  البداية  في   -  
الدولة؟ لمسرح  الثقافية  للهوية  مسرحيا 

إى  بالطبع  باإضافة  امرحين،  بيت  هو  للمرح  الفني  البيت 
امرح امستقل والثقافة الجاهرية وامرح الجامعي وكل اأطياف 
للتوعوية  يكون  اأكر  فالتوجه  وبالتاي  امرحية،  الحركة  تري  التي 
الفني مجموعة مسارح  بالبيت  التنوع امرحي، فلدينا  والتنوير عر 
لكبار  الكبرة  العروض  بتقديم  معني  وهو  القومي«  »امرح  منها 
التي  الحديث  امرح  وفرقة  السام«  و»مرح  امرحين،  كتابنا 
ولدينا  امعارة،  للعروض  مواكبة  عروضه  تكون  أن  امفرض  من 
»مرح الطليعة« الذي يقوم عمله عى التجريب ي العمل امرحي، 
القومي  و»امرح  العرائس«  »مرح  مسارح  وجود  إى  باإضافة 
ثم  وأفكارهم،  الشباب  بقضايا  امعني  الشباب”  و”مرح  لأطفال«، 
الوافد  ولدينا  امري،  امؤلف  بتقديم  امعنية  وفرقته  الغد«  »مرح 
الجديد عى البيت الفني للمرح وهو فرقة الشمس امعنية بتقديم 
ي  الفنانن  مع  ودمجهم  الخاصة  القدرات  بذوي  الخاصة  اأعال 
فلدينا  وبالتاي  التشكيي،  الفن  ورش  لهم  ونقدم  امرحية  العروض 

تنوع فني ي حركة امرح.
البيت  يعمل  الذي  الجديد  التوجه  هو  وما   -  

يردد  وداما  وتراجعه«  امري  امرح  »أزمة  مقولة  تردد  ما  داما 
موجود  فامنتج  ليس صحيحا  وهو  الدولة،  أزمة مرح  عن  التساؤل 
بوزارة  سواء  السنة  مدار  عى  تنتج  عروض  ولدينا  موجودة  واأرقام 
 3 من  يقرب  فيا  العروض  من  كبر  كم  وهناك  خارجها،  أو  الثقافة 
ي  للمرح  الفني  بالبيت  وعروضنا  تقدم،  مرحي  عرض  آاف 
مليون،  الربع  تخطى  جاهر  وعدد  عالية  إيرادات  تحققق  تصاعد، 
القاهرة،  خارج  عروض  أو  امجانية  العروض  فيه  محسوبا  وليس 
بأن هناك طموحا أعى لدى  إليها  النظر  اأزمة مكن  وبالتاي ففكرة 
امرحين والجمهور، ولكن ليس هناك أزمة، ومطلوب أن ننطلق أكر 
من ذلك، وبالتاي نحتاج إى دور عرض أكر وميزانيات أكر وتسهيات 
ي خروج العروض للمحافظات ونحتاج إى تسهيات ي تعين الشباب 
البعض. هناك لغط ي رصد  يردد  أزمة كا  ليس ي  الجديد، امرح 

لتحقيقه؟ للمسرح  الفي 
لدينا منحى جديد بتوجيه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 
بخروج عروض مرحية خارج القاهرة، وهو ما تم بالفعل مثل عرض 
مرح  ي  اأخرى  العروض  وبعض  تكليف«  و»أمر  ترابك”  “عاشقن 
امحرومة  الجاهرية  التجمعات  أماكن  ي  نقدمها  التي  امواجهة 
القاهرة،  خارج  عرض  ليلة   70 نحو  قدمنا  وقد  الكبرة،  العروض  من 
عرض  ليلة   108 نحو  قدم  الذي  البلد«  »واد  عرض  إى  باإضافة 
تشهد  التي  وفرقتها  اإسكندرية  عروض  إى  باإضافة  بامحافظات، 
نهضة مرحية كبرة وسوف تقدم مجموعة من اأعال امهمة خال 

الفرة القادمة.
ظال  في  الدولة  مسرح  مستقبل  ترى  كيف   -  

المسرحية؟ الساحة  على  التنافس 

مختار: إسماعيل  للمسرح  الفي  البيت  رئيس 

للمحرفن..  بيت  للمسرح«  »الفي 
متنوعة الثقافية  المسرحية  وهويتنا 

البيت  رئيس  مختار،  إسماعيل  المخرج  كشف 
الفي للمسرح، عن الكثر من الجوانب والقضايا 
مصر،  في  المسرحية  الحركة  بها  تمر  الي 
بيت  هو  للمسرح  الفي  البيت  أن  على  مؤكدا 
الشباب،  والمبدعن  والمسرحين  للمحرفن 
العام  المسرحي  الموسم  خال  تحقق  ما  وأن 
 60 نحو  تقديم  تم  حيث  جيد،  شيء  الحالي 
عرضا مسرحيا حققت إيرادات عالية وصلت إلى 
تخطى  جماهر  وعدد  جنيه،  ماين   6 نحو 
عروض  تقديم  تم  أنه  إلى  مشرا  مليون،  الربع 

عرض. ليلة   2000 تخطت  المحافظات  في 
لـ»مسرحنا«  حواره  في  مختار  وطالب 
اإدارية  القيود  من  المسرحي  المنتج  بتحرير 
كبرا  طموحا  لديه  أن  إلى  مشرا  والقانونية، 
ا  أنه  بالله  مختار  وأقسم  المسرحية،  للحركة 
أي  يأِته  ولم  منعت  مسرحية  تجربة  توجد 
مسرحي،  عمل  أي  وقف  أو  لمنع  تليفون 
الفنية  اللجنة  من  اعتماده  تم  عمل  يوجد  وا 
للمسرح ا  الفي  البيت  وتم تجاهله، مؤكدا أن 

المبدعن. خال  من  سوى  يعمل 
حوار: محمد خضر
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الواقع وما يحدث اآن جيد ويدل عى أن القادم أفضل.
أزمة  وجود  يردد  من  إرجاع  تفسر  بماذا   -  
عروضكم  على  الجماهري  اإقبال  قلة  إلى 

المسرحية؟
امرحية، وخصوصا  الحركة  لنشاط  جيد  متابع  غر  اإعام  يكون  قد 
العشق  »قواعد  عرض  مثل  كبر  بشكل  ميزت  عروضا  لدينا  أن 
 3 ي  إيرادات  وحقق  عرض  ليلة  الـ180  فوق  قدم  الذي  اأربعون« 
ألف   35 من  أكر  الذي شاهده  وايت«  »سنوا  وكذلك عرض  مواسم، 
»يوم  عرض  ولدينا  للمحاسبات،  امركزي  الجهاز  أرقام  هذه  متفرج، 
الهامية«  الغناء« نحو 220 ليلة عرض، كذلك عرض »السرة  أن قتل 
وكذلك تحقق عروض القاعات إيرادات وعدد متفرجن ورواجا كبرا، 
جيد،  يء  وهذا  الشباب  هم  حاليا  الرئيي  متفرجنا  أن  وخصوصا 
مواقع  عى  للعروض  الازمة  الدعاية  بعمل  الشباب  يقوم  حيث 
التواصل ااجتاعي، وكان لدينا ذكاء ي عمل الدعاية الازمة لعروض 
البيت الفني للمرح عى مواقع التواصل ااجتاعي كإعان مدفوع 
اأجر، والشباب يستطيع أن يستخدم هذه الوسيلة بسهولة، كا بدأنا 
ي عمل إعانات محطات مرو اأنفاق، وبالتاي بدأنا نحقق مردودا 

طيبا.
يمنع  أخرى  جهات  من  تدخل  هناك  هل   -  

الدولة؟ مسارح  خشبة  على  التقديم  من  عروضا 
أنني  بالله  وأقسم  منعت،  مرحية  تجربة  توجد  ا  أنه  بالله  أقسم 
أو وقف عمل مرحي يقدم عى خشبة  تليفون منع  م أستقبل أي 
تجاهله،  وتم  الفنية  اللجنة  اعتاده من  تم  يوجد عمل  امرح، وا 
لدينا  وليس  وتكلفته،  العرض  مخرج  ورؤية  تقدير  حسب  والكل 
ا  للمرح  الفني  والبيت  مبدعن،  مشكلة  امشكلة  ولكن  مشكلة 

يعمل سوى بامبدعن.
ومدى  الحالي،  المسرحي  الموسم  تقيم  كيف   -  

عنه؟ رضاك 
والوقوف  جيدا  عليها  اإنفاق  وتم  جيدة،  قدمت  التي  العروض  كل 
بالدولة  واماي  اإداري  بالجهاز  تتعلق  معوقات  وجود  رغم  بجوارها 
وتأخر رواتب العاملن وإجراءات إنهاء التصاريح، واميزانية ا تكفي 
امتاح  وفق  ُقدم  عا  راٍض  ولكنني  للجميع،  مري  بشكل  لإنفاق 

ونحتاج ونطمح إى امزيد.

وبيع منتجنا امرحي، وجلب رعاة وإعانات.

المستقبلية  المسرحية  خطتك  عن  وماذا   -  
الجديد؟ المسرحي  للموسم 

هناك توجه هذا العام يحمل أكر من شق، منه الخروج من القاهرة 

واإسكندرية إى امحافظات، ونستكمل ما قدمناه من عروض هناك، 

مستمر  تعاون  ي  أننا  إى  باإضافة  عرض،  ليلة   140 إى  وصلنا  وقد 

أكر  وتعاونا  عواض،  أحمد  الدكتور  برئاسة  الثقافة  قصور  هيئة  مع 

امقابل  ي  الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  بتوجيهات 

بدأنا ي بلورة فكرة الورش امرحية ي امسارح لتدريب الشباب، ي 

للعرائس وسوف  القاهرة  الطليعة، ومرح  القومي لأطفال ومرح 

أجانب  خراء  لدينا  سيكون  حيث  القادمة  الفرة  كبرة  نقلة  نشهد 

وسوف  اإخراج،  وي  العرائس  تصنيع  وي  التحريك  ي  القادم  العام 

ليلة وليلة، ونحاول أن يكون  ألف  يعملون عى تيات مرحية من 

هناك منحى جديد للمرح اموسيقي، فنحن نحتاج إى إعادة منتجنا 

اموسيقي بشكل أفضل.

وما  للمسرح  القومي  المهرجان  عن  حدثنا   -  
وائحته؟ العام  هذا  دورته  تحمله 

التي  العروض  اختيار  تم  وقد  للمرح  القومي  للمهرجان  نستعد 

سوف تشارك ي مسابقة امهرجان، وكذا اختيار امكرمن من القامات 

للعمل  عدنا  وقد  وديكور،  وإخراج  ممثلن  بن  ما  وامرحية  الفنية 

أكر من خال مشاركة  القدمة إعطاء مرونة  بامهرجان وفق ائحته 

السابقة،  الفرة  خال  رقم  أعى  وهو  بامهرجان،  مرحيا  عرضا   37

التنمية  وصندوق  الجاهرية  والثقافة  للمرح  الفني  البيت  مثل 

العليا  اللجنة  حددت  ما  وفق  وامستقل  الجامعي  وامرح  الثقافية 

بن  ما  يجمع  القومي  امهرجان  والرياضة،  الشباب  وكذلك  للمهرجان 

أكون  للمرح  الفني  البيت  كرئيس  وأنا  امرحي،  العمل  أطياف 

الجامعة ونشجعهم  امستقلن وشباب  أعال  أرى  عندما  سعيدا جدا 

الثاي  امركز  جوائز  عادت  كا  ومتميزون،  مبدعون  أنهم  ونقدمهم 

العام  عن  اميزانية  زيادة  وتم  وامبدعن،  الشباب  لتشجيع  والصاعد 

السابق.

سوف  الي  العروض  اختيار  تم  أساس  أي  على   -  
الفي؟ البيت  إنتاج  من  المهرجان  خال  تقدم 

واختاروا  وصحفين  نقاد  من  كبار  أساتذة  قبل  من  لجنة  تشكيل  تم 

امشاركة  عى  واأجدر  اأقدر  أنها  رأوا  العروض  من  مجموعة 

وامنافسة، علا بأن كل عروض البيت الفني للمرح قيمة ومبدعة.

للصناعات  قابضة  ركة  بإنشاء  الثقافة  وزيرة  قرار  ترى  كيف   -  

الثقافية والسينا، وانعكاسه عى امنتج امرحي؟

وخصوصا  عموما  الثقافية  للحركة  كبرة  نقلة  الركة  هذه  أن  أرى 

قيمة  له  أوغناي  سيناي  أو  مرحي  سواء  الفني  للمنتج  بالنسبة 

ي  نهضة  مع  نهملها،  ما  داما  مضافة  اقتصادية  قيمة  وهناك  ثقافية، 

زيادة  أو  الثقافية  الرسالة  ي  التقصر  دون  يقدم  الذي  الفني  امنتج 

نقلة  وامرحية  الثقافية  الحركة  الركة  تنقل  وسوف  التذكرة،  سعر 

تعظيم  يتم  وسوف  السوق  ي  مردود  له  منتجا  وتقدم  جدا  كبرة 

وزارة  قطاعات  كل  مع  وامشاركة  التعاون  خال  من  الثقاي  امنتج 

الثقافة.

اإخراج؟ عن  اإداري  العمل  شغلك  هل   -  
وأجد  فقط،  كمنتج  إا  بامرح  أعمل  أا  نفي  عى  عهدا  أخذت 

وأنتج  الشباب  امبدعن  أعال  أرى  أن  ي  ورف  ذلك،  ي  متعة 

مجموعة كبرة من خال رئاستي للبيت الفني للمرح، وسوف يأي 

يوم أعود فيه للكتابة ولإخراج إن شاء الله.

المسرحي؟ الموسم  إيرادات  عن  وماذا 
تصل  بزيادة  جنيه،  ماين   6 نحو  إى  العام  هذا  باإيرادات  وصلنا 
إا  أكر  وإيرادات  رواج  يحدث  ولن  السابق،  العام  عن   20% إى 
الفني  البيت  رئاسة  توليت  أن  منذ  بها  أنادي  التي  بالتوجهات 
اإدارية  القيود  من  امرحي  امنتج  بتحرير  تهتم  التي  للمرح، 
والقانونية، فا بد من جلب رعاة ومعلنن، ويتم طرح إعانات داخل 
اإنتاج  ي  ضخها  مكن  مبالغ  جلب  مكن  بحيث  وحولها  امسارح 
التلفزيونية  للقنوات  وبيعها  العروض  تصوير  إى  باإضافة  امرحي، 

وعمل إعانات ي الصحف.
على  كبر  بشكل  الجمهور  إقبال  تفسر  كيف   -  

الدولة؟ مسرح 
مسارحنا  أن  بسبب  نأمله  الذي  بالعدد  ليس  ولكن  جمهور  لدينا 
التكدس  أماكن  عن  امسافة  يبعد  ما  البلد،  وسط  ي  متمركزة 
كل  للمرح  الفني  للبيت  مسارح  إنشاء  يتطلب  ما  وهو  السكاي، 
عام ي مناطق متعددة، ونحن ننيء اآن مرح مر بشارع عاد 

الدين، كا أننا نحتاج إى تقديم عروضنا بالتلفزيون.
الفي  البيت  إنتاج  لتسويق  الجديدة  أفكارك  ما   -  

الجمهور؟ من  أكر  عدد  إلى  تصل  كي  للمسرح 
امنتج  لتسويق  متخصصة  ركة  هناك  يكون  أن  البداية  من  فكري 
وقانونية،  متكاملة  منظومة  وفق  يتم  أن  يتطلب  الذي  امرحي 
متكاملة  خطة  إى  يحتاج  امرحية  العروض  وبيع  التسويق  موضوع 
حل  وهناك  اإلكروي،،  البيع  فكرة  إى  باإضافة  امرحية،  لأعال 
لتسويق  متكاملة  منظومة  وفق  للعمل  الوزارة  ي  اآن  يدرس  قانوي 

العمل  أطياف  القومي يجمع  المهرجان 
المسرحي

الثقافية  للصناعات  القابضة 
الثقافية..  للحركة  نقلة 
الثقافي للمنتج  وتعظيم 
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الثانية  والنظرة  امشاهد،  الجمهور  عى  الفعاليات  هذه  تأثر 
الفعالية  انتهاء  بعد  امرحية  الحركة  عى  امهرجان  تأثر  هي 
اماي  العام  ي  بدأنا  اأول  الشق  يخص  وفيا  امهرجان،  أو 
به  ُكلف  القومي،  امهرجان  لجمهور  يومي  رأي  استطاع  بعمل 
امركز القومي للبحوث ااجتاعية واستهدف عينة ثابتة من كل 
للكشف  امهرجان  عروض  عليها  تقام  التي  امسارح  من  مرح 
والفعاليات  امهرجانات  تلعب  كذلك  بامرح،  عاقتها  عن 
الفنية وامرحية بوجه خاص دورا كبرا ي إتاحة فرصة التواصل 
فرق  تشاهد  كأن  البعض  وبعضهم  الفنانن  بن  وااحتكاك 
الثقافية  وفرق  الفني،  البيت  عروض  امستقلة  والفرق  الجامعة 
اأقاليم  فرق  تشاهد  أن  أو  بالطبع،  والعكس  الجاهرية، 
اأخرى،  امختلفة  وامؤسسات  بالعاصمة  تقدم  التي  العروض 
بن  امتبادل  والتأثر  الفني  الحراك  من  نوعا  يشكل  ما  وهو 

محمود  الراحل  الكاتب  اسم  اختيار  تم  لماذا   
الدورة؟ لهذه  دياب 

بالهوية  اهتموا  الذين  امرحين  الكتاب  أهم  من  واحد  أنه   
اأشكال  ي  امري  امرح  وبتجذير  كتاباتهم،  ي  امرية 
لياي  الذي قدم فيه مرحيتن مهمتن،  السامر  اممرحة، مثل 
كتاب  أهم  من  واحدا  لكونه  وباإضافة  والهافيت،  الحصاد 
بامستقبل،  تنبؤية  نظرة  له  كانت  فقد  والسبعينات،  الستينات 
والرأسالية  اإقطاع  بعودة  فيها  تنبأ  التي  الكهف(  )أهل  مثل 

للمجتمع امري مرة أخرى.

والفنية  الثقافية  الفعاليات  تأثر  ترى  كيف   
خاص؟ بوجه  للمسرح  والقومي  عام  بشكل 

اإجابة عى هذا السؤال لها نظرتان: النظرة اأوى تتعلق مدى 

الرسمية  المسابقة  يتنافسون داخل  37 عرضا 

للجامعات المستقلة و6  للفرق  7 عروض  بينهم 

حوار

المسرح  لبانوراما  دقيق  علمي  لرصد  نحتاج 
الفرق بن  المتبادلة  والتأثرات  المصري 

عطية: حسن  د.  المصري  للمسرح  القومي  المهرجان  رئيس 

حسن  الدكتور  اأستاذ  الناقد 
الدراما  نظريات  أستاذ  عطية 
الفنون،  بأكاديمية  والنقد 
فلسفة  دكتوراه  على  حاصل 
»المنهجية  عن  الفنون 
النقد«  في  السوسيولوجية 
جامعة  واآداب  الفلسفة  كلية 
إسبانيا.  مدريد،  اأوتونوما، 
المناصب  من  الكثر  تولى 
للمعهد  عميدا  منها:  اإدارية 
المسرحية،  للفنون  العالي 
للفنون  العالي  للمعهد  وعميدا 
للجمعية  ورئيسا  الشعبية، 
ورئيسا  المسرح،  لنقاد  العربية 
المصرين. السينما  نقاد  لجمعية 

رئيسا  بصفته  معه  التقينا 
للمسرح  القومي  للمهرجان 
الي  الـ11  دورته  في  المصري 
المصري  الكاتب  اسم  تحمل 
وطرحنا  دياب،  محمود  الراحل 
هذه  حول  اأسئلة  بعض  عليه 
المهرجانات  ودور  الدورة، 
وأثرها. الثقافية  والفعاليات 

حوار: عاد علواي

الطفل يشارك أول مرة مسرح 
بسبعة عروض المهرجان   في 
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من 15 مايو 2017 إى 15 مايو 2018.

ضمن  المطروحة  الفكرية  المحاور  أبرز  ما   
المهرجان  ينظمه  الذي  الفكري  الملتقى 

الدورة؟ هذه  في  فعالياته  ضمن 
أحمد  أ.  يديره  فعالياته  ضمن  فكريا  ملتقى  امهرجان  ينظم 
اأول  امحور  أساسية:  محاور  أربعة  له  خصص  وقد  هاشم 
وامحور  الجديدة،  الكتابات  الثاي  وامحور  الطفل،  مرح 
الذي تحمل اسمه دورة  الراحل محمود دياب  الثالث عن اسم 
هذه  ضيف  السوداي،  امرح  حول  الرابع  وامحور  العام،  هذا 

الدورة.

التمثيل  نظرك  وجهة  من  أهم  أيهما   
الجهات  لجميع  المهرجان  داخل  القومي 
الفنية  الجودة  أم  المسرح  بإنتاج  المعنية 

إنتاجها؟ جهات  عن  النظر  بغض  للعروض 
 بالنسبة ي أرى أن الجودة والتميز ها اأهم لكن إن كانا ها 
تقديم  عدم  إى  النهاية  ي  ذلك  سيؤدي  بالطبع  الوحيد  امعيار 
يتيح  القومي  فامهرجان  لذلك  امري،  للمرح  كامله  بانوراما 
الفرصة للتمثيل النسبي للمرح امري كمحاولة لرؤية عروض 
والثقافة  وامستقلن  الحرة  والفرق  والجامعات  الجمعيات 
الوقت  امتميز ي كل منها، وي  الجاهرية، ونقوم عى اختيار 
»مهرجان«  أنه  بالطبع  والتميز  الجودة  فكرة  إى  ميل  نفسه 
أجل  من  امهرجان  تدخل  فرقة  وكل  للعروض  معرضا  وليس 

التسابق والفوز وليس من أجل تقديم عرضها فقط.

