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السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

المسرحية  الربية 
المواطن تنمية 

الجديدة  الكتابة 
مائدة  على 
»القومى«

الكوميدى النص  اختفاء  سر 



  

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

02

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

ن
رحي

مس
ل ال

ة ك
ريد

ج

أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 

عبد الحافظ بخيت
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03متابعات [[

الثقافة لانتهاء من تسليم 9 منابر تنويرية  حركة دءوب بوزارة 
لتحقيق  مسارح   8 وتشمل  الثقافة  قصور  لهيئة  تابعة  جديدة 
مبدأ العدالة الثقافية محافظات الجمهورية، وخصوصا الحدودية 

منها، وذلك من تنفيذ جهاز مروعات الخدمة الوطنية.
لـ145  يتسع  الذي  النار  الزعيم جال عبد  ثقافة  مرح قر 
فردا ويحوي غرفا للممثلن ودورات مياه، ويتكون امروع من 
كمخازن  مخصصة  قاعة  عى  البدروم  يحتوى  وبدروم،  طابقن 
مياه  ودورات  وأوفيس  مراقبة  وشاشات  ورفر  لأمن  وقاعة 
نادي  مرسم،  مرأة،  نادي  عامة،  مكتبة  العلوي  الطابق  ويضم 
وبانوراما  الزعيم  مقتنيات  لبعض  متحف  لإدارين،  قاعة  علوم، 
تحي مشوار حياته، قاعة كبار الزوار. ويضم امبنى كذلك غرفة 
أمن، مكتبة طفل، قاعة لإدارين، قاعة مدير اموقع، قاعة نشاط 

الطفل، قاعة ندوات، قاعة تكنولوجيا امعلومات.
امرح الصيفي )محى الربابة( لبيت ثقافة أبرق )البحر اأحمر( 
مساحة 130م2، وتصل مساحة خشبته 20م2، إضافة إى قاعات 
للكومبيوتر وامعلومات،  البيئية، صالة  اأطفال، والحرف  أنشطة 

منفذ لبيع الكتب، غرف إدارية. 
امرح الصيفي مروع بيت ثقافة رأس حدربة )البحر اأحمر( 
)محى الربابة( مساحة 170م2، وخشبة امرح مساحة 25م2، 
اأري  الطابق  ويضم  م2،   750 الكلية  اموقع  مساحة  تبلغ 
قاعة  اأطفال،  أنشطة  قاعة  الطفل،  مكتبة  ااستقبال،  فراغات 
الحرف البيئية، صالة للكومبيوتر وامعلومات، منفذ لبيع الكتب، 

غرف إدارية، ويضم الطابق الثاي مكتبة عامة.
220م2  مساحة  )اأقر(  العديسات  حاجر  ثقافة  بيت  مرح 
لغرف  إضافة  م2،   60 مساحة  امرح  خشبة  كرسيا،   145 يسع 
مساحته  تبلغ  الذي  الثقافة  بيت  إنشاء  مروع  ضمن  ممثلن، 
اأري  الطابق  يضم  طابقن،  من  مبنى  وهو  1323م2،  الكلية 
ومعلومات،  تكنولوجيا  قاعة  عامة،  مكتبة  ااستقبال،  فراغات 
بيئية  حرف  قاعات  الثاي  الطابق  ويضم  مرح،  إدارية،  غرف 

وفنون تشكيلية، امرسم، أنشطة الطفل، غرف اإسقاط.
الرمال )اأقر( مساحة 180م2 يسع  مرح بيت ثقافة حوض 
125 كرسيا، خشبة امرح مساحة 60 م2، ويضم غرف ممثلن، 
ضمن مبنى من طابقن، يضم الطابق اأري فراغات ااستقبال، 

امرح  إدارية،  ومعلومات، غرف  تكنولوجيا  قاعة  عامة،  مكتبة 
وفنون  بيئية  حرف  قاعات  الثاي  الطابق  ويضم  الرئيي. 

تشكيلية، امرسم، أنشطة الطفل، غرف اإسقاط، مخزن.
كرسيا، ضمن  لـ350  يتسع  )الرقية(  بلبيس  ثقافة  قر  مرح 
الزوار، مكتبة  كبار  قاعة  اأري  الطابق  مبنى من طابقن يضم 
دورات  امالية،  الشؤون  امدير،  غرفة  55م2،  ومساحتها  طفل 
مياه، بوفيه، استعامات، ويضم الطابق اأول علوي قاعة النادي 
اأدي، مكتبة عامة مساحة 800م2، غرفة أنشطة متعددة، غرفة 
اإدارية،  الشؤون  غرفة  امرأة،  نادي  غرفة  التكنولوجيا،  نادي 
وتوجد  بامرح،  خاصة  والصوت  اإضاءة  غرفة  التحكم،  غرفة 

برجولة أعى سطح امبنى مارسة أنشطة الصيف.
قاعة  من  ويتكون  الشيخ(  )كفر  دسوق  ثقافة  قر  - مرح   8

يقام حفل ختام مهرجان الفنون امرحية اأول للمدارس الخاصة 
من  بالسادس  التعليمية  امدينة  مرح  عى  الخاصة،  والفنية 
أكتوبر، وذلك يوم 28 يوليو الجاري، حسبا رح هاي كال مدير 

عام اأنشطة امرحية بوزارة الربية والتعليم.
الربية  وزارة  الخاصة  امدارس  ناشدت  لقد  كال:  هاي  وقال 
موله  الذي  فقط،  بهم  خاص  مهرجان  إنشاء  برورة  والتعليم 
امدارس الخاصة بحيث ينأى امهرجان عن مهرجانات وزارة الربية 
بامشاركة  أبنائهم  الفرصة  يتيح  مهرجان  أنه  إى  مشرا  والتعليم، 
لهذه  الوزارة  استجابة  استدعى  ما  وهو  امرحية،  اأنشطة  ي 
امدارس  يخص  الذي  امرحية  الفنون  مهرجان  ودشنت  امطالب 
الخاصة والفنية فقط، بحيث يشرك فيه جميع امدارس الخاصة ي 
محافظات مر بواقع 27 فرقة ويتم تشكيل لجنة داخلية ي كل 
محافظة اختيار أفضل عرض لينافس العروض اأخرى ي امهرجان.

وخشبة امرح وبلكون للمشاهدين ملحق به 4 أدوار بها غرف 
لفرقة  وغرفة  امعارض  لعمل  التشكيلية  للفنون  وغرفة  للممثلن 
إداري من طابقن،  مبنى  امروع من  ويتكون  الشعبية،  اآات 
غرفة  للمراقبة،  شاشات  عى  تحتوي  غرفة  اأري  الطابق  يضم 
تكنولوجيا  نوادي  غرفة  امرح،  مدخل  قاعة  القر،  مدير 
غرفة  للموظفن،  إداري  مكتب  الثاي  الطابق  ويضم  امعلومات، 
لأطفال،  مكتبة  مرسم،  اأدب،  نادي  غرفة  التشكيلية،  للفنون 

مكتبة عامة.
الشيخ )جنوب سيناء( مساحته 580م2  ثقافة رم  مرح قر 
مكتبة  يضم  كا  كرسيا،  لـ284  ويتسع  امرح  خشبة  شامل 

عامة، مكتبة طفل.

أحمد زيدان

وزارية  لجنة  تشكيل  العروض  اختيار  يعقب  كال:  هاي  وأضح 
الفرة  ي  التعليمية،  امدينة  امؤهلة عى مرح  العروض  لتشاهد 
فرق،  ثاث  فوز  عن  اللجنة  تعلن  ثم  يوليو   26 إى  يوليو   21 من 
وتقدر قيمة الجائزة، امركز اأول جائزة مالية وقدرها 8000 جنيه، 
الثالت جائزة  الثاي جائزة مالية وقدرها 6000 جنيه، امركز  امركز 
الفردية  الجوائز  بعض  إى  باإضافه  جنيه،   4000 وقدرها  مالية 
)جائزة لجنة التحكيم - أفضل عرض - أفضل ممثل - أفضل تأليف 

- أفضل إخراج - أفضل ديكور(.
الختام  بحفل  مفاجأت  عدة  توجد  بأنه:  تريحه  هاي  واختتم 
تنتظر أطفالنا منها ضيف رف امهرجان الفنان »مصطفى خاطر« 

إضافة مفاجآت أخرى سيكتشفها اأطفال ي الحفل.

شياء سعيد

الثقافة قصور  تدشنها  جديدة  مسارح   8
الناصر عبد  جمال  أولها 

خاطر... مصطفى 
اأول المسرحية  الفنون  مهرجان  شرف  ضيف   
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04 ]متابعات

السنباطي:   هشام 
يهتم  بل  المكاسب  بجمع  يهتم  ا  آفاق  تياترو  مسرح 
الشباب صنع  من  حقيقي  فن  بعرض  فقط 

فوزي:  محمد  المخرج 
للعرائس العالمي  للكرنفال  يستعد   »7 »خياات   

مثالي« »زوج  صدور 
اإمام  سيد  ترجمات  أحدث 

وايلد أوسكار 

فلسطن« في  يصلب  »المسيح 
بشرا مارجرجس  بكنيسة  أغسطس   13

سيفتتح امخرج هشام السنباطي مدير نادي استوديو آفاق 
»مرح تياترو«، الذي يقع بوسط البلد بجوار مرح أوبرا 
مرح  كأول  امقبل،  سبتمر  شهر  ي  وذلك  مبارا،  ملك 
يهتم  حيث  والهواة،  وامستقلة  الحرة  للفرق  فقط  يختص 
بناء  ي  تساهم  قيمية  مرحية  عروض  بتقديم  امرح 
اأخاق وليس امال الوفر، يذكر أن مرح تياترو آفاق أول 

مرح يهتم بعرض مرحيات شبابه مجانا للجمهور.
امرح  خطة  عن  اإعان  سيتم  السنباطي:  هشام  قال 
الذي  الصحفي  امؤمر  خال  الكاملة  وتفاصيله  القادمة 
جميع  إليه  سيدعي  كا  أغسطس،  شهر  خال  سيعقد 
خطة  طرح  سيتم  أنه  عى  واإعامية،  الصحفية  الجهات 
كل  عى  امناقشة  باب  وفتح  القادم  موسمه  خال  امرح 

تفاصيل امرح. 
تقدمات  استام  ي  بدأنا  حيث  السبناطي:  وأضاف 
آفاق  مهرجان  جديد  دورة  لبدء  الشباب  ااشراكات 

امرحي.

شياء سعيد

ماريونيت  فريق  استعدادات  فوزي  محمد  الفنان  أكد 
للعرائس،  العامي  بالكرنفال  للمشاركة  للعرائس  مر 
مهرجانات  ستة  ي  مر  مثل  الذي   »7 »خياات  بعرض 
دولية مر والكويت والهند وتونس واإمارات وكردستان. 
للمشاركة  تقدمت  دولة   74 بن  من  عليه  ااختيار  ووقع 
تسابقي  مهرجان  أهم  ثاي  يعد  الذي  العرائس  مونديال 

عى مستوى العام ي كافة عنار العرض امرحي.
التحرير  مؤسسة  مدير  شاهن  منى  الشكر  فوزي  وقدم 
مساحة  توفر  ي  مثل  الذي  لدعمها  عملها  وفريق  اونج 
العرائس  بعض  لتصنيع  خامات  وراء  العرض  لروفات 
وامطبوعات، وكذا وزارة الثقافة ممثلة ي قطاع العاقات 

الثقافية الخارجية.
يذكر أن الكرنفال العامي للعرائس يكاترينبورج _ روسيا 
السويد،  مر،  »روسيا،  وهي:  دولة   28 مشاركة   2018
تشيي،  برتغال،  فنزويا،  سلوفينيا،  استونيا،  الرازيل، 
بلجيكا،  تونس،  أسراليا،  اليابان،  بلغاريا،  فييتنام،  أمريكا، 
ألبانيا، إسبانيا، إيطاليا، تاياند، كندا، الهند، إيران، فرنسا، 

امكسيك، إكوادور، برو، ماليزيا«.

روفيده خليفة

أوسكار  اإنجليزي  للكاتب  مثاي«  »زوج  كتاب  حديثا  صدر 
وايلد، عن دار نر سنابل، ترجمة د. سيد اإمام.

ويقول امرجم د. سيد اإمام حول مرحية »زوج مثاي« م 
القادر  امرجعية  اأطر  يحمل  الذي  التاريخي  السياق  يكن 
مثاي«  »زوج  دراما  ي  الكامنة  الدالة  وتفسر  فهم  عى 
وقدم  فيها  أنتج  التي  الفرة  بوعي  خارجه  من  مفرضا 
خالها، ولكن النص يستوعبه راحة أكر ما يحيل إليه ي 
مثل  امرح  عى  اآن(   - )هنا  يجري  الذي  الرئيي  الفعل 
التي   Back story الخلفية  القصص  تفجر  ي  يستوعيه  ما 
وعاقتها  الشخصيات  تتشكل  حيث  اماي(   - )هناك  جرت 
اممكنة، وهنا وهناك تتشكل وقائع ا تتصل ببناء شخصيات 
اأوروبية  الرجوازية  تطور  وتاريخ  تتصل  بل  فقط،  الدراما 
الشالية  وأمريكا  ناحية  من  اأوسط  بالرق  عموما 
ي  يقرن  الذي  التاريخ  وهو  ثانية،  ناحية  من  والجنوبية 
ويي   »Imperialism« ااستعار  بظاهرة  نفسه  الوقت 
وامدنية  الحضارة  أسست  التي  امنظمة  النهب  بعمليات 
النهضة،  عر  ي  الجغارفية  الكشوف  حركة  منذ  اأوروبية، 
امهيمنة  الطبقة  العامية ومصالح  التجارة  بنمو حركة  ويي 

ككل.
من  اإنجليزي  والشاعر  الكاتب  امرحية  كاتب  أن  يذكر 
أصول آيرلندية أوسكار أوسكار فينجال أوفاري ويلز وايلد، 
الذي ولد ي أكتوبر عام 1854 وتوي ي نوفمر عام 1900، 
القرن  من  التسعينات  عقد  منذ  ككاتب مرحي  اسمه  برز 
التاسع عر، بأربع كوميديات حظيت بشعبية كبرة وهي: 
»مروحة الليدي وندرمر« 1892، »امرأة با أهمية« 1892، 

»زوج مثاي« 1895، »أهمية أن تكون جادا« 1895.

سمية أحمد

ي  يصلب  »امسيح  امرحي  العرض  يعود 
ليقدم  بامنيا  سالوط  كنيسة  مرح  فلسطن« 
مرح  عى  أغسطس  من  عر  الثالث  ي  عى 

كنيسة مارجرجس الجيوي بشرا. 
إنتاج  فلسطن«  ي  يصلب  »امسيح  مرحية 
اأنبا  رعاية  تحت  امنيا  ي  سالوط  كنيسة 
 8 إى   4 من  وعرض  سالوط،  مطران  بفنوتيوس 
الوثيقة  وتناقش  مجى  نسيم  تأليف  من  يوليو، 
دم  من  اليهود  بترئة  الفاتيكان  أصدرها  التي 
امرحية  الفرقة  تبدأ  الوثيقة  خال  من  امسيح. 
مناقشة الوثيقة من منظور سياي وكيفية ضغط 
عى  العامية  اإمريالية  مع  الصهيوي  اللوي 
العرض  ويدور  الوثيقة،  تلك  استصدار  الفاتيكان 
ي إطار محاكمة يعقدها اممثلون للمسئولن عن 
الشيوخ  مجلس  رئيس  قيافا  وهم  امسيح،  صلب 
والكهنة، وبياطس النبطي الحاكم الروماي، ويتم 
هذه  وأثناء  للشهادة،  وهرودس  يهوذا  استدعاء 
)إرائيلية(  صحفية  الجلسة  تقتحم  امحاكمة 

معارة تعرض عى منهج امحاكمة.
بطولة  فلسطن«  ي  يصلب  »امسيح  مرحية 
جميل عزيز وشادي أسعد وأمن أمر وناجح نعيم 
وأرف شكري ومجدي فوزي ومها صادق والوجه 
الجديد سارة سعد، مادة فيلمية وإعداد موسيقى 

وجدي راشد، سينوغرافيا وإخراج إميل شوقي.

أحمد زيدان
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التمثيل« وحرفية  الدراما  ومابعد  واإضاءة  »السينوغرافيا 
»11 »القومى  دشنها  فنية  ورش 

للمسرح القومى  بالمركز  التأليف  مسابقة 
الوطى«  »اانتماء  عنوان  تحت  المسرح  كتاب  أمام  أبوابها  تفتح 

الحادية  دورته  امري ي  للمرح  القومي  امهرجان  فعاليات  ضمن 
الفنية  الورش  برئاسة د. حسن عطية تم تدشن مجموعة من  عرة 
بدأت اليوم الثاثاء ومتد للفرة من 24 إى 30 يوليو بامعهد العاي 

للفنون امرحية بأكادمية الفنون.
واارتجال«  »اممثل  وهي:  القومي  امهرجان  دشنها  ورش  أربع 
الواحدة ظهرا، و«مرح  نبيلة حسن من 10 صباحا وحتى  لدكتورة 
عام  يار  الكاتب  بها  ويدرب  وآفاق«  امتدادات  الدرامي  بعد  ما 
الواحدة  من  والنقد  الدراما  قسم  امرحية  الفنون  معهد  امدرس 
الفراغ  تشكيل  ي  اإضاءة  »توظيف  وورشة  عرا،  للرابعة  ظهرا 
عرا،  للرابعة  ظهرا  الواحدة  من  السيد،  صبحي  للدكتور  امرحي« 
السبت  أيام  سعد  محمد  د.  بها  ويدرب  »السينوغرافيا«  وورشة 

واأحد واإثنن.
تحار  التي  فعالياتها  أوى  واارتجال«  »اممثل  ورشة  بدأت  وقد 

وتدرب بها د. نبيلة حسن التي استقبلت د. نبيلة حسن كل الحضور 
الورشة  هدف  أن  حسن  نبيلة  د.  أوضحت  بالورشة.  اأول  باليوم 
ما  وإتقان  والتفاعل  يقدم  ما  الشديد  اانتباه  هو  اأول  اليوم  ي 
ونقله  الورشة  خال  من  سيتعلمونه  وما  الحضور  عليه  سيتدرب 
جديد  من  واكتسابها  الخرة  نقل  استمرار  ذويهم  من  اآخرين  إى 
وتحدثت فيها عن أهمية اارتجال للممثل وهو البنية اأساسية التي 
تبنى عليها أي عمل إبداعي فني، ومن خال ساعات الورشة سوف 
للممثل وأن  الدرامية  امتاسبة للشخصية  يتم تقديم امامح اأدائية 
يعي اممثل بأركان عملية البناء الدرامي ومراحله من فعل »حدث« 
البناء الذي يعمل عليه ي  وأزمة وكشف وراع وحل ي نهاية هذا 
وتدربه  اممثل  ذهن  تفتح  عى  الورشة  وتعتمد  اارتجال،  يستطيع 

عى البنية الحقيقية التي تدفع به أن مثل ويغمل بحرية تلقائية.
وي ورشة »مرح ما بعد الدرامي« لأستاذ يار عام التي استمرت 

الدراما  لنظرية  اأوى  امحارة  ي  تعرض  الذي  مساء،  الرابعة  حتى 
اإغريق  كبار شعراء  الزمتية ي حياة  الحقبة  أرسطو ومحاولة رصد 
التعرض  والتنظر امرحي من خال  الناقد  إيضاح مهام ومسئولية 
لناذج  التعرض  ومحاولة  مرحيا  ومحلا  ناقدا  أرسطو  لنموذج 
من  أجزاء  مشاهدة  جديدة  وتجارب  امعار  العر  ي  مرحية 
العرض امرحي للمخرج أحمد الغول وكيفية تقديم الدرما ي نسق 

امشهد امرحي وفقا للمرح ما بعد الدرامي.
وي نفس اموعد تم بدء ورشة »اإضاءة ي تشكيل الفراغ امرحي« 
عى  التعرف  فيها  يتم  سوف  أنه  السيد  صبحي  د.  فيها  وضح  التي 

أهمية الضوء ودااته اللونية وأثرها ي العرض امرحي.

همت مصطفى

للمرح  القومي  امركز  رئيس  الخوي  محمد  القدير  امخرج  أعلن 
امرحي  التأليف  مسابقة  التقدم  بداية  الشعبية،  والفنون  واموسيقى 
»اإنتاء الوطني« أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، وذلك مقر امركز 
اأول  بامركز  الفائز  أن  بالزمالك، كا رح  بـ9 ش حسن صري  الكائن 
وامركز  جنيه  ألف   12 الثاي  وامركز  جنيه  ألف   15 مبلغ  منحه  سيتم 

الثالث 10 آاف جنيه.
الوطني،  اانتاء  عن  مُعرًا  النص  يكون  أن  امسابقة:  روط  تتضمن 
الفراعنة  عر  منذ  امري  الجيش  بطوات  إحدى  امثال:  سبيل  عى 
وحتى اآن ي الدفاع عن أرض مر، تاريخ وبطوات الزعاء الوطنين 
 - تقدمها مر )شعب  التي  والتضحيات  البطوات  النضال،  ودورهم ي 
جيش - رطة( ي مواجهة اإرهاب، العلاء امريون الذين رفعوا اسم 

داخل  سواء  العلم،  خال  من  والبرية  مجتمعهم  وخدموا  عالًيا،  مر 
مر أو خارجها.

النص  مع  يرفق  أن  عى  مؤلف  لكل  فقط  واحد  بعمل  التقدم  ويتم 
ملخصا عاما لفكرة العمل فيا ا يزيد عى صفحة واحدة مع كتابة اسم 
الداخلية،  الغاف فقط، ومنع كتابته ي الصفحات  العمل وامؤلف عى 
ويكون النص امرشح للمسابقة جديًدا، م يسبق فوزه ي مسابقة أخرى، 
للمركز  تقدمه ي عرض مرحي. وأخرا  أو  بأية وسيلة  وم يسبق نره 
النصوص  نر  ي  الحق  الشعبية  والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي 
الفائزة ضمن مطبوعاته مدة خمس سنوات، وا يحق أصحاب النصوص 
امدة  بعد مرور هذه  إا  النصوص  أخرى نر هذه  أي جهة  أو  الفائزة 
النسخ  اسرداد  للمتسابق  يحق  ا  كا  امسابقة  نتائج  بإعان  تبدأ  التي 

اُمقدمة سواء فازت أو م تفز.
يذكر أن إجراءات امسابقة: 

- تقدم امتسابق بعدد 6 نسخ ورقية مقاس A4 ونسخة إلكرونية عى 
.CD

ذاتية  سرة  مع  القومي  الرقم  بطاقة  من  صورة  متسابق  كل  تقديم   -
مخترة إدارة امسابقة، موضًحا بها طريقة التواصل )العنوان بالكامل – 

أرقام التليفونات – اإميل(. 
قرارات لجنة التحكيم نهائية، وتقديم الجوائز للفائزين ي احتفالية كرى 

يقيمها امركز القومي للمرح مناسبة انتصارات أكتوبر.