هو  ومن  للمهرجان  الدعاية  تتم  كيف   
المستهدف؟ الجمهور 

عى  نحرص  الذي  العام،  الجمهور  هو  امستهدف  الجمهور   
التقليدية  الرائح  إى  مضاف  أو  مغاير  جمهور  أقصد  وجوده، 
التواصل  مواقع  عر  للمهرجان  الدعاية  وتتم  نشاهدها،  التي 
أو  امطبوعة  امختلفة  الصحف  مجموعة  وعر  ااجتاعي 

اموقعية، باإضافة إى افتات ي الشوارع.

إدارة  في  تواجهك  الي  المعوقات  هي  ما   
المهرجان؟

امهرجان أن ذلك هو  انتهاء  امعوقات بعد   دعنا نتحدث عن 
أو  التقنية  أو  اإدارية  امعوقات  إزالة  إمكانية  لنا  سيكشف  ما 

امادية.

العام؟ هذا  المهرجان  مزانية  تصل  كم   
ألف  و300  مليون  امهرجان  ميزانية  كانت  اماي  العام  ي   
جنيه، فطلبنا دعا من الوزارة هذا العام فارتفعت اميزانية إى 

مليون و550 ألف جنيه.

دورته  في  للمهرجان  وطموحاتك  أمنياتك   
عام؟ بوجه  المصري  وللمسرح  القادمة 

وللحركة  نأملها  التي  أهدافه  يحقق  وأن  امهرجان  نجاح  أمنى   
بالجوائز  فليس  بإبداعاتها،  حقيقيا  اهتاما  تهتم  أن  امرحية 
وحدها يتقدم امرح، أنه ي النهاية لجان امشاهدة والتحكيم 
امعرفة  نقص  نتيجة  تختلف  أو  تتفق  قد  نظر  وجهات  متلك 
امرحية، أو معنى أدق امعرفة الراكمية، فأي تطور ي الحياة 
بد  ا  وإما  اأجيال،  بن  امعرفية  القطيعة  عر  يتم  ا  الثقافية 
التواصل والتحاور وااختاف ي ظل رؤية كاملة أننا نصنع  من 

مرحا مريا.

تكون  أن  منها:  معاير  لعدة  وفقا  اللجنة  هذه  تشكيل  تم 
العنار امختارة غر منخرطة ي العمل التنفيذي داخل الحركة 
اموجودة،  للعنار  تضاف  جديدة  أساء  تكون  وأن  امرحية، 
بالدراسة  مصقلة  دقيقة  معرفة  بامرح  معرفتها  إى  باإضافة 

اأكادمية.

وفقا  كونت  الي  اللجنة  هذه  أسماء  أبرز  ما   
المعاير؟ لهذه 

مدحت  د.  باختيار  امعاير  لهذه  وفقا  اللجنة  هذه  تشكيل  تم 
العاي للفنون  التمثيل واإخراج بامعهد  الكاشف اأستاذ بقسم 
مياء  د.  حسن،  الرازق  عبد  الناقد  من  كل  وعضوية  امرحية، 

أنور، والفنانة وفاء الحكيم، والناقدة مروة الجباي.

اللجنة؟ اختارته  مسرحيا  عرضا  كم   
من  عروض   6 امستقلة،  الفرق  من  عروض   7 اللجنة  اختارت   

الجامعة، وعرضا من بنك مر.

النقدي  المقال  مسابقة  من  الهدف  ما   
الماضي؟ العام  من  المستحدثة 

الناقد،  بوجود  إا  فعالية  ذي  غر  امرحي  العرض  أن  أرى   
تخضع  وهي  اماي  العام  امسابقة  هذه  استحدثنا  وبالتاي 
الفرة  الناقد مقاا نر له ي  لنفس روط امهرجان بأن يقدم 

تجعل  التي  الفنية  الغرة  يستثر  كا  البعض،  بعضها  العروض 
فني  إنجاز  يحققه من  ما  يدرك مدى  اأقاليم  الفنان خاصة ي 

حقيقي بالقياس إى ما يقدمه.
أجل  من  دقيق  علمي  لرصد  تحتاج  فهي  الثانية  النظرة  أما 
للمرح  بانورامية  يقدم صورة  الذي  التجمع  الكشف عن هذا 
الواقع  ي  تأثرها  ومدى  الفرق  بن  امتبادلة  والتأثرات  امري 

امرحي بأكمله.

المباشرة الرأي  استطاعات   

علمي؟  بشكل  اأثر  هذا  قياس  يمكن  كيف   
الفعاليات  بهذه  الوصول  يمكن  وكيف 

نتائج؟ أفضل  لتحقيق 
امبارة،  الرأي  استطاعات  طريق  عن  اأثر  هذا  قياس  مكن 
بن  التبادل  تحقيق  منها  ذلك  لتحقيق  كثرة  طرق  وهناك 
امثال  سبيل  عى  الجامعي  امرح  معنى  امختلفة  العروض 
ي  كان  فإذا  واحدة،  ليلة  تعرض  لكنها  جيدة،  عروضا  يقدم 
البيت  الثقافة ومسارح  العروض ي قصور  اإمكان تقديم هذه 
الفني  البيت  عروض  تقدم  أن  بامثل  اأمر  ونفس  الفني، 
يحقق  ما  امختلفة  واأقاليم  بالجامعات  الثقافة  وعروض 
تطوير  عى  ويعمل  امرح  لحركة  الشمولية  الرؤية  من  نوعا 
مرحي  وإخراج  درامي  نص  من  امرحي  العرض  عنار  كل 

وسينوغرافيا.. إلخ.

الدورة؟ هذه  في  الجديد  ما   
مرح  ملتقى  مرة  وأول  الدورة  هذه  فعاليات  ضمن  نقدم 
الطفل الذي تديره الفنانة عزة لبيب، وذلك داخل قسم )نظرة 
إلقاء  اماي  العام  من  استحداثه  تم  الذي  القسم  وهو  ما( 
الضوء عى عروض بعيدة عن التسابق الرسمي داخل امهرجان، 
الشارع،  من عروض مرح  ماذج  بعض  اماي  ي  قدم  والذي 
للطفل  مرحية  عروض  سبعة  العام  هذا  القسم  هذا  ويقدم 
القاهرة  من  منها  اثنان  والعرائسية،  البرية  بن  متنوعة 

يقدمها امرح القومي للطفل وبقية العروض من اأقاليم.
ورشة  امهرجان  فعاليات  ضمن  مرة  أول  أيضا  يقام  كذلك 
كل  فيها  بالتدريب  يشارك  واإضاءة،  والتمثيل  للدراما  إبداعية 
عى  وتقام  عام،  ويار  الله،  عبد  وعمرو  حسن،  نبيلة  د.  من 

مرح امعهد العاي للفنون امرحية.

هذه  داخل  المتدربن  اختيار  يتم  كيف   
الورشة؟

امرح  نوادي  مهرجان  ي  الفائزين  من  متدربا   15 اختيار  تم 
وامهرجانات اإقليمية لفرق الثقافة الجاهرية لي نعمل عى 
تطوير أدواتهم وإتاحة الفرصة لهم بالوجود ي القاهرة مدة 15 

يوما متابعة عروض امهرجان تقديرا لتميزهم.

جوائز  على  المتنافسة  العروض  عدد  كم   
العام؟ هذا  المهرجان 

الرسمية  امسابقة  قسم  مع  امختارة  العروض  قسم  دمج  تم 
عددها  ويصل  الرسمي  التسابق  داخل  العروض  جميع  لتصبح 

إى 37 عرضا.

لجنة  اختيار  خالها  من  يتم  الي  المعاير  ما   
الحرة  والفرق  الجامعات  عروض  مشاهدة 

وغرها؟ والمستقلة 

الفعاليات منها ورشة  الكثر من  المهرجان يضم 
أربعة محاور يرتكز على  إبداعية وملتقى فكري 

نحرص على استقطاب جمهور 
التقليدية  الشرائح  مختلف عن 

المهرجان الي تشاهد 

حوار
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كبرا هو التمثيل بينا العنار اأكر احتياجا فهي عنار السينوغرافيا، 
أما  واموسيقى.  الحركية  والدراما  اإضاءة،  امابس،  اماكياج،  الديكور، 
وكل  امنظمة  الجهة  حسب  آخر  شخص  من  تختلف  فقال:  اآلية،  عن 
وامدربن،  امتاحن  وامكان  للميزانية  وفقا  خطته  له  تدريبي  برنامج 
هذا  ي  فاعل  دور  لها  يكون  أن  يجب  الرسمية  الجهات  أن  وأعتقد 
الفني، مضيفا: يوجد ي  اإبداع  الفني للمرح ومركز  البيت  اأمر مثل 
اليونان ما يسمى بامهرجان الدوي لصناعة امرح، وتقوم عليه مدرسة 
كل  من  يونيو  شهر  ويقام ي  بأثينا،  التغير  مدرسة مرح  باسم  خاصة 
امهرجان  التنسيق مشاركتهم وعمل نسخة مرية من  يتم  عام، وحاليا 
مختلف  من  أكادميا  مدربا  عر  بخمسة  ااستعانة  وسيتم  مر،  ي 
تقسم  أن  عى  وروسيا،  وآيرلندا  وفرنسا  كإنجلرا  مرحيا  القوية  الدول 
متدربا وكل  منها خمسة عر  لثاث مجموعات كل  امتدربن  مجموعة 
مجموعة يدربها أحد امدربن عى أن مر عليهم جميع امدربن ي شتى 
الساعة  من  يوميا  التدريبي  الرنامج  وسيبدأ  امرحي،  العمل  عنار 
التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء، وبعد انتهاء الرنامج التدريبي نقدم 
عرضا مدته ربع ساعة من إنتاج الورشة، وقد أعلنت عن انضام أعضاء 
أعى  عى  أجانب  أيدي  عى  للتدريب  سيخضعون  ممن  للمدرسة  جدد 
مستوى، أننا نقدم خدمة حقيقية، أوا: من خال مهرجان »مرح با 
امدرسة  وثانيا:  امرح.  ملتقى صناعة  الذي سيقام عى هامشه  إنتاج« 
فرع  سيفتتح  حيث  اأطفال  ومرح  التدريبية  الورش  بتقديم  تهتم 
وقريبا  أكتوبر،  ي  القاهرة  فرع  ثم  القادم  أغسطس  خال  اإسكندرية 

سنعلن عن مهرجان دوي مرح الطفل.
وتساءل امخرج شادي الداي:

بشكل  يتم  أم  الثقافة  وزارة  وينظمه.. هل هي  الدور  بهذا  سيقوم  من 
منذ  بامرح  وعملت  الجميلة،  الفنون  كلية  ي  تخرجت  مضيفا:  حر؟ 
الجميلة،  الفنون  بكلية  العظيمة  أتيليه  فرقة  مع  وشاركت  طفولتي، 
سنوات  عر  وحتى  عاما،  عرين  منذ  كممثل  الدولة  مرح  وأعمل 

جدا  ومفيد  جيد  أمر  التدريبية  والدورات  الورش  قال:  ياقوت  د. جال 
وحتى  اأشخاص  من  فالكثر  مجااتنا،  ي  امعارة  بامناهج  يعرفنا  أنه 
معلوماتهم،  يجددوا  وم  التلمذة  مرحلة  عند  وقفوا  اأكادمين  امدرسن 
تقوم  ا  طاما  اأخرى  بالتجارب  لاحتكاك  فرصة  تعطي  فالورش  ولذلك 
تدريبية  للحصول عى دورات  للخارج  الشباب  إرسال  بدورها ي  الدولة 
عندما سافر  قبل  يحدث من  كان  مثلا  الجديدة  امناهج  والتعرف عى 
ليستفيد  بامدربن  لنأِت  أضاف:  وغرها.  مطاوع  وكرم  أردش  سعد 
اأوسع  أنها  البعثات  مثل  تكون  لن  نعم  الشباب،  من  عدد  أكر  منهم 
أن  ريطة  ولكن  كله«،  العمى  وا  العمى  »نصف  ولكن  واأفضل، 
يحدث ذلك بشكل عادل فا ينضم إليها اأحباب واأصدقاء ويحرم منها 

امجتهدون واموهوبون، ويعلن عنها بشفافية تامة. 
رواجا  سيجد  الذي  امجال  فقال:  للورش،  احتياجا  العنار  أكر  عن  أما 

أشبه  استقدام خراء إقامة ورش  مسرحيون: 
الراكدة المياه  بإلقاء »حجر« في 

أرف حسني

لنهضة  الحتمية  اآن والضرورة  الوحيد  الحل  هي 
مسرحية

شادي الدايجال ياقوت

تحقيق

المصري؟ المسرح  لتطوير  اأمثل  الحل  هو  هل 
مصر في  للتدريب  المتقدمة  الدول  من  بخراء  ااستعانة 

القرن  منتصف  فرة  شهدت 
من  عدد  إرسال  الماضي 
بعثات  إلى  المسرحين  المخرجن 
من  كثر  إليهم  فأرجع  للخارج، 
شكل  تطور  والنقاد  المحللن 
وانتشار  مصر  في  المسرح 
جديدة  مسرحية  ومدارس  مناهج 
البعثات  توقفت  ثم  ومختلفة. 
البعض  وصفه  ما  وهو  تماما، 
ثم  التطوير.  ضد  وقوف  بأنه 
فرة  في  الهناجر  مركز  واصل 
إرسال  وصفي،  هدى  د.  رئاسة 
المسرحين  من  جدا  قليل  عدد 
عناصر  في  للخارج  بعثات  في 
توقف  ثم  والديكور،  اإضاءة 
يرغب  من  يكتفي  أيضا،  ذلك 
بمعهد  باالتحاق  التعلم  في 
يلتحق  كما  المسرحية،  الفنون 
عن  تعلن  الي  بالورش  البعض 
أهلية  من  التأكد  دون  نفسها 
أو  للتدريب،  عليها  القائمن 
على  تقام  الي  بالورش  يلتحقون 
المهرجانات  فعاليات  هامش 
استيعاب  يمكنها  ا  الي  المصرية، 
تساءل  وقد  المتقدمة،  اأعداد 
لماذا  اأخرة:  الفرة  في  كثرون 
ومدربن  بخراء  ااستعانة  يتم  ا 
مسرحيا  المتقدمة  الدول  من 
إذن،  الورش  نظام  وااعتماد على 
وهل  البعثات؟  نظام  عن  عوضا 
فيها  يدرب  الي  الورش  تكفي 
باأمر؟  للنهوض  أجانب  خراء 
من  بعدد  التقت  »مسرحنا« 
آرائهم. استطاع  المهتمن 

روفيدة خليفة
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)عى  مرحية  وإدارة  وأزياء  وإضاءة  وموسيقى  وديكور  إخراج  من 
هذه  إى  يحتاج  الكل  )اميكانست(،  امرح  لفني  باإضافة  الخشبة(، 
الدورات أو الورش ما ي ذلك الكتابة، وا عيب ي ذلك، فلم يعد امؤلف 
نعرفها  وا  فضائية  عوام  عن  يكتب  ي  العاجي  برجه  يعتي  الذي  هذا 
وينبئ كالشاعر – كل هذا م يعد موجودا – امؤلف له أن يعيد ترتيب 
يأمله  قد  الذي  والعام  يعيشه  الذي  والواقع  اآنية  اللحظة  وفق  أفكاره 
ي  مييز  با  للجميع  الورش  هذه  أهمية  عى  وأؤكد  الواقع،  أرض  عى 

نستفيد جميعا.
»حجر« ي امياه الراكدة

واتفق مصمم اإضاءة عز حلمي حيث قال: إن استقدام مدربن وخراء 
نشاهد  الوقت  طوال  أننا  تخصصاتها،  بجميع  مهنتنا  جدا  مهم  مرح 
من  العامي  امرح  إليه  ما وصل  اطاع عى  أو  تطوير  أي  دون  بعضنا 

آليات وتقنيات، واستقدام مدربن مثابة إلقاء »حجر« ي امياه الراكدة. 
أما عن أكر العنار امرحية التي تحتاج لذلك، فقال: اإضاءة والصوت 
عن  أما  جديد.  هناك  يوم  فكل  عموما،  امرح  وتقنيات  واميكانيزم 
البر  تطوير  لأسف  لكن  الثقافة،  وزارة  عنها  امسئول  فقال:  اآلية، 
وااستثار فيهم آخر اهتاماتهم، حتى من يحاول تطوير نفسه يعرقل 

بالروتن العقيم الذي عفا عليه الزمن.
من  والخراء  امدربن  استقدام  أن  إى  ممدوح  أمل  الناقدة  أشارت  فيا 
واكتسابها،  العامية  بالخرات  ااتصال  نقص  من  الكثر  يعوض  الخارج 
العامية  الخرات  استقدام  أن  وترى  وتقليصها،  البعثات  قلة  جراء 
وقوي  واإفادة  اأهمية  شديد  أمر  فقط،  الخارجية  ا  امنتقاة  الحقيقية 
العام  تجاوزها  بينا  القدمة  وأفكارنا  آلياتنا  نجر  نظل  ا  ي  التأثر 
وتجاوز فلسفتها، مضيفة: ا بد لنا من التطور الجاد والريع واانفتاح 

عى خطوات امرح العامي للنهوض بالحركة امرحية كا يجب. 
تابعت »ممدوح«: أما عن أهم العنار، فأرى أن اممثل يحتاج للمزيد 
امختلفة  اأداء  يناسب مناهج  الجسدي ما  الحركة واأداء  تدريبات  من 
والجديدة، اأمر ذاته الذي يحتم قبل ذلك توفر ورش اإخراج وفق هذه 
امرحي  امنظر  ي  الريع  التطور  بركب  للحاق  نحتاج  كذلك  امناهج، 
القدمة  الدماء  تتجدد  ي  واإخراجية  امكانية  والخدع  والسينوغرافيا 
بشكل ومضمون حديثن، أما آليات حدوث ذلك فا بد أن تستمر هذه 
الورش طوال العام وا تنحر ي امهرجانات فقط، وأن تضطلع بها فروع 

قصور الثقافة ا ي العاصمة وحدها.
تدريب الكوادر اإدارية والتسويقية

من  بخراء  ااستعانة  فكرة  حسني:  أرف  وامخرج  امؤلف  قال  فيا 
محل  مأ  أن  تستطيع  ا  ولكنها  جيدة  للمرحين  ورش  إقامة  الخارج 
قبل  أنه  أرى  أنني  كا  وافية،  دراسة  ليست  النهاية هي  ففي  البعثات، 
أن نؤهل عنار امرح امتميزة فنيا ا بد أن يكون لدينا ورش لتدريب 
فمرح  أهمية،  تقل  ا  أنها  والتسويقية  اإدارية  والكوادر  العنار 
التخبط  من  يعاي  عام  بشكل  مر  ي  وامرح  الجاهرية  الثقافة 
تذليل  يحاولون  أشخاص  من  ااجتهادات  بعض  ي  إا  امستمر،  اإداري 
العقبات، ولكن مع اأسف امنظومة ككل تحتاج إعادة النظر، باإضافة 
الفنانون مصابون  وأضاف حسني:  اأجل.  منظمة وطويلة  لوضع خطط 
تغير ي  الذي يعقبه داما  اإدارات  تغير  الوقت بسبب  باإحباط طيلة 
أن  وأمنى  جديد،  من  لنبدأ  الصفر  لنقطة  والعودة  والتوجهات  الخطط 
يستعينوا مدربن أجانب لتدريب العنار الفنية وأيضا الكوادر اإدارية 

والتسويقية.
خال  الورش  بعض  تقام  بدر:  كرمة  امعار  الرقص  مدربة  قالت  فيا 
امهرجانات ويقبل عليها الكثرون، وأرى أن استقدام خراء ومدربن من 
امرح  عى  بالنفع  سيعود  بامرح  امهتمن  الشباب  لتدريب  الخارج 
وامرحين وعى بلدنا، فهناك عدد كبر سيستفيد منها خاصة مع غياب 
للورش  مكن  ممن  كبرة  أعدادا  ترسل  فلن  وجدت  وإن  حتى  البعثات، 
الفنية من  العنار  فقالت: جميع  اأوى،  العنار  أما عن  تشملهم.  أن 
إى  تحتاج  حري،  وتصميم  ومثيل  وإخراج  وسينوغرافيا  وديكور  تأليف 
يكون  أن  بد  ا  ولكن  لها،  وخراء  مدربن  استقدام  ويجب  التدريب، 
مجانية  الخدمة  تقدم  م  وإن  حتى  اأمر،  لتنظيم  مختصة  جهة  هناك 

وقدمتها بأسعار رمزية.
تقدم  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان  ي  تجربتي  خال  من  بدر:  وأضافت 
للورش عدد كبر من امهتمن، ولكننا م نستطع قبول الجميع محدودية 
مسألة  يعرقل  ما  القاهرة،  خارج  امهرجان  إقامة  نظرا  امطلوب  العدد 
تتيح  والورش  وامعرفة  التعلم  يحب  فالجميع  العدد،  لهذا  إقامة  توفر 

نقل الخرات سواء منا إليهم أو العكس.