رنا رأفت
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اتساعا  أكر  دوائر  مع  التعاطي  عى  امرحي  الفعل  لقدرة  استجابة 
الفعل  أماط  عن  وتحدث  الطقي،  بالفعل  مقارنة  التعن  أحداث  مع 

امرحي ومراكز الفعل امرحي.
إن  وقال  الني  الراجع  ظاهرة  حنفي  النار  عبد  تناول  النهاية،  وي 
تطور من  ثم  الهزي  بالشكل  يتسم  كان  التاسع عر  القرن  ي  امرح 
الفضائيات.  مرح  وحاليا  والفيديو،  كالتلفزيون  أخرى  وسائط  خال 
إى  أدى  التقليدي  امرح  بعيدا عن  العنار  تلك  أن ظهور  إى  وأشار 
تراجع النص، وأكد أن هناك فكرة سائدة عن أن أية تحديثات جديدة 

تؤدي إى ااستغناء عن النص وهي فكرة خاطئة بالتأكيد.
تناول الناقد أحمد خميس بحثه ي إطار قراءة وتحليل لبعض التجارب 

الجديدة
امهرجان  ي  امشاركة  العروض  اختيار  لجنة  عضو  كنت  حن  قال: 
التجريبي وامعار بالعام اماي، شاهدت عرضا باسم “الجراية”، وعر 
ما قدم من هذا اممثل الذي يسر فتزداد رعة جهاز رياي يسر عليه، 

امرحي” وتدريب ديكاري عى عاقات امرح بالجمهور.
وتابع الناقد عبد النار حنفي الكتابة الصوتية كتابة تجريبية ي امقام 
فعل  بطبيعته  امرحي  والفعل  فعل،  رد  من  أكر  وأحدثت  اأول، 
متبدد، ومرح حضارة البحر امتوسط أنتج حالة غر مسبوقة ي النص 
امرحي التي تحاول بناء الفعل امرحي عى فعل طقي، وقد ذكرت 
تطور الفعل امرحي ي الكتاب الصادر عن امهرجان بالتفصيل، ومنذ 
البداية قدمت ورقة ا تتأمل ي الكتابات الجديدة بقدر ما ترصد عاقة 

النص بالعرض امرحي.
من  الكثر  تجاوز  امرح  إن  حنفي  النر  عبد  قال  متصل،  سياق  وي 
بحاات  ااحتفاء  ثم  بدءا من خلقه وتطويره  بنصه،  امراحل ي عاقته 
مرحية تقوم عى اإضعاف امتعمد للنص لصالح منح مساحات أوسع 

لعنار أخرى.
بالنص  امرح  وعاقة  امرحي  الفعل  ظهور  عن  الحديث  إى  وتطرق 
النص امرحي هو  أن ظهور  التحويل، واصفا  الفعل وفعاليات  ومراكز 

والنصف  عرة  الحادية  ي   2018 يوليو   21 اأحد  يوم  صباح  أقيم 
الفكري  املتقى  من  االثاي  امحور  جلسات  للثقافة  اأعى  بامجلس 
اأول  جزئه  ي  الجديدة”  “الكتابات  عنوان  تحت  وشهادات”  “أبحاث 
الحادية  دورته  ي  امري  للمرح  القومي  امهرجان  فعاليات  ضمن 

عرة برئاسة د. حسن عطية.
هاشم،  أحمد  والناقد  عام،  عايدة  ود.  عطية  حسن  د.  الجلسة  حر 
سمر  محمد  ود.  الداعاس،  سعداء  ود.  الجابر  عاء  الكويت  ومن 
الخطيب، وامخرج أحمد السيد، والنقاد: هشام إبراهيم، ليليت فهمي، 
الباسط،  باسم عادل شعبان، ومياء أنور، ورنا أبو العا، د. حورية عبد 
صفاء  امرحية  والكاتبة  وامؤلفة  دمياط  بجامعة  امرح  مادة  مدرس 

البيي وغرهم من امرحين وامهتمن.
بالحضور  الحناوي  أحمد  االناقد  الندوة  مدير  برحيب  الفعالية  بدأت 
اأول  قسمن:  من  سيتكون  أنه  أشار  الذي  اللقاء  برنامج  واستعراض 
اأبحاث امقدمة من كل من الناقد أحمد خميس، والناقد والكاتب عبد 
النار حنفي والقسم الثاي يتمثل ي شهادة الكاتبة صفاء البيي، وقدم 

اعتذارا عن عدم حضور الكاتب عيى جال.
أحمد  الناقد  فيها  سيتحدث  التي  اأساسية  للمحاور  الحناوي  وقدم 
الذي تحدث عن ظاهرة  النار حنفي  والباحث عبد  والكاتب  خميس 
امرحي  الفعل  “حول  عنوان  تحت  امرحي  بالنص  امرح  عاقة 
عن  ورقته  خميس  أحمد  الناقد  ويقدم  والنص”،  والحضور  الظهور   -
التحدث عن ماذج للكتابة امرحية الجديدة، وأكد الحناوي أن مفهوم 
الكتابة الجديدة هو مفهوم نسبي تبعا لتغر رؤية الباحث أو امستقبل.

وي مقدمة ورقته البحثية تحدث الناقد عبد النار حنفي عن العاقة 
ظهور  بن  والعاقة  ومكانته  امرح  وظهور  والتدوين  الشفاهة  بن 

السينا وامرح والعاقة بن السيناريو السيناي والنص امرحي.
بعض  طرح  سأحاول  حنفي:  النار  عبد  والباحث  الكاتب  قال 
وصوا  مكوناته  وعاقاته  امرحي  للفعل  اأولية  والتأمات  التحليات 
اامري،  امرح  ظاهرة  ي  العاقة  هذه  بديات  بعض  استعراض  إى 
امهرجان  كتيب  ي  امنشور  بالبحث  قدم  ما  تكميلية  سياقات  وي 
فينومينولوجيا  تأسيس  ومرحلة  امرح  نظرية  عن  بالحديث  وانتقل 
نظرية  تواجهها  هائلة  منهجية  إشكالية  مة  هناك  أن  وأشار  امرح، 
مستوى  أي  عى  ذاتها  مع  أبدا  تتطابق  ا  امرحية  فالظاهرة  امرح 
“الكوجيتو  مفهوم  بالرح  ذلك  بعد  وتناول  حدوثها  مستويات  من 

دياب« »محمود  لدورة  الفكري  الملتقى  ضمن 
المفهوم«  »تحديد  الجديدةوإشكالية  الكتابات  محور 
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للعرض الجاهري.
أمثال  امرحية  للكتابة  قراءتها ومصادرها  الحديث عن  واستطردت ي 
يري الجندي وألفريد فرج وميخائيل رومان ومحمود دياب وأبو العا 
قدم  التي  وتجاربها  امرحية  كتاباتها  مراحل  وعن  وغرهم،  الساموي 

منها القليل وما زال الكثر حبيس أدراج مكتبها
كا أنها تابعت أن جيلها ضاع بن جيلن جيل الرواد واأجيال الجديدة، 
وقالت إنها تتمنى أن يكون هناك اهتام بجيلها وكتاباتهم، وتساءلت 
الدولة  مرح  وأن  الجديدة.  الكتابة  يكتب  الذي  الكاتب  عمر  عن 
امرحين  والكتاب  بينه  التوتر  حاات  أقى  يعيش  حاليا  الرسمي 
التوتر  هذا  أسباب  عن  وغرهم  النقاد  يتساءل  هذا  ومع  امرين، 
امري  امرح  عن  امعر  الوحيد  امهرجان  ي  التأليف  جوائز  وإلغاء 

وإعطائها مجاملة أحدهم أسباب خاصة.
سبب  عن  البيي  صفاء  للكاتبة  سؤاا  اللقاء  ي  عطية  حسن  د.  ووجه 

كتابتها الحقيقي؟
كاتبة،  أصبح  بأن  وحلمت  صغري  منذ  الكتابة  أحببت  قائلة:  فأجابت 
أكتبه منذ طفولتي حول  امونودراما من خال ما كنت  وعشقت كتابة 

مشاعري الخاصة.
وقالت: أنا أكتب أدمر نفي بالكتابة أو أبني نفي بالكتابة. وأضافت: 
أنا ا أشارك ي امسابقات من أجل القيمة امادية للجائزة وإما من أجل 

أن يتم تنفيذ نصوي عى خشبة امرح.
صفاء  الكاتبة  أسلوب  بن  الفارق  عن  عادل  باسم  الناقد  وتساءل 
أعالها  تساءل عن عاقتها مخرجي  أول نص وآخر نص، كا  البيي ي 

امرحية.
عندما  الشعر  باب  من  امرحية  الكتابة  عام  دخلت  قائلة:  فأجابت 
تأليفه،  من  مرحي  عرض  أغاي  لكتابة  فضل  فتحي  الكاتب  رشحني 
مرحية  كاتبة  أنت  ي  فقال  غناي  بشكل  كله  وكتبته  النص  فأخذت 
متميزة ي امرح الشعري، وكنت ي حاجة آراء النقاد ي كتاباي حتى 
باي  طومان  عن  السلطان«  »ظل  بعنوان  نص  ولدي  بآرائهم،  أسرشد 
أتناول خاله فقط دخول وخروج الشخصيات للخشبة، أما عن عاقتي 
بامخرجن فقد كنت ا أسمح أحد بأن مس كلمة من كامي امكتوب 

وهو ر تأخر خروج عروي للجمهور. 
القومي  امهرجان  من  جائزة  عى  يحصل  الذي  الكاتب  أن  رأيي  ي 
عن  ويعر  وطنه،  قضايا  عن  يكتب  الذي  الكاتب  هو  امري  للمرح 

مشكات واقعنا امري.
وأضافت الكاتبة صفاء البيي: رأي الجمهور ليس مقياسا لآراء النقدية 
للنقاد  الرأي  يكون  أن  يجب  لذا  الجوائز  منح  لجان  رأي  ي  يؤثر  وا 

امتخصصن.
وأضاف أحمد هاشم مدير املتقى: أنهم قاموا خال العام اماي منح 
أثار  ما  وهو  القومي  امهرجان  برأيه ي عروض  ليدي  للجمهور  الفرصة 
النقاد  تشارك  أيضا  أنها  البيي  صفاء  وأكدت  والكتاب،  النقاد  اعراض 

اعراضهم.

همت مصطفى

إمام، محمود جال..«.
ومرح  الجسد  عروض  عن  بالحديث  بحثه  خميس  أحمد  اختتم 
تيار  بروز  ي  الثانيات  ي  التجربيبي  امهرجان  بدور  مشيدا  الجسد، 
محمد  الراحل  للمخرج  »اللعبة  عرض  عن  متحدثا  الحري  امرح 
محمود  للمخرج   ”30 “سينا  عرض  عن  بالحديث  ذلك  وتبع  منصور، 
الجديدة  الكتابات  إطار  ي  للشباب  ومختلف  مقدم  كنموذج  جال 
البيي ي عرض »ثري دي«  الكاتبة صفاء  للمرح. وتحدث عن تجربة 
بامشهد  واللعب  امرحية  الكتابة  من  جديدا  شكا  خلقت  وكيف 

واستطاع العرض تحقيق النجاح النقدي والجاهري ووصل للجمهور.
واختتم قائا: تناولت اهتام الكتاب الجدد بالشكل الجديد ي امرح 
يتغر  الذي  التكوين  ومسألة  الورش،  من خال  وخروج عرض مرحي 
وهناك  للكتابة،  الكاسيي  الشكل  عن  يبعدنا  وهذا  ليوم،  يوم  من 
يقرب  النص  وخال  »الغواية«،  اسمه  الحسيني  إبراهيم  للكاتب  نص 
للمتلقي، وهو كاتب مهتم  الصورة وتكوين رؤية تصل  كثرا من شكل 
الجديد  بالصورة ي كتابته بشكل عام ي كل كتاباته، وهذا هو الشكل 

للكتابة امرحية.
الندوة تعقيبات ومداخات نقاشية  اللقاء، شهدت  الجزء اأخر من  ي 
بن الحضور، فتساءلت الكاتبة صفاء البيي عن أمثلة من اأعال التي 

تتحدث عن الكتابات الجديدة ي اآونة اأخرة. 
امرحي  الفعل  تحدثت عن  امنصة طاما  أن  إى  الجابر  د. عاء  وأشار 
الجديدة  الكتابات  عن  ماذج  عن  بوضوح  تتحدث  م  ولكنها  وأماطه، 
ي  وضعنا  الذي  امفهوم  بتحديد  الباحثن  طالب  أنه  كا  وساتها، 
إشكالية وااسهاب ي الحديث عن جوانب فرعية أن هذا سيأخذنا أن 
نكون أكر تركيزا. وتساءلت الناقدة مياء أنور عن الزمن وأهمية تحديد 
الزمن ي الحديث عن اأبحاث امقدمة عن الكتابات الجديدة لنعي عن 

أية فرة نتحدث.
وأكدت د. سعداء الدعاس من خال مداخلتها أنها شاهدت خال دورة 
امهرجان الحالية خمسة عروض استخدمت كلها شاشة عرض سينائية، 
أخرى  وسائط  دخول  خال  من  الكتابة  ي  جديدة  آلية  ذلك  وصنع 

للمرح.
وي نهاية اللقاء أوضح أحمد هاشم مدير املتقى الفكري أنه كان يظن 
الكتابة الجديدة وهل  أن هذا امحور سيجيب عى السؤال حول شكل 

هي موجودة بالفعل أم ا مع محاولة طرح ماذج تنظرية لذلك.
امحارة  إى  الجديدة  للكتابات  امحور  هذا  من  اأول  اللقاء  انتقل 

الثانية التي مثلت ي شهادات امؤلفن والكتاب امرحين أنفسهم.
ا  امرحية  تجربتي  عن  أتحدث  حينا  البيي  صفاء  الكاتبة  وقالت 
بأنها  العظيمة ولكنني موقنة عى أقل تقدير  مكنني أن أزعم بقيمتها 

عى قدر من الجدة واالتزام بقواعد الفن اإنساي.
نصا   18 وقدمت  الشعري،  امرح  كتابة  خال  من  انطلقت  إنها 
اآن.  حتى  أحدها  ينفذ  وم  أغلبها  عن  جوائز  نالت  الشعري  للمرح 
أو وأنا ي  الفصيح  الشعري  أكتبه ينطلق من امرح  وأوضحت: أن ما 
حاجة للتجديد ي مط الكتابة حتى يتثنى تقدمها عى خشبات امرح 

وهي  للعرض  ضمنية  فلسفة  يناقش  أجده  لنهايته  العرض  تتابع  وعر 
ترس ي عجلة اإنتاج وي حن كانت الرسائل ضمنية لكنها تحتاج متلٍق 

متخصص يستسيغ اأفعال الدرامية.
قوله  متذكرا  عثان  سامح  تجربة  عن  بالحديث  خميس  أحمد  وانتقل 
اثنن”  غر  ي  يطبع  م  مرحية   27 من  أكر  وجود  من  الرغم  »عى 
القطة  بنص  واستشهد  العرض،  وليس  للنص  امرحي  امجد  أن  مؤكًدا 
هذا  ومن  له،  وروجت  خاله  من  قدم  الذي  عثان  لسامح  العميا 
النص  تناول  أو  التجريب  تاريخ  أحمد خميس محطات ي  يتطرق  كان 

امرحي الجديد.
وي سياق متصل، قال أحمد خميس: هناك تجربة مختلفة ي الستينات 
هي تجربة امخرج امؤلف كرم مطاوع، مشرا إى كر القوالب القدمة 
لشكل  وانتقل خميس  امرحي،  النص  تريح  وإعادة  عنده  التقليدية 
مرح  عروض  فيها  ترز  كانت  التي  يناير،   25 ثورة  عقب  امرح 
الشارع وتساءل الناس: هل هذا هو امرح؟ بعد ذلك انتقل إى تجربة 
عرضا  كان  قدم  بأنه حن  ووصفه  الشعب”  “عدو  عرضها  ي  أمن  نورا 
مغايرا، وأضاف أن من العروض التي بينت بقوة أهمية الدراماتورج ي 

الكتابة الجديدة كان عرض “الزومبي والخطايا العر”.
تتسم  أعالهم  إن  قائا:  الجدد  امخرجن  مسرة  تتبع  ذلك  وبعد 
طارق  أمن،  “نورا  حرا  ا  مثاا  ومنهم  الجديدة،  بالدراماتورجية 
العطار”، وأشار أحمد خميس  الدويري، عبر عي، هاي عفيفي، أحمد 
إى أن هناك ي العر سنوات اأخرة الكثر من الكتابات الجديدة برز 
ياسمن  مسلم،  يوسف  امعنم،  عبد  رشا  الحسيني،  إبراهيم  مثا  منهم 
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امتدربن عى استيعاب الورشة وكيفية استخدام اأدوات البسيطة 
ورعة  امتدربن  مع  التناغم  مدى  أشاد  كا  بجلبها،  قاموا  الذين 

البديهة بتغير اأدوات وتكملة التدريب.

وأبطال  »قصص  التدريبية  الورشة  من  الثالث  اليوم 
بسيطة« بأدوات 

»قصص وأبطال بأدوات بسيطة« مكن أن نطلقه عى عنوان ورشة 
مركز  بسينا  الثالث  يومها  ي  كوب  ماريوس  السويري  امدرب 
الدوي  القاهرة  امرية، ضمن ورش مهرجان  اأوبرا  بدار  الهناجر 

للمرح امعار والتجريبي »دورة اليوبيل الفي«.
استكمل كوب ي اليوم الثالث من الورشة دمج امتدربن والتحفيز 
امتدرب  يخلقها  التي  العرائس  مع  والتازج  الخيال  استخدام  عى 
عادية  أداة  وأي  حبل،  شجرة،  جدع  “فناجن،  عادية  أدوات  من 

مكن أن تتوفر أمام امتدرب”.
ليبدأ  عروسة  موذج  صناعة  تم  البسيطة  اأدوات  تلك  وعر 
باعتبارها  اأدوات  هذه  عر  معها  التعامل  ي  فرادى  امتدربون 
أمام  الباب  فتح  ما  وهو  معه،  التعامل  ومكن  حكاية  له  شخصا 

حكايات ومواقف وأحداث كثرة خرجت من مخيلة امتدربن.
استكاا  امتدربن  لدى  شغفا  وجدت  التي  التدريبات  واستمرت 
والحكاية  الشخصية  وصنع  خيال  تدريبات  من  السابقن  لليومن 
عى  للتعاون  امتدربن  بن  ثنائيات  وصنع  اأشياء  مع  والتعامل 

خلق القصة والشخصية.
متدرب  كل  بن  صامتة  حركة  عمل  أيضا  التدريب  تضمن  كا 
وآخر ليبدأوا حكاية متخيلة ومرتجلة وي كل مرحلة يقوم امدرب 
امتدربن  أحد  بتغير  ويقوم  معينة،  نقطة  عند  امشهد  بتثبيت 
آخر  محله شخص  ليحل  امرح  خشبة  عى  واحد  متدرب  ويظل 
امتدربن بعمل هذا  قام كل  بدأه زماؤه، وهكذا، حتى  ما  يكمل 
النهاية أمام عمل مرحي له بداية ووسط  أننا ي  التدريب لنجد 
إعجاب  عى  حازت  ارتجاات  بعمل  امتدربون  قام  كا  ونهاية، 

الجميع، من رعة بديهة وابتكار ي اأفكار.
بحي  متدرب  كل  قام  الورشة حيث  من  الثاي  الجزء  بدأ  وبعدها 
اأدوات  مستخدمن  اأول  اليوم  ي  بتحضرها  قام  التي  القصة 

من  فمنهم  الحكايات،  لهذه  قصص  أبطال  ليكونوا   object أو 
قصص  عى  شهد  الذي  الحدائق  أحد  ي  كري  قصة  بحي  قام 
قام  من  ومنهم  خيالية،  قصة  بحي  قام  من  ومنهم  وهجر،  حب 

باارتجال بقصص خرافية مستخدمن بعض الحكايات القدمة.

اأكياس  استخدام  الورشة..  وانتهاء  الرابع  اليوم 
رائعة أشكال  تتحول  أن  للمادة  وكيف  الباستيكية 

كوب  ماريوس  السويري  امدرب  قام  التدريب  أيام  آخر  ي 
الـobject وهي اأكياس الباستيكية التي  باستخدام نوع آخر من 
تنتمي لعدة أنواع حسب السمك والليونة، وأن كل نوع مكن أن 

ُيخلق منه شكل مختلف ويقوم بحكاية قصة مختلفة.
وقام بدفع امتدربن عى استخدام اأكياس لحثهم عى رد قصص 

من خال استخدام تلك اأكياس.
ومنها  الجيدة،  امفاهيم  ببعض  امتدربون  خرج  الورشة  ختام  وي 
والتوافق  والوعي  الركيز  زيادة  عى  تساعد  التي  التارين  بعض 

العصبي العضي ورعة البديهة لدى امشركن.
طريقة  حيث  من  امتدربن  خيال  تنمية  ي  التدريب  ساعد  كا 
تربط  إيجاد عاقة  object، وكيفية  أو  اأدوات  استخدام وتحريك 
نوع  حيث  من  مختلفن  كانوا  لو  حتى  البعض  بعضها  اأشياء  بن 
بن  مشرك  قاسم  أي  إيجاد  يحاول  أن  يجب  امتدرب  وأن  امادة، 

كل هذه اأشياء لخلق قصة أو حكاية مكن ردها وتطويرها.
كا ساهم التدريب ي تنمية قدرات امتدرب ي إيجاد عاقة بينه 
واأدوات امستخدمة وكيفية استخدامها عى نحو جيد لتكون بطلة 
الحكاية والقصة ولها شخصية حقيقية مكن أن يتم تجسيدها عى 

خشبة امرح ولها روح حقيقية.
كيفية  ي  التقنيات  بعض  برح  كوب  ماريوس  امدرب  قام  كا 
امرح  عى  أكر  وطاقة  حضورا  متلك  وجعلها  العرائس  تقديم 
أمام الجمهور، ما عزز قدرة كل متدرب عى خلق فرص جديدة 
اكتشاف اآخر وفهم أفكاره وكيفية التعامل مع هذه اأدوات أو 

.objectالـ

سمية أحمد

العرائس  السويري “ماريوس كوب” ورشة  امدرب وامخرج  قدم 
انطاق  السابقة  الورش  تقام ضمن  التي  للفنون،  الهناجر  بسينا 
التجريبي  للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان  الفي  اليوبيل 
وامعار وبالتعاون مع صندوق التمنية الثقافية، والتي أقيمت ي 

الفرة من 16 وحتى 20 يوليو الحاي.
امتدربن  بن  تعارف  جلسة  أيامها  أوى  خال  الورشة  وتضمنت 
تدريب  عن  عبارة  وكانت  كوب،  ماريوس  السويري  وامخرج 
ورشة  خال  من  بالورشة،  املتحقن  أساء  لتذكر  مبتكرة  بطرق 

حركية للجسم.
الورشة بعمل فرضيات حركة بن كل متدرب وآخر، عبارة  وبدأت 
عن ورشة ارتجال حري بن الفعل ورد الفعل بن كل متدرب دون 
كيفية  امتدربن عى  يحث  كوب  وبدأ  تعبرية،  كلات  أي  إصدار 
قصًصا  لتحي  تطويعها  وكيفية   the objects »اأشياء«  استخدام 

مختلفة.
كل  يقوم  حيث  منفرد  بشكل  أوا   objectالـ مع  التعامل  وبدأ 
متدرب بأخذ قطة من اأدوات التي يختارها ويقوم بحكاية قصة 
حولها وماذا اختار هذه القطعة وليس شيًئا آخر، وبدأ كل متدرب 
إحدى  بحي  لتقوم  الطاولة  مع   object أو  القطعة  مع  بالتعامل 

القصص التي تأي ي مخيلة امتدرب.
القصص امتخلية  النتائح ي امرحلة اأوى رائعة من حيث  وكانت 

وكيفية تطويع objects لحي القصة امراد حكايتها.
امتدربن  بأن قام امخرج ماريوس كوب بحث  التدريب  ثم تطور 
بينهم  مرحي  مشهد  لتكوين   object من  أكر  استخدام  عى 
مستخدمن بعض اأصوات امصاحبة لتوضيح الحي، ثم بعدها قام 
اثنن  كل  بن  مثيي  مشهد  عمل  ي  ااشراك  عى  امتدربن  بحث 
مستخدمن قطعة واحدة وأن تبدأ القصة بلقاء وتعارف ثم راع 
كبر  حد  إى  مبهجا  التدريب  جعل  وهو  القصة  لتنتهي  حب  ثم 
الضحك عن طريق  أثارت  التي  الفرضيات  كبر من  كا ظهر عدد 
امعروضة  للحكاية   objectالـ تطويع  كيفية  ي  واابتكار  اارتجال 

عر الطاولة التي استخدمت كساحة مرح.
اليوم اأول طلب ماريوس من كل امتدربن عمل قصة  وي نهاية 
أن  عى  بالتدريب  اموجودة   objectالـ بعض  مستخدمن  متخلية 

يؤدي كل متدرب هذه القصة ي ثاي أيام التدريب.