يفيد به شباب امرحين، وليس مجرد تبادل امصالح. 
العنار  جميع  أن  فأرى  للورش،  تحتاج  التي  العنار  أكر  أما  أضاف: 
بعض  السينوغرافيا  عنر  يختلف  وقد  التحديثات،  آخر  معرفة  مهمة 
اليء، حيث يعتر ي الخارج تخصصا منفصا وعنرا بسيطا ا يعتمد 
عى الديكور بل مكن للممثلن أو امخرجن القيام به، وهو من العنار 
لن  التنفيذ  آلية  أن  موضحا  بخراء،  فيها  ااستعانة  مكن  التي  امهمة 
تشكل عائقا وا فارقا، وأن اأهم أن تتم، أننا ننتظر أيا من الفعاليات 
لنتعلم ونشاهد التجارب اأخرى ونكتسب منها الخرات أيا كان الشكل 

التي تقام به.
فيا قال امؤلف أرف عريس:

امرحين  وتدريب  ورش  إقامة  بخراء  ااستعانة  أن  اعتقادي  ي 
ي مر  امرح  تطوير  ي  رغبة  هناك  كان  إذا  اآن،  الوحيد  الحل  هي 
حقيقية  مرحية  لنهضة  حتمية  رورة  أنها  كا  مريديه،  وتأهيل 
وأصبحنا  معامه،  واندثرت  صاحياته  كل  انتهت  فائت  لزمن  تعويضا 
)ننبهر(  أجنبية  مرحية  بخرات  ااستعانة  ي  عيب  وا  مكررة،  نسخا 
فلقد  أيضا،  حتميا  أمرا  وجوده  أصبح  الذي  التجريبي  امرح  ي  بها 
التقييم،  يأي  وبعدها  أخرى،  تجارب  فكرة مشاهدة  مع  زلت  وما  كنت 
وهذه الورش بالفعل سوف تعيد الدماء إى عروق العاشق لفن امرح 
واملحن  وامخرج  اممثل  أن  معنى  مجاي؛  استشهاد  با  الخشبة،  عى 
وامؤلف والكروجراف والديكوريست وكل عنار العملية الفنية، سوف 
اإفادة  بغية  الرؤية  واتضحت  النيات  خلصت  ما  إذا  جميعا  يستفيدون 

للجميع دون مييز. 
أما عن أكر العنار حاجة للورش، فقال: جميع عنار العملية امرحية 

مضت كان يتم ااستعانة بخراء من دول أجنبية أكر تطورا ي امرح، 
من  كان  الهناجر  أن  إى  باإضافة  مر،  إى  حروا  امدربن  من  وكثر 
البعض  التي تقوم بإرسال  أهم اأماكن - فرة رئاسة د. هدى وصفي – 
الدول  من  خراء  تحر  الثقافية  امراكز  بعض  كانت  وكذلك  للخارج، 
لعدد  انضممت  وأنا  وفرنسا،  وهولندا  أمانيا  مثل  اسمها  تحمل  التي 
اختبارات  تقدم  كانت  بل  ورش  مجرد  تكن  م  التي  الورش  من  كبر 
وكانت  لهولندا  بعثة  عى  حصلت  أن  إى  الكثر،  منها  واكتسبت  صعبة 
الورش، كا حصلت عى ورش ي  تلك  أثناء  عرفتهم  أشخاص  من خال 
يحار  وكان  الحري  والتعبر  اموسيقى  وي  والتمثيل،  امرحية  الكتابة 
القاهرة  وكانت  الحديث،  والرقص  الحري  اأداء  ي  متخصصون  فيها 
حينذاك مكانا مها استقبال الورش من هذا النوع، وكان اأمر ينعكس 
اليوم  بينا  الفرة،  تلك  ي  الشباب  يقدمها  التي  العروض  عى  بشدة 
اختفت وقتلت هذه الورش، لذلك فإن مسألة استقطاب مدربن وخراء 
مستعد  وأنا  وروري،  مهم  أمر  امرح  عنار  مختلف  عى  للتدريب 

شخصيا للمشاركة ي ذلك. 
أمر  بها  إقامة ورش خاصة  أن  أرى  التي  العنار  أكر  »الداي«:  وأضاف 
روري هي التقنيات، محاولة القرب من التقنيات الحديثة مثل عنار 
اأقل حاجة  العنر  يعتر  الذي  والتمثيل  اإخراج،  ويليها  السينوغرافيا، 
للورش، لكن بالتأكيد كل يء ي تطور مستمر، أنه حينا نشاهد عرضا 
أن بعض  الرغم من  منا ي مكان مختلف عى  أن كل  للشباب نكتشف 
أصدقاي اأوروبين عند زيارتهم للقاهرة أبدوا إعجابهم بزخم اأحداث 
وامشكات ااجتاعية التي تخلق مناخا خصبا للدراما بعكس دول أخرى 

توصلت لحلول لكل مشكاتها وم يعد لديهم ما يقدمونه. 
وتابع: أما عن اآلية التي يتم بها ذلك، فقد أصبح اأمر سها مع سهولة 
التواصل عر مواقع اإنرنت مع مواقع امسارح الهامة ي العام، باإضافة 
للجامعات وامدارس، فالفرصة متاحة لتواصل مع امسئول عن إقامة تلك 
يتاح  أن  لرورة  باإضافة  منه،  خراء  استقطاب  امراد  وامكان  الورش 
منارة  أنه  أحدها  الهناجر  يكون  أن  عى  اأمر  لهذا  اثنان  أو  مرح 
برنامجا  الخطة  تتضمن  وأن  الشبابية  التجارب  عى  الركيز  ويتم  لذلك، 
لدينا  يكون  أن  أستنكر  أنا  وبامناسبة،  العام.  مدار  عى  للورش  كاما 
استيعابها  استحالة  للبالية  ومعهد  امرحية  للفنون  فقط  واحد  معهد 

كل امواهب.
مهم  أمر  امرحية  الورش  إقامة  أن  عى  أيضا  جر  محمد  امخرج  وأكد 
الخارج لتوسيع  جدا، ومنى أن يكون هناك برنامج استضافة خراء من 
لاحتكاك  باإضافة  امختلف،  امرحي  والفكر  الجديدة  اأفكار  قاعدة 
يعلن  أن  رط  الصندوق،  خارج  نفكر  تجعلنا  أخرى  وأشكال  بثقافة 
الجميع لإفادة، وأن تكون ااختيارات  بها  عنها بشكل جيد وأن يشارك 
صحيحة وأن نلجأ من ملك جديدا ي عام امرح ولديه من الخرات ما 

بعضنا دون أي تطوير واستقدام خراء  نشاهد 
العالمية الخرات  يعوض نقص 

عز حلمي 

أمل ممدوح

أرف عريس

أوا اأمر  لتنظيم  أن يكون هناك جهة مختصة  بد  ا   

تحقيق
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فلسطن.. في  يصلب  المسيح 
ينتهي ازم  النهاردة  بيحصل  اللي 

وتحدد  عنرا،  عنرا  عناره  وتحلل  مرحيا  عرضا  تفكك  أن  أسهل  ما 
تضعها  معاير محددة  الفنان طبقا  فيها،  أخفق  والتي  أجاد،  التي  امناطق 
امعاير  وكذلك  نظرك،  ووجهة  لذائقتك  أو  امختلفة  امرحية  امدارس 
تخضع  التي  والقيم  اأعراف  حيث  من  امجتمع  يحددها  التي  والضوابط 
لذا نجد عرضا  أيضا، فا توجد أحكام وا قيم مطلقة،  لاتفاق وااختاف 
درجة،  أدى  إى  آخر  أنزله  بينا  الساء  عنان  إى  ناقد  به  صعد  مرحيا 
مأزق ا  إميل شوقي وضعنا ي  امخرج  لكن  ولكل منها منطقه وُحجته. 
نحسد عليه، فكان كاعب اماريونيت امحرف الذي مسك بجميع الخيوط 
إى  تنقسم  الخيوط  هذه  مختلفة،  اتجاهات  ي  واحد  وقت  ي  ويحركها 

جزأين داخل تفاصيل اللعبة التي تدار عى خشبة امرح وخارجها.
مرحي  عرض  بتبني  امنيا  ي  سالوط  مطرانية  تقوم  أن  الخشبة  خارج 
وإنتاجه ويعرض داخل جدرانها برعاية امرف العام اأب يوليوس شحاتة 
مطران  »بفنوتيوس«  اأنبا  رأسهم  وعى  امنطقة  كنائس  آباء  كل  بحضور 
امعروف  الكني  امرح  إطار  عن  يخرج  العرض  هذا  بينا  سالوط، 
الفلسطينية  القضية  فيتناول  فحسب،  الدينية  القضايا  وتناوله  بجديته 
أحداث، ي  تاها من  وما  القدس  إى  إرائيل  نقل سفارة  إى  بدايتها  منذ 
إطار كوميدي بسيط، العقدة م تكمن هنا بل يتناول العرض محاكمة من 
تسببوا ي الحكم عى السيد امسيح بالصلب وهي جرمة الصهيونية التي 
امسيح  السيد  استحقاق  ي  ُحجتهم  امتهمون  ويعرض  اليوم،  إى  تنتِه  م 
لهذا امصر »وهو بالطبع مناٍف لحقيقة اموقف وادعاءات وافراءات عى 
السيد امسيح« وتقبل الكنيسة ذلك بأفق رحب وعقلية مستنرة خالية من 

العصبية.
فلسطن«  ي  يصلب  »امسيح  نص  اختار  حن  فتبدأ  الداخلية  الخيوط  أما 
التي  الوثيقة  ويناقش   ،1968 عام  ُكتب  الذي  مجي  نسيم  الكبر  للكاتب 
يبسطه  أن  واستطاع  امسيح،  دم  من  اليهود  بترئه  الفاتيكان  أصدرها 

ويطوعه ليتاس مع أحداث اليوم.
مرة  أول  امرح  خشبة  عى  يقفون  اممثلن  من  مجموعة  اختيار  ثم 
يؤدون  بينا  لهم  اأوى  امرة  أنها  تشاهدهم  وأنت  لتفاجأ  وإعدادهم 
باحرافية عالية جدا، باستثناء من سبق له تجربة أو اثنان، وكذلك اأساتذة 
ي  ااعتاد  ثم  فوزي،  مجدي  نعيم،  ناجح  شكري،  أرف  عزيز،  جميل 
اإنتاج عى الاتكلفة فالديكور امستخدم مكتبان وكرسيان وُبفان فقط ا 
الكنائس  بن  انتقاله  أي مكن  امسارح،  كل  متوفرة ي  العنار  غر وهذه 
امابس  أن  كا  وبساطة،  سهولة  بكل  للخارج  السفر  وكذلك  وامسارح، 
تعتمد عى الرمزية لتدل أن هذا ملك وهذا كاهن وهذا وكيل نيابة.. إلخ، 
ي  العرض  تقديم  مكن  وبذلك   ،»Full ligh« عى  فاعتمدت  اإضاءة  أما 

قاعات أيضا »هو السهل اممتنع الذي اعتمد عليه ي كل التفاصيل«.
العقدة الكرى كيف يتناول قضية بهذا الحجم ي إطار كوميدي ا يخدش 
وقارها أو يقلل من أهميتها، فكان كر اإيهام الذي ُعرف بكر الحائط 
الكنيسة  شباب  من  مجموعة  فجعل  امأزق،  هذا  من  امنقذ  هو  الريختي 
مرحية  فرقة  تكوين  إى  وتوصلوا  الوثيقة،  هذه  موضوع  ي  يتناقشون 
وإقامة محاكمة مثيلية يتوصلون من خالها للمتهم الحقيقي وراء الحكم 
عى السيد امسيح بالصلب، بهذه الحيلة جعل الفنانن يخرجون ويدخلون 
من وإى الشخصيات التي يجسدونها، فتكون مساحة الكوميديا من اممثل 
وليس من الشخصية التي يؤديها، فأوصل الرسالة ببساطة من دون ملل وا 

تقعر مع الحفاظ عى وقار القضية وجديتها.
تبدأ الفرقة امرحية ي مناقشة الوثيقة من منظور سياي وكيفية ضغط 
اللوي الصهيوي مع اإمريالية العامية الضغط عى الفاتيكان استصدارها، 
وهم  بالصلب.  امسيح  السيد  عى  الحكم  عن  امسئولن  محاكمة  تبدأ  ثم 

وبياطس  عزيز«  »مجدي  ويجسدها  والكهنة  الشيوخ  مجلس  رئيس  قيافا 
شخصية  وجسد  أسعد«  »شادي  ويجسدها  الروماي  الحاكم  البنطي 
بياطس  ينجح  وفيها  شكري«  »أرف  النيابة  ووكيل  أمر«  »أمن  القاي 
ي ي إثبات براءته للمحكمة حيث هو مجرد أداة وم يكن بيديه أي يء 
مسئولية  ي  تقع  وهي  الجليل  منطقة  يتبع  امسيح  السيد  إن  قال:  حيث 
لهم  وتسليمه  عليه  القبض  سوى  عليه  كان  فا  والكهنة،  الشيوخ  مجلس 
الشعب  مطلب  نفذ  إنه  قيافا  قال  بينا  عليه،  بالحكم  قاموا  من  وهم 
الذي اختار خروج »براباس« من السجن ي يوم العيد كا اعتاد الواي أن 
يفعل رغم أنه مجرم ارتكب الكثر من جرائم النهب والرقة، ورعان ما 
إرادة الشعب كا ادعى قيافا لكنهم مجموعة  أنها م تكن  أثبت بياطس 
الدور  هذا  لتمثيل  قيافا  أحرهم  وقد  القانون،  عن  والخارجن  اللصوص 
كل  فعل  بأنه  يعرف راحة  قيافا  جعل  ما  امسيح،  السيد  من  للتخلص 
التهم  يعدد  نتيجة طبيعية أفعاله وأخذ  امسيح  السيد  للتخلص من  ذلك 
وامرى  الفقراء  ويعد  الطبقية  الفوارق  عى  ويحرض  ثورجي  أنه  فقال: 
ويعلمهم  فيه  عمل  ا  الذي  السبت  يوم  يستغل  أنه  كا  ونعيم،  ملكوت 

ويداويهم.
للشهادة  فوزي«  »مجدي  شخصيته  يجسد  الذي  القير  استدعاء  ويتم 
يهوذا  وكذلك  والكهنة،  الشيوخ  مجلس  يخص  كان  اأمر  أن  أكد  الذي 
»ناجح نعيم« الذي قص واقعة إجباره عى تسليمه لهم وإا سيتم إعدامه 
صادق«  »مها  كاديوس  كلوديا  زوجته  باستدعاء  بياطس  وطالب  هو، 
به  تؤمن  كانت  أنها  امسيح خصوصا  السيد  مع  متعاطفا  كان  بأنه  لتشهد 

وتصدقه وتتحدث معه كثرا ي هذا الشأن.
قيافا،  هو  امصر  لهذا  امسيح  بالسيد  دفع  الذي  أن  للمحكمة  يتأكد  ثم 
ذلك  ورغم  أوادنا(،  وأيدي  أيدينا  ي  )دمه  الحكم:  تنفيذ  يوم  قال  الذي 
ينكر كل ما قاله ي مراوغة صهيونية أداها جميل عزيز باقتدار ثم يدعي 
فعل  أنه  مررا  ااعراف،  من  مفرا  يجد  ا  النهاية  وي  زهامر،  مريض  أنه 

ذلك من أجل امسيحين قائا: أم تقولوا مات امسيح لنحيا.
ماما  نعلم  كمتلقن  ونحن  الجلسة  رفعت  بينا  اأحداث  هذه  خال 
اأوى،  شخصيته  إى  ممثل  كل  سيعود  الجلسة  رفع  ومجرد  مرحية  أنها 

موقع  عن  فنتساءل  والقاي  بينها  حوار  ويدور  إرائيلية  صحفية  تدخل 
للحائط  آخر  أمر ي كر  أمن  اممثل  أم  القاي  تحاور  أهي  الحوار  هذا 
الريختي، وكأنه أراد أن يقول امحاكمة التمثيلية أشخاص تم استدعاؤهم 

من اماي أما الحار فا يخضع لهذه امحاكمة.
عرضت الصحفية التي جسدت شخصيتها »سارة ماجد« وجهة نظرها التي 
التي  اإرائيلية  الصداقة  وجمعية  إرائيل  نظر  وجهة  عن  بالطبع  تعر 
مثلها من خال عدة تساؤات هي: ما ذنب اأجيال الجديدة من اليهود ي 
تحمل وزر م يرتكبوه؟ وماذا م يتعاطف العام معهم حن أحرقتهم أفران 
امسيح  السيد  لكم  يقل  أم  محبة؟  الله  تقولوا  أم  السامية؟  يد  الغاز عى 

أحبوا أعداءكم؟ أم يطالبكم بالصفح والغفران من أخطأ؟
أنهم  مؤكدا  القاي  يتعاى صوت  معها  التعاطف  ي  امتلقي  يبدأ  أن  قبل 
وأن هذه  أوادنا(،  وأيدي  أيدينا  ي  )دمه  قيافا:  مقولة  اللعنة  توارثوا  من 
ويتعاى  اليوم،  حتى  ترتكب  التي  جرامهم  بفعل  معهم  مستمرة  اللعنة 
بـ“تون” قد يصل إى حد الراخ خاصة حن تقول  صوتها معا ويتداخل 
بينا نحن  الجرائم  إا  يرون  اماي وا  بالتفتيش ي  العرب مشغولون  له 
إى  النيل  »من  عنه  نتنازل  لن  الذي  حلمنا  وأكر  أهم  هو  ما  مشغولون 

الفرات«.
ا  امرحية  الفرجة  عنار  اكتال  جوهريا  دورا  لعبت  السينا  شاشة 
تقل أهمية عن دور اممثلن، ففي بعض امشاهد كانت مشاركا أساسيا ي 
نرها  م  التي  فلسطن  دولة  عن  تسجيي  لفيلم  عرض  البداية  ي  الحدث، 
وكذلك  وحكوماتها،  وشوارعها  منشآتها  فلسطن  دولة  عنها،  نسمع  أو 
إى  وصلنا  أن  إى  وتدهورها  اأحداث  وتطور  وامعدنية،  الورقية  عماتها 
التي تناولت  اليوم، كذلك عرض مشاهد من عدد من اأفام  ما آلت إليه 
قصة السيد امسيح، أعد هذه اأفام الفنان وجدي راشد مع صوت الفنان 
أيضا  أعدها  التي  الصوتية  وامؤثرات  وباموسيقى  بوشناق،  لطفي  العري 
من  فجعل  اآن  حتى  منها  نخرج  م  التي  الحالة  اكتملت  راشد،  وجدي 
مشهد النهاية )قتل الشباب امسيحين بليبيا عى يد داعش( ناقوسا ما زال 
يدوي مع صوت كل أبطال العمل )الي بيحصل النهاردة ازم ينتهي( لنجد 

أنفسنا با وعي نردد معهم )الي بيحصل النهاردة ازم ينتهي(.

نور الهدى عبد امنعم
بطاقة العرض

اسم العرض: 
امسيح يصلب 
ي فلسطن
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سيدنا
المخلص سقوط 

حلوان  عن  فرقة  قدمت  الريحاي  نجيب  ثقافة  قر  مرح  عى 
إخراج  الصمد،  عبد  أمن  محمد  تأليف  “سيدنا”  امرحي  العرض 
عى خليفة، الذي تدور أحداثه ي بلدة مجهولة امكان ا تختلف 
عن سائر الباد التي متلك معظمها السيد، والذي يعرفه الفاحون 
امرسل  مندوبه  عدا  أي شخص،  وجهه  يرى  ا  الذي  “سيدنا”  بأنه 
عى الدوام، لسكان هذه البلدة الفقرة التي يعمل فيها الفاحون 
ديونهم  لسداد  يكفي  ا  عملهم  كل  لكن  مستمر،  وبشكل  بجد 
للسيد، فيظلون ي تلك الدائرة امغلقة التي ا تنتهي، عملهم مثل 
فعل سيزيف الامنتهي، سيزيف الذي تثقل الصخرة كاهله فا إن 
يصعد بها أعى الجبل حتى تسقط من جديد، وهكذا عليه الصعود 

بها بشكل امنتٍه ومجهود مضاعف مرة بعد أخرى.
ي خضم ذلك القهر الذي يخيم عى امكان تظهر بارقة أمل حيث 
الفرح  ذلك الحب ما بن “ساندرو” و”برياسكا” وبزواجها يخيم 
عى القرية، لكن امؤامرة عى الدوام هي طريق اأسياد ي القضاء 
عى أي فرح أو اتحاد، ذلك أن ساندرو فتى القرية امنتظر يأملون 
اُمخلص  “ساندرو”  إنه  السيد،  سطوة  من  التخلص  ي  مساعدته 
السيد كا هي  الجميع، وا سبيل ي استمرار سطوة  الذي يرجوه 

إا بقضائه عى ذلك الشاب اُمخلص.
عر وسيط السيد ي القرية يتم استغال أحد الكارهن لهذا الحب 
زوجته،  تجاه  قلبه  ي  الشك  فيزرع  وزوجته،  ليساندروا  بن  ما 

ويسمم زراعات أهل البلدة عدا زرع “ساندرو” فيترب الشك ي 
قلب أهل القرية، بأن مخلصهم هو من سمم مزروعاتهم وخانهم، 
اآلهة مكنه  إى مصاف  اأشخاص  يرفع  أن  وكا مكن أي شعب 
أن يهبط بهم إى عمق القاع، تلك امؤامرة يقع ي حبائلها الجميع 
بالذهاب  زوجها  إنقاذ  تحاول  التي  “برياسكا”  الزوجة  فيهم  ما 
مندوب السيد وإعطائه ُحي زواجها وفاء للدين، إا أن ذلك الفعل 
يجعل الشك يزداد ي قلب الزوج امحب، ويصدق بأن الطفل الذي 

أنجبته ليس ابنه بل ابن مندوب السيد.
التيمة  لهذه  عرض  والعامي  امري  امرحي  الراث  من  كبر  كم 
منتظري  والعبيد  الظام  السيد  بن  الراع  ذلك  “حيث  الدرامية 
اُمخلص” إا أن الصياغة ورؤية امخرج تستطيع أن تغر من وقع 
واضحا ي عرض  يبدو  ما  كمتلقن، هذا  نفوسنا  التيمة ي  تلك  أثر 

سيدنا.
وفق  أنه  إا  والعبيد،  السيد  صيغة  إدراك  مكن  العنوان  فمن 
اأتقياء  عى  تطلق  قد  سيدنا  بأن  الشعبية  ثقافتنا  ي  يكمن  ما 
والصالحن، وهو ما يرهص له امخرج منذ بداية العرض حيث يتم 

وضع شكل مأذنتن ي مقدمة خشبة امرح عى الجانبن.
فتعرف أن سيدنا تعتره تلك القرية من اأولياء الصالحن، وتخضع 
يتم  العرض  نهاية  قبل »سيدنا«، ي  إنها من  يقال  أوامر  داما أي 
أقدامه  وأحد  للبر  فاقدا  فنجده  سيدنا،  شخصية  عن  الكشف 
تلك  عى  ملك  وكأنه  العرش  بكري  أشبه  كري  عى  ويجلس 
سيدنا  من  بوازع  امخلص  ذلك  بهروب  امرحية  وتنتهي  البلدة، 
وذلك بعد قتل زوجته “برياسكا” التي ظن خيانتها له، وأن اأمل 

يظل كائنا ما دام ي اأرض حياة. 
يختتم امخرج أحداثه بأن اابن يغني كا كان اأب يغني لتعرف 
أن  أيضا  إدارك  الشعب، مكن  فيه  يأمل  ُمخلص جديد  أنه  كمتلٍق 
دائرية فستعيد نفسها من جديد، وعليك تخيل حياة  الحبكة هنا 

الطفل ي القادم أشبه بحياة والده.
بشكل  اإخراجية  الرؤية  ويدعم  يؤكد  فتحي«  لـ»أحمد  الديكور 

واضح، ففي مقدمة خشبة امرح تجد بارتفاع بسيط عصا صغرة 
الباد  هذه  أهل  فيه  يحيا  الذي  السجن  وكأنه  خشبية  أقفاص 
وجميعها  امرح  خشبة  عى  اموجودة  التكوينات  تلك  جوار،  إى 
امشهد  مع  يتناسب  ما  تجميعها  يتم  الخشبية،  الخامة  نفس  من 
أو يقفون  ينامون ي داخلها  النوم  القرية وقت  امؤدي، تجد اهل 
داخل سجون صغرة  يحيون  وكأنهم  بذلك،  لهم  أمر  متى  صامتن 
عليها  يؤكد  التي  الحرية  استاب  من  الحالة  تلك  بيوتهم،  هي 
العرض امرحي تدعم من فكرة أن السعي الدائم ي سبيل لقمة 
العيش وسداد الديون بالتأكيد يجعل من صاحبه ُمستلب الحرية، 

يحيا ي سجن دائم.
الحالة  عن  ماما  عرت  وقد  حافظ”  لـ”أمن  واأشعار  اأغاي 
أهل  يعيشها  التي  القهر  لحظات  ي  خصوصا  امطلوبة،  الدرامية 

القرية.
عبد الرحمن صاح، محمد مصطفى، محمد صاح، حازم طه، ميزوا 

ي تقدمهم اأدوار اموكلة إليهم.
موهبة  عن  ينبئ  بشكل  العجوز  شخصية  قدمت  ناظم  مريم 
ساندرو  دوري  قدما  حسني  دينا  محمد،  الدين  حسام  حقيقية. 

وبرياسكا، واستطاعا تجسيد شخصياتها بشكل موفق.
عادل،  رضوى  وائل،  طارق  خري،  عاء  ماهر،  “آية  القرية  أهل 
منة  إبراهيم عاطف، هاجر مصطفى،  محمد سمر، عنان عاطف، 
هاجر  محمود،  محمد  محمد،  تامر  ناظم،  عاطف  أباصري،  الله 
إبراهيم، سيد سعيد، أحمد  الله  الرحمن، عبد  عادل، أرقت عبد 
ياسن، فرج فتحي، إبراهيم محمد”، قدموا أدوارهم بشكل موفق 
وبإيقاع منضبط ساهم ي إضفاء الجو العام عى العرض امرحي. 
امخرج  قبل  من  الواضح  امجهود  ذات  العروض  من  سيدنا  عرض 
خراتهم  تفاوت  وبالتاي  اممثلن،  أعار  تفاوت  مع  خصوصا 

التمثيلية.

داليا هام

بطاقة العرض
اسم العرض: 
سيدنا

جهة اإنتاج: 
فرقة قر 
ثقافة عن 
حلوان

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: محمد 
أمن عبد 
الصمد

إخراج: عى 
خليفة
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عصفور
السور فوق  طل 

إذا أمكن للمرح أن يبعث حيا فإنه لن يعود ليبعث من امركز 
ما  “وهو  الغري،  امركز  هو  امركز  هذا  أكان  سواء  تأكيد،  بكل 
عى  مرحها  أحياء  ي  معتمدة  مبكرا  اأوروبية  الطليعة  أدركته 
روافد  أهم  من  كواحدة  واأفريقية  الرقية  الطقوس  استلهام 
“القاهرة”  ي  امتمثل  والثقاي  اإداري  معناه  امركز  أو  البعث”، 
عليل  كجسد  زحفا  وتتسع  تنمو  التي  العاصمة  هذه  كعاصمة، 
عى  ليجور  عشوائيا  ومتد  ذاته  عى  يتغذى  البدانة  مفرط 
امتعرقل  الجسد  هذا  يستطيع  وا  جغرافيا  منه  القريبة  امناطق 
الذي يعر عن  اإنتاج  نوع  إدراك مداه وا حدوده وا  ي حركته 
عى  قادر  غر  هو  وعليه  ذاته،  ماهية  يدرك  ا  وبالتاي  جدارته، 
هذا  فشل  ورغم  عنه،  تعر  وآيديولوجية  جالية  مفاهيم  صياغة 
وفشله  بوضوح،  عنه  تعر  مرحية  جالية  قيم  صياغة  ي  امركز 
منصة  مثل  فإنه  واحرامه،  ثقته  كسب  وي  الجمهور  استعادة  ي 
ااعراف اأوى واأخرة بالنسبة من هم خارجه من فناي اأقاليم 
الهائل  الفشل  - ي هذا  واقعة  - كحقيقة  العميق  اعتقادهم  رغم 
النظام داخل  به من  امسموح  إنتاج امرح  الذي يصحب عملية 
هذا امركز، وهو ما يجعل العاقة بن امركز والهامش عاقة مركبة 
شديدة التعقيد تراوح ما بن الرغبة ي ااعراف والنعت بالفشل 
والزيف، ي حن أن الجميع هنا وهناك ي حاجة ماسة للبحث عن 
الجالية  وقيمها  امجتمعية  الذات  عى  للتعرف  والدؤوب  الدائم 
من خال امرح، وما م يتم التفاعل مع هذه العاقة مع امركزية 
الثقافية بوعي ينطلق باأساس من إدراك الذات ودورها الوظيفي 
الحقيقين،  والجدوى  القيمة  سؤال  وإدراك  التكوين  من  وموقعها 
كادر  كل  كرى.  خدعة  إا  برمتها  امرحية  العملية  تصبح  فلن 
أثرها  متد  مجاله،  مضيئة  نقطة  يكون  أن  مكن  موقعه  ي  ثقاي 
بواقعنا،  مسيس  حي  مرح  عى  للحصول  حقيقية  نواة  ليكون 
إذا كان  الجمهور،  ااهتام موقع  إعادة  إا عر  ولن يحدث ذلك 
شيئا  ستعني  كتابات  وا  جوائز  فا  مستهلك  با  منتجا  امرح 
بالتبعية، وبالتاي فإن رغبة الهامش ي الحصول عى موضع معرف 
العاقة  وهي  بجمهوره  العاقة  بدوره  متجاها  امركز  داخل  به 
اأساسية للمرح التي تشكل اإجابة عن سؤاي القيمة والجدوى 

لن يؤدي ذلك إا لدرجات متفاقمة من الفصام.
النوع،  حول  جوهرية  بأسئلة  امأزوم  امرح  إن  والحقيقة، 
ومعاد  مكررة  جالية  قيم  من  يبعث  لن  واماهية،  والذات, 
امركز  هذا  يصدرها  التي  امرات  مئات  بل  لعرات  تدويرها 
فإن  امقابل،  ي  والفني.  الجميل  باعتبارها  ذاته  عى  امنكفئ 
اأساسين  الرطن  متلك  البعيدة  النائية  القرى  فيها  ما  اأقاليم 
أوا:  الكرى،  امدن  مرح  متلكها  ا  حيوي  مرح  لبزوغ 
بامخيلة  الحية وامتصلة بشكل مبار  ثانيا: اموضوعات  الجمهور، 

الشعبية التي تتداول با توقف ي مجتمعاتها.
التلقي،  محري  غر  من  جمهور  وهو  اأقاليم  ي  الجمهور  أوا: 
عن  بدوره  يبحث  جمهور  أمام  فنحن  اأهم،  اميزة  هي  وهذه 
من  بوجوده  معرف  كمواطن  بوجوده  واإمان  به،  لاعراف  حيز 

ااجتاعية،  الرفيه  منافذ  يفتقر  أخرى  ناحية  ومن  ما,  جهة  قبل 
بإإضافة إى كونه غر مدجن جاليا، وذلك عى خاف الجمهور ي 
امدن الكرى والقاهرة تحديدا، فيمكننا أن نقسم جمهور امرح 
يشكلون  وهم  بامهنة  والعاملن  النقاد  من  جمهور  إى  بالقاهرة 
الوجاهة  الذهاب للمرح نوعا من  اأغلبية، وبقايا جمهور اعتر 
العملية  إفساد  ي  ساها  الجمهور  من  نوعان  وها  ااجتاعية، 
التلقي  محري  غر  من  الجمهور  أما  كبرة،  بدرجة  امرحية 
وميوله  قناعاته  عن  يعر  ونقي  خشن  جمهور  وهو  )اأقاليم(، 
كان  وإن  حتى  به  يؤمن  ما  مارسا  بوضوح  الجالية  وانحيازاته 
أمام منصة  باانسحاق  امديني وا يشعر  التحر  مخالفا لروط 
باعتباره جديرا  العرض  يقوله  ما  تقدير  يشعر برورة  ا  العرض، 
العرض تفاعا حقيقيا  بااحرام مسبقا، وهو ما يجعل تفاعله مع 
العرض  لروط  وإخضاعه  حيازته  فرص  وتصبح  كبر،  حد  إى 
إعادة  امستحيل  من  سيصبح  جاليا  حيازته  تتم  م  فإذا  أصعب، 
اأخرة  وهذه  والوجود،  اإنسان  حول  الراسخة  قناعاته  مساءلة 
للمفاهيم  الراكد  الوضع  تحريك  للفن،  الحقيقية  امعركة  هي 

والراكن لنوع من الحقيقة اميتة.
عرض  مثل   - عرض  استطاع  التي  النوعية  من  جمهور  وجود  مع 
ليصل  استقطابها،   - أحمد ريف  إخراج  لساحل سليم  “انشطار” 
إى حد تعلق اأطفال عى السور امحوط مكان العرض، أو جمهور 
الغنايم عرض “عيون بهية - إخراج غريب مصطفي” وهو جمهور 
من اأطفال وامراهقن ممن يصعب السيطرة عليهم، وغرهم من 
عظمى  ومأثرة  كنز  هي  التي  الجمهور  من  الخطرة  النوعية  هذه 
سيدفع  امدجن  غر  الجمهور  هذا  إن  حيث  أيضا،  ماحق  وخطر 
امرح  يدفع  وعليه  تستقطبه،  فرجوية  قيم  عن  بالبحث  فنانيه 
مساءلة ذاته مساءلة جادة وخطورته تكمن أيضا ي أنه قد يدفع 

الفنانن لانسحاق لقيمه الثقافية.
أيضا  نجد  العرض،  أدوات  لتأمل  يدفع  كعنر  للجمهور  باإضافة 
عنرا آخر وثيقا بالجمهور يطرح نفسه بكثافة وهو مكان العرض 

الذي يحدد بدوره نوع اموضوعات الدرامية وآلية تقدمها، فمكان 
العرض هو القاسم امشرك بن أغلب العروض ي امواقع امختلفة، 
العلبة  إطار  خارج  تقدم  جميعها  العروض  أن  ناحظ  بحيث 
فباإضافة  نفسه،  الوقت  ي  وخطر  مأثرة  أيضا  وهذا  اإيطالية، 
لعري “انشطار” و”يس وبهية”، نجد عرض صدفا »طرح الصبار« 
إخراج حسام القاي، وعرض “الغولة” إخراج عبد الرحمن امري 
العروض  أن  والغريب  بإهناسيا،  وبهية”  “يس  وعرض  بالفشن, 
وهو  إيطالية،  العلبة  لروط  عرض  بتقنيات  التزمت  جميعها 
العرض  واقع  أن  ورغم  السباحة،  طائر  محاولة  غرابة  غريب  أمر 
تم  منطقية  حلوا  فرض  بها خشبة مرح،  ساحة  يشبه  مكان  ي 
علبة،  مرح  هو  كائن  غر  افراض  لتخضع  وتقزمها  تحجيمها 
امولد  مشهدية  إحياء  منها  حيا  “انشطار”  مثل  عرض  فيتخد 
ااحتفالية واارتكاز عليها لخلق واقع احتفاي يستقطب الجمهور 
أصيل  مشهد  وهو   - امولد  مشهد  بقاء  أن  إا  انتباها  ويسرعى 
قيمته  من  خفض  امرح  خشبة  عى  محتجزا   - الجمهور  مخيلة 
الكرنفالية التفاعلية، استخدم أيضا دمى الكف وهي بالطبع اقت 
ي  محتجزة  بقت  كذلك  ولكنها  أيضا،  الجمهور  لدى  استحسانا 
تأثرها  من  خفض  ما  وهو  امرح،  خشبة  عى  اإيهام  مساحة 
تم  تلقائيا،  توالدتا  اللتان  الفرجويان  اللحظتان  هاتان  ماما، 

تقليصها لصالح قيم جالية خارجة عن السياق.
التشويش  أو  الضحك  أو  بالصمت  الجمهور  تفاعل  مدى  بالطبع، 
أو التصفيق هي تأمل تجعلنا نقف متسائلن عن إمكانيات توافق 
جاليات مرح العلبة، واإيهام التام، مع مساحة عرض مفتوحة 
وجمهور راغب ي امشاركة وااعراف، فمن امفلت مثا أن تحول 
إسكات  ي  فعالية  اأكر  كان  مبارة  الجمهور  مخاطبة  ممثل 
هذا  رغبة  عى  يؤكد  ما  وهو  اأوى،  للمرة  تام  بشكل  الجمهور 
يجعلنا  وهو  بوجوده،  وااعراف  وامشاركة  التفاعل  ي  الجمهور 
عى  ااحتفالية  اللحظات  هذه  تحتجز  م  لو  ماذا  سؤال  نطرح 

خشبة امرح، ماذا لو نزلت أصحابها الحقيقين!

ليليت فهمى
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ي  وومضات  كنواة  ظهرت  التي  الفرجوية  الجاليات  هذه  كل 
من  تحررت  لو  ماذا  أتساءل  تدفعني  تحديدا،  “انشطار”  عرض 
حيز الخشبة؟ ماذا لو م تبَق محتجزة داخل روط علبة إيطالية 
عى الرغم من أن هناك سؤاا بديهيا؟ ماذا االتزام بروط مرح 
علبة إيطاي؟! إذن، ا أملك خشبة مرح مناسبة وأجهزة إضاءة 
كافية وأجهزة صوت كافية وستارة مرح تؤكد عى فصل العامن، 
هو  باأساس  جمهوري  كان  وإذا  الجمهور،  عام  عن  العرض  عام 
جمهور احتفاي ميل للمشاركة وم تقلم أظافره ي مجزرة الوجاهة 
بروط  إدماجه  صعوبة  الطبيعي  من  يكون  وعليه  ااجتاعية، 
برورة  إقناعه  محاوات  وكل  خارجه،  من  سياقات  ي  جاهزة 
ااندماج ورورة اإنصات ا تحقق أي استجابة، فالطريق لتواصل 

يبدأ من التعامل بحرية مع الواقع كجمهور وكمكان.
 ي عرض “يس وبهية” يحتل خشبة امرح مشهد شواهد القبور 
معنى  ليحمل  امقابر  هو  الرئيي  الدرامي  امكان  يكون  بحيث 
قضية  هي  القضية  إن  حيث  استعاريا،  ومعنى  محددا  واقعيا 
هذا  ما،  مكان  ي  ما  وجود  عن  الدفاع  الوطن،  “امكان”،  اأرض 
امعنى  ينتج  امكان  أو  بالوطن  الشعور  أو  امنعدم لأرض  الوجود 
ااستعاري للحياة الدرامية ي امقابر، ورغم جال استعارة الصورة 
الحياة بعد سلب اأرض  انعدام اأحقية ي  التعبر عن  ودقتها ي 
بالراع  دراميا  أخلت  أنها  إا  سوداوي,  حضور  عن  وتعبرها 
ااجتاعي اأساي الذي يحدث خارج امقابر، كا أنها لن تصلح 
كمركز للتفاوض الدرامي باعتبارها حيزا محكوما باموت من ناحية 
امعنى الذي تشر إليه، وعليه أيضا ماذا لو كان فضاء امقابر هو 
الحية  للمنطقة  آخر  مستوى  ينتقل  والتفاوض  والراع  الخشبة، 
هو  الجمهور  أن  العرض  اعتر  إذا  العكس  أو  الجمهور”  “منطقة 
فضاء امقابر، وهو ما قد يؤسس لعاقة مشاركة وتوريط للجمهور، 
التفاوض عى أرض الجمهور أو  بالتحريض عى الفعل ي حال أن 
يطرح  التأمل  الجمهور، هذا  مكان  امقابر هي  أن  اإدانه ي حال 
عاقة  تفسد  بالفعل  الخروج عن روط عرض هي  إطار  ي  ذاته 

الجمهور وتستثر ضجره.
مبرة،  جالية  بذورا  نفي  ي  استثارات  العروض  من  الكثر 
عنها  للحديث  يدفعني  وما  ذكرها,  السالف  العرضان  ومنها 
أكر حرية  كناذج مكن أن يتمخض عنها تصور مغايرة للمرح 
أن  العرض هو  الجمهور ومكان  للحديث عن  دفعني  وما  وخياا، 
الفنانن وغر  بدا محجا إبداعات  بالخشبة  الجاي  االتزام  هذا 
مائم للجمهور، باإضافة لوقائع حدثت ي كل العروض تقريبا لها 
امخرجن من  أحد  يطلب  فمرارا  الجمهور،  استجابة  بتعطل  عاقة 
ينصت،  والجمهور ا  بتهذيب  الجلوس  الصمت ورورة  الجمهور 
عى  حجرا  الجمهور  بن  ما  مكان  من  طفل  يقذف  أن  ويحدث 
حجر  بقذف  عنيفة  بصورة  ولو  امشاركة  ي  رغبته  معلنا  امرح 
الدائم  الجمهور  إن شيئا من هرج  والحقيقة،  العرض.  منصة  عى 
أو بعض من عنفه م يِر استياي عى اإطاق رغم تعطيل قدري 
عى تلقي العرض ي كثر من اأحيان، إا أن ذلك دفعني لسؤال 

تحسس  عن  وبعيدا  العرض،  يريده  وما  الجمهور  يريده  ما  حول 
النيات فيا يريد أي من اأطراف إا أن هذه هي امنطقة الشائكة 
التي يوجد بها امرح داما وأبدا، وهو ما يدفعنا للتفكر ي نوعية 
العرض الذي يحقق استجابة مع الجمهور، نوعية اإتاحات التقنية 
الواقع، والقضايا امطروحة وتحديدا ما  وتوظيفها ما يائم روط 
ويستحث  الجمهور  مزاج  يستميل  الذي  الشعبي  اموروث  يخص 
وأخرا  للعرض،  القبلية  معرفته  بجدارة  شعوره  خال  من  حضوره 

مجاات امنافسة بن عروض ليست خاضعة لنفس الروط.
عى امرحين ممن ا ملكون مرح الخروج من اأسوار الوهمية 
أو ساحة  أفراح  قاعة  يكون  قد  ما  تتحدد ي مكان  التي  للمرح 
تم بناء خشبة بها واعترت مرحا، باإضافة للخروج عن امرح 
ولذلك  العرض،  وحيز  الجمهور  حيز  بن  ااستعاي  الفصل  معنى 
جديدة  فرجوية  وحلول  جديدة  عرض  وفضاءات  عن  البحث 
متجدد،  كسؤال  امرحي  التجريبي  بالبحث  جدير  موضوع  هو 
ليلة  من  تتوقف  ا  بل  آخر،  عرض  من  تتوقف  ا  عمل  وورشة 
معلبة  وغر  خاصة  جديدة  جالية  لقيم  للوصول  أخرى،  عرض 
امواقع  ي  امبدعن  وعن  الجمهور  عن  بعيدا  ما  مكان  ي  مسبقا 
اموضوعات  طبيعة  ي  دؤوبا  بحثا  يتطلب  ما  وهو  امختلفة، 
كعرض،  فيه  تولد  أن  مكن  الذي  وامكان  طرحها  وآلية  امطروحة 
شعور  تقليص  ي  بدورها  ستقوم  التي  الفرجوية  العرض  وعنار 
وهذا  العرض،  مساحة  مع  والتساوي  امتكافئة  بالقدرة  الجمهور 
اإحباط لقدرة الجمهور عر أدوات العرض التقنية لحظيا مفيد ي 
لتحديد  التعجيزية  الحيلة  وهذه  فكريا،  العرض  استقبال  تأهيله 
فطري  بإدراك  امتجول  العارض  استطاع  قد  الجمهور،  وقدرة  حيز 
النار  واعب  الساحر  فنجد  تحقيقها،  الجمهور  لسيكولوجية 
حدود  وضع  لحظات  بعد  يستطيعون  الشارع  عارضن  وغرها 
اخراقها دون طلب  تجعله عاجزا عن  الجمهور  تلقائيا مع  تتكون 
تسبيط  عر  ذلك  ويحدث  الجمهور،  عى  عنف  مارسة  أو  منه 
عن  تعجيزه  وبالتاي  العرض،  فعل  مارسة  عى  الجمهور  قدرة 