كيفية  عن  وثائقية  فيديوهات  عرض  الثاني..  اليوم 
العالمية المسرحية  العروض  لبعض   objectالـ استخدام 

السويري  للمدرب  العرائس  للورشة تحريك  الثاي  اليوم  بداية  ي 
امخرجن  لبعض  الفيديوهات  بعض  بعرض  قام  كوب  ماريوس 
والفنانن العامين الذين قاموا باستخدام الـobject ي عمل عروض 
هذا  ي   object من  أكر  استخدام  وكيفيه  الطاولة  عى  مرحية 
كيفية  عن  امتدربن  كبر عى  وقع  له  كان  الذي  الفن،  من  النوع 
استخدام اأشياء مها كانت نوعيتها لعمل عروض مرحية رائعة 

وبسيطة ي الوقت نفسه.
 object أو  اأشياء  من  نوع  أي  استخدام  أنه مكن  ماريوس  وأكد 
اخراع  بعمل  نقوم  مكن  حولنا  اموجودة  البسيطة  واأدوات 
عى  بسهولة  تحريكها  وكيفية  اأشياء  هذه  بطلها  يكون  لحكايات 
الطاولة لتكون بطًا أسطورًيا أو أنه مكنها استخدامها بشكل آخر 
غر الهدف التي صنعت من أجله كاستخدام املعقة أو الشوكة أو 

الفنجان، أو بعض اأدوات امنزلية مثل امنفضة أو الحبل.. إلخ.
وأشار إى أن اأشياء مكنها أن تلعب دور الراوي براعة، وأن لديها 
اأشياء  بعض  بإحضار  امتدربون  قام  كا  الرد،  عى  كبرة  قدرة 
صغرة  أو  كبرة  كانت  سواء  بها  واللعب  استخدامها  يودون  التي 
حادة أو ناعمة من الخشب أو امعدن، والتي مكن استخدامها ي 
 object أثناء حي قصصهم، كا قام بعض امتدربن بدمج أكر من
امراد مثيله عى  الدور  بأداء  ابتكار شخصية تقوم  أو  لعمل شكل 

الطاولة لحكيها أمام زمائهم امتدربن.
بعض  وحي  امتدربون  بها  قام  كثرة  أشكال  عمل  بعدها  وبدأ 
القصص عن طريق إدماج أكر من object مًعا وهو ما حاز عى 
وقدرة  البديهة  برعة  كوب  ماريوس  السويري  امدرب  إعجاب 

كوب ماريوس  السويسري  للمدرب  العرائس  ورشة 
والتجريى  للمعاصر  الفضى  اليوبيل  ورش  ضمن 
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امتنوعة  اامرحية  الورش  من  مجموعة  مصحوًبا  الفعاليات، 
امهرجان  فعاليات  هامش  عى  وأكادميون  متخصصون  يقدمها 
والتمثيل  امرحي  كالديكور  امرحي  العرض  مفردات  ي 
واإخراج والسينوجرافيا ومرح العرائس وغرها كا أنه سوف 
وسوف  ورواده  بامرح  خاصة  موضوعات  عن  ندوات  تعقد 
وبعض  للديكور  معارض  وجود  امهرجان  فعاليات  يصاحب 
من  وغرها  البحرة  فنانن  من  للعروض  السينوغرافيا  عنار 

امحافظات امتنوعة وامتعددة مر.
وأشار معتصم إى أن مهرجان دمنهور للمرح سوف يكرم ي 
وأن  مر،  الفنية  الحركة  رواد  من  شخصيات   5 الثانية  دورته 
ي  وشخصيات  رواد  من  عدد  بتكريم  يقوم  سوف  امهرجان 
تقدم  نحو  إمانا ما قدموه  الحركة امرحية بصفة عامة  تاريخ 

وازدهار الحركة امرحية مص.ر
كا أوضح أنه يتمنى للحركة امرحية أا تقتر عى محافظات 
العاصمة واإسكندرية، وأن ينتر النشاط امرحي والفعاليات 
محافظة  وخصوصا  مر،  ومكان  محافظات  كل  ي  امرحية 
عن  منوها  مرحي،  موقع  وجود  عدم  من  تعاي  التي  البحرة 
اآن  حتى   1994 عام  منذ  دمنهور  ثقافة  قر  مرح  إغاق 
أو  فيه  وامشاركة  امرح  عن  ينرفون  امرحيون  جعل  ما 
التفكر ي تقديم عروض، وأكد عى إعادة إحياء الفن امرحي 
مختلف  من  مرحية  ثقافات  عى  التعرف  ومحاولة  بالبحرة 
مختلف  بن  امبار  لاحتكاك  الفرصة  وإعطاء  امرية  البيئات 

امحافظات.
معتصم عبد الرحيم شاب حامل شعلة الحلم نحو عام مرحي 
الحر  امرح  يقدمه  الوطن  ساء  ي  جديد  وضوء  جديد 
اآداب  بكلية  امرحية  الدرسات  قسم  خريج  وهو  وامتنوع، 
يتمنى حركة مرحية جديدة ومتدفقة ي  اإسكندرية،  جامعة 

تقديم عروض مرح دمنهور خاصة وي محافظة البحرة كلها.

همت مصطفى

أكشن  لفرقة  الفرح”  “عدوة  امرحي  والعرض  البنا،  معتز 
اإسكندرية  تأليف وإخراج خلود رضوان من  برودكشن هاوس 
الصبور وإخراج  تأليف صاح عبد  ليل” لفرقة كامب  و”مسافر 
نويتس  تأليف  حكاوي  لفرقة  امائكة”  و”أقنعة  جر،  إبراهيم 
أورياليس وإخراج إيهاب عبد الكريم، و”صك الغفران” قدمته 
وراثة،  أحمد  وإخراج  إبراهيم  محمد عي  تأليف  فرقة حكاوي 
وعرض “هاملت” لفرقة تياترو انساميل تأليف ويليام شكسبر 
وإخراج عز الدين عاطف، وعرض “لو م يكن” لفرقة دار علوم 
تأليف مجيب سعيد وإخراج مصطفى محمود، وعرض “خالتي 
الضو وإخراج عبد  تأليف يس  صفية والدير” لفرقة شباب بيا 

الله عساكر.
قال معتصم عبد الرحيم إن مهرجان دمنهور للمرح الحر يعد 
البحرة،  يقام ي مدينة دمنهور محافظة  أول مهرجان مرحي 
امرحي  الفن  وإحياء  تجديد  إى  فلسفته  امهرجان ي  ويسعى 
بالبحرة وإعطاء فرصة للمبدعن ي لقاء مرحي جديد ومبار 
مر.  واأقاليم  امحافظات  مختلف  من  البعض  بعضهم  بن 
تلقى  ا  زالت  وما  كانت  البحرة  محافظة  أن  معتصم  أكد  كا 
اهتاما من الجهات امسئولة الحكومية أو الخاصة، وا تجد من 
التي  بدمنهور  اأوبرا  دار  نرى غر  بامرح وا  اهتاما  يعرها 
الخاصة.  وآيديولوجياتها  الخاصة  آليتها  ولها  جمهورها  تخص 
الكثر  لها  وينتمي  الفن  ي  عريق  تاريخ  لها  البحرة  ومحافظة 
سواء  حد  عى  والفنية  امرحية  للحركة  والرواد  امبدعن  من 

كالراحل العظيم اأستاذ فواد امهندس. 
أو ست  دورات خمس  بعد  أمنى  الرحيم:  عبد  معتصم  أضاف 
جميع  من  به  واإدراك  الوعي  بالنجاح،  وتكليلها  للمهرجان 
مر،  للمرح  جديدا  دوليا  مهرجانا  يكون  أن  مر  مرحيي 
قادرا عى استكال مسرة امهرجان القومي والتجريبي وقوتها 

وميزها.
تستمر  سوف  الرحيم:  عبد  معتصم  قال  متصل،  سياق  وي 
من  الكثر  إقامة  وسيشهد  كامًا  أسبوعا  امهرجان  فعاليات 

الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تستمر  البحرة  محافظ  برعاية 
مرح  عى  امرحي  دمنهور  مهرجان  فعاليات  استضافة  ي 
معتصم  امخرج  برئاسة  إدارة  أعلنت  وقد  دمنهور،  ثقافة  قر 
عن  إسحاق،  محمود  الفنان  امهرجان  ومدير  الرحيم،  عبد 
مشاهدة  وهي  امهرجان  فعاليات  من  اأوى  امرحلة  انتهاء 
الثانية  الدورة  ي  للمشاركة  امتقدمة  امرحية  العروض  كل 
بامرح  العامة  مر  مكتبة  ي  اماي  اأسبوع  للمهرجان 
واختيار  امشاهدة  لجنة  بحضور  دمنهور  مدينة  الروماي 
العروض للتصعيد ي امرحلة النهائية من التسابق التي تكونت 
والناقد عاد عامر  الحناوي والشاعر  الناقد وامخرج أحمد  من 

وامخرج شنودة فتحي.
الرحيم  عبد  معتصم  امخرج  امهرجان  ورئيس  مؤسس  قال 
شاهدت  قد  بامهرجان  امرحية  العروض  مشاهدة  لجنة  إن 
الفرة  ي  وفيديو  حية  عروض  بن  ما  26عرضا  من  يقرب  ما 
مختلفة  محافظات  من  االحاي  يوليو   15 وحتى  يوليو   1 من 
والرقية  وامنيا  والبحرة  الشيخ  وكفر  اإسكندرية  ومتنوعة: 
»خالتي  العروض  هذه  بن  ومن  والغربية،  والقاهرة  والدقهلية 
وإخراج  محمد،  الدين  سيف  محمود  تأليف  والدير«،  صفية 
حسن  تأليف  امغلقة”  و”الغرفة  ليل”  و”مسافر  محمد،  نور 
خميس وإخراج محمد طارق من البحرة، »ساحر الحياة«، من 
امنصورة، و»حزام ناسف«، و”بالوالدين إحسانا” تأليف وإخراج 
مجدي توفيق، “عدوة الفرح” إخراج خلود رضوان، و”هاملت” 
إخراج  لتشيكوف  الوداع”  و”أغنية  بالغربية،  بطنطا  فرقة  من 
أحمد  إخراج  أحمد سمر  ليلة”  ألف  و”ليلة من  يونس،  طارق 

السيد و”رؤى” تأليف وإخراج نهلة مري من اإسكندرية.
ستشارك  التي  اللجنة،  قبل  من  العروض  أفضل  اختيار  تم  وقد 
والتي  امهرجان،  من  الثانية  الدورة  ي  رسمي  بشكل  بامهرجان 
السينامون”  “طعم  وهي:  القادم،  سبتمر  ي  فعالياتها  ستبدأ 
لفرقة أبيض وأسود تأليف إسام السنباطي إخراج محمود جال 
مري، و”حزام ناسف” لفرقة الجوكر تأليف السيد فهيم إخراج 

المسرحي دمنهور  مهرجان 
القادم سبتمر  الثانية  دورته  في  وينطلق  مشاهداته  ينهي 
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الغري. 
وأضاف نسيم أن كتابات دياب بدءا من “البيت الكبر” وحتى 
للقصة  كتابته  ورغم  الزهور”،  تنبت  ا  “أرض  أعاله  آخر 
ي  اأبرز  هو  يظل  امرحي  إبداعه  فإن  والسينا  والرواية 
تدوين  قدرته عى  ورغم  ونوس،  الله  تجربة سعد  مع  مشواره، 
الفكرة الشعبية فإن لديه القدرة أيضا عى رصد ومصر الروايات 

العامية وخصوصا ليونيسكو. 
مع  كقاص،  دياب  محمود  بداية  إى  أشارت  توفيق  شياء  د. 
بالكثر من اأحداث  الفرة  الستينات، حيث زخرت هذه  مطلع 
بالرؤى  امليئة  يوليو،  ثورة  نتائج  يعيش  مجتمع  السياسية 
حالة  وجود  إى  باإضافة  السياسية  وااهتامات  واأفكار 
امنترة  والدعوات  الغري  الفكر  وتأثر  الفكري،  الراع  من 
وسعد  فرج،  ألفريد  عاشور،  نعان  عند  كا  الواقعية  للكتابة 
فقد  فريدة  كحالة  دياب  محمود  وظهر  أضافت:  وهبة.  الدين 
استطاع أن يتخطى الكتابات الواقعية إى إطار الرمز، وأصبحت 
أهم  ومن  الواقع،  ي  رموز  عن  تعر  يقدمها  التي  الشخصيات 

أقيم اأسبوع اماي، بامجلس اأعى للثقافة ندوة عن »مرح 
للمهرجان  الفكري  املتقى  ي  وذلك  دياب«  محمود  الكاتب 
دورته  ي  للمرح،  القومي  امهرجان  فعاليات  ضمن  القومي، 
الحادية عرة، دورة محمود دياب. أدار الندوة الدكتور محمود 
شياء  والدكتورة  القادر  عبد  الدكتور حسن  بها  وتحدث  نسيم 
توفيق. أشار الدكتور محمود نسيم إى أن اختيار محمود دياب 
لتحمل الدورة الحادية عرة من امهرجان القومي اسمه كان له 
صدى كبر، ووجد الكثر من الرحيب وااهتام. وتساءل نسيم: 
ثاثن  من  يقرب  ما  غيابه  رغم  دياب  محمود  اآن  يحر  ماذا 
الثقافة  امرح وي  كبرة ي  بكثافة  كان حارا  قال: هو  عاما؟ 
الجاهرية. وقد ظلت قيمة محمود دياب أنه كاتب استثناي، 

وله تجربة استثنائية. 
محمود  كتبه  ما  تسجيا  أو  تكريسا  ليس  ااحتفاء  هذا  وتابع: 
آليات  وتجاوزه  الكاتب،  هذا  لقيمة  توضيحا  ولكن  دياب 
يجب  امرحي،  امشهد  ي  هامة  قيمة  التجاوز  فقيمة  الكتابة، 
أن يعيها الجيل الحاي، حتى ا يتجمد امشهد امرحي وتسقط 
كاتب  أنه  ي  تتمثل  دياب  محمود  قيمة  أن  إى  مشرا  الصورة، 
بإزاء  فنحن  التقنية،  مثقف  وليس  التجربة،  ومثقف  التجربة 
واستبصار  استكشاف  بأنها  نصوصه  وتتميز  رؤية،  يحمل  كاتب 
امتطورة  أشكاله  للواقع ي  إدراكا  لديه  أن  إى  باإضافة  لواقعة، 
الشكل  بناء  يفتقدون  كتاب  ولدينا  هام  أمر  وهو  وامتحولة، 
ي  وقدراته  وإدراكه  بامتاكه  دياب  محمود  ويتميز  امرحي، 
امرح  ي  اأساسية  اأشياء  واستبصار  الشعبية  الفرجة  فنون 

دياب« محمود  »مسرح 
القومي مائدة  على 

استثنائي.. وهيئة  كاتب  نسيم: دياب  محمود 
الكاملة  أعماله  إصدار  الكتاب بصدد 
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وقد  الجمهور،  فعل  برد  اهتامه  دياب  محمود  كتابات  ميز  ما 
ظل هذا اأمر يازمه منذ البداية حتى ي أعاله امرحية بعد 
ذلك، وسناحظ تأثر محمود دياب بكتاب مرح العبث وكتاب 
حالة  قدم  حيث  ويونيسكو،  وبريخت  براندللو  أمثال  آخرين 
من التحاور ومزج بن جميع هذه ااتجاهات، وكتابات محمود 
مشرة  واأطراف،  امركز  ها  مهمتن  قضيتن  عى  ركزت  دياب 
القرية  مفردات  تجسيد  واقعي عى  بشكل  اعتمد  دياب  أن  إى 
امرية، ففي مرحية “الزوبعة” التي كتبت عام 1966 يعرض 
وأبناؤها  القرية  هذة  عليها  التي  الحال  البداية  منذ  الكاتب 
إحدى  عى  الواقع  الظلم  عى  التأكيد  يتم  حيث  القدم  منذ 
بارتكاب جرمة، ويحكم عليه  اتهام عائلها ظلا  التي يتم  اأر 
من  الصمت  وحالة  الزور  شهود  بسبب  عاما،  عرين  بالسجن 
أهل القرية، وقد تأثر محمود دياب مرحية “امفتش” للكاتب 
الروى »نيقواي جوجول« التي كتبها عام 1835 إا أن جوجول 

ينهي مرحيته بنبأ وصول امفتش الحقيقي. 
لنا  توضح  أيضا  أخرى  مرحية  هناك  أن  شياء  د.  أضافت 
»لياي  دياب وهي مرحية  التي شغلت  واأطراف  امركز  قضية 
امدينة، وبن مختلف  امنعزلة عن  القرية  الحصاد« حيث شكل 
القضايا ي هذه امدينة، معتمدا عى امرح املحمي لريشت، 
نبدأ ي التعرف عى الشخصيات وحالة الزيف التي توجد عليها 
من خال اللعبة الداخلية، وهناك شخصيات توضح هذا الزيف 
ومنها شخصية بكري، وشخصية الفتاة التي يقع ي حبها شباب 
القرية، ولكنهم يرفضونها عى امستوى اأخاقي، وهي شخصية 
»بهية«  شخصية  ي  وامتمثل  الريء  النموذج  وقتل  »سنيوره« 
القرية منعزلة وي  القرية ستظل وستظل  أن مفاسد  لنا  ليتضح 

حالة فساد. 
فإنها   - أوضحت   – مرة”  قرية  من  “رسول  مرحية  ي  وأما 
حرب  أعقاب  ي   1974 عام  وكتبت  والسام  الحرب  مسألة  عن 
امركز واأطراف  للعاقة بن  أكتور، خالها تعرض محمود دياب 
أيضا  ونتعرف  البداية  منذ  عليها  نتعرف  التي  القرية  خال  من 
امدينة وشبه  تبعد عن  السلبي، قرية مرة  امدينة  عى مجتمع 
القرية الصغرة عن امدينة،  منعزلة وعى الرغم من عزلة هذه 
ويدعى  أحدهم  عودة  عند  مجندون،  أبنائها  من  خمسة  فإن 
الراع  يظهر  ما  رعان  إجازته،  لقضاء  إساعيل”  أبو  “فكري 
ما  أرضه،  عى  ااستياء  ي  يطمع  الذي  “دسوقي”  وعمه  بينه 
من  ومنعه  دسوقي  العم  مواجهة  ي  للتكتل  القرية  أهل  يدفع 
أرض  عن  يدافع  وهو  يستشهد  الذي  فكري  أرض  ااستياء عى 
اإرائيي،  والعدو  دسوقي  بن  الكاتب  من  موازنة  ي  وطنه، 
ي  تأكيد  وهنا  اأرض،  عى  لاستياء  منها  كل  يسعى  حيث 

نهاية امرحية عى أن الحرب م تنتِه بعد. 

اتخذ  وقد  دياب،  محمود  يظهر  السابقة  الناذج  خال  ومن 
ذاته  الوقت  وي  ودم،  لحم  من  شخصيات  عن  للتعبر  القرية 
مكن أن تنسحب العاقات عى امجتمع بشكل عام، مناقشا من 
خالها موضوعات وطبائع إنسانية تتخطى حدود القرية )مكانها 

وزمانها( دون إغفال الجانب السياي وااجتاعي. 
من  اقرابا  اأكر  فهي  الساعات”  “اضبطوا  أما مرحية  تابعت: 
الذي  اانتظار،  فعل  هو  اأساي  فاموضوع  العبث،  مرح 
بيكيت  صمويل  عليه  ويعتمد  العبث  مرح  كتابات  ي  يظهر 
انتظار جودو« حيث يبقى فادمر واسراجون  ي مرحيته »ي 
منظر  وخال  دياب  مرحية  وي  يأي،  ا  الذي  جودو  ينتظران 
امنزل  ي  أرة  شخصيات  تظهر  واقعية  مفردات  من  مكان 
منذ  اختفى  الذي  اابنة  خطيب  أفرادها  ينتظر  بها  الخاص 
يتقدمون  من  رفض  عى  اابنة  تر  ذلك  ورغم  عاما،  عرين 
التقليدي  بامعنى  أزمة  هناك  فليس  مجيئه،  منتظرة  لخطبتها 
حتى  يتحقق  ا  مجيء  انتظار  حالة  ي  الجميع  يظهر  وإما 

النهاية. 
واختتمت د. شياء توفيق حديثها بأن الناذج السابقة وغرها 
محمود  وعي  يظهر  أضافت:  لتناولها.  واحدة  دراسة  يكفيها  ا 
دياب ي مناقشة شتى القضايا ودقته ي بناء شخصياته وتكثيفه 
امرية  القرية  لطبيعة  تام  استيعاب  ي  الحوارية،  للجمل 
ومفرداتها ي ذات الوقت الذي تناقش قضايا إنسانية أكر رحابة، 
مشرة  كتابتها،  وقت  محددين  وزمان  مكان  عى  مقترة  غر 
إى أنها كتابات تصلح أن تقدم هنا واآن لقدرتها عى مناقشة 

مشكات واقعنا الراهن دون أن تبقى أسرة لزمن كتابتها.
الذكريات مع صديقه  بعض  القادر  عبد  د. حسن  استعاد  بينا 
دراسة  له  نسيم  محمود  د.  إن  فقال:  دياب،  محمود  الكاتب 
موضحا  الصبور،  عبد  وصاح  دياب  محمود  الثناي  عن  رائعة 
تنبت  ا  “أرض  عرض  قدم  الغد  مرح  إدارة  توى  عندما  أنه 
وأضاف:  نعلمه.  ا  لسبب  الرقابة  ترفضه  كانت  الذي  الزهور” 
القضية  قلب  ي  يولد  أن  اأقدار  شاءت  إنسان  دياب  محمود 
احتل  الذي  امستعمر  مواجهة  النضال  من  اأوى  الصفوف  وي 
أن  غريبا  ليس  وتابع:  عرض.  امرين  لدى  واأرض  اأرض، 
الغري  الحي  ي  طفل  نضجه  سنوات  ي  دياب  محمود  يكتب 
هذا  إن  ابنته  ي  قالت  وقد  اأربعن،  سن  ي  أي   ،1972 عام 
الطفل هو محمود دياب نفسه، الطفل الذي عايش نبل امعنى 
والحي  امدرسة  ودور  اأهل  تنشئة  بن  ما  العدو  مقاومة  ي 
الواقع من حوله، وعشق  أغاريد  أذناه عى  وامجتمع، وتفتحت 
عى  حيا  برهانا  كمبدع  مياده  وكان  امقاومة  وترانيم  الوطن 
التطور،  إمكانية  ولديه  يولد  الطفل  أن  من  النفسيون  يقوله  ما 
كلية  آنذاك  وكانت  الحقوق  بكلية  دياب  محمود  التحق  وقد 
للعب  وامتطلعن  بالوطن  للمهمومن  بالنسبة  القمة  كليات  من 
أدوار ي سبيل الحرية، والدفاع عن امقهورين، ويأي محمود إى 

القاهرة وامقاومة الوطنية ي ذروتها. 
عليها  حصل  التي  الجوائز  عن  القادر  عبد  حسن  د.  تحدث 
القديم« أول  محمود دياب، فقال: م تكن جائزة عرض »البيت 
فقد  بإبداعه،  اإشادة  مع  دياب  محمود  عليها  يحصل  جائزة 
امرح  مؤسسة  جائزة  عى  حصلت  التي  “امعجزة”  سبقتها 
أحسن  اليونيسكو  جائزة  جاءت  ثم   1960 عام  واموسيقى 
لإنجليزية  ترجمت  التي  “الزوبعة”،  مرحية  عن  عري  كاتب 

والفرنسية واأمانية. 
دياب  محمود  أعال  طباعة  رورة  عى  حسن  د.  وشدد 

ومقاات د. فاروق عبد القادر عنه، أهميتها القصوى.
وعقب د. محمود نسيم بأن الهيئة العامة للكتاب بصدد إصدار 
طريقنا  وي  مجلدات،  أربعة  ي  دياب  محمود  الكاملة  اأعال 
لاتفاق مع ابنته هالة، مضيفا: كنت أمنى طبع مجلد منه ليتم 

طرحة بالتزامن مع فعاليات مهرجان امرح القومي. 
 