احتال مساحة العرض.
شعبي  عرض  من  تعقيدا  أكر  للمرح  الدراما  فن  أن  صحيح 
الدرامية  الوظيفة  أن  وذلك  الساحر،  عروض  نوع  من  فرجوي 
تبدأ من الفرجة وا تنتهي عندها، فالفرجة وسيلة إعادة موضعة 
مساءلة  وإعادة  الجالية،  وقيمها  الذات  عن  الدرامي  السؤال 
العام،  ومن  ذاته  من  اإنسان  وضع  ومناقشة  اإنسانية  للقيم 
بإإضافة إى أن التكنولوجيا الحديثة وفن السينا تحديدا عطلت 
الشارع،  بفنون  القديم  باإنبهار  اإيهام  عى  الامتناهية  بقدرتها 
ولكن  التلفزيون،  محلها  احتل  تلقائيا كرورة  تاشت  فقد  وعليه 
هي  امرحية  الفرجة  أن  هو  كنموذج  طرحها  عر  إليه  أشر  ما 
متى  عن  دامة  وأسئلة  يتوقف،  ا  تقني  معمي  بحث  مروع 
متى  مشاركته،  تجب  متيى  بالعجز،  الجمهور  شعور  تعزيز  يجب 

تجب مساءلة قناعاته؟!
الرط الثاي لبزوغ مرح فريد وخاص جاليا هو ااتصال امبار 

مع واقع بكر سواء مع الحكايات الشعبية التي ما زالت مثل جزءا 
الثقافية للناس، أو مع الطاقات البرية غر امدربة  من امارسة 
العنران ها منجان استخراج  أداء جاهزة، وهذان  أماط  عى 
التعامل  إذا ما خضعا لاكتشاف وم يتم  مرح جديد من نوعه، 
معها برؤى جاهزة، بالفعل انحازت أغلب عروض الجنوب لتناول 
السر الشعبية، وكان اأكر تكرارا من بينها “شفيقة ومتوي، السرة 
اموضوعات ي  تتكرر هذه  ياسن وبهية”. بشكل مفارق  الهالية، 
أغلب امواقع، وهو ما يي بسؤال حقيقي خفي ي نفوس هؤاء 
الجمهور  تهم  التي  القضايا  ونوعية  اأصالة  عن  الجادين  الفنانن 
ونابعة منه، إا أن عددا من العروض استعان بأجزاء من امرويات 
من  من  جزءا  لتصبح  الجمهور  ي  وتأثرا  شعبية  واأكر  امسجلة 
يحفظها  التي  امرويات  من  بأجزاء  يستعن  ِلا  إذن  العروض، 
أخرى  مرة  السر  هذه  رد  بإعادة  قام  قلب،  ظهر  عن  الجمهور 
كا هي وهو ما يضع عامات استفهام حول مفهوم اأصالة ذاك، 
إنتاج ثيات  إعادة  هل اأصالة هي اجرار اماي! والحقيقة، إن 
امعنى  بهذا  اأصالة  إا رك، أن  ليس  اأصالة  من  كنوع  شعبية 
إى سؤال جامد أنه  امرح  ويتحول  اماي،  إا جثة من  ليست 
يستمد قيمته من لحظة زمنية بائدة، ما يجعل العمل امرحي 
ي مستوى فوقي عى امرح وعى الحار، هذا من ناحية، ومن 
تامه  جالية  بقيم  للجمهور  عن مرح  البحث  أن  أخرى  ناحية 
ا يعنى اانسحاق للمخيلة الجالية الشعبية التي تصيغ تريرات 
لوجودها ومارساتها ي السر الشعبية وغرها من الفنون الشعبية 

ذات امضمون الخطاي.
يسمح  ما  ملحمته  يرد  الشعبي  املحمي  الراوي  كان  وفيا 
أنها  متعة  تفوقها  ا  متعة  من  ذلك  ي  وما  بالخيال  للجمهور 
أن  إى  باإضافة  مشهديتها،  تخط  أن  مستمعة  ذات  لكل  تسمح 
ينبع  الشعبي بشكل عام، ذلك أنه  الفن  الجمهور يجد ضالته ي 
بشكل تلقاي من رغبة ي ترير الوجود وامارسة وتسويغ التريع 
تساؤات  أمام  نقف  يجعلنا  ما  ااجتاعي, هذا  للفعل  امجتمعي 
الثيات الشعبية، التي هي مكتفية جاليا  كثرة ي مسألة إعادة 
برضا  الثقافية  قيمها  تحدد  والتي  لجمهورها،  بالنسبة  بذاتها 
ي  الشعبية  الثيات  هذه  تقديم  نعيد  فهل  مجتمعها،  ووضوح 
بالطبع  مرحيا  تفشل  وهنا  لجاليتها،  منسحقون  ونحن  عروض 
ناجح  لكائن حي  امرح  كائن هو  انتحال  تعر عن محاولة  أنها 
مرارا؟!  وإنتاجها  تأليفها  نعيد  وماذا  إذن  الشعبية،  السر  هو 
وأنه  امجتمعية،  للذات  العامة  امخيلة  من  بها  نقرب  أننا  يبدو 
للذهنية  الحقيقي  الوجه  هي  وأنها  بها،  ضالتنا  بالفعل  نجد  رما 
أو  مرويات  وليست  دراما  تصبح  أن  مجرد  ولكنها  الجاعية، 
ماحم شعبية عليها أن تكون أكر جدارة بصورتها الجديدة عليها 
وأكر  لوجودها،  حاسم  وتحديد  جديدة  نوعية  بفرادة  تتسم  أن 
للمرح  نعدها  فعندما  الشعبية،  معرفتها  تستجلب  وأا  صابة 
ا  هو  ذلك  ومع  ماما،  الحكاية  يعرف  أنه  للجمهور  نعلن  فإننا 
السالفة حتى  ليختر معرفته  أن مكث  عليه  ولذلك  البتة،  يعرفها 
آخر لحظة بالعرض، وامعرفة التي ينتجها امرح من اموضوعات 
إعادة  ي  ولكن  الحكاية،  تحريف  ي  يكمن  ا  جوهرها  الشعبية 
صياغة  تعيد  بحيث  خفية،  أسئلة  تستولد  بحيث  وتركيبها  فكها 
إذ  الشعبي؛  لأصل  مغايرة  بصورة  فيها  والسببية  العلية  عاقات 
إن الحكاية هي واقعة واحدة تتخذ موقعها الجاي والنوعي من 
ترتيب  وإعادة  البنية،  عر  تتجى  التي  السببية  العاقات  شبكة 
إنتاج  مكن  امكعبات  كلعبة  وحدات،  باعتبارها  اأحداث  سلسلة 
فيمكن  والهامي،  امركزي  الحدث  وانتقاء  منها  امتناهية  أشكال 
كل  بن  اأساي  الفارق  ولكن  امرات،  من  انهاي  عدد  تناولها ي 
تنتج هذه  التي  والسببية  العلية  العاقات  نوعية  وأخرى هو  مرة 
يفتح  مرحيا  عرضا  أجد  أن  امشن  فمن  عنها،  وتنتج  الواقعة 
التي  الجمهور  تناصا مع السر باستدعاء تسجياتها امعروفة لدى 
للجمهور  مذا  اعرافا  بذلك  يصك  وكأنه  قلب  ظهر  عن  يحفظها 

بأنه متلك امعرفة والحقيقة وليس هناك ما مكن أن يقال.
هذه اماحظات العامة قد تكون ذات قيمة، ورما ا، ولكن اأكيد 
أنها تولدت من أمل ما ولد بغته ي هذه الوجوه التي طلت من 
تقوم  ما  ومؤمنة  شغوفة  وقلوب  متطلعة  بعيون  امواقع  أسوار 
عن  باحثن  امرح  سور  عى  تعلقوا  أطفال  أو  فنانن  سواء  به 

خاصهم باأمل.

23 [ رؤى]
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24 [ رؤى

جدا« معتدل  »يوم 
الجميع أسعد  حلم 

إى  امؤم  الواقع  تغير  اأحام  باستطاعة  هل 
ذلك  من  بها  نهرب  حيلة  أنها  هو  أم  سعادة؟ 
الحلم  يكون  أن  أمكن  الوقت!  لبعض  الواقع 
أن  مكن  كيف  إنه  حيث  للسعادة  الوسيط  هو 
الوصول  وأردت  ما  بيء  حُلمت  إذا  إا  تسعد 
إليه فالحلم هو اأمل لنستطيع ااستمرار ي تلك 
الخطوات  تحقيق  عى  ونواظب  القاسية  الحياة 

التي تصل بنا ي النهاية إى السعادة.
فرقة  قدمه  الذي  جدا«  معتدل  »يوم  عرض 
ملك  أوبرا  مرح  خشبة  عى  للشباب  امرح 
مكن  وكيف  الفكرة  تلك  يناقش  البلد  بوسط 
العرض  اأهداف  لتحقيق  سبيا  يكون  أن  للحلم 
فرقة  ورشة  ممثلن  من  مجموعة  مثيل  من 
قام  الذي  عطية  كال  الفنان  وبطولة  الشباب 
سامح  تأليف  من  والعرض  »معتدل«،  بدور 
الله  عبد  وائل  وديكور  بسيوي  وسامح  عثان 
سامح  إخراج  ومن  ميزو  محمد  واستعراضات 

بسيوي.
تدور أحداث العرض حول شاب يدعي »معتدل« 
محل  وهو  عمله  محل  ي  »سعيد«  صديقه  يزور 
سعيد  يخرج  وحينا  الجاهزة،  امابس  لبيع 
امحل  ي  معتدل  تاركا  الطلبات  بعض  ليجلب 
بتلك  ويحلم  معتدل  ينام  امانيكانات  وسط 
أمانيكانات، وقد تحولت لشخصية من شخصيات 
أو  أباه  أو  حبيبته  كانت  سواء  الواقعية  حياته 
ومن  وغرهم،  العمل  ي  زماءه  أو  حبيبته  عائلة 
يحلم  بأنه  تخره  فتاة  أمامه  ليجد  يستيقظ  َثم 
اأحداث  جميع  ويرى  أخرى  مرة  النوم  ليعاود 
تظهر  له  مؤم  موقف  كل  وي  حياته،  ي  امؤمة 
من  اأفضل  إى  اأحداث  تلك  لُتغر  الحلم  فتاة 

خال جملتها )يا أيها اليوم كن معتدا(.
التميز  سات  من  مجموعة  متلك  العرض  إن 
واأداء  بالتمثيل  مرورا  اُمقدمة  الفكرة  من  بداية 
العرض  طوال  اممثلون  عليه  حافظ  الذي  الرائع 
أثناء  بشكل جيد  تنظيم حركتهم  سواء من خال 
من  أو  امابس،  محل  ي  امانيكان  أدوار  تأديتهم 
خال تقديم كل منهم لشخصية مختلفة محافظا 
م  اممثلن  أن  إى  باإضافة  النهاية،  حتى  عليها 
يكن لكل منهم دور واحد ي امرحية، بل هناك 
ي  دور  من  بأكر  قاموا  وممثلة  ممثل  من  أكر 
ميزوا  نجدهم  ذلك  من  الرغم  وعى  العرض 

وقدموا كل شخصية مختلفة عن اأخرى.
عى مستوى الديكور، فقد كان عبارة عن بانرات 
عى  اممثلون  عليها  يقف  وبوفات  أزياء،  توضح 
هيئة مانيكان، ومصابيح إضاءة منسدلة من أعى 
للمابس،  محل  عن  عبارة  امكان  أن  لنا  ليتضح 

ونجد أن هذا الديكور ثابت ا يتغر طوال العرض 
لتوضيح  وذلك  واأماكن؛  اأحداث  اختاف  رغم 
بالنسبة  أما  الحلم،  عام  داخل  زال  ما  معتدل  أن 
للمابس فكانت مناسبة للشخصيات اُمقدمة فكل 
ومابس  الخادمة  كمابس  شخصيته  يائم  زي 
رجال اأمن وهكذا، كا أننا نجد أن العرض ميز 
امشاهدين،  إى  البهجة  روح  أضاف  آخر  بعنر 
وسط  ي  وااستعراضات  اأغاي  تقديم  وهو 
أحداث امرحية كأغنية »فاشل فاشل« لشخصية 
معتدل  مدير  لشخصية  »إرهاي«  وأغنية  اأب، 
لنا  يوضح  الذي  »الشارع«  واستعراض  بالعمل، 
اموقف الذي تعرض له معتدل ي بداية امرحية 
العرض  وينتهي  سعيد،  وصديقه  بينه  رده  وتم 
وكيفية  أبيه  الحلم  ورد  معتدل  استيقاظ  بعد 
تحقيق جميع أهدافه، ومن َثم تقديم شخصيات 
وانتهاء  وشخصياته  الحلم  رد  خال  من  العرض 
العرض بأغنية أخرى مبهجة وهي أغنية »سيلفي« 
غنائهم  وأثناء  الجمهور  اممثلون  بها  شارك  التي 
لها اتخذوا بعض الصور »السيلفي« مع الجمهور، 
خال  من  بسيطة  فكرة  بتقديم  العرض  لينتهي 
عوامل فنية ُمقدمة بشكل جيد ا خلل فيه بروح 
وليعلم  والبهجة  السعادة  ِحس  للجمهور  أضافت 
بسيًطا،  كان  ولو  حتى  حلا  بداخله  أن  منا  كل 
لاستمرار  تدفعه  التي  واإرادة  بالعمل  ولكنه 
ُيشعره  ما  بكل  امرء  يفوز  أن  ُمكن  يتحقق  حتى 
عن  تتوقف  فا  حوله  من  تجاه  والحب  بالرضا 
كانت  مها  تيأس  وا  تحقيقه  تأخر  مها  الحلم 
ولو  حتى  النهاية  ي  أنه  تواجهك  التي  العقبات 

طال الوقت سوف يكون الحلم ُمحققا.

علياء الرنس

بطاقة العرض
اسم العرض: 
يوم معتدل 
جدا

جهة اإنتاج: 
فرقة مرح 
الشباب

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: سامح 
عثان

إخراج: سامح 
بسيوي



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

[

05 فبراير 2018 16 يوليه 2018العدد 545 العدد 568

 تأليف: مانفريد جان

 ترجمة: أحمد عبد الفتاح

 )رابعا( ااتصال الخياي وامعلق الدرامي
ي  موذجه  تشامان  يقدم  والخطاب”  القصة   “ دراسته  ي   
 – القارئ   : مستويات  ثاثة  بن  ميز  الذي  الخياي  ااتصال 
متلقي   – وامعلق  امضمر،  القارئ   – امضمر  وامؤلف  امؤلف، 
لنظرية  تشامان  مناقشة  تهتم  ا  واضح،  وبشكل   . التعليق 
فعل الكام بتعريف الخيال، ويرى أنه ا داعي لذكر أي أفعال 
كام متظاهر بها . وفيا بعد ي دراسته “ التوصل إي تفاهم “ 
الطاقة الردية  النموذج إعادة تعريف مفهوم  ٌيستخدم نفس 
وإعداد تصنيف جديد أنواع النصوص . والفروع ألوي ي هذا 
الردية،  غر  النصوص  عن  الردية  النصوص  تفصل  التصنيف 
وتضم  بالحبكة  ترتبط  رديات  إي  الردية  اأنواع  تنقسم  ثم 
التمثيلية  الرديات  وتضم  القصرة،  والقصة  واملحمة  الرواية 
التصنيف،  هذا  ولترير   . وامرحيات  امتحركة  والرسوم  اأفام 
موضوعات  هي  والروايات  امرحيات  أن  أوا  تشامان  يؤكد 
ردية ذات نظام ماثل ماما : “ تشارك امرحيات والروايات 
مجموعة  و  لأحداث  الزمنية  امنطقية  هو  مشرك  ملمح  ي 
كلها  اأساي  امستوى  عي  فهي  ولذلك،   . ومكان  الشخصيات 
قصص . وحقيقة أن نوعا واحدا من القصة يحى ) وهو الرد( 
ونوع آخر يعرض ) وهو التمثيل( هو أمر له أهمية ثانوية . وا 
أنه أدي  . فامسألة  الفرق غر مهم  ثانوية هنا أن  أعني بكلمة 
امنطق  انه  وتحديدا،   . كنص  التمييز  من  الهرمي  التسلسل  ي 
موضوعات  ال  تحولها  التي  الردية  اأنواع  ي  امزدوج  الزمني 

جملة  الردية  الجملة  اعتبار  أوا،   . الخطأ  عي  الخطأ  يراكم 
وصفية هو أمر خاطئ، من ثم فان امنشئ النهاي للنص، وهو 
خطاب  ي  ني  بشكل  الواضحة  الذات  عي  مفضل  امؤلف، 
الرد، وهو امعلق . ولكن هناك منهج ي هذه اأخطاء : الخطأ 
يسّطح  والثاي،  ردية،  ليست  الدراما  أن  افراض  يحمي  اأول 
فردي  اتصال  مستوى  اي  القصصية  للنصوص  ااتصالية  البنية 
النصية  العنار  بن  والقارئ، ويخلق عاقة مبارة  امؤلف  بن 
والنطق ي الحياة العادية والذي مكن تفسره )عندئذ فقط( ي 

اإطار النظري لفعل الكام .
يتجاهل  الداخي،  الني  للرد  مثال  إمكانية وجود  وبتجاهل   
محة  يقدم  الذي  الكام  لفعل  مبكرا  آخرا  تفسرا  أيضا  جينيت 
القصصية  النصوص  ي  امركبة  ااتصالية  البنية  ي  مفاهيمية 
كام  فعل  ي  الروع  خال  من  فانه  ذلك،  من  الرغم  وعي   .
يقوم عي موذج التظاهر ي فن القص، يصل ريتشارد أومان ي 
النهاية اي خاصة مفادها أن الرط الروري للعمل القصي 
هو أنه يقود القارئ إى تخيل متحدث وموقف ومجموعة من 
لعاقة  القراي  الطابع  ذو  البناء  هذا  وي   . ااضافية  اأحداث 
ي  الخياي  امتكلم  وعام  الحقيقي  امؤلف  عام  بن  ااقتباس 
بدأ  وعندما   . مكانتها  من  كثرا  التظاهر  صيغة  تفقد  القصة 
موذج ااتصال الرياي عند شانون و ويفر – منذ -1970 كان 
اأخطاء  تفادي  قويا  خصا  الكام  فعل  منهج  يواجه  أن  ابد 

التصنيفية السابق ذكرها وبدأ ي تفسر اأمور بشكل أدق .