تابعتها: رنا رأفت

كان  القادر:  حسن عبد 

الواقعية  شيماء توفيق: تخطى 

اأولى  الصفوف  في 

الرمزية وعالمه يدور حول  إلى 

المستعمر لمواجهة 

باأطراف المركز  عاقة 
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شبل: حازم  للسينوجرافيا  الدولية  الهيئة  رئيس  نائب 

مقررا  وكان  الديكور،  ومصممي  امرحين  امهندسن  زماءهم 
الهيئة  أن يزورا مر وكانوا عى تواصل معي بصفتي عضوا ي 
من  عمي  عى  تعرفوا  حروا  وعندما  اأمريكية للسينوجرافيا 
بروجيكتور ي حفل تحت رعاية  خال عرض أعاي عر شاشة 
عى  وتعرفنا  أعاله  فنان  كل  عرض  حيث  اأمريكية  الجامعة 
عضوا  اختياري  تم  وبعدها  الفنية،  أعالنا  خال  من  بعضنا 
امرح،  وتقنيي  ومعاريي  للسينوجرافيا  العامية  بالهيئة 
لهم  زيارات  بتنظيم  وقمت  الدوي  اإدارة  مجلس  واستضفنا 

أهــــــمــــــيــــــة  حــــــــــــــــول  حــــــــدثــــــــنــــــــا  الـــــــــــبـــــــــــدايـــــــــــة  فــــــــــــي   -
لـــــمـــــصـــــمـــــمـــــي  الـــــــــــــــــرابـــــــــــــــــع  إقــــــــــــامــــــــــــة الــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــرض 
الـــــمـــــهـــــرجـــــان  هـــــــامـــــــش  السينوجرافيا على 

للمسرح؟ القومي 

الهيئة  من  وفد  هناك  كان  2009 عندما  عام  كانت  البداية 
برحلة  يقومون  كانوا  حيث  امــرح  لتكنولوجيا  اأمريكية 
يلتقون  حيث  بــاأردن  الرحلة  العام  هذا  ي  وكانت  عام  كل 

لأعمال والعروض  توثيق  السينوجرافيا  معرض مصممي 
بشكل في محرف

فنيا..  جيدة  ليست  المسرحية  الحركة 
وإداريا تقنيا  وسيئة 

واإضاءة  الديكور  مصمم  استطاع 
المشرف  شبل،  حازم  المهندس  المسرحي 
لمصممي  الرابع  المعرض  على  العام 
الدولية  الهيئة  رئيس  ونائب  السينوجرافيا، 
وبارزة  مهمة  مكانة  يحتل  أن  للسينوجرافيا، 
المصرية،  والفنون  المسرح  عالم  في 
العروض  أبرز  ديكور  مصمم  باعتباره 
المسرح  خشبة  على  تقدم  الي  المسرحية 
ومعارض  قومية  مهرجانات  في  وتشارك 
الرابع  وآخرها المعرض  متمزة  فنية 
المصري،  المسرح  سينوجرافيا  لمصممي 
على  وذلك  للفنون،  الهناجر  بمركز 
في  للمسرح  القومي  المهرجان  هامش 
الذي  دياب«  »محمود  دورة  الـ11  دورته 
بجالري  القادم  أغسطس   2 حى  يقام 
دار اأوبرا  في  للفنون  الهناجر  مسرح 
المصرية.

رئيس  نائب  من  تعرفت  “مسرحنا” 
العالمية  الهيئة  إدارة  مجلس  وعضو 
وتقني  ومعماريي  للسينوجرافيا 
الذي  المنصب  المسرح OISTAT وهو 
من   الفرة  في  مؤخرا  عليه  حصل 
انتخابات  في  وذلك   2021 2017إلى 
الي  الدولية  للهيئة  العمومية  الجمعية 
تايوان،  عاصمة  تايبييه  مدينة  في  أقيمت 
والرؤى  والجوانب  النقاط  من  الكثر  على 
جائزة  على  حاصل  بأنه  علما  المسرحية، 
المسرحي  الديكور  في  التشجيعية  الدولة 
فولرايت  منحة  على  2004وحاصل  عام  
العام  واأمن   ،2007  -  2006 عام  
الدولي  للمعهد  المصرية  للجمعية 
سينوجرافي  شبكة  ومنسق   ،ITI  للمسرح 
تصميماته  بعرض  وشارك  العرب، 
دولية  معارض  عدة  في  المسرحية 
وصمم  وإنجلرا،  والصن  وبراج  كندا  في 
الخاص  القطاع  في  المسرحيات  من  الكثر 
احتفاات  بتصميم  قام  كما  الدولة،  وبمسرح 
أكتوبر،  من  السادس  ذكري  في  الدولة 
يلي: ما  في  الحوار  وتفاصيل 

حوار - محمد خضر
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الخارجية فأصبحت جودة امنتج  بالبعثات  عندما قل ااحتكاك 
وخصوصا  جدا،  سيئة  الصورة  وأصبحت  جدا،  ضعيفة  امرحي 
والتقنيات  التطورات  لها  تتوافر  ا  مر  مسارح  أغلب  أن 
التي  الثقافية  السياحة  توافر  عدم  ي  يصب  ما  وهو  الحديثة، 
يجب أن يوفرها وجود مسارح حديثة ومتطورة، وتقدم عروض 
متطورة  إجراءات  هناك  تكون  وأن  جيدة،  إدارة مرحية  وفق 
إعادة  إى  تحتاج  التي  والوظيفي،  اإداري  الروتن  عن  بعيدة 

صياغة.

الــــمــــوجــــودة  لــــلــــمــــســــارح  رؤيـــــتـــــك  عـــــن  ومــــــــــاذا   -
اأداء  ومستوى  للمسرح  الفي  للبيت  التابعة 

بها؟ العام 

يقوم  التي  الشكلية  “الهيصة”  إداريا ي عر  اآن  نعيش  نحن 
فقط،  شكلية  ومعارض  مهرجانات  بتنظيم  امسئولن  بعض  بها 
ولكن بدون الغوص ي الجوهر وخواء شديد جدا ي امضمون، 
وخصوصا أنه ا يوجد فنيون مدربون يقومون بتشغيل امسارح 
ي  مختصن  وجود  بدون  مسارح  بافتتاح  ونقوم  وتطويرها، 
امرح وا يدرون ماهية اإدارة امرحية، وليس لدينا مسارح 
متنوعة من مرح مفتوح وا التجديدات الحقيقية التي تحتاج 
دائري ومرح  امسارح من مرح  وأنواع  توظيف صحيح،  إى 
روماي ومرح إغريقي، ومرح صغر ومرح متغر ومرح 
امسارح  عى  كبرا  إنفاقا  لدينا  لأسف  ولكن  اأغراض،  متعدد 
بشكل يء وا ينفع وا يضيف لصناعة امرح جديدا، ولكن 
هي مشكلتهم أننا نحتاج مسارح سهلة وواسعة مكن أن نشكل 
ونحتاج  وشبابية  مرنة  مسارح  وتكون  امستويات  كل  فيها عى 
أماكن إسقاط خشبة امرح من أعى خشبة امرح، وأن يتم 
التوزيع  مراعاه  يتم  وكذلك  جيد،  بشكل  مطورة  مسارح  إنشاء 
والفنادق  باموات  مسارح  إنشاء  يتم  بأن  للمسارح  الجغراي 
السياحة  وتعود  مر  ي  امرحية  الحركة  تطور  مكن  حتى 

الثقافية مر مثل كرة القدم.

اأمــــن  مـــنـــصـــب  مــــن  اســـتـــقـــالـــتـــك  عــــن  ومــــــــاذا   -
للمعهد  المصرية  الجمعية  في  كعضو  العام 

 ITI؟ للمسرح  الدولي 

 - استقلت من منصب اأمن العام كعضو ي الجمعية امرية 
ي  الشخي  بحقي  ااحتفاظ  للمرح ITI مع  الدوي  للمعهد 
حزينا  لست  أنا  للمرح،  العامية  الهيئة  ي  الفردية  عضويتي 
احتفاا  باريس  ي  امقامة  العامية  ااحتفالية  إى  أدعي  أن 
مر  ي  الرسمي  الدولة  مرح  بينا  للمرح..  العامي  باليوم 
دون  لاحتفال  امسئولن  وكبار  الثقافة  وزير  بدعوة  يحتفل 
 ،ITI  دعوة أي من اأعضاء امرين ي الهيئة العامية للمرح
حزين  بل  وصاية،  أي  دون  للجميع  حق  امرح  أن  وخصوصا 
لتوقف حال الدولة عند ااحتفال فقط، بينا نبذل جهًدا كبرًا 
الجمعية  أنشطة  ودعًا  مقرًا  الثقافة  وزارة  توفر  أن  أجل  من 
منذ  جــدوى  أي  للمرح ITI دون  الــدوي  للمعهد  امرية 
وامسارح،  امرحين  أغلب  أحــوال  سوء  عن  فضًا  سنوات!، 
وسوء أحوال كثرة اأغلبية أعلم بها مني وذكرت مراًرا وتكراًرا 
»مع كامل ااحرام لكل من اجتهد أو أنجز عرًضا ناجًحا« بشكل 
من  “إا  مر  ي  سعيد  امرح  إن  قلت  لو  كاذًبا  أكون  عام.. 
بالفعل أشعر بحزن وإحباط وفشل  ااجتهادات”.. ولكن  بعض 
ي  وثق  من  لكل  أعتذر  هنا.  أذكره  وم  ولغره  ولذلك  شديد، 
الدوي  للمعهد  امرية  الجمعية  تكوين  حلم  ي  وشارك  يوًما 
صليحة  نهاد  الدكتورة  الفاضلة  لروح  أوًا  للمرح  ITIأعتذر 
»رحمها الله« امحرمة التي كانت تقدر جهدنا وتعلنه وعملت 

بكل جهد وأمانة من أجل وجود هذا الكيان.

نجيب  والفنان  الرقاوي  جال  الكبر  امخرج  بصحبة  روسيا 
نقيم  بأننا  علا  الكبار،  وامرحين  اأساتذة  من  وكثر  رور 
بشكل  امعرض  يخرج  أن  إى  وتقليدي  بسيط  بشكل  امعرض 
ويحره  امعرض  بتوثيق  للمرح  القومي  امركز  ويقوم  مميز، 
بتقديم  نقوم  حيث  ومرحيون،  ومخرجون  وفنانون  مسئولون 
معرضا  وليس  امرحي  الديكور  ي  لعملنا  كتوثيق  امعرض 

تنافسيا بل يقام امعرض بحب وروح فنية.

الـــقـــومـــي  لــــلــــمــــهــــرجــــان  رؤيــــــتــــــك  عــــــن  حــــدثــــنــــا   ·
الحياة  فــي  تــطــورات  مــن  بــه  يمر  ومــا  للمسرح 

المسرحية؟

العروض  اختيار  حيث  من  امهرجان  مع  اختاف  لــدي   -  
جهة  كل  بتشكيل  العروض  اختيار  وطريقة  امشاركة،  امرحية 
لجنة اختيار عروضها التي تشارك ي امهرجان، ومن اأفضل أن 
الفني  البيت  ما جلب  مثل  تختار،  التي  لجنتها  كل جهة  تكون 
للمرح لجنته وهي التي تقوم باختيار العروض امرحية التي 
لجنة  كل  تقوم  أن  يجب  أنه  إى  باإضافة  امهرجان،  ي  تشارك 
الفعلية  مواقعها  من  العروض  اختيار  عى  بالعمل  العام  طوال 

وبعدها تخرج النتيجة ي اآخر باختيار العروض امشاركة.

الحالية  المسرحية  الحركة  وضــع  تــرى  وكيف   -
عدمه؟ من  تطورها  ومدى  مصر؟  في 

الحركة امرحية ي مر اآن معقولة، وليست جيدة،  أن  أرى 
إى  نرجع  وأصبحنا  جدا  سيئة  وإداريــا  تقنيا  أنها  إى  باإضافة 
الوراء، وخصوصا  الوراء كثرا ي وقت ا يصح أن نعود فيه إى 
أننا نحتاج إى أشياء كثرة جدا جدا لتطور الحركة امرية حتى 
عودة  إى  نحتاج  أننا  وخصوصا  بكثر،  ذلك  من  أفضل  تكون 
هي  عامة  امرح  مهنة  أن  الخارج  إى  أخرى  مرة  البعثات 
وتفاصيل  وتصنيع  كتصميات  غربية  مهنة  وأنها  مهنتنا  ليست 
وتقنيات، وبالتاي ا مكن أن نبتعد عن صناعها ونقدم صناعة 
حدث  ما  مثل  أنفسنا،  عى  ضحكنا  قد  نكون  وبذلك  مشوهة، 
وإنجلرا،  وإسبانيا  إيطاليا  إى  مرحين  سفر  من  الستينات  ي 
وعادوا وقدموا لنا أنواعا مرحية آثارها ما زالت موجودة، إما 

الفنية،  أعالنا  عى  وتعرفوا  مرحين  مع  ولقاءات  مسارح 
وجمعنا أنفسنا الفنانن امرين وأقمنا معرضا للسينوجرافيا ي 
وبعدها  اأجيال،  مختلف  من  مصما   40 وكان به  مايو2012  
كل  امعرض  هذا  ويكون  التقليد  هذا  عى  نحافظ  أن  أردنــا 
عامن وليس كل أربع سنوات، حتى يكون فرصة مشاركة أعال 
متنوعة وأقمناه مرة أخرى ي 2014، وبعدها قمنا بإقامته مع 
أحد التظاهرات الثقافية مر حيث يكون هناك جمهور يشارك 
سعد،  محمد  الدكتور  امعرض  عى  ويرف  الفعاليات،  كل  ي 

نعيمة عجمي والدكتورة مروة عودة، والفنان عمر امعتز بالله.

الي  المعرض  وتحديثات  تطورات  هي  وما    -
ذلك؟ بعد  حدثت 

عام  ي  للمرح  القومي  امهرجان  هامش  عى  امعرض  أقمنا 
2014 وكان امهرجان برئاسة امخرج نار عبد امنعم، وأقمناه 
بتنوع أكر ي2016  حيث أتيح مشاركة أجانب ي امعرض عى 
وامعار  التجريبي  للمرح  الدوي  القاهرة  هامش مهرجان 
هامش  عى  يقام  امــرة  وهــذه  والعرين،  الثالثة  دورتــه  ي 
التي  واإضاءة  الديكور  يقدم  للمرح، حيث  القومي  امهرجان 
تم تنفيذها خال اأربع سنوات حيث يهتم امصممون بتوثيق 
كله  امرحي  الفراغ  بتصوير  امهتمون  وامصورون  أعالهم 
بشكل  امرحية  والعروض  الفنية  لأعال  توثيق  يتم  حيث 
تصميات  يستضيف  امعرض  أن  كا  محرف،  ومهني  فني 
مرحية مميزة للفنان مجدي رزق ومنها ديكورات مرحيات: 
امتزوجون، وعش امجانن، وموسيقى ي الحي الرقي، وغرها، 
امعرض بعرض واستضافة تصميات إميل جرجس  كا يترف 
للفنون  العاي  امعهد  من  الديكور  قسم  الدفعة اأوى  خريج 
ترجع  تصميات  استضافة  إى  1963باإضافة  عام   امرحية 

لفرة الستينات والسبعينات والثانينات من القرن اماي.

من  وأصلية  نــادرة  مجموعة  مرة  أول  يضم  امعرض  أن  كا 
أول  ُتعرض  التي  إبراهيم،  أحمد  الدكتور  الفنان  تصميات 
إى  باإضافة  والضفادع،  والندم،  الزلزال،  مرحية  ومنها  مرة، 
مخطوطاته أوبرا عايدة عام 1963  وعدد كبر من تصميات 
ي  له  الشخصية  الصور  من  مجموعة  إى  باإضافة  امابس، 

المضمون الشكلية.. وخواء  نعيش عصر “الهيصة” 
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القومي كرمها  أن  بعد 

إزالة  نحاول  اآن  ونحن  السوداء.  العصور  ي  يحدث  كان  كا 
يتم ذلك،  أن  بعد  إا  الظام، ولن نشعر بجدوى أي يء  هذا 
فالثورة أخرجت من هم تحت اأرض، ولن نتمكن من فعل أي 

يء إا عندما يهبطون تحت اأرض مرة أخرى.
 25 قبل  أكــر  مـــردود  للمسرح  كــان  هــل  إذن   

اآن؟ نفتقده  يناير 
ا، فامرح قبل 25 يناير م يكن مزدهرا، فالجهات امتخصصة 
م تكن مهتمة بامرح قدر اهتامها بتغييب الفكر عر الشاشة 
امرحية،  الحركة  ركود  تحريك  ي  تساهم  م  وبالتاي  الصغرة، 
عى  جدا  حزينة  الثقاي،  اانفتاح  شعلة  إشعال  بإمكانها  التي 
ثقاي،  أو  سياي  فكر  أي  لديه  يعد  م  الــذي  امجتمع  حال 

العام اماي حول  من عام لعام، لكنني أتحفظ عى ما أثر ي 
التأليف، أنه من غر امنطقي أن يحصل عرض مرحي  جائزة 
الجاهري،  النجاح  هذا  كل  وياقي  الجوائز،  هذه  كل  عى 
من  الرغم  عى  والتأليف  النص  ي  ضعف  إى  اللجنة  وتشر 
مر،  ي  الشباب  الكتاب  أروع  من  بل  بارع،  كاتب  مؤلفه  أن 
قتلوا  أن  يوم  إى عرض  )تشر  مرتن  العرض  وقد شاهدت هذا 
مثابة  هو  امهرجان  الحديني(  جال  محمود  ومؤلفه  الغناء 
هذه  لتقديم  الفرصة  إتاحة  من  به  يقوم  ما  هو  ودوره  نتاج، 
عن  أما  آخر،  عام  من  تطوره  عى  تعمل  وتوصيات  العروض 
مردوده فلست أرى مردودا أي يء بعد 25 يناير، فامفاهيم 
العام،  الثورات ي  قد تغرت واختلطت، وهذا طبيعي بعد كل 

مـــاذا  حـــافـــل،  وتـــاريـــخ  كــثــرة  تــكــريــمــات  بـــدايـــة،   
لـــلـــمـــســـرح  الــــقــــومــــي  الــــمــــهــــرجــــان  تــــكــــريــــم  يــــعــــي 

لك؟ بالنسبة 
بالطبع، سعيدة بهذا التكريم، ا سيا وأن هذا التكريم يتزامن 
امهرجان نفسه،  الدكتور جال الرقاوي ي  مع تكريم أستاذي 
أيضا،  يسعده  أن هذا  وأعتقد  والفخر،  للسعادة  يدعو  ما  وهو 
أن تكرم تلميذته معه ي يوم واحد وتم تكرمي كثرا قبل ذلك 

ي عدة فعاليات ي مر وخارجها.
وخارجها؟ مصر  داخل  التكريمات  هذه  أبرز  ما   

ي  امرحية،  للفنون  العاي  بامعهد  مرات  عدة  تكرمي  تم 
فرة عادة كل من د. فوزي فهمي، د. حسن عطية، د. أرف 
جائزة  عى  وحصلت  ــرأة،  ام عيد  ي  أيضا  تكرمي  وتم  زي، 
مهرجان  ي  وكرمت  الخليج،  تلفزيون  مهرجان  ي  تأليف  أفضل 
“تاشقيند” بروسيا عن فيلم يء من الخوف عندما كنت طالبة 
فيلم ماي إسكندرية،  إنتاج  السينا عن  بامعهد، وي مهرجان 
وتم  التوني،  امرح  مهرجان  وتكريم ي  تحكيم  لجنة  وعضو 
اختياري رئيسا للجنة التحكيم ي مهرجان رم الشيخ للمرح 

الشباي ي دورته اأخرة وتم تكرمي هناك أيضا.
الــــراحــــل  الــــكــــاتــــب  اســــــم  اخــــتــــيــــار  فـــــي  رأيــــــــك  مـــــا   

العام؟ هذا  دورة  لتحمله  دياب  محمود 
تركوا  الذين  الكتاب  أهم  من  دياب  محمود  كثرا،  تأخر  تكريم 
ليحس  حيا  يكون  أن  أمنى  وكنت  امري،  امرح  ي  بصمة 

بقيمة هذا التكريم.
مــن  وأثــــــــــــره  الـــــقـــــومـــــي  الـــــمـــــهـــــرجـــــان  دور  مــــــا   

المسرحية؟ الحركة  في  نظرك  وجهة 
يتطور  وأراه  اآن،  وحتى  تأسيسه  منذ  القومي  امهرجان  أتابع 

تأخر كثرا تكريم محمود دياب 

بالتكريم  سعيدة  محسن:  سمرة 
الشرقاوي جال  أستاذي  مع 

في  للمسرح  القومي  المهرجان  كرم 
عطية  حسن  د.  برئاسة  الحالية  دورته 
الفنية  الحركة  في  بارزة  شخصيات  عدة 
بن  ومن  خاص،  بوجه  والمسرحية، 
محسن،  سمرة  د.  المكرمن  هؤاء 
بالمعهد  واإخراج  التمثيل  أستاذ 
ترأست  الي  المسرحية،  للفنون  العالي 
قبل  بالمعهد  واإخراج  التمثيل  قسم 
في  اإسهامات  من  الكثر  ولها  ذلك، 
ومنتجة  كممثلة  والفي  اأدبي  المجال 
والتكريم  المهرجان  هذا  حول  ومؤلفة، 
معها  لنا  كان  أخرى  مسرحية  وقضايا 
اللقاء. هذا 

حوار: عاد علواي
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جــــديــــد،  دراســــــــــــي  عــــــــام  أبــــــــــــواب  عــــلــــى  ونـــــحـــــن   
بالدراسة  باالتحاق  كثرين  شباب  أحام  تتجدد 
الذي  ما  المسرحية؟  للفنون  العالي  بالمعهد 

الشباب؟ لهؤاء  نصح  من  تسديه 
فقد  تغرت،  قد  القبول  اختبارات  أن  عى  التأكيد  أود  بداية، 
لغة   – عربية  لغة  )اختبار  تحريرية  اختبارات  ثاثة  إضافة  تم 
أحدها  مشهدين  إى  باإضافة  مرحية(،  ثقافة   – إنجليزية 
ينوون  ممن  للشباب  ونصيحتي  بالعامية،  واآخر  بالفصحى 
التقدم فهم ما يؤدون وقراءة النص كاما، فأغلبهم يقرأ امشهد 
وفهم  والركيز  األفاظ  مخارج  وااهتام  فقط.  يقدمه  الذي 

الشخصيات.
التمثيل  يـــزال  وا  قبوله  يتم  لــم  عمن  ومـــاذا   

حلمه؟ عن  يتنازل  هل  يراوده..  حلما 
نصف  إن  أقول  أن  مكنني  بل  اموهبة،  نفسه  ي  يرى  الجميع 
نفسه  يرى  اآخر  والنصف  ممثا  نفسه  يرى  امري  الشعب 
عن  نبحث  نحن  التقليد.  هو  التمثيل  أن  يرون  فهم  مطربا، 
من   - اأقل  عى   - عامن  كل  يظهر  بدليل  “منكاش”  اموهبة 
امعهد سوبر ستارز، وامعهد ا يخرج ممثلن فقط وإما يخّرج 
مؤلفن  الدراما  إخراج، ومن قسم  ممثلن ومخرجن ومساعدي 
ونقاد وصحفين، ومصممن أو مساعدين أو منفذي ديكور من 

قسم الديكور.
لـــــــأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة  فـــــــــــــــــــــروع  تـــــــــــوجـــــــــــد  ا  لـــــــــــــمـــــــــــــاذا   

بالمحافظات؟
يحارون  امعهد  من  اأساتذة  وبعض  إسكندرية،  وحدة  لدينا 
وتم  حلوان،  وجامعة  امنيا  بجامعة  امرح  قسم  اآداب  بكلية 
وهو  وطالبة  طالبا   120 له  وتقدم  امنيا  ي  باليه  معهد  إنشاء 

مؤر للتطور.
كما  المسرحي  التأليف  فــي  أزمـــة  تــريــن  هــل   

يقال؟
جيدين  وإضــاءة  ديكور  ومصممي  مخرجن  وجود  رغم  نعم، 

جدا، لكن العجز ي التأليف.
جدد؟ مؤلفن  إفراز  يمكن  كيف   

بالثقافة وااطاع، والثقافة ليست مرحية فقط، فامؤلف ا بد 
أن تكون لديه ثقافة متنوعة سياسية واقتصادية وفلسفية.. إلخ، 

مع توفر اموهبة بالطبع.
ومــا  مـــصـــر؟  فـــي  الــنــقــديــة  الـــحـــركـــة  عـــن  مـــــاذا   

ينقصها؟ الذي 
زادت  الحديثة  التقنيات  انتشار  مع  والقارئ،  النقاد،  ينقصها 
عى  الريع  الخر  اعتاد  القارئ  والناقد،  القارئ  بن  الفجوة 

اموبايل، وبدأت الجرائد تشكو من قلة امبيعات.
العلمية  الــبــعــثــات  ونـــــدرة  تـــراجـــع  تــفــســريــن  بـــم   

اأخرة؟ اآونة  في 
الدول هي التي كانت ترسل هذه امنح، وقد قلت هذه امنح ي 
العام كله، فالعام اآن يطرد العالة الزائدة وهذه امنح مكلفة 

جدا.
اليوم؟ للمسرح  الرجمة  حركة  عن  ماذا   

الكتب تأي مرجمة من الباد العربية، كامجلس الوطني للثقافة 
قسا  أسس  فهمي  فوزي  الدكتور  أن  رغم  بالكويت.  والفنون 

للرجمة باأكادمية.
 كيف مكن النهوض بحركة الرجمة؟

نقدية  حركة  دون  الرجمة  لحركة  نهضة  حــدوث  مكن  ا 
كاملة،  فنية  حركة  أقصد  وروائية،  وقصصية  وشعرية  ومرحية 
قيام  بعد  إا  يتأى  لن  فهي مسألة متصلة وغر منفصلة، وهذا 

البلد من كبوتها.
المصري؟ للمسرح  وطموحاتك  أمنياتك   

ازدهاره  امرح  يعود  وأن  كبوتها،  من  تقوم  أن  مر  أمنى 
وبقوة كا كان ي السبعينات، نحتاج لأمل، فاإنسان دون أمل 

موت.