“فن  بن  تصنيفي  مييز  من  جينيت  توضيح  ينطلق  عموما،   
الردي  القص  وفن   “  ،”Dramatic Fiction الدرامي  القص 
Narrative Fiction”، وهو اصطاح فاعل له تداعيات خطرة 
عي مسألة الصوت والطاقة الردية . ففي دراسته “ الخطاب 
 ”Narrative discourse Revisited من جديد  يعود  الردي 
التمثيل  بن  حله  مكن  ا  تعارض  فعا  هناك  أن  جينيت  يؤكد 
 Stricto للرد  الضيق  “امعنى  ويعرف  والرد،  الدرامي 
امرتبتان  والنتيجتان   . بوسيلة شفهية  ينتقل  بأنه رد   ”sensu
يفتقر  ليست وسيط غر ردي  الدراما  )1(أن   : ذلك ها  عي 
هو  الدراما،  ي  القصة  بعد  أن   )2( وصوته،  امعلق  خطاب  إى 
الذي يقبل ي أفضل اأحوال التحليل الردي . ولكن هنا، مرة 
أخرى، يستجيب إى تحدي بنر ويوافق أن الدراما هي ظاهرة 
متعددة اأوجه. ومن الحصافة أن نقول إن اأداء الدرامي ليس 
مبنيا عادة عي النقل الردي الشفهي . بالفعل يصدق هذا ي 
بالرح  التي سنتناولها   “  Pericles “بريكليس  مثل  مرحيات 
أن  ابد  الدرامي  النص  أن  بالرورة  يعني  ا  وهذا  بعد،  فيا 
امرح،  دراسات  منظور  ومن   . غائب  ردي  بصوت  يتميز 
حيث يعد كل يء ثانوي ومنعكس من وجهة نظر اأداء، فقد 
وي   . الغائب  الصوت  منطلق  من  نبدأ  أن  امنطقي  من  يبدو 
إطار قراءة الدراما، بامقارنة، فان النص الدرامي واأداء الدرامي 
ها ي ذاتها وسائل اتصال، مع أنها مرتبطان بوضوح، ولذلك 
رما  التي  الغائب  الصوت  النص ي خاصية  يكمن  داعي أن  ا 

تكون تأسيسية ي اأداء .
يقوله جينيت عن  ما  نتأمل  دعونا  اإشكالية،   وي سياق هذه 
إرشادات خشبة امرح،إذ يرى أنها عنر ني يغيب ي اأداء 
تصف  امعطف”  يخلع  “هرناي  جملة  إن  جينيت  يقول  إذ   .
هذه،  مثل  عليها  ااعراض  مكن  ا  وجملة   . الشخصية  سلوك 
فمن الجدير باماحظة أن وصف السلوك هو باأحرى مصطلح 
غامض ي الخطاب الردي . وعي النحو امنصوص عليه بشكل 
سياق  ي  ذلك  كان  ولو  حتى  نفسه،  جينيت  بواسطة  مطول 
يتوقف  ردية  وقفة  يؤسس  الوصف  فان  املحمي،  الرد 
اللغوي  تشامان  سيمور  استخدام  وي   . القصة  زمن  خالها 
امفيد، يقوم الوصف عي عبارات توقف تستند عي أفعال مثل 
الذي  امثال  فان  ذلك  ورغم   .  ”be or have ملك  أو  “يكون 
 Process عملية  إقرار   “ تشامان  يسميه  جينيت  به  استشهد 
أحداث  مثيل  عملية  من  جزء  مثل  عنر  وهو   “  statement
القصة امسلسلة زمنيا . معنى آخر، ا تعد جملة “هرناي يخلع 
معطفه” وصفية بل هي جملة ردية diegetic يجب أن تكون 
واضح  وبشكل   . امؤلف  وليس  امعلق  هي  لها  الناطقة  الذات 
ينتقل  عندما  سارد  مثال  وجود  إمكانية  أيضا  جينيت  يتجاهل 
التي  : “ اأفعال  الغائب  القص بضمر امفرد  النهاية إي فن  ي 
تنشئ  التي  الكام  أفعال  هي  ذلك،  أمكن  كلا  محددة  تظل 
وبالتاي   .  “ امؤلف  الذي هو خطاب   : نفسه  الردي  الخطاب 

السردي  الصوت   
الدراما في  السرد  وصور   

25 [ نوافذ
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ما  فان  الحديث،  الرد  علم  ي  بوضوح  ثبت  وكا   “  : ردية 
يجعل الرد فذا فريدا بن أنواع النصوص هو منطقيته الزمنية، 
و ومنطقه الزمني امزدوج . فالرد ا يتتبع الحركة خال الزمن 
بشكل خارجي فقط ) مدة تقديم الرواية أو الفيلم أو امرحية 
( بل أيضا داخليا ) مدة تتابع اأحداث التي تنشئ الحبكة( . إذ 
 ،”Discourse تعمل اأوي ي بعد الرد الذي يسمي “ خطاب
يقوم  إجاي،  وبشكل   .  ) الحكاية  أو   ( القصة   “ يسمي  والثاي 
تركز  التي  البنيوية  النوع  نظرية  لتجاوز  مقنعة  بحركة  تشامان 
مكن  وكا   . التفاضلية  والتعريفات  الفروق  عي  تقريبا  حريا 
أن نرى، ي ظل منطقية مامة، يكون للقواسم امشركة الحاسمة 
الخاصية  جينيت  بعد  من  النقاد  يقبل  وبالطبع  العليا،  اليد 
ي  القصة  بعد  يخضع  بينا  ذلك،  ورغم   . اآن  للدراما  الردية 
ما  فان  العميقة،  البنية  معالجة  أو  القصة  ردية  إي  امرحية 
يظل محل نزاع حتى اآن هو هل يجب أن تندرج الدراما أيضا 
تحت سطوة ما اصطلح توماس بافيل homas Pavel عي أنه “ 
خطاب علم الرد Discourse Narratology، وهو العلم الذي 
ووظائف  التقديم  وصيغ  الردية  وامواقف  الرد  أفعال  ينّظر 
واأداء  النص  يقبل  اأساي هنا هل  والسؤال   . الردي  الصوت 
امفهوم  هذا  ولتطوير   . الرد  لطاقة  الفضفاض  تشامان  مفهوم 
يتخي تشامان عن تناول سابق الذي يقول إن امعلق كان مدركا 
اأداء  أنواع  من  مستبعد  فقط،  نسبيا  ريح  متحدث  باعتباره 
النقد  . وبالعمل عي  ومن أنواع معينة من الرد املحمي أيضا 
الواسع النطاق للنموذج الخاي من امعلق، اذ منح تشامان رغم 
ذلك امعلق امضمر حضورا فضا عن الغياب . وهذا يفتح الباب 
اأفام  كل  ي  هيكليا  عنرا  باعتباره  سيناي  راوي  وضع  أمام 
ي  التأسيسية  الردية  العوامل  عي  قياسا  وبامثل،  السينائية، 
الطاقة  مسألة  أخرا،   . الدراما  فيها  ما  اأخرى،  اأداء  أنواع  كل 
ي  الردي  العامل  أن  إما  أنه  ي  تتلخص  الدراما  ي  الردية 
امرحية يقدم موذج راوي واضح، أو أنه يظل مجهوا ومضمرا 

أو يقوم بوظيفة امنسق .
 يقوم مفهوم الطاقة الردية اموسع عند تشامان بشكل حاسم 
عي امعاير الوظائفية أو التنظيمية فضا عن امعاير اللغوية أو 
ورما  مطلقا  امعلق  يتكلم  أن  داعي  ا  موذجه،  ففي   . النصية 
 Richard ا يكون له صوت مطلقا . وكا يشر ريتشارد أكزيل
اإسهامات  من  مجموعة  استهدفت  التي  الدراسة  ي   Aczel
عن  فضا   ( والرتيب  التنظيم  مثل  البنيوية  والعنار  الحالية 
الرد  فعل  من  يتجزأ  ا  الريحة( ها جزء  اللغوية  امحددات 
الذي يجيب  الشخص  امعلق، وظيفيا, ليس  فان  . ولذلك،  نفسه 
عي سؤال جينيت “ من الذي يتحدث ؟ “، أو من يخون نفسه 
التوضيح،  ي  ينجح  الذي  العامل  غر  امتكلم  ضمر  باستخدام 
من  واسيا،   ( حكيه  يجب  وكيف  ٌيحى  الذي  ما  يقرر  والذي 
هذا  بالطبع،   . ٌيحذف  الذي  وما   ،) تتابع  وبأي  نظر،  وجهة  أي 
بوضوح،  ويكتب  يتكلم  سوف  امعلق  أن  ننكر  أن  يعني  ا 
وينشئ عاقة اتصال مع امرسل اليهم، ويدافع عن خرية القصة 
منها،  امستفاد  الدرس  عي  ويعلق   Tellability of the story
وهدفها أو رسالتها . يصدق كل هذا ي الواقع عي امعلق الذي 
وفقا  ملحمية  دراما  وهي  بركليس”،   “ مرحية  بداية  ي  يظهر 

لرأي “ مانفريد فيسر “ :
 يدخل “ جاور” ي اافتتاحية .

 جاور : أن تغني أغنية كانت تغنى قدما
 من تراث جاور القدمة تأي،

 تزعم ضعف اإنسان
 تر بها أذنيك وتسعد بها عينيك

 اذ كانت تغنى ي امهرجانات
 ي لياي السمر واأعياد

 والسادة والسيدات ي حياتهم
 قرءوها من أجل إحيائها

 فالراء هو الذي يجعل الرجال أمجاد :
 والجيد كلا كان قدما كان أفضل
 فإذا ولدتم ي هذا الزمن امتأخر

 فتقبلوا أشعاري عندما تكون طريفة
 ولتسمعوا رجا عجوزا يغني

 لعل الرور يحقق أمانيكم
 أمنى الحياة لنفي، ورما

 ورما أضيعها من أجلكم ي مح البر
 فهذه أنطاكية، إذن، فقد بني اأنطاي

 العظيم هذه امدينة من أجل كري املك
 اأجمل ي ربوع سوريا .

 أحي لكم ما يقوله امؤلف
............. 

 ما يحي اآن، أقدمه لكم لتحكموا عليه،
 فدوافعي هي أفضل ترير أقدمه . ) يخرج(

بتقديم نفسه ي شخصية الراوي عي امستوي ااتصاي للتوسيط 
هيلموت  اصطلح  ما  عادي  غر  قدرا  “جاور”  يبذل  الخياي، 
الردي  االتباس  أنه  عي   Helmut Bonheim بونهايم 
يتوجه  فهو   .narratorial conative solicitude اايحاي 

الهدف  عن  ويعلن  اتيني،  بشاهد  ويستعرض  امشاهدين،  اي 
التعليمي للقصة عاوة عي قيمة التسلية امؤكدة فيها، ويضيف 
و”   “ هنا   “ مثل  القصة  تنشئ  التي  اللفظية  الحليات  بعض 
اآن”، ويطلب ي النهاية من امتلقن أن يحكموا بأنفسهم . ثم 
يظهر “ جاور “ بعد ذلك ي امرحية باعتباره الوسيط اإدراي 
النهاية  ي  الخامة  ويقول  الباقية  الفصول  من  كل  يقدم  الذي 
ويغلق إطار امرحية الوسيط . ومادام حار بدنيا، فانه معلق 
ريح، وي امشاهد التي يغيب فيها بدنيا، فهو الطاقة اموضحة 
والتقديم.  والرتيب،  ااختيار,  عي  وامسيطرة  امشهد  وراء  من 
 ”Absolute Drama امطلقة  “الدراما  فان  أساي،  وبشكل 
امرحية  مثل  امرحيات(  من  النوع  لهذا  فيسر  صيغة  )وهي 
رد  بدون  ليس  )ولكن  معلن  ردي  حضور  بدون  املحمية 
مضمر(، أو جملة ثابتا بشكل مبسط، مثل مرحية “ بركليس” 
اإبقاء عي وظيفة شخصية  بدون شخصية “ جاور”، ولكن مع 
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امعلق  إن  القول  مكن  امفاهيمي  اإطار  هذا  وي   . جاور”   “
متلك صوتا فقط عندما يتكلم عن نفسه، أو عندما يكون الناطق 

الفعي للجمل الردية الوصفية أو الخطاب التعليقي .
أما   . “بركليس”  مرحية  أداء  عي  ٌيطبق  اآن  حتى  قيل  ما   
النص نفسه، واسيا مقاطع النص الثانوي التي تتضمن إرشادات 
تعريف  وعامات   ( للكام  البادئة  وامقاطع  امرح  خشبة 
ملحوظة  مضاعفات  تخلق  فانها  ااختزاي،  الطابع  ذات  امتكلم( 
الرواية  ي  جملة  بن  فرق  ا   “ انه  بقول  يبادر  تشامان  فان   .
للممثل  الكاتب امرحي  وإرشادات   “ الغرفة  مثل “ جون يرك 
ماما  تناقض  جملة  وهي   – امرح  خشبة  يسار  من  يخرج  أن 
 “ يخلع معطفه  “ هرناي  سابقا( وهي  )امقتبس  تحليل جينيت 
. وبشكل واضح، رغم ذلك، فان نقاش جينيت للطبيعة امشركة 
بن الرد املحمي والرد الدرامي تسمح لنا أن نتقدم خطوة اى 
وٌيفهم  امرحية  ٌيقرأ نص  أن  ناقشنا سابقا، يجب  . وكا  اأمام 
كعمل ردي قصي قبل أن يستخدم ) ومن امحتمل أن يتحول 
امرحي  الكاتب  إرشادات  تتضمن  اأداء  إعداد  كوصفة  اي( 
يعامل  فالقارئ   “  : خاصة  ردية  ميزة  من  هذا  ريان  ويفر   .
خشبة  إرشادات  ....وتعالج  ردية  قصة  وكأنه  )الدرامي(  النص 
عي  الشخصيات  لكام  وينظر  وصفية،  جمل  باعتبارها  امرح 
افراض  مثالنا  ضغط  يدفعنا  بالطبع   . مبارة  منقول  حوار  أنه 
الكاتب  ليست هي  امرح  الناطقة إرشادات خشبة  الذات  أن 
أنه معلق آخر ي حالة مرحية  . معنى  انه معلق  امرحي بل 
الثانوي،  النص  أهلية  عدم  داات  مع  أبدا  تتفق  وا   . بركليس 
فبينا   . حاكا  إطارا  اآن  تشكل  امرح  خشبة  إرشادات  وأن 
نظرية  مفاهيم  باستخدام  ااقحام،  مكانة  جاور  يكتسب خطاب 
بوضوح   .  Meir Strendberg سريندبرج  مير  عند  ااقتباس 
إذن – وأقول هذا نتيجة للردد – يجب أن يقدم مثالنا انفراجة 
الدرجة  باعتباره امعلق من  بالنسبة ل جاور  منهجية ليس فقط 
طابع  إضفاء  إي  بالنسبة  أيضا  ولكن  امرحية،  قصة  اأوي عي 
خارق عي العامل الردي ي إرشادات خشبة امرح التي تظهر 
به  الخاص  الذاي  بالرد  امؤلف(  )صوت  كشخصية  جاور  رد 
وي  ممكن،  اختصار  بأقى  ذلك  لتقديم  جهدي  قصارى  أبذل   .
نفس الوقت، أعرف أننا نواجه أساسا وجوهرا رما يحتاج إما إي 
امزيد من التوضيح أو أنه يحتاج موذج مختلف ماما . وي غياب 
اأخر، دعونا ناحظ أن بدعم معلق أدي من الدرجة اأوي فانه 
مكن للنص الثانوي للمرحية أن يكتسب أكر من صوت شخي 

امرحية  اإرشادات  يعلن(   ( ينطق  الذي  الفعي  الصوت  من 
ااستشهاد  يتم  ما  فعادة   . بركليس”   “ مرحية  ي  اافتتاحية 
بإرشادات خشبة امرح التي قدمها برنارد شو باعتبارها حاات 
الريح  امتكلم  بضمر  يأي  الذي  التاي،  وتأمل  اموضوع،  ي 
عالنا  استخدام  نيء  نحن   “  : الجمع(  )بصيغة  اإشارة  الذاي 
يحق  ا  استخدامه,  إساءة  إنسان  يرفض  وعندما  مريع،  بشكل 
. ولنكن رحاء ي هذه  الصادق  العمل  انه يرفض  لنا أن نقول 
امسألة قبل أن مي ي مرحيتنا، حتى نستمع بها بدون نفاق 
إرشادات  من  كجزء  هذا  ميز  أسلوي  ملمح  هنا  يوجد  ا   .  “
ا  )مقاطع  ماثلة  مقاطع  تأي  أن  اممكن  ومن  امرح،  خشبة 
من  أو  شو  إي  منسوب  مقال  من  مرحيتنا(  اي  راحة  تشر 
راوي  بواسطة  توسيطها  يتم  عر  التاسع  القرن  روايات  إحدى 
سلطوي متداخل . وبالنسبة اي جولة أخرى ي عام عدم تحديد 
شو  برنارد  عند  امرح  خشبة  إرشادات  قارن  اأدي،  النوع 
بامقطع التاي : “ الحجرة طويلة كحقل مفتوح . مكنك تصويب 
سهم هنا . ومكنك اجراء سباق . بالطبع ي الطرف البعيد تلعب 
هناك   . الريشة  لعبة  الدوق  وشقيق  والسفر  واأمان  الشابتان 
امقامة  اليزابيث  املكة  نوافذ  عليها  تتفوق   - نافذة  اثني عرة 
. وأربع  ي قاعة باط هامبتون، وهي اكر تناغا واتساعا أيضا 
منها هي نوافذ مطلة عي الخليج، كل منها ذات مقاعد مغطاة 
باللهب  متوهجة  كلها  كبرة  مدفئات  أربع  تواجه  ووسائد، 
ودخان اأخشاب املونة، لكل منها تكوين مختلف عي موضوع 

النار”
ولكنها  واضحة،  مرح  خشبة  إرشادات  باعتباره  ٌيقرأ  وهذا 
الصعوبة  هو  هذا  يطرحه  أن  مكن  )ما  رواية  من  جزء  بالفعل 
امتناول  ي  ميزانسن  لتحقيق  امنتج،  تواجه  التي  الواضحة، 
خارج  ٌيقدمان  السابقن  ااقتباسن  أن  من  الرغم  وعي   .
مثيل  أماط  تعمل  أن  مكن  كيف  يصوران  فإنها  السياق، 
باستخدام  اأخرى،  منها  كل  خدمة  ي  النموذجية  النوع 
الظهور  ومناقشة   . تشامان  الذي طوره  النصية  الخدمة  مفهوم 
التحديد  وجه  عي  امرح  خشبة  إرشادات  امستقل  التاريخي 
أن  سوتي  باتريشيا  تاحظ  التحقيق(،  و  لانجاز  القابلة  غر   (
من  امزيد  مع  تفرض،  وأنها  يبدو  امرح  خشبة  إرشادات 
القصي  الخطاب  سات  من  كثر  الحديثة،  الدراما  ي  التكرار 
الصوت  كان  فإذا   . الرواية  أبرزها  لعل  اأخرى،  اأدبية  واأنواع 
تعمل  كانت  إن  يري  لي  الستارة  ينزل  أن  امؤدي  بخر  الذي 

يكون  عندئذ  خياي،  قصي  بخطاب  يتحدث  سليم  بشكل 
من  أقل  بشكل  ينطلق  الكلات  هذه  ينطق  الذي  الصوت 
خياي  ومعلق  امؤلف،  تخيل  من  صادر  كونه  من  أكر  امؤلف 
فعا . وتستشهد سوتي بإرشادات خشبة امرح التي تستخدم 
والشخصية  امعلق  خطاب  تقارب  معنى  اانعكاس،  صيغة 
التقليد  كان هذا  املحمي،  الرد  دراسات  بالطبع ي   . اأسلوي 
خشبة  إرشادات  و”  امشهد”   “ مصطلحي  استخدام  ي  الدائم 
أن  تبدو  . ورغم ذلك  الكامرا  أسلوب عن  “ لي يصفا  امرح 
التطابقات  ي  كامل  مجال  هناك  بأن  توحي  السابقة  ااعتبارات 
و  الدرامي  اإعداد  أساليب  تجاوز  بينها  من  لأنواع،  الوظائفية 

املحمي التي تستحق امزيد من ااكتشاف .
امزج  أن  نفرض  دعونا  ااتجاه،  هذا  ي  خطوة  نخطو  ولي   
والكام  الكام  وبادئات  امرح  خشبة  إرشادات  الشكي 
 Play ينشئون صيغة رد متحققة تسمي “ صيغة نص امرحية
مصطلحات  مع  امرحية  نص  أن  حن  ففي   .  ”script mode
ماثلة مثل “ النص السيناي Film script” و “النص اإذاعي 
من  اأداء  أنواع  مع  تستخدم  أن  مكن  الخ،   ”Radio script
امرحية  نص  صيغة  فمصطلح  ومقروءة(،   ( مكتوبة  صيغ 
عمومية  أكر  أسلوبا  مفيد  بشكل  يحدد   Playscript mode
واللقاءات  النقاش  وحلقات  امقابات  نسخ  ي  مثا،  نواجهه، 
الردي هو  التحليل  بوجه خاص أغراض  وامفيد   . وامحاكات 
استخدام صيغة نص امرحية ي الرواية ) واأمثلة التي مكن أن 
ترد عي الذهن هي “ تطور امهاجر “، وفصل “سرس” ي رواية 
وبشكل   ،) فاوستس  دكتور  رواية  من   25 والفصل  عوليس”،   “
معكوس، استخدام صيغ الرد املحمي ي كل من النص الدرامي 
التي  امنهجية  للتوترات  . وبشكل واضح، فان أن تحليل  واأداء 
تنتج من استغاالوسائط الخارجية وعنار اغراب يحتاج حذرا 

ووعيا بإطار النوع الردي. 

بجامعة  اانجلزي  لأدب  استاذا  يعمل  جان   مانفريد   •  
كولونا 

 New Literary مجلة  في  الدراسة  هذه  نشرت   •  
-659 الصفحات  في   32 رقم  العدد  في    History

هو  اأصلي  وعنوانها   .  2001 عام  صدرت  والي   679
 Narrative Voice In Dramaa : aspects of a

.  narratology of drama
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عن  فينس  يدافع  ذلك  عى  وعاوة  فينس.  عى  ينطبق 

يخرق  شخص  أنه  عى  صورته  التي  ااتهامات  ضد  أنطونيو 

قادته من أجل عواطفه وعشقه ملكة  قوانن باده ويخالف 

الدفاع،  بعض  عنه  يدافع  أن  النص  ويحاول  جميلة  مرية 

أنطونيو  يظهر  حيث  رائع  بشكل  فينس  يجسده  ما  وهو 

وي ذلك يقول إن كليوبرا اشتهرت ي تاريخها بأنها شخصية 

متقلبة. وكانت تحتاج إى التعبر النفي عن هذه التناقضات 

جذابة  كامرأة  إظهارها  مجرد  وليس  أوكونيدو  أجادتها  التي 

عنه  عرت  هذا  وكل  غريبة.  ترفات  ذات  ومثرة  وحسناء 

اأمر  ونفس  اآن.  حتى  الروفات  ي  كبر  بنجاح  أوكونيدو 

لندن  الريطانية  العاصمة  الستار ي  يرفع  وعى هذا اأساس 
لرائعة  جديدة  برؤية  جديد  إنتاج  عن  القادم  سبتمر  ي 
امرحية  عرض  يتم  وكليوبرا”.  “أنطونيو  الخالدة  شكسبر 
ي قاعة أوليفييه مجمع امرح الوطني. وسوف يقوم بدور 
النجمة  كليوبرا  بدور  تقوم  بينا  فن،  رالف  النجم  أنطونيو 
يقتنع  حتى  أوكونيدو  صوي  الفاتنة  السمراء  اإنجليزية 
الجمهور بأنها فعا مرية. وسوف يكون العرض من إخراج 
كاسيكيات  ي  امتخصص  جودوين  سيمون  امخرج  وإنتاج 

امرح الريطاي إخراجا ومثيا.
الريطانية سوف  تلجراف  للديي  امرحي  الناقد  يقول  وكا 
اأساي  بالخط  الجديدة  للمعالجة  الرئيي  الخط  يلتزم 
عام.   400 من  أكر  قبل  شكسبر  كتبها  كا  للمرحية 
قصة  يعيشان  وبطلة  بطل  ي  ببساطة  الخط  هذا  ويتمثل 
السياسية  الحياة  عى  مدمرة  أثار  لها  يكون  ساخنة  حب 
ي  تصبح  حب  قصة  أمام  إذن  فنحن  امتحاربن.  لبلديها 
روميو  قصة  ليست  فهي  مثرة.  سياسية  قصة  نفسه  الوقت 
وجولييت وليست قصة يوليوس قير وحدها، بل هي مزيج 
امتمثل  اآخر  اأساي  الخط  الركيز عى  يتم  منها. وسوف 
ي انسحاب مارك أنطونيو وهو أحد امشاركن ي حكم روما 
من امواجهة مع الجيش امري بعد أن وقع ي حب ملكتها 
كليوباترا السابعة، رغم أنه كان من امشاركن ي حكم باده. 
ووصل به اأمر إى أن يتوى قيادة اأسطول البحري امري.. 
ودارت  كليوبرا،  باسم  ملكات  عدة  مر  حكمت  فقد 

اأحداث ي عهد السابعة منها.
المعاصر الواقع 

عى  إسقاطات  الجديدة  امعالجة  تتضمن  سوف  ذلك  وبعد 
الواقع امعار وقضية تغير النظم الحاكمة ي إسقاطات غر 
مبارة عى اأوضاع ي عدد من بلدان الرق اأوسط بوجه 
التدخل  جدوى  العرض  ويتناول  وليبيا.  سوريا  مثل  خاص 

العسكري ي مثل هذه الحاات وكيف مكن أن يحدث.
الجديد  امرحي  النص  إن  جودوين  أنتوي  امخرج  ويقول 
والخاص،  العام  بن  الراع  مثل  القضايا  بعض  أيضا  يناقش 
أن  ويضيف  والعاطفية.  السياسية  الشخص  ميول  وبن 
بواسطة  للشخصيتن  الرائع  بالتجسيد  يفاجأ  سوف  الجمهور 
وسوف  الروفات.  ي  نفسه  هو  فوجئ  كا  وأوكونيدو  فن 
ي  الشخصيتن  لتجسيد  خصيصا  خلقا  وكأنها  ااثنان  يظهر 
يعيدا الجمهور الجالس عى مقاعده ألوف السنن إى الوراء.

وكليوبرا.. أنطونيو 
جديدة رؤية   

أنها  المسرح.  لعشاق  خصبة  مادة  شكسبر  وليم  اأول  اإنجلزية  شاعر  مسرحيات  تظل  اأيام  وتعاقبت  السنون  انقضت  مهما 
جديدة. برؤية  تقدم  مرة  كل  وفي  المرات،  مئات  تقديمها  يمكن  وثرية  قوية  نصوص 

هشام عبد الرءوف

المعاصر الواقع  إسقاطات على  جودوين: 



  
ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري
ج

[

05 فبراير 2018 16 يوليه 2018العدد 545 العدد 568

29 [ نوافذ

بالعمل  القيام  عى  القادر  البطل  القوي  الشخص  صورة  ي 
امناسب ي الوقت امناسب. وكل ذلك ي إطار االتزام بالنص 
اأصي والتحرك فقط ي التفسرات. فامعالجات امرحية التي 
سخرت من أنطونيو ومن كليوباترا كانت أيضا تقدم تفسرات 
ألوف  استخاص  وإمكانية  برائه  يتميز  الذي  اأصي  للنص 

التفسرات منه.
الثالث البطل 

الثالث  البطل  إظهار  عى  للنص  الجديدة  امعالجة  وحرصت 
وهو أوكتافيوس قير ي شكل املك الشاب الطموح صاحب 
وا  اإمراطورية.  مستقبل  يجسد  الذي  الجذابة  الشخصية 
عنيف  ممل  شخص  شكل  ي  إظهاره  إى  امعالجة  تسعى 
اممثل  الدور  لهذا  اختار  وقد  بقسوة.  رعاياه  مع  يتعامل 

ااسكوتلندي صاحب اأصول والنشأة النيجرية تونجي قاسم.
ومي امخرج قائا إن مرحيات شكسبر تكون عادة مصدرا 
القاعدة تنطبق أكر ما  للصداع من يتصدى إخراجها. وهذه 

تنطبق عى أنطونيو وكليوباترا.
مشهدا  42

ينتِه  م  إنه  فيقول  امرحية  عن  الحديث  جودوين  ويواصل 
بعد إى تحديد مدة العرض وإن كان يقدرها مبدئيا بنحو 3 
ااختصار  من  نوعا  تعد  امدة  وهذه  الساعة.  وربع  ساعات 
بريطانيا وخارجها  امرحية ي  لتلك  إنه شاهد عروضا  حيث 

زادت مدتها عن أربع ساعات.
عى  يثقل  ا  حتى  ساعات  اأربع  حد  إى  يصل  أن  يشأ  وم 
قسم  باملل  يصيبهم  ا  وحتى  باملل.  ويصيبهم  امشاهدين 

للمشهد  دقائق  نحو خمس  أو معدل  مشهدا   42 إى  العرض 
الواحد.

وسوف تكون معظم امشاهد القصرة ي الفصل الرابع حيث 
لتسهيل  خاصة  إخراجية  تقنية  تحتاج  التي  امعارك  تدور 

متابعتها عى امشاهدين.
مر  إى  بزيارة  جودوين  قام  مقنعا،  العمل  يكون  وحتى 
أحداث  أن  يفرض  التي  اأماكن  لزيارة  الخاصة  نفقته  عى 
الفرق  وليعرف  امناسبة  الرؤية  ليكون  فيها  دارت  امرحية 
بن مر ي الحقيقة ومر التي تخيلها وليم شكسبر. وكانت 
منتجع  خاص  بشكل  يشيد  وهو  وأرته.  له  ممتعة  زيارة 
كا  امتوسط.  البحر  عى  امطل  امري  مطروح”  “مرى 

استمتع بزيارة مر اإسامية.
صعبة معادلة 

النص  هذا  ي  صعبة  معادلة  سيحقق  إنه  قائا  ويضيف 
بداية  عند  الجمهور  ليفاجئ  را  بها  يحتفظ  أن  يود  كان 
أن  أمل  اآن عى  من  الر  يفي هذا  أن  قرر  لكنه  العرض. 
يرتدون  سوف  اأبطال  أن  هو  والر  الجمهور.  اهتام  يثر 
ستكون  بينا  التاريخية  امابس  يرتدوا  ولن  العادية  امابس 
الديكور  مصممي  من  عدد  يصممها  تاريخية  الديكورات 
شكسبر.  أعال  ديكورات  تصميم  ي  تخصصوا  الذين 
كان هذا  بحيث  إظهار جال مر وجاذبيتها  يحاول  وسوف 
حازم  بقائد  اإيقاع  عى  قادرا   - ملكته  مجرد  وليس   – البلد 
عى  قادرا  يكون  سوف  فإنه  ذلك  ومع  أنطونيو.  مثل  صلب 
لشاعر  تاريخية  مرحية  يشاهدون  بأنهم  امشاهدين  إقناع 
لكنها  بأفكاره  ماما  تلتزم  شكسبر  وليم  اأول  اإنجليزية 

تفرها من منظورها الخاص.
ويعود فيلخص رأيه فيقول إن مر دولة جذابة ومثرة وغنية 
ورسمية  وعاقلة  مسيطرة  دولة  فهي  روما  أما  باأحاسيس.. 

عى حد تعبره.
وسوف يستبعد جودوين بعض امفردات التقليدية التي دأب 
أحداثها  دارت  التي  امرحيات  استخدامها ي  امخرجون عى 

ي مر مثل ماثيل القطط.
النهاية إن أنطونيو وكليوبرا عمل مأساوي  ويعود، فيقول ي 
امرح.  لعشاق  العمل  جاذبية هذا  باموت، وهو ر  ينتهي 
الحبيبن  مرع  الجديدة  الرؤية  رغم  العمل  ينتهي  وسوف 

ليؤكد أنها نهاية اأحياء جميعا ي كل اأحوال.

مابس عصرية.. وأفكار شكسبرية

الفكرة لتكتمل  لمصر  زيارة ممتعة 



    [

ن
يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري
ج

16 يوليه 2018العدد 568

30 ]نوافذ

تجيد  فهي  الكلمة،  بمعى  شاملة  فنانة  حلمي  ثريا  القديرة  المصرية  الممثلة 
ظلها  بخفة  بداياتها  في  اشتهرت  قد  كانت  وإن  والغناء،  والرقص  التمثيل 
محجوب،  على  زكية  الحقيقي  واسمها  المونولوجات.  إلقاء  في  ومهاراتها 
المنيا،  بمحافظة  “مغاغة”  بمدينة   1923 عام  سبتمر   26 مواليد  من  وهي 
كان  أنه  إا  الطرابيش،  تجارة  كان يعمل في  أنه  بالرغم من  أسرة فنية فوالدها 
للفنانن  كوكيل  أيضا  يعمل  كان  كما  للموسيقى،  عازفا  يعمل  التجارة  بجانب 
فهي  الكرى  شقيقتها  أما  والحفات،  اأفراح  في  الفنية  للفرق  ومتعهدا 

الشهرة.  من  معقول  قدر  تحقيق  في  نجحت  الي  حلمى  ليلى  المطربة 

حلمي ثريا 
المواهب متعددة 

التي  الفنية  اأعال  بعض  من امونولوجات من خال  عدد  بتقديم  وامتازت 
مع  التمثيل  أجادت  التي  الوحيدة  الفنانة  تعتر  بذلك  وهي  فيها،  شاركت 
اأدوار  وأداء  بطولة  ى  شاركت  قد  أنها  ويذكر  امونولوج.  غناء  ي  تخصصها 
الخاص،  القطاع  وفرق  الصاات  مسارح  امرحيات  من  كبر  بعدد  الرئيسة 
أهمها:  ومن  امختلفة،  الدولة  مسارح  بفرق  فقط  عروض  بستة  وكذلك 
“لوكاندة الفردوس” عام ١٩٦٤ مع عبد امنعم مدبوى وأمن الهنيدى ونجوى 
راتب  عقيلة  مدبوى،  امنعم  عبد  مع   ١٩٨٠ عام  تحياى”  خالص  “مع  سام، 
وفؤاد أحمد، و”وداد الغازية” مع هدى سلطان، عادل أدهم ومحمد أحمد 

امري.
تزوجت ي أوائل أربعينيات القرن اماي من امنتج الفني أنطون عيى )إبن 
الدين،  عز  ببا  الراقصة  من  قبلها  متزوجا  كان  الذي  مصابني(  بديعة  شقيقة 

وقد قام بإشهار إسامه خصيصا لي يستطيع الزواج منها.
ببعض  بامشاركة  تطوعها  الرائعة  واإنسانة  القديرة  الفنانة  لهذه  ويحسب 
و“القافلة  الرحمة”  “قطار  ي  مشاركتها  بينها  ومن  اإجتاعية،  اأنشطة 
الفنية” التي جابت كافة امدن امرية ي عام 1954 من أجل جمع الترعات 
يوما(،  عرين  حواي  الجولة  هذه  ي  )استمرت  امري،  الجيش  لبناء 
آصالتها  تثبت  التي  امواقف  تلك  زمائها،  مع  امرفة  مواقفها  بخاف  وذلك 
تحية  الكبرة  للفنانة  استضافتها  ذلك  عى  اأمثلة  أوضح  ومن  وشهامتها 
كاريوكا منزلها بعد طاقها من الفنان فايز حاوة والذي أر عى طردها من 

شقة الزوجية.
التاسع من أغسطس  وبهدوء شديد وبعيدا عن اأضواء رحلت عن عامنا ي 

عام 1994 عن عمر يناهز السبعن عاما تقريبا.
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعالها الفنية طبقا إختاف القنوات امختلفة 

)مرح، سينا، إذاعة، تليفزيون( مع مراعاة التتابع التاريخي كا يي: 
المسرحية: اأعمال   - أوا 

هوايتها  تفجرت  فقد  حلمي،  ثريا  للفنانة  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
لفن التمثيل به، كا أثبتت وأكدت موهبتها من خاله بعدما تعلمت أصول 
أخرجها  التي  الصاات  مسارح  العروض  من  كبر  بعدد  مشاركاتها  التمثيل 
نخبة من كبار امخرجن، ومن خاله أيضا شاركت ي عدد كبر من امرحيات 
فرة  أن  إى  التنويه  يجب  الصدد  هذا  وي  نجمة،  أصبحت  حتى  امتميزة 
أزهى  تعد من  إى عام 1966  وبالتحديد من عام 1962  التليفزيون  مسارح 

الشام  بباد  وشقيقتها  والدها  مع  طفولتها  من  فرة  قضت  “ثريا”  أن  ويذكر 
)بكل من مدينتي “دمشق” و“بروت”(، حيث كان والدها يجوب بعض الدول 
الفنية  مسرتها  وخال  ذلك  بعد  أنها  ويذكر  له.  والرويج  فنه  لتقديم  العربية 
العراق  إى  فسافرت  الشقيقة،  العربية  الدول  ببعض  فنية  جوات  بعدة  قامت 
لدولة  اإستقال  عيد  ذكرى  ي  حفات  عدة  بإحياء  قامت  كا  عامن،  مدة 

“الجزائر”.
إى  تذهب  كانت  عندما  الفن  عام  من  لإقراب  حلمي”  “ثريا  بدايات  كانت 
منتصف  ي  سافرت  والتي  حلمي،  ليى  امطربة  الكرى  شقيقتها  مع  امرح 
الثاثينات مع الفنانة ببا عز الدين ي رحلة إى تونس وامغرب، وعندما عادت 
إى “مر” عملت معها ي صالتها، وكانت “ثريا” - وهي ي الثامنة من عمرها 
- تذهب مع شقيقتها للمرح وتشارك بتقديم فقرات من الرقص والغناء حتى 
أطلق عليها الطفلة امعجزة، وكان أجرها الشهري خال فرة عملها بالفرقة 18 
بادرت شقيقتها  )عام 1938(  الخامسة عر  عمر  “ثريا”  بلغت  جنيها. وحينا 
بتقدمها كمنولجست إى “ببا عز الدين”، التي أقتنعت موهبتها وقررت ضمها 
إى فرقتها. وكانت أوى مونولوجاتها: “سيكا ميكا”، و“شاور عقلك عى مهلك”، 
زميلها  ذلك مع  بعد  انتقلت  ببا مدة ست سنوات.  بالعمل ي صالة  واستمرت 
إساعيل يس )بناء عى نصيحة أنطون عيى زوج “ببا عز الدين” وهو نفسه 
ابن شقيقة “بديعة مصابني”( إى صالة “بديعة مصابني”، وكانت قد تألقت ي 

فن “امونولوج”، واستمرت ي ذلك منذ عام 1940 حتى عام 1966. 
خال  من  سواء  مونولوج  ثامائة  من  يقرب  ما  قدمت  الفني  مشوارها  وخال 
الحفات  ببعض  امرح  خشبة  عى  أو  السينائية  أفام  أو  الفنية  الصاات 
العيش  “إدي  معروف”،  إعمل  “عيب  امونولوجات:  تلك  أشهر  ومن  الغنائية، 
أشتاتا”،  “أشتاتا  فر”،  تزقنى  “إنت  عقلك”،  “إدينى  وطب”،  “حب  لخبازه”، 
“أنا كده وطبعي كده”، “فتح يا بني فتح”، “أخاف وأكش”، “ما نيل امطالب 
بالتمني”، “أما إنت جريء والله”، “كل يء جميل”،  و“عايز أروح” )مشاركة 
إساعيل يس(. وكان أشهر من كتب لها امونولوجات برم التوني، أبو السعود 
اإبياري، حسن اإمام، إبراهيم عاكف، السيد زيادة، ومن املحنن الذين شاركوا 
ي تلحن تلك امونولوجات الفنانن عزت الجاهي، محمد صرة، عي إساعيل، 
حسن أبو زيد. ويذكر أنها قد إعتزلت غناء “امونولوج” وتفرغت للتمثيل منذ 

عام 1966.
اأدوار  بن  أدوارها  وتنوعت  اأفام،  من  كبر  عدد  ي  بالتمثيل  شاركت 
السينائية:  أعالها  أبرز  ومن  اميلودرامية،  اأدوار  بعض  وبن  الكوميدية 
“اليتيمتن” مع الفنانن فاتن حامة وفاخر فاخر ونجمة إبراهيم، ومن إخراج 
حسن اإمام، “إساعيل يس ي بيت اأشباح” مع الفنانن: إساعيل يس، كال 
الشناوي وميمي شكيب ومن إخراج فطن عبد الوهاب، “إساعيل يس يقابل 
ريا وسكينة” مع الفنانن إساعيل يس وزوزو حمدي الحكيم ونجمة إبراهيم 
ومن إخراج حادة عبد الوهاب، “زقاق امدق” مع الفنانن شادية وصاح قابيل 

وحسن يوسف ومن إخراج حسن اإمام.
إساعيل  الكوميدي  النجم  مع  ناجحا  فنيا  ثنائيا  كونت  أنها  بالذكر  وجدير 
ياسن، وكان أول تعاون بينها عام 1940، وذلك من خال عملها معا مسارح 
الصاات، ثم شاركته بعد ذلك ي عدد كبر من اأفام ومن بينها: إساعيل يس 
الهنا،  الستات، عريس  تحيا  ريا وسكينة،  يقابل  اأشباح، إساعيل يس  بيت  ي 
الستات  الجمعة،  ليلة  الحظ،  ليلة  اللطافة،  كازينو  اأبيض،  القرش  بالله،  آمنت 
عفاريت، صاحبة اماليم، أحبك أنت، دموع الفرح، نص الليل، برة خر، الهوا 
 ،99 كيلو  بغداد،  حاق  الحق،  كلمة  عليك،  حال  بهدلة،  الحب  دوا،  مالوش 

حظك هذا اأسبوع، إساعيل يس للبيع.
كانت موهوبة جدا ي الرقص الرقي لدرجة أنها تلقت عروضا للعمل كراقصة، 
تأكيد  الذي نجحت ي  التمثيل  ثم  وامونولوج،  بالغناء  أكر  كانت مهتمة  لكنها 
موهبتها  من خاله وتحقيق شهرة كبرة حتى أن الفنان الراحل نجيب الريحاي 
قادرة  وغر  مرددة  ظلت  لكنها  فرقته،  إى  اإنضام  مرة  من  أكر  عليها  عرض 

عى حسم القرار حتى رحل عن عامنا. 
الشقية امرحة،  شخصية الفتاة  أداء  ي  حلمي،  ثريا  الكوميدية  الفنانة  برعت 

عمرو دوارة
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31 نوافذ] [[
بغداد  )1953(، حاق  اأسبوع  هذا  الظام، حظك  ي  الحق، حب  كلمة  الخبز، 

وسكينة،  ريا  يقابل  يس  إساعيل  بايت،  تار   ،99 كيلو  الربيع،  أحام   ،)1954(

بنات الليل )1955(، ودعت حبك )1956(، إساعيل يس للبيع )1957(، صائدة 

زوجتي  كرامة   ،)1963( امدق  زقاق   ،)1962( الرج  ي  موعد   ،)1960( الرجال 

)1980(، من  الفنانن  )1970(، درب  امرية  )1969(، دال  الحرامي   ،)1967(

 ،)1985( قنديل  عم  مقص   ،)1984( والشيطان  اأرملة   ،)1982( القمر  يبتسم 

الجوع )1986(، جواز مع سبق اإرار، امليونرة الحافية )1987(،  ضد القانون 

،)1992(

ويذكر أنها قد تعاونت من خال مجموعة اأفام السابقة من نخبة متميزة من 

كبار مخرجي السينا العربية وي مقدمتهم اأساتذة: أحمد جال، كال سليم، 

توجو مزراحي، إبراهيم اما، أحمد بدرخان، نيازي مصطفى، أحمد كامل مري، 

التلمساي،  القادر  عبد  بركات،  هري  سام،  أحمد  كامل،  عباس  فوزي،  حسن 

حلمي رفلة، عبد الفتاح حسن، إبراهيم عارة، صاح أبو سيف، عز الدين ذو 

الفقار،  ذو  محمود  الوهاب،  عبد  فطن  اإمام،  حسن  شاهن،  يوسف  الفقار، 

حسام الدين مصطفى، حسن رمزي، يوسف معلوف، جال مدكور، حادة عبد 

كال  شكري،  امنعم  عبد  حافظ،  نجدي  بدرخان،  عي  كرامة،  عيى  الوهاب، 

عيد، ناجي أنجلو، عادل صادق، عدي يوسف.  

اإذاعية: إسهاماتها   - ثالثا 
القديرة  الفنانة  لهذه  اإذاعية  امشاركات  جميع  حر  ويستحيل  بل  يصعب 

واأعال  امونولوجات  من  كبر  بعدد  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهمت  والتي 

الشديد  لأسف  نفتقد  أننا  قرن، وذلك  مايقرب من نصف  مدار  الدرامية عى 

الحظ  حسن  ومن  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع 

من  إنتاجها  تم  التي  امونولوجات  من  كبرة  مجموعة  تضم  اإذاعة  مكتبة  أن 

قبل اإذاعة أو تضمنتها بعض اأعال الدرامية، وكذلك تضم عددا من حلقات 

يوسف  أبو  محمد  تأليف  من  الهوا”  ي  “مطبات  الشهر:  الدرامي  الرنامج 

وإخراج كامل يوسف.