والخرة  الوقت  مع  ورما  صّناعه،  وله  زمن  فكل  أدرش،  سعد 
يصرون كذلك.

الجماهرية؟ الثقافة  مسرح  تتابعن  هل   
مرح الثقافة الجاهرية بامحافظات، وقد دعيت أكون عضو 
شغف  عندي  وكان  بالقاهرة،  الختامي  مهرجانه  تحكيم  لجنة 
الطاب  بروفات  مع  يتعارض  هذا  كان  ولكن  متابعته،  كبر 
أن مرح  أرى  ولكن  الدعوة.  قبول  من  أمكن  فلم  امعهد،  ي 
مسارح  عى  محددة  زمنية  لخطة  يحتاج  الجاهرية  الثقافة 
بالتعتيم  الناس من مشاهدته، فهو مصاب  القاهرة لي يتمكن 
ميديا  كالسوشيال  اليوم  الدعاية  وسائط  تنوع  رغم  اإعامي 

وغرها.
وما  الــخــاص؟  الــقــطــاع  مــســرح  فــي  رأيـــك  ومــا   

الفضائيات”؟ “مسرح  عليه  يطلق 
وا  التذكرة،  من  دفع  الجميع  يستطيع  أي  للجميع،  امرح 
يطلق  أن  مكن  تقصده  ما  خاص،  قطاع  مرح  اليوم  يوجد 
الذين  الصفوة  أو مرح  الخاص،  القطاع  عليه مرح محطات 

ملكون من تذكرته.
المحطات؟ هذه  تقدمه  فيما  رأيك  وما   

ذلك  رغم  ولكن  اسكتشات،  مجرد  ليست مرحيات، هي  هي 
لصاات  الجمهور  أعاد  الباقي  عبد  إن أرف  أقول  أن  أستطيع 
تبقى  التذكرة(  من  ملك  )من  الصفوة  جمهور  لكنه  امسارح 
مرح  جمهور  هل  الدولة  مرح  يزدهر  عندما  اإشكالية، 
مسارح  سيذهب  والكوميديا  ااسكتشات  اعتاد  الذي  الصفوة 
وهذا  آخر.  جمهورا  يبني  أن  الدولة  مرح  عى  إذن،  الدولة؟ 
الذي كان يدرس  بتعليم اأطفال، بعودة امرح امدري  يتأى 

لنا فيه اأستاذ نبيل األفي ومحمود السّباعي وغرهم.

الذي  )بعفريت( سندريا  يتأى  والبناء ا  للبناء  فالوطن يحتاج 
الشعب  لذا عى  والكفاح،  بالصر  يكون  البناء  مابسها،  يهديها 
الحرب  وجود  ي  سيا  ا  البناء  إعادة  ويتكاتف  يتحمل  أن 
داخلية وخارجية، وي ظل انهيار اقتصادي وسياحي، وانهيار ي 
البناء  إعادة  لذا ا يكون  إلخ،  والتعليم وامستشفيات..  الصحة 

إا بإزالة بقايا الحطام.
فــي  الـــمـــســـرحـــيـــة  الــــحــــركــــة  إن  يــــقــــول  الـــبـــعـــض   
اأخــــــــرة،  اآونــــــــــة  فـــــي  ازدهـــــــــــــارا  تـــشـــهـــد  مــــصــــر 
ما  عــاصــرت  وقـــد  ســيــمــا  ا  ذلـــك  فــي  رأيــــك  مــا 

الستينات؟ مسرح  بنهضة  يسمى 
أسميها نهضة السبعينات، وا مكن مقارنة هذا اازدهار للحركة 
التي صنعها جيل من اأساتذة تعلموا ي  الفرة  بتلك  امرحية 
وصاح  عاشور  ونعان  مطاوع  وكرم  أدرش  سعد  مثل  الخارج 
نشهده  ما  أما  وغرهم،  الرقاوي  الرحمن  وعبد  الصبور  عبد 
انتكاسة، أو بعد موات للمرح،  اليوم فهو جيد أنه يأي بعد 
ولو أنه ازدهار محدود اقتصاديا، إا أنه يعّد حراكا، وطاما وجد 
هذا الحراك فإن ذلك يعني تطورا. وأبرز الداعمن لهذه الحركة 
مع  العمل  عى  ير  الذي  الفخراي  يحيى  الفنان  هو  اليوم 
مرح الدولة رغم اميزانيات الضعيفة مقارنة بالقطاع الخاص، 
لذا أدعو النجوم للوقوف بجانب مرح الدولة ليستعيد عافيته 

مرة أخرى.
المسرحية،  الحركة  لتطور  مؤشر  هناك  إذن   
الــســبــعــيــنــات  حـــركـــة  يـــــــوازي  أن  لــــه  يــمــكــن  هــــل 

تسمينها؟ كما 
اأشخاص،  نفس  لدينا  ليس  لكن  للتطور،  مؤر  هناك  بالطبع، 
أو  مطاوع  كرم  بينهم  ليس  لكن  شباب  اليوم  امسارح  مديرو 

الدولة  إلى جانب مسرح  للوقوف  النجوم  أدعو 

اإعامي التعتيم  الجماهرية في  الثقافة  ازمة مسرح 

أخرى ليستعيد عافيته مرة 
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الدراما  كتابة  إى  يتجهون  امرحين  الكتاب  أغلب  أن  امرحية 
الكتاب،  ورعاية  امرحي  بالكاتب  الدولة  اهتام  لعدم  التلفزيونية، 
نعلم  وكا  للمرح؟  يكتبون  فلاذا  الراجيديا،  أو  الكوميديا  سواء 
الكوميديا  أن  إى  إضافة  مرح،  يوجد  ا  مرحية  نصوص  فبدون 
أصعب أنواع الدراما، لذا هناك ندرة ي الكتاب امتميزين للكوميديا. 
أصبح  الحاي، حيث  الوقت  الكوميديا ي  نوع  اختاف ي  تابع: هناك 
التواصل  مواقع  إى  يرجع  وذلك  الخارجة،  اإفيهات  هو  يضحك  الذي 
كوميديا  تعد  فلم  الكوميديا،  مفهوم  بتغير  قامت  التي  ااجتاع 
ي  فرة  عملت  وقد  الجمهور،  إضحاك  عى  القادرة  هي  اموقف 
»تياترو مر« وكان اأمر يعتمد عى إطاق اإفيهات بغض النظر عن 

اموضوع. 
وغياب  الدولة  مرح  عى  امتاحة  اأماكن  قلة  هناك  كذلك  أضاف: 
مرحية  عروض  لتقديم  مسارح  تتوافر  فا  الخاص،  القطاع  مرح 
سوى عدد قليل مثل ساقية الصاوي، وقد انتر اارتجال بشكل كبر 

وااسكتشات الريعة، ما أدى إى انخفاض مستوى الكوميديا.
الكوميدية النصوص  أكر  ما 

أزمة  توجد  ا  أنه  رزق  محسن  امؤلف  ذكر  أخرى  نظر  وجهة  ومن 
الكوميديانات،  عند  وفكر  ثقافة  أزمة  هناك  ولكن  كوميدية،  نصوص 
الفنان  يقوم  الكوميديانات  عى  تعرض  عندما  الكوميدية  فالنصوص 
بتعديلها وفقا أهوائه، هناك عدد كبر من النصوص الكوميدية، ولكن 

نجيب  أمثال  ونجوم  كوميدي  مرح  هناك  كان  وثقافيا  واقتصاديا 
الريحاي وعي الكسار والسيد بدير الذي كان أول من قام بعمل فرق 
امهندس  فؤاد  منهم  كثرون  نجوم  منها  تخرج  للتلفزيون  مرحية 
كتاب  من  مجموعة  بوجود  الحقبة  هذه  ميزت  وقد  عوض،  ومحمد 
امرح الكوميدي أمثال بهجت قمر وعي سام وأبو السعود اإبياري، 
كنا نقدم مرحا للمرين بسعر تذكرة ي متناول امشاهد، وصوا إى 
وكانت  امرح،  يغزون  العرب  السائحون  بدأ  عندما  الثانينات  فرة 
الكوميديا  مواصفات  فتغرت  السياحة  من  جزءا  العروض  مشاهدة 
تقدم  الكوميديا  وأصبحت  الكوميدي  امرح  جمهور  وتغر  امرية 
وأذكر  يقدم،  ما  عن  باغراب  امواطن  وشعر  العري،  السائح  إرضاء 
أنني قدمت مرحية »بكرة وبعده« ي أكر من 400 موقع وحققت 
نجاحا ساحقا، وأتساءل: هل نرت نصوص كوميدية ي الفرة اماضية 

لكتاب كوميدين؟
أضاف: هناك أزمة، وامؤلف الحقيقي ا يقرب من فكرة التأليف قبل 
بلوغه سن اأربعن، وذلك أن الكوميديا تعد أصعب أنواع الكتابات، 
الكوميدية حتى أصبح عمري خمسن عاما،  الكتابة  فأنا م أقرب من 
وأصبح لدي خرة طويلة، وأقرح حتى نتخطى هذه اأزمة إقامة ورش 

للتأليف الكوميدي، ومسابقات تفرز مؤلفن للنصوص الكوميدية.
التلفزيونية الدراما   

النصوص  ي  عامة  أزمة  هناك  نعم،  حمدي:  مصطفى  الكاتب  وقال 

امري  للمرح  قدم  الذي  ندا،  فيصل  والسيناريست  الكاتب  قال 
وذلك  كبرة،  أزمة  هناك  نعم،  الكوميدية:  امرحيات  من  كبرا  عددا 
أكر  ليس  اآن  أعال  من  يقدم  وما  الكوميديا  كتاب  ندرة  إى  يرجع 
من اسكتشات يرك فيها العنان بيد اممثل إطاق اإفيهات، حتى لو 
عن  الخروج  أن  يعتقد  الكوميدي  فاممثل  اآداب،  عن  خارجة  كانت 
للوصول  طريقه  هو  اإسفاف  أن  ويتصور  للشهرة  وسيلة  هو  اآداب 
إى النجومية، وهو ما أدى بدوره إى تراجع امرح الكوميدي، وندرة 

كتاب الكوميديا. 
اممثلون  قام  دكتور”  يا  “أها  مرحية  عرض  أثناء  أنه  أذكر  أضاف: 
بالخروج عن النص، فقمت بوقف العرض. تابع: مرح القطاع الخاص 
كان رافدا هاما للعروض الكوميدية، وأن الغالبية من مسارح القطاع 
الخاص مغلقة، فقد قلل هذا من وجود النص الكوميدي، وأنا تكبدت 
الكثر من الخسائر فرة الثورة لوقوع مرحي ي منطقة وسط البلد، 
وظللت مدة ثاثة أعوام أعاي من عدم إقبال الجاهر عى امرح، 
النجوم  أسعار  الكوميدية غاء  الكتابة  تراجع  أسباب  أن من  إى  أشار 
العام  القطاع  مضيفا:  ومشجعة،  كافية،  دعاية  وسائل  وجود  وعدم 
يقدم عروضا مرحية طاردة للجمهور، وا تشجع الكاتب عى تقديم 
عرض كوميدي وهي تنجح فقط عى صفحات الجرائد وي آراء النقاد. 
الجيد  امناخ  نخلق  أن  فعلينا  الكوميدية  الكتابات  نشجع  وحتى 
للمؤلف، وأن نقوم باستعادة مرح القطاع الخاص مرة أخرى، إضافة 
العلني امسلوب، يجب  الكتاب حقوقهم، ومنها حق اأداء  إى إعطاء 
امؤلفن  امناسبة وإعطاء  الدعاية  النجاح امختلفة ومنها  توفر عوامل 

حقوقهم اأدبية وامالية. 
المواصفات تغرت 

فيا قال الكاتب محمود الطوخي: عندما كانت مر مستقرة سياسيا 

الكوميديا كاتب  ليبدع  كافية  ندا: ا توجد حوافز 

الكوميديا  الثمانينات تغرت مواصفات  الطوخي: في 
العربي  السائح  المصرية إرضاء 

كرم النجار محمود الطوخيفيصل ندا

اآن؟ هو  أين 

الكوميدي..  النص 
وخلص”،  فيه  و”كان  وجر”،  زمان  و”كان  اآن،  هو  أين  يقولون  الكوميدي،  النص  غياب  آخر،  حن  من  البعض،  يشكو 
مباشرة!..  الموت  عن  في  ينظر  تراجيديا  نصا  يقدم  اأخرة  اآونة  في  ضبط   - نفسه  ذات   - الكوميدي  المسرح  إن  حى 
الكام؟  هذا  صحة  ما  إذن!  الكوميديا  تأتي  أين  من  الفرح،  بالكام  يأتون  أين  فمن  خفيف  دمهم  كتاب  يوجد  ا  يقولون: 
فلماذا؟   بنعم،  اإجابة  كانت  وإذا  كوميدية؟  نصوص  أزمة  فعا  مسرحنا  يعاني  هل 

رنا رأفت
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تقديم  نريد  كمخرجن  ونحن  النصوص،  من  كبر  عدد  وجود  يتطلب 
كوميديا هادفة وجادة، ولكن هل عدد النصوص التي يتم كتابتها كاٍف 
العر،  لغة  اختاف  تغر  الكوميديا  شكل  تابع:  الكم؟  هذا  لتغطية 

وساد اإفيه اللفظي فتغرت بالتاي لغة الضحك.
وأكد نجم الكوميديا أحمد بدير عى وجود أزمة نص كوميدي، مشرا 
لدينا  كان  قال:  الكوميديا.  مشكلة  أساس  هي  اأزمة  هذه  أن  إى 
قدما كتاب عظام ي الكوميديا أمثال عي سام، لينن الرمي، يوسف 
أن  بد  فا  جيد  نص  عى  النجوم  يعر  حتى  اآن  وغرهم،  معاطي، 
الكوميديا عى اإفيهات  يبذلوا جهدا كبرا، واليوم ا يصح أن تعتمد 
والنكات، أن الجاهر أصابها املل من هذه النوعية، الجاهر تريد 
خال  من  الكوميديا  وتحى  وقيمة،  وهدف  قوام  له  مرحيا  عرضا 
كبر من  إى مجهود  يحتاج  السخرية، وهذا  وليس من خال  اموقف 
للكتاب  مسابقات  الثقافة  وزارة  تقيم  أن  رورة  وهناك  الكتاب، 

الشباب، وأن منحهم الفرصة إبراز مواهبهم. 
وعن نجوم الكوميديا الراحلن، قال: هناك أجيال من نجوم الكوميديا 
امهندس،  فؤاد  واأستاذ  الريحاي  نجيب  مثل  الكوميديا  تاريخ  صنعوا 
إمام وسعيد صالح ويونس شلبي ومحمد صبحي  عادل  وتاهم جيل 
يوجد  الحاي  الوقت  وي  أجيال،  تواصل  هناك  أن  إى  مشرا  وغرهم، 
وجود  هو  ينقصه  ما  ولكن  الكوميديا  ي  اموهوب  الشباب  من  جيل 

النص الجيد )امهم الورق(. 
اكتشاف مشروع 

الكوميديا  إى  نظرنا  إذا  الكوميدي:  امرح  مدير  السيد  أحمد  وقال 
بالشكل القديم فنحن لدينا أزمة، ولكن الكوميديا الحالية لكتاب لهم 
مكتملة  معينة  حالة  أنها  عى  الكوميديا  مع  ويتعاملون  خاص،  فكر 
عنار  عى  تعتمد  فقط،  الكوميديا  عى  مبنية  وليست  العنار، 
بهذا  أزمة  توجد  ا  أنه  واعتقادي  عنارها،  أحد  والكوميديا  امرح 
الريعة  الوجبات  ومرحيات  ااسكتشات  أضاف:  الحديث.  امنطق 
ينتج  محدودا،  إنتاجه  أصبح  الخاص  القطاع  مرح  وتختفي،  تتاى 
الر  ورأس  اإسكندرية  ي  يقدم  وما  سنويا،  عروض  ثاثة  أو  عرضن 
عروضا  تعد  ا  وهي  أواي،  التيك  مرحيات  مثابة  هي  عروض  من 
ي  الكوميديا  إى  ننظر  أن  تحتم  رورة  هناك  أن  وأعتقد  مرحية، 
وا  الحديثة،  امرحية  امدارس  ومواكبة  العر  بروح  الحاي  الوقت 
الحديث  بامنهج  نظرنا  فإذا  القدمة،  امدارس  عند  نقف  أن  يجب 
فسنجد أن لدينا نصوصا وكتابا جيدين ومتميزين ينظرون إى امرح 
الفرجة  عنار  جميع  عى  مبنية  متكاملة،  مرحية  وجبة  أنه  عى 
امرحية، ويتفق السيد مع إقامة مسابقات ي النصوص حيث تساهم 
ي انتقاء عنار جيدة وتضخ مجموعة من النصوص الجيدة وامخرجن 
الجيدين، ولكن اأكر أهمية هو وجود لجنة تستطيع انتقاء العنار 
الكوميدي  امرح  يقيم  قال:  الكوميدي  امرح  دور  وعن  الجيدة، 
بتأليف  سيقومون  حيث  الكوميدي،  امرح  فرقة  أعضاء  مسابقة 
ي  وفنانن  ومؤلفن  مخرجن  ستفرز  أنها  وأعتقد  وإخراجها،  نصوص 

شتى مجاات امرح.

مثل  وحالت  ساطعة،  نجوما  وليسوا  سوداء،  نجوما  أصبحوا  يقدمونها 
يستطيع  لن  أنه  جديد،  مؤلف  أي  نجم  سطوع  دون  التجارب  هذه 
مواجهة هذه اموجة. أضاف: كتابة الكوميديا الراقية من أصعب أنواع 
بالغة  رورة  هناك  أن  وأرى  الراجيديا،  من  وأصعب  بل  الكتابات، 
أن يقوم التلفزيون بعمل برنامج أسبوعي يقدم مرحيات كوميدية، 
حتى وإن كانت من فصل واحد، ونقوم بعمل لجنة متخصصة انتقاء 
اأعال الكوميدية الجيدة وعرضها، وتكون هناك متابعة بشكل كبر، 
كا يجب أن يتوفر للمؤلف الكوميدي امناخ امناسب حتى يستطيع 

أن يبدع.
بالفعل أزمة، هناك نصوص كوميدية  وقال امخرج محمد جر: هناك 
العروض  أصبحت  لذلك  يكفي،  يكاد  ا  للغاية،  قليل  عددها  ولكن 
اارتجال.  أو  الكوميدية  اممثلن  طاقات  عى  تعتمد  الكوميدية 
من  يقدمه  فيا  مر  مرح  تتجه  ااعراضات  أكر  اليوم  وأضاف: 
كوميديا، وهو مروع يجب أن يقدم 15, 16 عرضا ي العام وهو ما 

مر  مرح  تجربة  إى  ينظرون  الجميع  الثقافة،  أقل  وما  أكرها  ما 
ويودون أن يقدموا تجربة ماثلة. 

أضاف: مرح مر نوع من أنواع امرح قائم عى اارتجال، يحوي 
قدرات كوميدية فردية. تابع: الفكرة امسيطرة اآن عى ما يقدم من 
عروض كوميدية وجود النجم وعدم ااهتام بالنص الذي يقدمه، لذا 
يجب قلب اآية بأن تقوم جهات اإنتاج باختيار النصوص الجيدة أوا 
ضد  وأنا  جمهوره،  ويجلب  نفسه  يفرض  الناجح  والعمل  النجم،  قبل 

الرأي الذي يقول إن ذوق الجاهر تغر. 
*اختلف ذوق الجاهر واختلف الضحك

ويرى السيناريست وامؤلف نادر صاح الدين عى أن ذوق الجاهر 
من  كبرة  نسبة  أن  هي  امشكلة  وإن  الضحك،  اختلف  كا  اختلف، 
التغر، وأيضا تغرت سمة  النجوم م يطوروا أنفسهم وم يواكبوا هذا 
امرح فلم نعد نستطيع أن نقدم ما كان يقدم ي السابق، من تقديم 
عرض من ثاثة أو أربعة فصول، وإذا أردنا ذلك فعلينا أن نطعم ذلك 
تسمح  ا  امرح  إنتاج  إمكانية  فإن  نعلم  وكا  النجوم،  من  بعدد 
بذلك. أضاف: نعم هناك ندرة ي كتاب الكوميديا، إضافة إى أن كبار 
أن  وأرى  تلتهم،  التي  واأجيال  بينهم  وصل  حلقة  يركوا  م  الكتاب 
هناك رورة أن يحدث تواصل بن اأجيال، مشرا إى أن هناك كتابا 
جيدين ولكن غر مؤهلن، يجب تدريبهم بشكل، ويجب تطوير ورش 
الكتابة بشكل يفيد الكاتب إضافة إى رورة أن يلم الجيل الحاي ما 

كان يقدم من عروض مرحية. 
مسيطرة الصورة  كوميديا 

الكوميدية،  النصوص  ي  أزمة  هناك  نعم،  عام:  محمد  امخرج  وقال 
امخرجن  يجعل  ما  ااستعراضية،  الكوميديا  كتاب  ندرة  إى  إضافة 
كبرا.  مجهودا  امخرج  بها  يبذل  للكتابة  عمل  ورش  بعمل  يقومون 
تقديم  ي  فقط  الشباب  الكتاب  عى  نعتمد  أن  يجب  ا  وأضاف: 
امؤلفن  كبار  بكتابات  أن نستعن  أيضا  نصوص كوميدية، ولكن علينا 
ااعتاد عى  وأستطيع  الطوخي،  محمود  الكاتب  أمثال  الكوميديا  ي 
تغرت  الكوميديا  تابع:  العر.  بروح  وتقدمها  الكتاب  كبار  نصوص 
إى  إضافة  اللفظي،  اإفيه  وكوميديا  الصورة  كوميديا  سيطرت  كثرا، 
الكوميكس  أن »السوشيال ميديا« أوجدت نوعا جديدا وهو كوميديا 
يوظف ي امرح. أشار إى أن هناك رورة أن يعلن كل مؤلف عن 

نفسه وأن يقدم نصوصه إى مديري امسارح.
الكوميديا مفهوم  تغير 

فهناك  كوميدية،  نصوص  أزمة  هناك  نعم،  النجار:  كرم  الكاتب  وقال 
مفهوم  تغر  إى  مشرا  كتابتها،  ويجيدون  يقدمونها  للغاية  قليل  عدد 
فأصحب  النهار  ومرح  مر  مرح  دخول  بسبب  الكوميديا 
من  وامبتذلة،  الخارجة  اإفيهات  عى  تعتمد  الحالية  الكوميديا 