التلفزيونية: أعمالها   - رابعا 
عارت الفنانة القديرة ثريا حلمي بدايات البث التلفزيوي وبداية إنتاجه الفني 

مع بدايات ستينيات القرن اماي، وبالتاي فقد تحملت مشقة مرحلة التأسيس 

والبدايات، حيث كانت الصعوبة التي تواجه جميع العاملن خال فرة البدايات 

لعمل  إمكانية  وجود  لعدم   - توقف  دون  كاملة  الحلقة  تصوير  رورة  هي 

امرحين  واممثات  اممثلن  من جيل  واحدة  كانت  فقد  وبالتاي   - “امونتاج” 

لطبيعة  بتفهمهم  وأيضا  الحفظ  عى  بقدرتهم  التلفزيوي  العمل  أثروا  الذين 

اإبداعية  إسهاماتها  قامة  وتضم  هذا  امختلفة.  الكامرا  زوايا  ومراعاة  التصوير 

والتمثيليات  امسلسات  من  بعدد  الرئيسة  اأدوار  بعض  أداء  ي  مشاركتها 

التليفزيونية امهمة ومن بينها: امانشيت اأحمر، عجيب أفندي، صاحب الجالة 

الحب، حكايات وهو وهي. 

رحم الله الفنانة القديرة ثريا حلمي التي عشقت الفن ومهنتي التمثيل والغناء 

تجسيد  ي  جهدها  قصارى  وبذلت  أعالها،  جميع  ي  فأخلصت  الصدق  بكل 

برعت بصفة خاصة  بتجسيدها، وإن  قامت  التي  الدرامية  الشخصيات  مختلف 

من  كبر  عدد  بتقديم  الكوميدي  اأداء  ي  ومهاراتها  ظلها  خفة  توظيف  ي 

الغناء  ي  لتميزها  أيضا  توظيفا  بعضها  تضمنت  والتي  الكوميدية،  امرحيات 

الساخرة  اإنتقادية  امونولوجات  لبعض  بتضمينها  وذلك  امونولوجات،  وإلقاء 

لبعض السلبيات بحياتنا امعارة. 

بطولة  التي شاركت ي  الفرة  ثريا حلمي مرحيا، وهي  الفنانة  تألق  فرات 
الكوميدي”،  “امرح  اإستعراي”،  الغناي  “امرح  بفرق:  عدة مرحيات 

“امرح امتجول”. 
هذا وتتضمن قامة إسهامات الفنانة ثريا حلمي امرحية إبداعها ي تجسيد 

عدة شخصيات درامية مهمة ومن بينها عى سبيل امثال: 
- فرق مسارح الدولة:

- “امرح الكوميدي”: زيارة غرامية، لوكاندة الفردوس )1963(، ا يا بابا ا 
)1981(، عفريت لكل مواطن )1988(.

- “اإستعراضية”: وداد الغازية )1965(.
- “امتجول”: أزمة رف )1983(.

- فرق القطاع الخاص:
اأنس،  مصوراي  أفندي،  كعبور  خميس،  امعلم  الدين”:  عز  ببا  “صالة   -

.)1939(
بقال  مر،  ي  باريس  الدكتور،  باني،  الحاج  مصابني”:  بديعة  “صالة   -
وعيادة، بيت مجانن، بيجي بيجي بك )1939(، ازم تضحك، جواز باليومية، 
نويل  بابا   ،)1942( الدخلة  ليلة   ،)1941( التاريخ  ي  درس  تجنن،  حاجات 
)1945(، ليلة ي الغابة، هنا برودواي، بساط الريح )1946(، عي بابا، عودة 
منها،  فيش  ما  ليلة  اأرجنتن،  ي  ليلة  الحور،  قر   ،2000 كليوباترة  الروح، 
عصافر  مارسيليا،  حانة  العربية،  الجامعة  الشياطن،  مؤمر  الحب،  مشاكل 
أعياد  نتاش،  بكاش  هواش  الرقص،  مدرسة   ،)1947( امرية  عطيل  الجنة، 

الغابات )1948(، الفرسان اأربعة )1950(، 
- “شكوكو وفرقته”: تاكي حصاوي )1948(.
- “تحية كاريوكا”: شفيقة القبطية )1963(.

- “الفنانن امتحدين”: برغوت ي العش الذهبي )1969(.
- “الكوميدي امرية”: طبق سلطة )1969(.

- “امرح الجديد”: واحد مش من هنا )1976(.
- “امدبوليزم”: مع خالص تحياي )1979(.

- “الريحاي”: من يعاند ست )1983(.
- “ النجوم الخمسة”: عفوا يا هانم )1986(.

- “الفن”: وا العفاريت الزرق )1988(.
 ،)1979( حبيبتي  الفلوس   ،)1970( اأحام  بنسيون  مصورة:  مرحيات   -

عمي هو السبب )1982(، مصنع الشيكواتة، كام خواجات )1984(.
التي شاركت ي بطولتها  أنها ومن خال مجموعة امرحيات  بالذكر  وجدير 
بينهم  أكر من جيل ومن  الذين مثلون  امخرجن  نخبة من  تعاونت مع  قد 
كال  مفيستو،  إيليا  فارس،  إدوارد  خليل،  العزيز  عبد  عيد،  عزيز  اأساتذة: 
راي،  السيد  السام،  عبد  حسن  مدبوي،  امنعم  عبد  مري،  محمود  يس، 
توفيق، سعيد  داود، جال  أبو  فايز حاوة، محمد  أردش،  محمد سام، سعد 

مبوي، نبيل منيب، جال عبد القادر. 
السينمائية: أعمالها   - ثانيا 

شاركت الفنانة ثريا حلمي ي إثراء مسرة الفن امري ببطولة واحد وستن  
فيلا خال ما يقرب من نصف قرن، حيث كانت أوى مشاركتها بفيلم “حياة 
الظام” عام 1940 وهي ي عمر سبعة عر عاما، ي حن كانت آخر أفامها 

“ضد القانون” عام 1992 وهي ي عمر يناهز السبعن عاما. 
 ،)1940( الظام  حياة  التالية:  اأفام  السينائية  أعالها  قامة  وتضم  هذا 
نداء   ،)1942( غني  كنت  لو  الخامس،  العريس   ،)1941( الزوجات  مصنع 
الدم، العامل )1943(، تحيا الستات، من الجاي، حنان، عريس الهنا )1944(، 
ليلة  الحظ،  ليلة  اللطافة،  كازينو  اأبيض،  القرش  العسل،  شهر  طيب،  الصر 
 ،)1946( عمي  وابن  أنا  الكذابة،  النفخة   ،)1945( السوداء  السوق  الجمعة، 
اماليم،  صاحبة  أنت،  أحبك   ،)1948( اليتيمتن   ،)1947( عفاريت  الستات 
ي  يس  إساعيل  القوي،  حكم   ،)1950( الفرح  دموع   ،)1949( الليل  نص 
خر،  برة  بالله،  آمنت   ،)1951( ناس  بنت  أنا  حلوة،  الدنيا  اأشباح،  بيت 
الفاتنة )1952(، بائعة  الزهور  الهوا ما لوش دوا، الحب بهدلة، حال عليك، 
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المنعزلة الجزر  بعيدا عن  المسرح 
بالعروض امرحية من داخل  بدأت فكرة مرحة اأماكن والخروج 
تجارب  ولكنها  امرح،  فن  العرب  عرف  منذ  اإسمنتية  الحوائط 
كانت تقدم فرادى م يتوافر لها تنظر يعرّف بها ويرصد لها مامحها 
بها  امهتمن  امخرجن  من  مجموعة  أيضا  لها  يتوافر  وم  امميزة، 
التوافر وااستمرارية ي تقديم  دون غرها حتى نستطيع بفعل هذا 
داخل  كتيار  عنه  الحديث  مكن  متاسًكا  قواًما  نلمح  أن  العروض، 

تيارات التجريب ي امرح امري.
يد  عى  اإيطالية  العلبة  أر  من  الخروج  رحات  بدأت  عندما   
الخوي، أحمد  مجموعة متحمسة لذلك من امخرجن ومنهم: فهمي 
وحتى  جرجس..  إميل  نور،  مخيون، رور  العزيز  عبد  الهادي،  عبد 
لقد  التجربة،  هذه  ي  ااستمرار  له  توفر  قد  منهم  أًيا  نجد  م  اآن 
ي  عروض  لتقديم  الفنية  مغامراتهم  بعد  وبإراداتهم  جميًعا  ذهبوا 
العلبة  للناس إى أر  الطلق وإمانهم برورة وصول امرح  الهواء 
أو  إدارية  أو  إنتاجية  أسباب  ذلك  كان  رما  أخرى،  مرّة  اإيطالية 
أسباب أخرى خاصة بهم، لكن النتيجة هي عدم قدرة مجموعة هذه 
تياًرا  تشكل  أن  اإيطالية  العلبة  مرح  الرافضة  امرحية  التجارب 

مرحًيا.
قابلة  نظرية  فكرة  توافر  من  بد  ا  مرحي  تيار  يتشكل  ولي   
عليها،  والحادبن  بها  امهتمن  امرحين  من  ومجموعة  للتطبيق، 
مامحها  لها  ظاهرة  منها  يجعل  ااستمرار  من  ونوع  بها،  والعاملن 
إنتاج  وجهة  نظرية  فكرة  ي  ذلك  كل  اختصار  ومكننا  امتشكلة، 
حكومية، وهذان العنران ها ما بنى عليها امخرج بهاي امرغني 
العامة  بالهيئة  امرح  بإدارة  امفتوحة  امرحية  التجارب  مروع 
باخوم وأنتج  امخرج أحمد إساعيل تجربة شرا  أو  الثقافة،  لقصور 
ما  رعان  لكن  امتميزة  امرحية  العروض  من  عدًدا  امروعان 
واآخر  الحن  وبن  نادًرا  إا  نرى  نعد  وم  لديها،  التجربة  توقفت 
العلبة  من  الخروج  فعل  عاتقها  عى  تتخذ  فردية  مرحية  تجربة 
الخروج ي  فعل  يكون  ما  وغالًبا  وحواديتًيا،  مكاًنا جغرافًيا  لتمرح 
يكون  أن  يستأهل  وا  كامل  غر  خروج  هو  امتناثرة  التجارب  هذه 
مرح  أصًا  كتب  مرحًيا  نًصا  يختارون  أصحابه  أن  أصًا،  خروًجا 
العلبة اإيطالية، ثم يخرجون لُيعيدوا بناء نفس شكل مرح العلبة 
ي الهواء الطلق وحيث ُيصبح الجمهور واممثلون جزيرتن منعزلتن 

بنفس الوضعية التي يوجد عليها مرح العلبة اإيطالية.
 ويرى منظرو امرح وأصحاب دعاوى التأصيل رورة الخروج من 
وأن  داخلها،  امرح  سجنت  قد  يرونها  التي  اإيطالية  العلبة  أر 
شكل بناية امرح نفسه من أبواب للدخول وشبابيك لقطع التذاكر 
وخشبة للعرض تعلو منطقة الفرجة امصممة بعناية وبشكل جلوس 
اأرض  من  ينبت  وم  مستورد  هذا  كل  و....و....  للجمهور  معّن 
أشكال  ثاثة  عن  يخرج  يكاد  ا  العري  فامعار  العربية  امرحية 
الشكل  معروفة  بنايات  وكلها  وامسكن،  وامدرسة،  العبادة،  دار  هي 
والوظيفة، وما عدا ذلك فهي بنايات مستوردة عى امجتمع العري، 
لذا ظهرت الفنون أول ما ظهرت ي اأماكن امفتوحة، فمثًا ي مر 
وإما  عليه  امتعارف  العلمي  بشكله  ليس  امرح  ظهر  الفرعونية 
بشكله البداي، ثم تطورت مسرته بعد ذلك بفعل فنون خيال الظل، 
الطبيعية  اأماكن  وكانت  امحبظاتية...  الدنيا،  صندوق  اأراجوز، 
لتقديم هذه الفنون هي الشوارع، الساحات، امقاهي... وغرها من 
كانوا  أنهم  لن  إدوارد  ُيقرر  كا  امحبظون  فمثًا  امشابهة؛  اأماكن 
ُيقدمون عروضهم ي حفات الزواج والختان ي بيوت العظاء، كا 
اأماكن  ي  يلعبون  حن  امتفرجن  من  حلقات  إليهم  يجذبون  أنهم 
العظاء،  بيوت  إى  الشارع  من  الفنون  هذه  انتقال  وفكرة  العامة 
الجوالن،  الفنانن  لهؤاء  اأثرياء  من  دعوة  خال  من  تتم  كانت 
وغالًبا ما تكون دعوة مصحوبة بأجر، لذا عرف امعار العري لبيوت 
وامصممة بشكل جاي  الفسيحة  الصاات  واأثرياء،  اأمراء  وقصور 
تتخذ  الصاات م  الفنون، ولكن هذه  تقديم مثل هذه  يتناسب مع 
نفس الشكل امعاري مرح العلبة اإيطالية وإن كانت قريبة منه 

من حيث تقسيمها إى مكانن؛ مكان للفرّجة وآخر للتمثيل.



    

بالشأن امرحى  امهتمن  فوجئت، كا فوجىء غرى من 
امرى، بحالة من الهجوم عّى وأعضاء اللجنة التى شكلها 
الفنى  البيت  رئيس  مختار،  اساعيل  الفنان  الصديق 
امهرجان  ى  ستشارك  التى  العروض  اختيار  للمرح، 

القومى .. 
البعض عى  كتابات  الهجوم وصل ى  أن  من  الرغم  وعى 
واانحياز،  بالجهل  اتهامنا  حد  إى  )الفيسبوك(  صفحاتهم 
فقد آثرنا جميعنا أا ندخل ى هذا الجدل العقيم احراما 
أن  يفرض  التى  النتيجة  عن  اإعان  وآلية  أوا،  لذواتنا 

يقوم بها –وحده– الفنان إساعيل مختار.
ليعرف  أتكلم  أن  مكننى  النتيجة،  أعلنت  أن  وبعد  واآن 
الذين غضبوا- كيف سارت وقائع  الجميع -وخاصة أولئك 

اجتاعنا ومن ثم كيف أتت النتائج التى انتهينا إليها. 
التذكر بأن  لكن قبل رد وقائع يوم ااختيار ابد ى من 
هناك قواعد معروفة ى عمل أى لجنة اختيار أو أى لجنة 
أا يكون أحد أعضاؤها مشارك  تحكيم، منها وعى رأسها 
بأى عنر فنى ى أى عمل من امطروحن للتسابق. كذلك 
بالنزاهة  لهم  امشهود  من  اللجنة  هذه  أعضاء  يكون  أن 
اللذان  الرطان  وها  يحكمونه.  الذى  امجال  ى  والعلم 
اساعيل  الفنان  شكلها  التى  اللجنة  ى  توفرا  أنها  أعتقد 
مختار، رئيس البيت الفنى، اختيار العروض التى مكن أن 

تشارك ى امهرجان القومى. وهم اأساتذة: الدكتورة وفاء 
كالو، والناقد أحمد خميس، والناقد باسم صادق، والفنان 
امخرج تامر كرم )وقد اعتذر ى آخر لحظة وقبيل اجتاع 
اللجنة لظروف خاصة( وشخى امتواضع. وكا نرى ليس 
من  عرض  بأى  فنية  عاقة  له  من  اأساء  هذه  بن  من 
بامتابعة  لهم  امشهود  امتقدمة، وكذلك هم من  العروض 
هذه  أغلب  عن  الكتابة  لهم  سبق  وقد  امحايدة  النقدية 

العروض.
أا  اللجنة،  هذه  عمل  تحكم  هامة  قاعدة  أيضا  هناك 
ما عرض  فقط من مجموع  مانية عروض  تختار  أن  وهى 
عليك  كمحكم  فأنت  الفرس،  مربط  وهنا  اموسم.  طوال 
أن  عليك  ثم  ومن  العروض،  من  محدد  عدد  تختار  أن 
فهناك  نرد  م  أو  أردنا  إن  عليه  وبناء  آخر.  عدد  تستبعد 
امستبعد  هذا  مستوى  كان  ما  وأيا  تشارك،  لن  عروض 
بالتحيز  أو  بالجهل،  اللجنة  يتهم  ورما  صاحبه،  سيغضب 
ماما  يتناى  وبأسلوب  البعض  من  لأسف  حدث  ما  وهو 
مع ما يفرض أن يرسخ له الفن بشكل عام والفن امرحى 

بشكل خاص. 
اأعال  عى  التحكيم  أن  هو  هنا  عليه  أؤكد  أن  أريد  ما 
من  أكر  اختيار  يتم  ولذلك  النظر،  وجهة  يحكمها  الفنية 

عضو حتى تتكامل وجهات النظر. 

استعرضنا  القومى  امرح  مقر  عقد  والذى  اجتاعنا  ى 

عرض  مناقشة  ى  بدأنا  ثم  الفنى،  البيت  عروض  كافة 

عرض. وهنا ابد من التأكيد عى أننا م نختلف ى وجهات 

إى  للجوء  نضطر  وم  العروض،  هذه  من  أى  حول  نظرنا 

آلية التصويت التى هى وكا هو معروف اآلية الحاسمة 

أى خاف ى وجهات النظر. 

أن  آثرنا  محددة  باختيارات  اللجنة  خرجت  عليه  وبناء 

تسجل ى امحر الرسمى برتيب جودتها الفنية من وجهة 

نظرنا. وجاء الرتيب عى النحو اآى :

السرة   -  3 موت  ما  اضحك   -  2 اأخرة  الساعة   -  1

معتدل  يوم   -  6 وايت  سنو   -  5 كارمن  أنا   -  4 الهامية  

جدا  7 - كوميديا البؤساء  8 – الثامنة مساء.

تحسبا  احتياطين  عرضن  تضيف  أن  اللجنة  حرصت  وقد 

اعتذار عرض أو اثنن من هذه العروض لظروف انتاجية 

اختيارنا  أن  عى  الرسمى  محرنا  ى  وأكدنا  شخصية.  أو 

للعرضن يأى هو اآخر مرتبا ترتيبا حسب الجودة الفنية. 

عم  “شقة  والثاى:  ترن”  “يو   : اأول  العرضان:  وجاء 

نجيب”. 

هذا ببساطة وبوضوح تام ما قمنا به ونر عليه.

اللهم أى قد بلغت... اللهم فاشهد.

عن:  ... أتكلم  أن  يمكن  اآن 

القومى بالمهرجان  الفى  البيت  مشاركة 

الثقافية  الدين  بهاء  أحمد  أصدقاء  جمعية  أعلنت 
الصعيد  مهرجان  ي  للمشاركة  التقدم  باب  فتح  عن 
امرحي للفرق الحرة من شباب امرحين، ي دورته 
الثالثة، عى أن يتم تلقي استارات الفرق الراغبة ي 

امشاركة من يوم 10 يوليو حتى 28 يوليو 2018.
عام  منسق  الرؤوف  عبد  أسامة  امخرج  وقال 
الثالثة  الدورة  تنعقد  أن  امقرر  من  إنه  امهرجان 
أكتوبر   7 إى   4 من  الفرة  خال  أسيوط  محافظة 
2018، وامهرجان تنظمه الجمعية بالتعاون مع وزارة 
والعمل  الجنوب  ثقافة  عى  الضوء  إلقاء  الثقافة، 
الصعيد،  ي  والثقافية  امرحية  الحركة  إثراء  عى 
امواهب  واكتشاف  لإبداع،  داعمة  بيئة  وخلق 

الواعدة ي امرح من أبناء الصعيد.
التي  امشاركة  روط  أن  الرؤوف  عبد  وأوضح 
من  للمشاركة  امتقدمة  الفرق  تكون  أن  ي  تلخصت 
 - امنيا   - سويف  بني   – »الفيوم  الصعيد  محافظات 
 - قنا   - - اأقر  الجديد  الوادي   - أسيوط - سوهاج 
البحر اأحمر – أسوان«، وأا يزيد سن أعضاء الفريق 
امقدم  العرض  يكون  وأن  سنة،   35 عن  امشارك 
الرسمية  للمسابقة  خصيصا  تنفيذه  ويتم  جديدا 

للمهرجان.
العرض  يناقش  أن  تتضمن  الروط  أن  إى  وأشار 
وغر  جديدة  برؤى  اجتاعية  قضايا  امرحي 
تقليدية، وا يحتوي عى أفكار تحض عى الكراهية، 
عن  تقل  وا  دقيقة   45 عن  العرض  مدة  تزيد  وا 
30 دقيقة، وا يزيد عدد فريق كل مرحية عن ١٠ 
العرض امرحي،  الجنسن، متضمنا مخرج  أفراد من 
وورش  العروض  كل  بحضور  االتزام  امشاركن  وعى 
والتوقيع  استيفاء  وكذا  بامهرجان،  الخاصة  التدريب 

عى استارة امشاركة الخاصة بامهرجان.
التنظيمية  اللجنة  منسق  البطل  رشاد  أحمد  وأوضح 
غر  ااستارات  إى  تلتفت  لن  امهرجان  إدارة  أن 
إدارة  تتحمل  كا  السابقة  للروط  امستوفاة 
الفرق  ومنح  واانتقاات،  اإقامة  نفقات  امهرجان 
إنتاج  ماليا  دعا  الرسمية  امسابقة  ي  امشاركة 

العرض امرحي امشارك.
وعى الراغبن ي التقدم تعبئة موذج طلب امشاركة 

التاي:
https: / / goo.gl / forms /cLjgZCQ1GyJhA9dU2
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مشهد 

المشاركات يتلقى  المسرحي  الصعيد  مهرجان 

أحمد زيدان

محمد الروى