محسن رزق: ا توجد أزمة نصوص كوميدية واأزمة 

النص  أزمة  بدير:  أحمد 

الكوميديانات في فكر 

الكوميدي هي أساس 
الكوميديا مشكلة 

أحمد السيد

أحمد بدير

محمد عاممحسن رزق

الخارجة والمبتذلة اإفيهات  الحالية تعتمد على  الكوميديا  النجار:  كرم 
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البؤساء  كوميديا 
عيدا  البؤس  يوم  يصبح  هل 

تحويل  عملية  امرحي  الوسط  ي  اأخرة  اآونة  ي  انترت 
وجدت  التي  والراجيدية  امأساوية  الروايات  من  كبر  عدد 
مكانها امرموق ي تراث البرية اأدي، إى شكل كوميدي ساخر 
الغار”  “إكليل  مثل  الظاهرة مرحيات  هذه  عى  مثال  وأشهر 
التي تحولت إى مرحية الكوميديا دياري “آرلكينو واإكليل” 
مرحية  تحولت  التي  لشكسبر  وجوليت”  “روميو  ومرحية 
ورواية  ااسم،  بنفس  العائم  امرح  عى  دياري  كوميديا 
“كوميديا  إى مرحية  تحولت  التي  هوجو  لفيكتور  “البؤساء” 
البؤساء” عى مرح ميامي بوسط امدينة، هي مرحية تأخذ 
ومن  الجديدة،  دورتة  ي  للمرح  القومي  امهرجان  ي  مكانا 
والرواية  بينها  الواضحة  العاقة  نرى  أن  مكننا  عنوانها  خال 
العامية لفيكتور هوجو الرواية فرنسية اأصل التي أصدرت عام 
اأحوال  ذوي  من  عدد  قصة  تحي  مأسوية  رواية  وهي   1862
امأساوية ي الحياة أهمهم جان فالجان ذلك الرجل الذي حكم 
رقته  أجل  من  امشدد  السجن  من  عاما  عر  بتسعة  عليه 
رغيف خبز، وتحى الرواية عن أشخاص آخرين من ذوي الحياة 
فالجان  جان  شخصية  اختار  امرحية  مخرج  ولكن  امأسوية، 
ليبني عى خطى هذا الخط الدرامي مرحيتة، وقد بدأ الخط 
الدرامي الخاص بامرحية منذ خروج جان من السجن ووصوله 
ليذكرهم  الفقر  حيه  أهل  رجوعه  ثم  امدينة  عمدة  للقب 

الحار  هو خط  اأول  للعرض:  زمنيان  خاطان  وهناك  بنفسه، 
وهو حضور العمدة ي يوم عيد البؤس إى حيه القديم، والثاي 
هو خط اماي وهو حكاية جان فالجان أو مادلن، وهو ااسم 

الثاي الذي أشر إليه ي العرض للعمدة.
الرواية  ي  فالجان  جان  خاله  من  تنكر  الذي  هو  ااسم  وهذا 
اماي وامستقبل  الخطن  بن  لفيكتور هوجو، ويفصل  اأصلية 
ي العرض لوحة إلكرونية عى امرح عندما يظهر عليها عبارة 
»سنعود«، ففي هذا دالة عى أن ما سراه عى خشبة امرح 
أما  اماي،  الزمن  ي  يحدث  الذي  الدرامي  الخط  ي  هو  اآن 
إما  اآن  يحدث  ما  أن  الدالة  تكون  “عدنا”  عبارة  ظهور  عند 
والفارق  الحار  الزمن  ي  الحاصل  الدرامي  الخط  ي  يحدث 
فعند  امرح،  للجمهور من خال شاشة ي عمق  يظهر  بينها 
كتابة “سنعود” يكون ذلك إشارة عى بدء الخط الزمني اماي 
الشاشة “عدنا”  أما عندما يظهر عى  السجن،  قبل دخول جان 
عى  يظهر  الذي  الدرامي  الزمني  الخط  أن  عى  دالة  فذلك 
عبارات  واستخدام  الحار،  الزمني  الخط  هو  امرح  خشبة 
مثل “سنعود” و”عدنا” يعطي مرحا طفوليا للعرض؛ حيث إنها 
امحببة  السات  ومن  الكارتونية  اأطفال  قنوات  ي  متداولة 
وعدم  التمثيلية  الشخصية  أداء  ي  التقمص  عدم  أيضا  لأطفال 
السات  تلك  وكانت  الدرامية  أو  الحزينة  امشاهد  ي  التطويل 
جلية ي العرض؛ ما يجعله موجه بشكل كبر لأطفال بجانب 

الفئات العمرية الناضجة بالطبع.
عى  مبنيا  جديدا  دراميا  خطا  والدراماتورج  امخرج  صنع   
الخط الدرامي اأساي للرواية اأصلية؛ حيث إنه تناول رجوع 
دخوله  قصة  وتناول  السجن،  من  خروجه  بعد  لحيه  العمدة 
للسجن وهروبه وابنته امتبناة بطريقة ردية ثم عاد إى الخط 
مع  وخافه  الحي  ي  قصته  لنا  ليجسد  اماي  الدرامي  الزمني 
جميل وقصة حب مع شري التي انتهت نهاية مأساوية بسبب 

بسبب  فيها  يقع  قد  التي  اآام  فكرة  من  لجان  جميل  إرهاب 
الحب والهجر وبحديثه له عن قصة حبه التي أبقاها من جانب 

واحد حتى ا يتأم بسببها.
أن  هنا  ونجد  السنن  مرور  بعد  وشري  جان  حب  ويتجدد 
له  يعد  م  حتى  الروماني  الدرامي  الخط  أبرز  قد  امخرج 
خطوط درامية مؤثرة، وقد ظهر جان مرة ثانية ي احتفال عيد 
مرحون  اأبطال  نجد  حيث  غرابة  تثر  التسمية  وتلك  البؤس 
ويلعبون ويضحكون، إذن ماذا سمي بيوم البؤس؟ م تكن هناك 

أي إجابة لهذا التساؤل خال العرض.
من  إخراجه  وذلك  كرنفالية  مابس  العرض  ي  امابس  كانت 
حيز الزمان وامكان؛ حيث إن امابس كانت ا تنتمي إى عر 
الشخصيات  أساء  ي  الحال  وكذلك  محددة،  بلدة  أو  محدد 
بالرواية هو اسم  يربط امرحية  الذي  الوحيد  أن ااسم  فنجد 
البطل جان، وقد استعان دراماتورج العرض بااسم الثاي للبطل 
ي الرواية وهو مادلن إضفاء جو كوميدي وتأكيد حالة الازمان 
ليصبح  فضل  محمد  باسم  مدلن  اسم  أرفق  حيث  والامكان 
اسم البطل الرسمي مدلن محمد فضل وقد استخدم هذا ااسم 
النطاق  ويؤكد  الكوميدي  العرض  وضع  ليدعم  العرض  ي  كثرا 

الازماي ومكاي.
الزمنية،  وتنقاته  العرض  لتخدم  موظفة  فكانت  اإضاءة  أما 
الخط  بن  والتنقل  للفصل  »الباك«  يستخدم  امخرج  فنجد 
أن  نستطيع  العرض  نهاية  وي  الحار،  والخط  الدرامي  اماي 
نرى الروح الجاعية جلية والتناغم بن أبطال العرض الذي أبرز 
اأعال  أكر  من  الضحكات  يخرج  أن  يستطيع  مختلفا  عما 
ورغم  السعيدة،  النهاية  بفكرة  احتفظ  ولو  حتى  ترجيدية 
اختاف العرض بشكل كبر عن الرواية اأصلية لهوجو ووضعها 
العرض  كوميديا  فكرة  أثرى  ذلك  فإن  جديدة،  درامية  لخطوط 

إيجابيا بشكل كبر فقد أخرج العرض الضحك من رحم امأساة.

هالة راى

بطاقة العرض
اسم العرض: 
كوميديا 
البؤساء 
جهة اإنتاج: 
فرقة امرح 
الكوميدي 
عام اإنتاج: 
 2018
تأليف 
وإخراج: 
مروة رضوان
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صياد با  مركب 
األفة انتظار  في  تزين  أن 

ثانية  إحيائها  ومحاولة  الغائبة  األفة  انتظار  ي  الرؤى  تتزين  أن 
امشاعر مغامرة  إحياء  الخشنة، يضحى  امادية  الزمن  تراكات  وسط 
محفوفة امخاطر، ويلزمها صائد ماهر ليخوض ي بحار امادة للوصول 
إى الروح. ي ذاك السياق قدم مركز الهناجر للفنون عرضه امرحي 
“مركب با صياد” عى خشبة مرح الهناجر ضمن فعاليات امهرجان 
الكاتب  دورة  عرة  الحادية  نسخته  ي  امري  للمرح  القومي 
كاسونا  أليخاندرو  تأليف  من  مرحي  نص  وهو  دياب  محمود 
الدور  مثيل  ي  أيضا  شارك  الذي  قابيل  عمرو  وإخراج  ودراماتورج 
الرئيي وصناعة الدراماتورج وتحويل الرجمة امعروفة للنص باللغة 
العربية الفصحى إى قراءة أخرى باللهجة العامية القاهرية، ليتحمل 
بالتاي عبء مرير اأفكار وصياغتها وتقدمها للجمهور - وهو عبء 
آلية  تستلزم  جديدة  رؤية  لصناعة  محاولة  ي   – ثقيل  تعلمون  لو 
الحالية  اأحداث  معرك  عن  اابتعاد  فأثر  السائد،  عن  تختلفا  تلقي 
إى حد االتحام بها طارحا فرضية ا تخلو من الجدل مفادها - اأكر 
اشتباكا مع اللحظة اآنية - هل هناك مرر لقتل إنسان إنسان دفاعا 
با  القتل  كان  وإن  حتى  الوجود  ي  حقه  أو  الحياة  ي  طريقته  عن 
دماء؟ فذاك ريكاردو خوردان وافق عى قتل بير آندرسون - بشكل 
افراي - دون أن يعرفه ودون أن يراه ودون أن يريق دمه ي سبيل 
إنقاذ موقفه اماي ووجوده امادي، فيحيا غنيا قاتا بدا من أن موت 
فيقتل  العمياء  الغرة  تقوده  ستا  شقيقة  زوج  وهذا  مقتوا،  مفلسا 

تزوج  أن  بعد  منه  غرة   - وواقعي  حقيقي  بشكل   - آندرسون  بير 
مع  الدالة  بالتاي  لتشتبك  جديد..  مركب  امتاك  ي  ونجح  حبيبته 
فرتقي  بحيوات حقيقية  أودت  كثرة  نتائج  إى  أدت  إرهاصات عدة 
الدعوة للتسامح والغفران إى مكان جي عله يلقى الصدى امستحق.

أظهرت  خافتة  إضاءة  عى  قائم  حذر  هدوء  بحالة  العرض  بدأ 
امطل  امنزل  أو  البسيط  الكوخ  من  اقرب  الذي  الديكور  مفردات 
نافذة  بالرورة  امشهد  تتصدر  بسيط،  بصياد  والخاص  البحر  عى 
صوت  أنغام  عى  ذلك  كل  النور،  تظهر  وا  الضياء  تظهر  متسعة 
الهادئة وإضاءات تساعد عى ااسرخاء،  اموج  البحر وتقلبات  نسيم 
ااسرخاء  بحالة  تشبع  أن  وبعد  مكانه،  ي  الجمهور  استقر  أن  وبعد 
وكأنه يراقب أهل امنزل غر اموجودين أو كأنه ينتظر تقديم واجب 
الناعمة  البداية  تلك  مع  فالجمهور  الدار،  سكان  قبل  من  الضيافة 
مادي  بشكل  يتفاعل  م  وإن  العرض،  ي  مشاركا  ممثا  عد  وامباغتة 
الناعمة  اموسيقى  وسط  وي  وعاطفي،  نفي  بشكل  تفاعل  فقد 
واإضاءة امتناغمة تظهر العجوز الرؤوم )منحة زيتون( لتعد امنضدة 
ثاثة  كانوا  أن  بعد  اثنن  أصبحوا  أن  بعد  ترثيهم  الذي  الدار  لسكان 
لتبدأ أحداث امرحية لتكشف أن ذلك امنزل الهادي ليس إا بقايا 
حطام بعد تحطم أهم أركانه )الزوج/ بير آندرسون( عي أثر حادث 
اليم ي يوم نجاحه ي امتاك مركب جديد، وتتكشف اأحداث رويدا 
رويدا، وواقع اأمر أن تلك البداية لهذه امرحية كرت أفق التوقع 
تخى  الدراماتورج  امخرج/  أن  ذلك  محتواه،  عرف  أو  النص  قرأ  من 
عن البداية اأصلية للنص، وهي شجار وراعات )ريكاردو خوردان( 
الذي  الشيطان  ظهور  ثم  اإفاس،  من  واقرابه  وعشيقته  مع ركائه 
البرية،  إما ي  اأكر  الجرمة  يرتكب  أن  عرض عليه صفقة مفادها 
با  سيقتل  أنه  الشيطان  أقنعه  خوردان  رفض  وعندما  القتل،  وهي 
واستعاد  الصفقة  فتمت  يراه،  أن  ودون  يعرفه  ا  من  وسيقتل  دماء 
امخرج/  نقلها  الساخنة  البداية  تلك  أن  إا  ونفوذه،  أمواله  خوردان 
عن  حثيثا  يبتعد  أنه  مبتغاه  ليتضح  العرض  منتصف  ي  الدراماتورج 
الراعات الظاهرية ويسعى إى الراعات النفسية بقسوتها الناعمة 

مشاعر  دون  النبيلة  العذرية  امشاعر  ليخاطب  القاسية  ونعومتها 
الغريزة الصدامية الباحثة عن الدماء والقتل والراعات، فجاء اأداء 
الهادئ نسبيا من أبطال العرض متناسبا بالتبعية مع الرؤية الجديدة 
اأمور  العرض إجاا من حميمية مفتقدة ي معالجة  للنص واقرب 
)مي  اأخت  مع  )رندا(  ستيا  فلقاء  امتشابكة،  والقضايا  الشائكة 
رضا( أكد أن العرض وإن جرى ي مكان يبعد عنا زمنا ومكانا إا أنه 
يقرب منا كثرا بهدوء اأداء وامتاك ناصية الحوار وااهتام الواعي 

بالتفاصيل الخاصة بالشخصيات وتاريخها اانفعاي.
واستطاع  التفاصيل  غني  للحالة  مناسبا  زكريا  محمد  ديكور  جاء 
اانتقال بساسة من منزل ستيا أرملة بير آندرسون الصياد امغدور 
إى مكان خوردان وامجسد ببار يتجرع فيه الخمور هربا من اإفاس 
بنعومة  الهادئ  منزل ستيا  إى  أخرى  مرة  امنتظر، فضا عن عودته 
مقتى  الواعية  امحسن  عبد  محمد  إضاءة  الديكور  وساعد  واضحة 
ألوانا  توزيعا جيدا مستخدما  اإضاءة  أجهزة  توزيع  إى  فعمد  الحال 
الحالة  نقل  عن  فضا  للمتلقي،  اسرخاء  حدوث  عى  ساعدن  ناعمة 

الشعورية لفريق العرض متضمنا الجمهور. 
الرئيي إظهار  امدخل  الكفراوي، فقد كانت  أما عن موسيقى حازم 
التجربة الشعورية ماضيها وحارها مستخدما خطا لحنيا تناسب مع 
نجح  الذي  اموسيقي أحمد حامد  التوزيع  الحال، فضا عن  مقتى 
ناحية  من  وعامه  خوردان  ريكاردو  مع  متناسبة  آات  استخدام  ي 
وبير آندرسون وعامه اأكر طغيانا عى الحالة امرحية لـ”مركب با 

صياد” من ناحية أخرى.
جرائم  اقراف  ي  اافراي  بذنبه  خوردان  ريكاردوا  شعور  بعد 
افراضية ي عام افراي تأم لها آخرون بشكل حقيقي وواقعي، عمد 
التي  أمواله  والتخي عن  بل  بامتأمن  باالتحام  ذنبه  التكفر عن  إى 
واقعية  حياة  يعيش  أن  وقرر  عليها،  للحصول  القيم  من  الكثر  باع 
دافئة مع ستيا معلنا انتصار الحب عى امادة والحقيقة والواقع عى 

العوام اافراضية.

محمد النجار

بطاقة العرض 
اسم العرض: 
مركب
با صياد
جهة اإنتاج : 
مركز الهناجر 
للفنون
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: 
أليخاندرو 
كاسونا
ودراماتورج 
وإخراج: 
عمرو قابيل
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الزهور تنبت  ا  أرض 
العرض حرة  النص  حرة 

دياب  محمود  الكبر  الكاتب  نصوص  أهم  من  لواحد  التصدي  إن 
لتقديم عرض مرحي  مثل تحديا كبرا أي مخرج درامي يطمح 
من  أن  لو  بالك  فا  امتضمنة،  امعاي  وعمق  اأفكار  بجال  يليق 
التي  امرحية  وهي  الزهور«،  تنبت  ا  »أرض  مرحية  تصدى 
الحقيقي  تخصصها  مخرجة  الكبر،  مؤلفنا  مرح  عى  عامة  تعد 
لكثر  يحتاج  والجسد  الكلمة  بن  هنا  الحوار  امعار!  الرقص  ي 
من اأفكار والرتيبات الدرامية امعقدة التي مكنها أن مزج ذلك 
الثناي ي بوتقة العمل اإبداعي بحيث يوضع امتلقي عند عامات 
الدرامية.  الشخصيات  أو  الحدث  بناء  ي  سواء  ثابتة  وأيقونات 
بدراماتورج  الذي م يستعن  امخرج  عى جانب آخر تظهر أهمية 
من  فيختار  والكلمة  الحركة  بن  امعقد  التقديم  حدود  ماما  يعي 
اأحداث ما يناسب طبيعة العرض امرحي الراقص ويشر راحة 
الرقص الحديث وتوقيته عر سيناريو يراعي بداهة  أماكن تدخل 
البديل  والتعبر  الكلمة  إزاحة  امتطورة ي  وإمكانياته  الجسد  دور 
بحركة مدروسة واعية. هنا نحن أمام مكون حساس ورهان صعب 

للغاية.
التي  اأحداث  لطبيعة  مخا  اختصارا  كان  إلينا  قدم  ما  حقيقة، 
نعرفها عن محمود دياب الذي رصد فيها انتقام زينب الزباء مقتل 
ضعفها  لحظات  ي  حتى  وقوية  معقدة  شخصية  أنها  وكيف  أبيها 
اإنساي، كا أن العرض م يعر بشكل مناسب عن امخرجة »ساي 
أحمد« التي عرفنا قدراتها اممتازة ي عرض “أرملة الصحراء” الذي 
كانت قد أخذته عن رائعة بهاء طاهر “واحة الغروب”، ففي عرض 
للمتلقي  تكشف  لدرجة  أدواتها  ممتلكة  كانت  الصحراء”  “أرملة 
ما  يقتنص شخصية محورية ي رواية  أن  كيف مكن مخرج حري 
ويبني عليها عرضه الراقص، أما هنا فبدت الحرة متمثلة ي الردد 
يقتنص  أصيل  لجراح  تحتاج  التي  دياب  محمود  دراما  نقدم  فهل 
تابلوهات راقصة  أم نعتمد عى  للمتلقي  تكوينا متاسكا ومرضيا 
الذي  امرن  بامنطق  كبرة  مجموعات  تحريك  عى  القدرة  تعكس 
يقدم لك راقصن عى درجة كبرة من اانسياب والتحول الدرامي 
دنيا  ي  امهمة  واأحداث  العامات  بن  السهل  اانتقال  معنى 

العرض امرحي )الحرب – الحب(.
عامات  توضع  فلم  ما،  خلا  هناك  أن  للمتلقي  جليا  بدا  الذي 
التي  الدرامي  الحوار  شذرات  فقط  خالها  من  التحرك  مكن 
القدرة  أو  امصداقية  تفتقد  مونولوجات  الغالب  ي  هنا  تحولت 
الراقصة،  التابلوهات  النص وتاهت روح  التأثر، فتاهت روح  عى 
إا  ينقذها  م  كبر  حد  إى  واهن  بشكل  الدرامية  اللعبة  فخرجت 
بعض استخدامات اإضاءة الواعية بطبيعة امرح وطبيعة امكون 
امرحي  امنظر  امرحي، حتى  العرض  عليه  يتكئ  الذي  الدرامي 
بدا مرتبكا حاول من خاله امصمم أن ينقذ اموقف بشد اانتباة 
الحدث  طبيعة  ليناسب  اللون  مصادر  تحول  التي  للبانوراما 

الدرامي امقدم.
مقنعة  تكن  الزباء م  زينب  بدور  تقوم  كانت  التي  اممثلة  وحتى 
إن  إذ  العمل؛  فريق  وبقية  هي  إرادتها  خارج  اأمر  ذلك  ويبدو 
العمل مزج بن الكلمة والرقص وكل العارضن ي تصوري إما هم 
حتى  طويلة  تدريب  لورش  ويحتاجون  اأول  امقام  ي  راقصون 
امرحي احظ  العرض  تابع  فمن  بالصوت،  التعبر  ناصية  متلكوا 
الشخصيات  لطبيعة  امناسب  للوعي  افتقد  بالصوت  التعبر  أن 
وتكوينها، م ينقذ اموقف وعي امخرجة بإمكانيات خشبة امرح 

امهمة،  امشاهد  ي  امرح  خشبة  عى  اممثلن  ترتيب  وكيفيات 
أواها  الجسدي؛  التكوين  ي  مهمتان  لحظتان  ظهرت  فقط 
استخدام  أهمية  بيان  منه  وامشهد قصد  دارت  التي  امعركة  حالة 
الذي تلت  الزباء،  انتحار زينب  الساح، وامشهد اآخر هو مشهد 
حيث  عمرو(  بيد  ا  )بيدي  الشهرة  مقولتها  الزباء  زينب  فيه 
لعبت امخرجة بفهم طيب مع امشهد ووضعت اممثلن ي امكان 

امناسب لطبيعة اموقف الدرامي.
عى أي حال، العرض عكس بشكل أو بآخر أننا نستعد ي اللحظة 
اأخرة ونبني أفكارنا ي الوقت الضائع اعتادا عى خراتنا السابقة 
أن  جي  بشكل  يظهر  إلينا  قدم  ما  فطبيعة  الدرامي،  اللعب  ي 
اللحظات  ي  جاء  امهرجان  افتتاح  ي  علينا  ظهر  الذي  التكوين 
خرة  لوا  وأنه  كاٍف  بشكل  تدرس  م  تشكيات  وعر  اأخرة 
باللعبة  الخروج  ي  الله«  عبد  »عمرو  اإضاءة  ومصمم  امخرجة 

الدرامية لر اأمان لهرب امتلقي من اللحظات اأوى. 
نص  روح  يفهم  لدراماتورج  الحاجة  أشد  ي  العرض  كان  حقيقة، 
محمود دياب ويقف عى النقاط التي مكن اختصارها بحيث يبدو 
الحدث متاسكا، ولكن أن نفرض ي امخرج ما هو فوق إمكانياته 

سيعطينا نتيجة مرتبكة كتلك التي شاهدناها.
كبر  بحجم  مهرجانات  تفتتح  أن  مكن  التي  العروض  أن  ظني 
البهجة  مرير  عى  وقدرة  فارق  ووعي  خاصة  مهارات  تحتاج 
ريعة  التكوين  ريعة  متاسكة  مرحية  عروض  أو  للمتلقي، 
تعرضت  وما  أهميتها,  من  يقلل  تساؤل  تحت  توضع  ا  الهدم 
أمر  وهو  امعروفة،  إمكانياتها  خارج  كان  أحمد  ساي  امخرجة  له 
يعلمنا جميعا ويضعنا أمام امسئولية، فأي العروض مكن تقدمها 
أسئلة  تلك  اأفكار؟  وبأي  اإمكانيات؟  وبأي  ضيق؟  توقيت  ي 

يرجى الوقوف عليها قبل الرهان الصعب ي الوقت الضائع.

أحمد خميس

بطاقة العرض

اسم العرض: 

أرض ا تنبت 

الزهور

جهة اإنتاج: 

افتتاح 

امهرجان 

القومي

عام اإنتاج: 

 2018

تأليف: 

محمود دياب 

إخراج:

 ساي أحمد
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جدا معتدل  يوم 
المحتوى ويأس  التقنية  طموح 

اافراي  ااسم  سوى  امرحية  تلك  ي  ااعتدال  من  يء  ا 
“يوم معتدل جدا”  العرض امرحي  يهاجمنا  امحورية،  للشخصية 
تلك  صناعته،  ومفردات  مراحل  مختلف  ي  امبالغة  من  بالكثر 
نظامه  وتصوغ  امرحية  اللعبة  قانون  عليها  يبنى  التي  امبالغة 

الحاكم.
الحميم  صديقه  مع  حتى  فرصة  أدى  ملك  ا  )معتدل(  الشاب 
له  تسنح  ا  جدا،  امأساوي  يومه  عن  يعر  أو  همومه  ليحي 
الفانتازيا  إطار  ي  إا  يومه  يعتدل  وا  الحلم،  داخل  إا  الفرصة 
التفاؤل، فا  التي بإمكانها إعادة صوغ اأحداث بأسلوب يبالغ ي 
اعتدال إا بن هذين النقيضن، وهو ما يسكت عنه العرض ويرك 
للعرض  الاهث  واإيقاع  الكوميدية  بالطاقة  استمتع  الذي  امتلقي 

فريسة لغصة ما يفتش عنها بداخله.
فيستخدم  الطموح،  ي  غاية  مرحية  تقنيات  إلينا  العرض  يحمل 
امبالغة  عى  امبنية  الكوميديا  من  إطار  ي  الرحب  الفانتازيا  عام 
تقنيات  من  بنا  وتقرب  معقوليتها  الفانتازيا  تلك  تفقد  التي 
العبث، فاأب الذي يرى ي )معتدل( فاشا غر ذي جدوى ينقلب 
نفسه  اأمر  ومشجع،  داعم  إى  العبثي(  )الفانتازي/  امشهد  ي 
البارعة  الثنائية  تلك  ي  والشخصيات  امشاهد  بقية  إى  ينسحب 
البلطجية،  )الحبيبة،  واضح  تناغم  ي  العمل  فريق  يصوغها  التي 

رجال اأمن، أهل العروسة... إلخ(.

إى  للوصول  العرض  عنار  كافة  بسيوي(  )سامح  امخرج  ويقود 
صياغة  إى  الله(  عبد  )وائل  السينوجراف  مع  فيلجأ  الغاية،  نفس 
الحية  العرض  شخصيات  فيها  تحل  شبحية  بصورة  الواقعي  امكان 
متحف  فانتازيا  مع  واضح  تناص  ي  امابس  عرض  ماثيل  محل 
الشمع، مع إيجاد كل الحلول البسيطة اممكنة للخروج إى مشاهد 
منزل )معتدل( ومنزل الحبيبة وامصلحة الحكومية وحتى الشارع 
امخزن  ذلك  امابس(  )محل  الواقعي  امكان  بوحدة  امساس  دون 
هي  التي  واأماكن  الشخصيات  كل  منه  تخرج  الذي  الفانتازي 
للمصممة  لأزياء  النمطي  التصميم  يعاونهم  معتدل،  حلم  داخل 

)ميا محمد( الذي يسعى لتحقيق ذات الغاية.
عثان(  لـ)سامح  الشعرية  الصياغة  إى  ينسحب  نفسه  اأمر 
واعتاد نفس القدر من امبالغة الذي تطرحه الدراما التي يتقاسم 
ما  وهو  النص،  كتابة  عر  مسئوليتها  بسيوي  وسامح  عثان  سامح 
القدر من  )كريم عرفة( ي صياغة موسيقية تحمل نفس  عر عنه 
كان  وإن  اأغاي  تسجيل  حتى  الوقت،  ذات  ي  وامبالغة  البساطة 
عى  التأكيد  ي  أيضا  ساهم  أنه  إا  بحتة  إنتاجية  لظروف  يخضع 

عبثية الحدث الدرامي وا معقوليته.
نياتهم  عن  يكشفون  فا  العرض،  بداية  منذ  العمل  صناع  يراوغنا 
يعاونهم  لعبتهم،  وبقواعد  ملعبهم  أرض  إى  بالتدريج  ويسحبوننا 
امتلقي  اللعبة، يجرون  العنر اأهم ي صياغة  اممثلون؛  ي ذلك 
الفانتازيا  وطرح  الحلم  إى  ثم  التشكك  إى  الواقع  من  خلفهم 
)معتدل/  يقودها  ممتعة  رحلة  ي  والامعقول  العبث  إى  وصوا 
كال عطية( عر اعتاده بساطة متناهية ي طرح اأداء واإمساك 
صياغة  مع  امهزوم،  الدرامي  البطل  لشحصية  واضحة  مامح 
كوميدية واعية تفجر الضحك من امفارقة بن بساطة اأداء وعبثية 
متعددة  مطية  لشخصية  )عطية(  صياغة  فعر  الدرامي،  اموقف 
من  العمل  فريق  برع  البرية  اأماط  من  قطارا  يقود  الجوانب، 
أو  النص  الشباب ي تقدمها عر صياغة دقيقة سواء عى مستوى 

اأداء.
أحمد   – عادل  يوسف  الدريني،  نور  أيوب،  أحمد  طارق،  )هشام 

شبانة، نور حمدان، عبد امنعم هشام، محمد رشدي – صاح عبد 

خلفاوي،  محمود  العطار،  هبة  أرف،  آاء  طاهر،  زمن  الوهاب، 

محمد زين، أدهم شكر، محمود نجيب، نورهان سام، مينا عطية، 

دينا قنديل، وروان رضا( تلك امجموعة من اممثلن الذين يقدمهم 

إنتاج  عى  سابقة  ارتجال  لورشة  كنتاج  مرة  أول  الشباب  مرح 

امتميز  اموهوب  الشباب  من  العدد  بهذا  دفع  ما  هو  العرض، 

الجيد وامنضبط ي خطواتهم اأوى ي عام  للظهور بهذا امستوى 

امرح، وهو الدور الذي نثمنه لفرقة مرح الشباب ونؤكد عى 

أهميته ي تحريك امياه الراكدة ي حركة امرح امري.

وا  الواقع  إحباط  فريسة  ويركنا  معتدل  بيوم  العرض  يعدنا 

تتقيد  ا  طموحة،  درامية  فرجة  تقنيات  عر  التغير  معقولية 

باأسلوبية وا تنتهكها دون مرر، وتضعنا ي موقف امتأمل الحائر 

يحياه  قد  معتدل  يوم  وراء  سعيا  النفس  مع  تصالح  عن  الباحث 

لصناع  فتحية  فينا،  واحد  كل  مثل  الذي  البسيط  الدرامي  بطلهم 

بتلك  نستمتع  أن  لنا  سمحت  التي  امنتجة  الفرقة  ولجرأة  العرض 

التجربة عى خشبة مرح الدولة.

أحمد شوقي رؤوف

بطاقة العرض
اسم العرض: 
يوم معتدل 
جداً 
جهة اإنتاج : 
فرقة مرح 
الشباب

عام اإنتاج : 
 2018
تأليف: 
سامح عثان

إخراج : 
سامح بسيوي
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تكليف«  »أمر 
التأليف ينقصه  مسرحي  عرض 

مباراة مثيلية أداها براعة واحرافية عالية أبطال العرض امرحي 
براعة  »اأم«  شخصية  جسدت  التي  لبيب  عزة  تكليف«:  »أمر 
امابس  أو  اأداء  ي  سواء  اصطناع  وا  تكلف  دون  من  وبساطة 
يحب  الذي  الشاعر  عي«  »الجندي  الحسيني  ريف  وامكياج، 
اأحمدي  محمد  كريم«،  »الضابط  العجمي  ريف  سلمى، 
»الضابط ريف«، زكريا معروف »الجندي سعيد« الدمياطي الذي 
قى ي الجيش ثاث سنوات بسبب ااستدعاءات ويعاي من كرة 
الله صابر »الجندي نبيل«،  تأجيل زفافه عى خطيبته حبيبة، عبد 
سمر«،  »الجندي  امري  عي  حسن«،  »الصول  العينن  أبو  جهاد 
ياسن »بهية«  تقى عادل »سلمى«، مريم  مدرونا سليم »حبيبة«، 
فجميعهم  اإرهاي،  »حسام«  الرافعي  أحمد  حسن،  الصول  زوجة 
ممثلون محرفون عشنا معهم لحظات عصيبة وأخرى عاطفية، كا 
جرعة  تخفيف  عى  عملت  كوميدية  لحظات  من  العرض  يخل  م 

امعاناة واأم.
وتلقي  الحدود،  عى  عسكرية  وحدة  داخل  العرض  أحداث  تدور 
الضوء عى الجوانب الشخصية ي حياة كل مجند ي هذه الوحدة، 

من خال حواراتهم وااستعانة بتقنية الفاش باك.
وكأننا  نشعر  جعلنا  طرابية  نادية  الفنانة  صممته  الذي  الديكور 
هذه  عنار  كل  تداخل  رغم  حقيقية  عسكرية  وحدة  بداخل 
الوحدة »الرير، امكتبة، برج امراقبة، مكان وضع اأسلحة.. الخ«، 
اتجاه إى آخر جعلنا ا نشعر بهذا  الحدث والحوار من  لكن نقل 
التداخل، كذلك موسيقى الفنان أحمد حمدي رؤوف التي تنوعت 
بدأت  التي  الحاسية  فكانت  العرض،  زمن  مدار  عى  وتشكلت 
بالسام الجمهوري والعاطفية مع صوت الشاعر، والحزينة مع آام 
اأم التي تودع ابنها ي كل مرة يذهب فيها إى وحدته العسكرية 
صاحبت  نفسها  اموسيقى  ثانية،  مرة  تراه  ا  قد  أنها  تعلم  وهي 
كذلك  وحدته،  إى  ذاهب  وهو  طفله  يودع  أن  رفض  الذي  اأب 

الفقرة الكوميدية.
حيث  باك  الفاش  مشاهد  ي  خاصة  أساسًيا  دوًرا  اإضاءة  لعبت 
عملت عى إخفاء الديكور وتغير مامح امكان إى حد ما، كذلك 
الوجوه خاصة مع  تعبرات  وإظهار  النار،  الخطر وإطاق  لحظات 

اأم.
أكمل  عي  طارق  لكلات  زيد  أبو  وبلسم  الحسيني  كريم  غناء 

امنظومة الفنية وجعل العرض شبه متكامل.
الوهلة  من  واضًحا  يبدو  العمل  فإن  اإيجابيات  هذه  كل  رغم 
كمؤمرات  الوظيفية  اآلية  تحكمه  أو  وظيفي  عمل  أنه  اأوى 
ورف  اميزانية  عملهم  يحكم  موظفون  عليها  قائم  ومهرجانات 
امخصصات وتسويتها، فالعرض مقدم ي إطار مروع كبر يحمل 
بالدرجة  وإنسانية  وطنية  مهمة  وهذه  جيشك«،  »اعرف  عنوان 
اأوى ا مكن أن نختلف عليها، خصوصا أن أساء الشهداء الذين 
بروح  امهمة  بهذه  نقوم  كيف  لكن  حقيقيون،  شهداء  هم  ذكروا 
أنه  نشعر  جعلنا  ما  الوطني،  الواجب  أو  الوظيفة  بروح  ا  الفن 

بالفعل »أمر تكليف«.
ي  وأجاد  واضًحا  جهًدا  بذل  الذي  قناوي  باسم  إخراج  العرض 
إا  العرض،  مفردات  كافة  وتوظيف  وتوظيفها  الشخصيات  اختيار 
امؤلف  إى  ينسب  أنه  رغم  فالنص  النص،  اختيار  ي  يوفق  م  أنه 
“أغنية عى  كربونية من مرحية  نسخة  فإنه  الدين  عيى جال 
محرم  مصطفى  السيناريست  قام  التي  سام  عي  للكاتب  اممر” 

التغيرات  بعض  من  إا  العنوان،  نفس  يحمل  فيلم  إى  بتحويلها 
البسيطة جًدا، كتغير العدو من الجيش الصهيوي إى داعش مشًيا 
الذي تكشف  اإرهاي  الراهنة، وإضافة شخصية حسام  الحالة  مع 
مثله  يعتره  كان  والذي  امجندين،  أحد  شقيق  أنه  اأحداث  لنا 
أمانيا،  ي  به  يلتحق  أن  التجنيد  فرة  ينهي  أن  بعد  وأمله  اأعى 
وحذف شخصية أثر حذفها عى النص تأثرا سلبًيا، لكنه كا أعتقد 
النص اأصي، فحذف  تم بشكل عشواي فقط بقصد تغير مامح 
هذه الشخصية جعل من جميع امجندين شخصيات تتسم بالنبل 
هذا  وبالطبع  آخر،  كوكب  من  جاءوا  وكأنهم  الفريدة  واأخاق 
اموجودون  أنفسهم  اأشخاص  هم  فامجندون  للواقع،  مخالف 
حولنا ي كل مكان. السؤال هل هذه التغيرات ي النص تجعله من 

تأليف عيى جال وليس إعداًدا؟
فبعد أن صعد عيى جال الدين إى عنان الساء بنص »الساعة 
اأخرة« يقع ي هذا الخطأ، وسواء كان متعمدا أن ينسب لنفسه 

نًصا أو أن هذا خطأ غر مقصود فالنتيجة واحدة.

كا أن دور امرأة مهمش للغاية من اأم التي ا ملك غر الدموع 
والدعاء ابنها إى الخطيبة التي وجدت خصيًصا ي العرض إضافة 
الكوميديا والتخفيف من حدة امأساة ي العمل، باستثناء شخصية 
بهية التي تساند زوجها وترفع معنوياته وتؤكد له أن ابنه م يعد 
تقف  الذي  النهاية  مشهد  كذلك  امسئولية،  قدر  عى  وهو  طفًا 
الزوج،  اابن،  كان  سواء  يخصها  الذي  امجند  امرأة خلف  كل  فيه 

الخطيب أو الحبيب.
أيضا  أنتج  أنه  له  يحسب  الذي  الحديث  امرح  إنتاج  العرض 
فنية  كتيبة  وبطولة  الرقاوي  محمد  إخراج  البلد«  »واد  عرض 
أن يكون داخل هذا امروع »اعرف  فعًا  حقيقية، وهو يستحق 
جيشك« أو أعرف بلدك، لكنه كان سابق عليه، كا أنه قدم أيضا 
رسالة  يحمل  الذي  حسان  عادل  للمخرج  العشق«  »قواعد  عرض 
يخضع أي  وا  يخصني  مسمى  وهو  دينك«،  »اعرف  بكثر  أقوى 
مروع، حيث قدم الخطاب الديني امفقود ي مجتمعنا مفردات 

فنية رائعة.

نور الهدى عبد امنعم

بطاقة العرض

اسم العرض: 

أمر تكليف

جهة اإنتاج: 

امرح 

الحديث

عام اإنتاج: 

2018

تأليف: عيى 

جال الدين

إخراج: باسم 
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اأشياء تقديم   
المسرح في   

ي مناقشة لدراسة هيدجر، وصف أحد الطاب مثل هذه اللحظة 
نيلكن   Pina Bausch بوش  بينا  عمل  ي  اليء  هبة  فهم  ي 
واأحمر  الوردي  باللون  مليئة  كانت  امرح  فخشبة   .Nelkin
الذي  »الرجل  أغنية  يغني كلات  السهرة  القرنفي، ورجل مابس 
طويا  أسود  رواا  ترتدي  وامرأة  موسيقاها،  عزف  أثناء  أحبه« 
منتصف  اتجاه  ي  تتجول  أوكرديون  وآلة  عاٍل،  كعب  ذي  وحذاء 
إنه  الطالب  قال  فقد  اأسباب،  مجموعة  كانت  ومها  امرح. 
كان مندهشا من معنى الكشف وكانت فكرته هي »كيف عرفت؟ 
اأمر  لقد كان  الصورة؟  أنني أشعر هكذا تجاه هذه  كيف عرفت 
بالتأكيد مسألة إدراكه واستعداده أن يفهم، فلم يكن يوجد يء 
ليدركه اآخرون: ومع ذلك اعتمد إدراكه عى الصورة وحدوثها ي 
ليست  ككائنات،  فالزهور  اأخرى.  للحظات  بالنسبة  اللحظة  تلك 
هي اليء، فقد كان اليء مع ذلك إن جاز التعبر هو التزهر. إذ 
الذين وضعوا  كانت هناك مسألة خاصة ببوش وراقصيها والفنين 
ي  اليء  صورة  خلقوا  والذين  امرح،  خشبة  عى  الزهور  كتلة 
أنها  مع  يجعلها مدركة  الذي  الكاي  بالقدر  كرروها  والذين  حركة، 
التقوا معه ي  أو ذات دالة )وقاتلة كذلك(، والذين  غر مفهومة 
تلك اللحظة. لقد كانوا يقدمون اليء. وهم تجمعوا، وبقوا معا، 
وقدموا تلك الصورة امتحركة مشاهد واحد عى اأقل وعاد اليء 

امرحي إى بيته – أو أصبح حارا – ماما مثلا غادر.
تقدم  ورحيلها،  وصولها  بن  امؤجلة  اأدوات،  مائدة  عى  اأشياء 
أيضا صورة لشكل معن من التاريخ ولفقدان حضورها، فمجموعة 
اأشياء امرتبة كعنار متباينة تنتمي إى ماض، وتقوم البيئة الحية 
اماي، وفقدانها  إى كل من حقيقة  يهدف  الذي  التذكار  بوظيفة 
بنوع  اأشياء  ترتيب  نفعية  الخيالية. وتوحي  وااحتاات  للحار 
من الشكليات لعرض التاريخ. وميل التاريخ امادي ي شكل ترتيب 
مصطلحات  وفقا  الكرى،  التاريخية  الرديات  تراتيل  تحدي  إى 
ليوتارد، إنه شكل جديد، موضوع ي ترتيب شكي وجاهز لوضعه 
ي سياق مغاير بواسطة ااستخدام الواعي بذاته للرد والتسمية. 
فالتاريخ، امحفوظ بواسطة اأشياء يأخذ شكل امجموعة امرتبة أو 

العشوائية امؤجلة بن الفرات.
إى  يأي ما كان مفقودا فقط  اأشياء ا  فإن دليل  وبعبارة أخرى، 
يء.  شكل  ي  فقدان  للفقد،  املموس  الوجود  أيضا  بل  الوجود، 
وأداي. وهذه حقيقة  إبداعي  فعل  ودليله هي  التاريخ  فاستعادة 
)فهي  الكل  ليست  فاأشياء  امتاحف.  افراضات  ي  غالبا  مفقودة 
ومجرد  فيها.  تستخدم  كانت  التي  البيئة  وفقدت  امتبقي(  ذلك 
مطابقة  تعد  م   – امتحف  ي  أو  امرح  خشبة  عى   - تقدمها 
لذاتها. وبالطبع، ي إطار العرض، م تكن حقيقية أبدا أنها كانت 
حقيقية  تكون  اأخرى  الناحية  ومن  امرح،  خشبة  أدوات  من 
وهدمه،  للحقيقي  كليها  وبتمثيل  امرح.  خشبة  أدوات  من 
تتوزع هذه اأشياء بن امادية وحقيقة التمثيل. وا تختفي داخل 
منفعة اأشياء العادية ولكنها تثبت حقيقة اليء العادي. وسواء 
مسألة  ليست  مكانتها  فإن  مغربة،  أو  حقيقية  اأشياء  كانت 
مر  الذي  باموضوع  يتعلق  وموقف  منظور  مسألة  بل  أنطولوجية 
زمن  من  اختفاءهم  ملموس  بشكل  ميزون  فهم  انتقالية.  مرحلة 
امزدوجة،  طبيعتهم  وي  الحضور.  عى  إرارهم  عى  عاوة  ماض 
فإنهم خارقون للطبيعة أننا نتساءل عن حقيقتهم وهم يقدمون 
آثار  إنها  الهدايا  عن  ستيورات  سوزان  تقول  وكا  حسيا.  دليا 

اأحداث  هدايا  ي  نرغب  وا  نحتاج  ا  فنحن  صادقة..  تجربة 
امتكررة. فنحن نحتاج باأحرى ونرغب ي هذه اأحداث امنقولة، 
إا من  التي ا توجد  التي هربت منا ماديتها، اأحداث  اأحداث 
ما، مثل  يوم إى شخص  ينتمي ذات  كان  الرد. وما  ابتكار  خال 
إى  تنتمي  امتحف،  حالة  أو  ي،  اآن  تنتمي  اموروثة،  اأماك 
الجمهور، فهي تربطني وي نفس الوقت وتذكري بالفقد، فامتاك 
يء كان ذات يوم ينتمي آخر هو أن تشعر ماديا باآخر. ورغم 
ذلك، يصبح اليء استحواذا ي كل من الحواس والعام، إذ عندما 
فنتازيا  ي  املكية  وتنشأ هذه  أيضا،  علينا  يستحوذ  عليه  نستحوذ 
غر  هي  الفنتازيا  إن  نقول  أن  يعني  ا  هذا  ولكن  ااستحواذ، 
سافوي  يسميه  ما  باأحرى  إنها  تظاهر،  مسألة  هي  أو  حقيقية 
زيزيك Slavoj Zizek توسيط بن البنية الشكلية الرمزية ومادية 
تقدم  الفنتازيا  إن  قوله  الواقع. ومي ي  نواجهها ي  التي  اليء 

شيئا  باعتباره  معن  يء  خاله  من  يوظف  أن  مكن  تخطيطا 
البنية الشكلية  مرغوبا فيه، مأ اأماكن الخالية امفتوحة بواسطة 

الرمزية.
الفنتازيا أيضا عى ذاتية مشركة جذرية يكون فيها اليء  تعتمد 
هو الوسيلة التي من خالها تشكل الذات موضوع اتصال )وبالتاي 
اليء  يشكل  أن  الروري  من  ليس  أنه  معنى  آخر.  مع  هوية( 
رغبة  إرضاء  يتحدد  كا  اليء  إن  بل  الفنتازيا،  صفة  ذاته  ي 
آخر هو الذي يفعل ذلك. فعند مس اليء فإننا نلمس الزمن ي 
الحال  هو  )كا  اليء  عن  ينفصل  ا  الذي  الزمن  الحواس،  سجل 
أو  الهالة  إنها  حاره.  ي  كيء  يدمجه  ولكنه  الزمن(  تأثر  ي 
الذي  تضمن  خال  من  مده  أو  زيادته  فيه  يتم  الذي  ااستحواذ 
للكناية. وامجاز  امادية  الصياغة  انتمى إى يء آخر، ي نوع من 
الباغي للكناية، له أساس مادي ي ظاهرة اللمس. ومفهوم اللمس 

 تأليف: أليس راير
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كظاهرة يتعامل مع بعد الفنتازيا الذي يستغل اليء بقوة م يكن 
للفنتازيا  بالنسبة  اإحساس من شخص حي  حالة  ويأخذ  ليملكها. 
لي يعطي اليء هالته ويعايش مؤثرات الهالة التي منحها بذاتها. 
ويقدم اانتباه إى آنية معنى اإدراك والفنتازيا ما احظته سوزان 
مخطط  وحدة  ي  التغر  عى  اانفتاح  للحضور:  دراستها  ي  جيجر 
الراء  بن  والتوازن  التوليف  نشاط  بالكامل  يجسد  الذي  الجسم، 

والوضوح الذي يشكل تجاربنا امفاهيمية.
من  شموا  أكر  بشكل  اأشياء  طبيعة  كانتور  تادووش  تأمل  وقد 
امحاوات  أوضح  من  بعضا  وقدم  امرح  ي  امتخصصن  أغلب 
برجيت  لتعبر  وفقا  ذاتها،  ي  واأشياء  التمثيل  بن  الثغرة  لسد 
التأثر  الجر هو  لهذا  البارزة  بيكر Brigitte Peucker. والصورة 
التصويري  ااهتام  بيكر  تناقش  إذ  اأشياء.  عى  للزمن  امادي 
السحر  يفر  الذي  التدهور  العمر  بتأثر  عر  الثامن  القرن  ي 
التصوير الشديد لأطال، والهياكل التي أحدث الزمن تأثره عليها. 
الزمن  عمليات  تكرر  ا  التصويرية  النزعة  ي  املمس  فجاليات 
باللياقة  اإحساس  عى  امبار  اإلحاح  وتجعل  امكان،  مثيل  ي 
الداات  ي اليء. فلياقة اليء, رغم ذلك ميل إى تفكيك تلك 
الحي  البعد  وإنشاء  نفسه،  اليء  ي  وغيابها  بالتاريخ  باارتباط 
الحداي  السياق  ي  كانتور  وجد  وبامثل،  التاريخ.  به  ُيعرف  الذي 
مثيل  إطار  ي  ليس  اأشياء،  عى  الزمن  مؤثرات  استخدام  طرقا 
وجد  أشيائه  ملمس  سطح  فعى  املمس.  إطار  ي  ولكن  التاريخ، 
يكن  وم  ونفعيا،  واقعيا  يكن  م  الذي  البعد  إى  للوصول  طريقة 
معنى  تقدم  التي  الخيالية  البيئات  إزالة  عى  عمل  فقد  مثيليا. 
مع  مستقلة  كظواهر  تقدمها  من  بدا  امرح  خشبة  عى  اليء 
ااستخدام.  وسوء  والتاريخ  ااستخدام  خال  من  خفية  كانت  أنها 
العرين  القرن  أوائل  طليعة  ي  الجالية  الحركات  رفض  ومع 
)البنائية والسريالية والتكعيبية( والتطور ي تقنيات خشبة امرح 
وأقدم  أبسط  باعتباره  الفقر  »اليء  كانتور  عرّف  اأربعينات،  ي 
حقيقة  خال  من  وامستهلك  بالزمن  وامميز  بدائية،  واأكر  يء 
أنه يستخدم. وقد صنف اأشياء ي العرض الذي قدمه عام 1944 

بعنوان “عودة أوديسيوس” ي تدوين شكي مميز عى الورق:
عجلة عربة كارو

بسيطة، 
بدائية

ملطخة بالطن. لوح خشبي
 قديم,
 عطن,

 به عامات
 امسامر والصدأ.

كري

بسيط,
كري مطبخ,
متهالك جدا.
 برميل ساح,

 حديد,
 يأكله الصدأ

 ضخم، كثيف,
 با عجات

 لكنه يرتكز عى
حامل

ملطخ بالطن
واإسمنت حبل من امعدن

والجر سميك
 صدئ

ميكروفون
عسكري

غر متقن
معلق عى حبل من امعدن

 طرود
 يغطيها الراب

 والجر
 امشاهدون

 يجلسون عليها
حوائط
الغرفة

حيث يحدث
اأداء,
مدمر

وميء بالثقوب
وقوالب الطوب العارية أرضية

 فراغات مفقودة
 الحطام منتر ي كل مكان.

مرح  خشبة  عى  اأشياء  اتخذت  والعامات،  امؤرات  من  أكر 
سطحهم.  عى  والتفكك  التغر  عى  الفعال  الحزن  شكل  كانتور 
مايكل  يشر  كا  امرح،  لخشبة  معدة  أدوات  تكن  م  فأشياؤه 
مفيدة  كانت  حقيقية  أشياء  هي  بل   ،Michal Kobiaka كوبياكا 
العام.  ي  فائدتها  فقدت  التي  العام،  ي  ووسائلية  يوم  ذات 
ي  مخفية  اأشياء  تلك  كانت  مرحه،  خشبة  عام  وبدخول 
وتدهورها،  فقدانها  عى  شهودا  كانت  إذ  السابقة.  استخداماتها 
وعى هذا النحو دخلوا خشبة امرح تجرهم حقيقة الزمن الذي 

اافراي  امجال  يدخلوا  م  فهم  امرح.  خشبة  زمن  ليس  هو 
للخيال الدرامي بل حافظوا زمن الفاي وامادية. وأصبح ذلك الزمن 
إى  الفقدان  ذلك  حولت  أنها  مع  الفقدان  نعت  جالية  الفعي 
تلك  فإن  جالية،  كانت  امرح  خشبة  أشياء  وأن  للمس.  قابلية 
اأشياء حملت حقيقة الزمن ي مساحة التأثر. ويصف حب كانتور 
خيالية.  حالة  وليس  كحقيقية  الفقدان  جالية  القدمة  لأشياء 
يعتد  ا  الذي  ذلك  هو  الجاي  اإدراك  فإن  لكانتور،  واستدعاء 
السابقة  الحياة  بن  التوتر  تحمل  فاأشياء  الوسائلية.  أو  بالفائدة 
 – الحار  هو  وهذا   – تلغي  كانتور  عند  فاأشياء  النهاي.  واموت 
عاقة الجسمية والحياة امادية حتى اموت. فمثل ذلك اموت هو 
الذي يتم تقدمه. ومع فقدان أشياء كانتور إى الجدوى ومقاومتها 

لوظيفة مثيل حقيقة أخرى، فإنها تر عى الحضور.
وإذا أصبح استخدام كانتور لأشياء القدمة امحطمة منظرا محددا 
م  فإنها  الديكور،  من  معن  نوع  أنه  عى  عاوة  امرح  لخشبة 
تكن مبدئيا لخلق جالية من أجل ااستجابة لواقع حربن عاميتن 

ولحالة ما بعد الحرب. كا يقول مايكل كوبيالكا:
امرحية  التقاليد  عن  والشارد  الجرد  عن  امتخلف  اليء  “كان   
يؤدي  أن  قادرا  يعد  م  العطن  اللوح  فمثا،  البائس«  »اليء  هو 
الوظيفة النفعية ي الحياة أو ي امرح وقد كان انعدام الوظيفة 
آرتو  يسميه  ما  الفني  استفساره  ر  لكانتور،  بالنسبة  هذه، 
اليء  وجوهر   ،”nontheological space الاهوي  غر  “الفضاء 
وموضوعه  امرح  ي  التقليدي  الفراغ  مفاهيم  ورفض  ووجوده 
الفني امسيطر عليه بواسطة امحاكاة كان له نتائج بعيدة امدى ي 
مرح كانتور، أجرته ليس فقط عى استبعاد فكرة أدوات خشبة 
امرح، بل أيضا إعادة تعريف دور تصميم واعداد خشبة امرح 

وامابس والحجب واإضاءة. وي النهاية حدث خشبة امرح”.
فتلك اأشياء البائسة ي عرض »عودة أوديسيوس« م تكن أدوات 
كوبيالكا،  يشر  كا  ولكنها  تقليدي،  معنى  بأي  امرح  لخشبة 
وتعليقها.  فراغها  تنتج  التي  امساحة  من  خاص  نوع  لخلق  وسيلة 
للمقاعد  اأخر  استخدامه  ي  كا  اأشياء،  تلك  فإن  ذلك،  ومع 
موتيفاته  أو   ،»Dead Class اميتة  »الطبقة  عرض  ي  القدمة 
عى  تلح  أنها  جالية  تؤسس  امظلة،  أو  الدراجة  لعجلة  امكررة 
البري  الشكل  عى  وعاوة  اللمس.  حواس  سيا  وا  الحواس، 
امرحي  حضورها  تعطي  اليء  حاسة  فإن  الدراجة،  أو  للمظلة 
بعدا حسيا يتجاوز وضوحها. واقرح أيضا أن الوصول إى فراغ بديل 
ا مكن تحديده، كا يقول كوبيالكا من خال صيغ مثيل الدالة. 
أن كانتور، ي أعاله امبكرة باستخدام اأشياء الفقرة عاوة عى 
يستطيع  والستينات،  الخمسينات  ي  والتغليف  التعبئة  استخدام 
الركيب  أكر يقدم اأسطح إى  أو بدقة  أن يعزل ظاهرة اأسطح: 
استخدامه  عامات  يحمل  القدمة  اأشياء  فسطح  الظاهراي. 
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وتاريخه، كا هو الحال ي الجسم البري. ولكن اأهم أن حاسة 
اليء  وتحول  امحتوى،  من  الحاوي  اليء  إى  تضم  اأشياء  مس 
الحاوي إى يء مستقل. وكلمة »Emballage« التي تعني بجانب 
يتضمن  خارجي  سطح  هي  الفعل،  هذا  مارسة  واللف  التعبئة 
بالداخل.  اموجود  اليء  ي  عيب  أي  يخفي  أو  أي يء،  ويخفي 
فيا  فعا  “يوجد  إنه  كانتور  يقول  والتغليف«،  التعبئة  »بيان  وي 
ببساطة  يكرر  )وهنا  كذلك  رحه  ومكن  الحقيقي..  حدود  وراء 
إطار  ي  مناقشته(  يء  يوجد  ا  أنه  مقرحا  والتغليف،  التعبئة 
فإنها تؤدي وظيفة مبتذلة جدا  الناحية اأخرى،  اميتافيزيقا. ومن 
تكمن  العرض  ي  امرفوضة  اليء  فتعبئة  جدا”.  وأساسية  ونفعية 

كذلك ي نقطة التاقي بن اأبدية والنفاية.
هذا  والتغليف  التعبئة  مفهوم  ي  الكامنة  امرحانية  تحتاج  وقد 
مرح  ي  امارسة  عى  عاوة  التريح  لهذا  فبالنسبة  للتفريغ، 
هو  فالعرض  طرد.  عملية  باعتباره  العرض  معنى  فهي  كانتور، 
أن  أرسطو  قرر  أن  منذ  إنكاره  وليس  إسقاطه،  يتم  الذي  العنر 
امرح  أن هذا  يبدو  الشعر«.  »فن  كتاب  يتجاهله ي  ثم  يدرجه 
يء،  أي  هناك  كان  إن  موجود،  هو  ما  كل  يء،  كل  سطح  هو 
امدى  طويلة  فكرة  وهي  والشخصية،  الدرامي  الحدث  ي  يكمن 
 – العرض  الرؤية،  هذه  ومن  امرح.  مارسة  قيمة  من  للتقليل 
امري – السطح – هو بوجه خاص يء مرفوض، مطرود من نواة 
الخفية.  الفعالة  امادة  أو  امعنى،  ذي  وامضمون  اميء،  الجوهر 
افراضا  يتبع  مظهر  مجرد  إى  امرحي  العرض  قيمة  من  والتقليل 
بأن الحقيقة توجد ي غر امري، امادة الغائبة التي تخفي الحضور 
امادي: مجال اأصل الفردوي الذي ألقي منه اليء. وقد استغرق 
ومقدارا  والظاهراتية،  الحداثة  بعد  وما  الحداثة  من  طويلة  فرة 
مري  والا  امري  بأن  محدودة  معرفة  إظهار  التفكيك  من  معينا 
امظاهر،  وراء  فيا  أو  داخل  خفي  يء  يوجد  ا  وأنه  يتاقيان، 
كا صاغه  ببساطة،  مري  الا  فيها  يكون  التي  وامادة  العرض  وأن 
هيدجر، سطحا آخر، إى الخلف. ومكن مناقشة التعبئة والتغليف 
إطار  ي  الحقيقة،  حدود  وراء  فيا  اأربعة،  اأضعاف  جمع  مثل 
مبتذلة  باأحرى  فهي  اميتافيزيقي،  اإطار  ي  وليس  اميتافيزيقا، 

وعادية.
قابل  فهو  العابر،  امادي  اليء  هو  امرحي  العرض  أن  نظرا 
الحتمية.  النهاية  وعي  بكل  مدرك  أنه  نتذكر  أن  ويجب  للتنفيذ، 
إى   »Object »يء  كلمة  ي   ”O“ امتحرك  الحرف  تغير  ومع 
طرحه  يتم  ا  الذي  اليء   :»abject »مبتذل  كلمة  ي   ”a“ حرف 
داما  يحمل  فاليء  مرفوضا،  بعيدا،  إلقاؤه  يتم  الذي  اليء  إى 
يعني،  وهذا  كنفاية،  احتاله   thrownness »طرحه  داخل  ي 
امجيء  بن  وامرور  الزمن  عامات  اأسطح  وتحمل  وموته.  فناءه 
والذهاب. وهذه العامات هي عاوة عى ذلك ليست متاحة فقط 

يزيد  امستهلكة  القدمة  لأشياء  كانتور  فاستخدام  واللمس.  للنظر 
اأبعاد الحسية لأشياء وبذلك يعطيها معنى للتاريخ، ذلك التاريخ 
ليس أقل من مسألة اأسطح التي تلتف طياتها عر الزمن. فاأشياء 
التاريخ  ذلك  تلف،  امادية  وسطوحها  الطرد.  تاريخ  تتتبع  عنده 
إن  متطابقان.  امحتوى  واليء  الحاوي  فيها  يكون  التي  بالطريقة 
ذلك اللف هو امهم أن امادة هي الظاهرة.  وبعرض اليء عى 
أنه زمن قابل للطي إى أسطح، فمن اممكن أن نرى كيف يبدو أن 
جسم اليء يأوي داخله اماي وامستقبل. فاليء يبدو كمكان 

إقامة للحضور والفقدان.
وي رؤيته للتعبئة والتغليف، يقدم كانتور معنى اليء عى خشبة 
امرح الذي يردد أصداء مييز هيدجر بن الكائن object واليء 
يتعلق   – التعبئة  ابتكار   – والتغليف  التعبئة  طقس  أن   .thing
الدنيوية،  اأفعال  من  امجموعة  وهذه  والعزل.  والربط  بالطي، 
الشائعة ي أي عملية لف وحزم هي طريقة ي رح كيف يفهم 
مقابل  )ي  هيدجر  يفعل  أن  يحاول  كا  فعا،  باعتبارها  اليء 
الكائن(. وهذا هو اليء الواضح ي تدوين كانتور عن امظلة، التي 

اكتشفها، بوضع واحدة عى لوحة زيتية:
 امظلة هي عملية لف وتعبئة مجازية، فهي لف لكثر من شؤون 
اإنسان، فهي تأوي الر، وعدم الفائدة وعدم الجدوى وااستسام 
تأليف  »السرك«  مرحية  ي  واممثلون  والسخافة..  والامبااة 
امشوشة  الفقرة  لحياتهم  كدروع  امظات  استخدموا  ميكوليسي 

عاوة عى ما تبقى من قصاصات اأمل والشعر.
والسخافة،  واأمل  والعجز  للشعر  مأوى  أو  إقامة  كمكان  واليء 
وسياق  نتائج  مع  مادة،  إى  الحدث  تحويل  بل  جالية  دقة  ليس 
وامثال  وامؤثر.  الشخي  عى  عاوة  واجتاعي  وسياي  تاريخي 
الدقيق إيواء اليء هو العمل اموجود ي سان فرانسيسكو باسم 
جوجان.  بريان  للمخرج   ”Defenestration النافذة  من  “الرمي 
شارعي  ناصية  عند  عرض  وقد  امستوى.  رفيع  مرحي  عمل  فهو 
إذ  امتزايد،  نبلها  رغم  كئيبة  منطقة  ي  السادس.  والشارع  هوارد 
استوى جوجان هو ومائة من امتطوعن عى مبنى سكني مهجور، 
التخلص  تم  قد  وكأما  القديم  اأثاث  من  بعضا  سقفه  ي  وعلقوا 
ومصابيح  تليفون  عليها  إحداها  وطاوات  وكراي  أريكة  منه. 
امكون  امبنى  من  برزت  اأشياء  هذه  كل  ورير،  ضخمة  وساعة 
وباستدعاء  السقوط.  وشك  عى  وأنها  تبدو  طوابق،  أربعة  من 
اإحساس باإجاء التام للناس عاوة عى اأشياء التي تنشئ الفراغ 
الحي، فإن العمل جريء ومثر للسخرية. إنه مكان يأوي قصاصات 
من  اأشياء  هذه  ومادية  الشعر  ي  اأمل  يعقد  حيث  الحياة  من 
ي  ويوضح  والعنف،  والفقدان  للتأثر  موقع  إنه  طردهم.  أجل 
الفقر  يرمي  الذي  ااجتاعي  النظام  وسخرية  جرأة  الوقت  نفس 
فاأشياء  الشارع.  نفس  ي  الثمن  باهظة  حية  فراغات  يبني  بينا 

سياق  ي  تؤدى  تعد  وم  مكانها،  ي  فعليا  تعد  وم  مكانها،  خارج 
اأماكن،  وإعداد  إقامة  سيا  وا  اأثاث،  فأشياء  بريا.  مفيد 
عن  انطباعاتها  تركت  التي  الغائبة  اأجسام  بواسطة  إخفاؤها  يتم 
اأسطح. فالكراي تتبع خط ميل الجسم عند الركبتن والفخذين، 
اماذ  إى عمل يصبح  امبنى  الجسم. وبتحويل  وتذكر اأرة طول 

الشعري لفقد امأوى.
ومثل اأشياء عى طاولة اأدوات، يجمع امبنى اأشياء التي تتأجل 
الذي  ذلك  بن  البحتة:  وماديتها  أصلها وصرها، وبن وظيفتها  بن 
ي  فهناك،  فائدته.  سياق  عن  بعيدا  املقى  الشعري  اليء  ميز 
سياسيا  الشعري  اليء  يكون  السادس،  والشارع  هوارد  شارعي 
تتغر  )وهي  انتقال  حالة  ي  أشياء  هي  فالكائنات  دقيق.  بشكل 
تعلنا  للطبيعة  خارقة  ألفة  مع  باقية  تزال  ا  ذلك  ومع  دوريا(، 
نضحك حتى أثناء إدراك أن عجز اأشياء وإخفاءها غر قادر عى 
يقدم  امبنى،  أسطح  وعى  الغرفة.  أمان  إى  يتقهقر  أو  يسقط  أن 
الغائبن بشكل أكيد  الناس  النافذة” عجز أشياء  عرض “الرمي من 
عن امبنى، ومع ذلك مأون الشوارع أسفله ي صخب. فهذا امبنى 
إنه حياة جامدة  وامستقبل.  اماي  لتجمع  عامة ومكان  هو هبة 
للفقد  ذكرى  هي  وأثريته  فأشياؤه،  مؤكدة.  الشارع  حركة  تجعل 
امعاش أسفله. ويشهد حضور اأشياء للغياب الذي يضمها. وتوحي 
اأشياء  يقدم  أو  امرح  يعطي  كيف  بدقة  اموقع  مرحانية هذا 
من العام إى العام، ي العبارة امنسوبة إى هيدجر، يقدم الحضور. 
بن  معلقة  امبنى،  يعرضها  اعتيادها،  أماكن  من  اأشياء  طرد  وي 
اأماكن، ويظهر بشكل مادي كل من التعلق واإزاحة لتلك اأشياء 
فعليا  بطرحها  اأشياء  وتظهر  عموما.  اأشياء  عى  عاوة  امحددة 
امكان،  امبتذل: وأن اأشياء ملقاة خارج  العام، ي معناها  داخل 

فهي أشياء ي ذاتها عاوة عى أنها أشياء حارة من أجل العام.

25 [ نوافذ]

أليس راير تعمل أستاذا لأدب اإنجليزي بجامعة ستانفورد. ولها الكثر من 
الدراسات امرحية أهمها “البنية اأخاقية ي الدراما الريطانية”.

 presenting objects، presenting« هو  اأصي  عنوانها  الدراسة  هذه 
 Staging« كتاب  من  التاسع  الفصل  ي  تقع  وهي   .»things
 Philosophy:Intersections of theater,performance and
امتحدة  بالوايات  ميتشجان  جامعة  عن  صدر  الذي   »philosophy

اأمريكية عام 2009.
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26 [ نوافذ

وتعزيز  امواطن  بناء  أساسًيا ي  عنًرا  امرحية  الربية  أضحت 
بالربية  ااهتام  إن  اأخر، حيث  وتقبل  امواطنة  قيم  وترسيخ 
امرحية باعتبارها عنًرا أصيًا ي تشكيل وجدان وفكر وثقافة 
السلوك  تغير  ي  امرحية  الربية  استخدام  وكذلك  امواطن، 
وامواطنة،  الهوية  قيم  وترسيخ  تعزيز  إى  والرويج  امجتمعي 

أضحى توجًها عامًيا بالغ اأهمية.
وامؤسسات  امصانع  إى  الدراما  دخلت  امتحدة  الوايات  ففي 
بتدريب  تقوم  متخصصة  فرق  خال  من  الخاصة  والركات 
اموظفن والعاملن عى استخدام اأساليب امرحية للرفيه عن 
النفس، والتنفيس، وااسرخاء، وتجديد الحيوية. ويقول الناشط 
ي هذا امجال روبرت لوي )Robert lOWE( حن تعمل بهذه 
الفائدة  من  أعى  درجات  عى  تحصل  سوف  الفعالة  اأداة 
ع  وتّرِ مؤسستك  إمكانات  وتنمي  العمي  مجالك  ي  والكسب 

ي تطورك الشخي.
واأمريكية  اأوروبية  الدول  فغالبية  الربوي  الصعيد  عى  أما 
مناهج  إدخالها ي  تم  وقد  التعليم،  ي  امرحية  الربية  تعتمد 
تحقيق  ي  فعاليتها  من  والتأكد  اختبارها  بعد  الدول  تلك 
وي  السنن.  عرات  مدى  عى  والتنموية  الربوية  اأهداف 
حول   )Bruce JOYCE( جويس  بروس  لأمريي  دراسة 
اموضوع، أن القيام بتمثيل اأدوار كأسلوب للتدريس له جذوره 
يؤكد  كا  الربية.  ي  وااجتاعية  الشخصية  الجوانب  كل  ي 
ااعتاد عى الحركة والعمل ي الصفة )النشاط(. فلعب اأدوار 
فيقوم  الفعل  خال  من  امشكات  مع  التعامل  للتلميذ  يتيح 
داخل  امجموعة  مع  ومناقشتها  بتمثيلها  ثم  امشكلة  بتحديد 

الصف.
وعى الصعيد امحي فالفكرة ليست ببعيدة عن تصورات السيد 
ثاقبة  رؤية  ملك  الرئيس  فسيادة  السيي  الفتاح  عبد  الرئيس 
وإمام تام بأهمية القضية ويسعى لوضع رؤية متكاملة للتوافق 
الرئيس  إن  حيث  التوافق،  هذا  لتحقيق  والسعي  امجتمعي 
داًما ما يؤكد ويشدد ي خطاباته، عى أن التنمية امستدامة ا 
تتحقق إا بامصالحة امجتمعية، وامصالحة امجتمعية ا تتحقق 
أمام  أننا  يرى  الرئيس  سيادة  أن  كا  امجتمعي،  بالتوافق  إا 
رورة حتمية، تقي بأن يتبوأ العلم مكانته ي بادنا، ويصبح 
ومنهج  كثقافة  الِقَيِمَية،  ومنظومتنا  أولوياتنا  هرم  قمة  عى 
العلم  تفكر، وليس فقط كمارسة عملية، كا يرى سيادته أن 
التنمية  عملية  ي  أساسية  مكونات  هي  واإنتاج  والتكنولوجيا 
هي  والتكنولوجيا  التكنولوجيا،  أساس  هو  فالعلم  الشاملة، 
وجوهرها،  التنمية  عصب  هو  واإنتاج  لإنتاج،  اأهم  الركيزة 
العلم  تضع  أن  إا  أفضل  مستقبل  ي  تطمح  أمة  مكن  وا 
اأكر  الطريق  هو  هذا  بأن  إماًنا  اُمستَحق،  مكانه  ي  الحديث 
فاعلية لتحقيق ما نصبو إليه من مو اقتصادي مستدام، وتنمية 

اجتاعية شاملة.
الربية  قسم  إنشاء  باقراح  تقدمت  الرؤية  هذه  ولتحقيق 

مروع  أول  يكون  بحيث  النوعية،  الربية  بكليات  امرحية 
وزارة  هي،  وزارات،  ثاث  به  تشرك  ثقاي،  مهني  تعليمي 
التعليم العاي والبحث العلمي، وزارة الربية والتعليم والتعليم 
محرف  مهني  منتج  الخروج  بهدف  الثقافة،  ووزارة  الفني، 
طبًقا احتياجات سوق العمل امحي والعري، فامطالبة باعتاد 
نظريات  إى  فقط  تستند  ا  تربوية  كوسيلة  امرحية  الربية 

الخرات  من  تنطلق  بل  الحقل،  هذا  ي  وامتخصصن  العاملن 
ي  العري  الوطن  ي  نزال  ا  كنا  وان  الواقع.  أرض  العملية عى 
ي  اآخرين  تجارب  سبقتنا  فقد  قبلها،  ما  أو  التجريب  مرحلة 
تم  برامج  وضع  إى  أدت  نتائج  إى  ووصلت  وأمريكا  أوروبا 
اعتادها كجزء من امناهج الربوية، وي بعض اأحيان تخطتها 
والعاج  ااجتاعية  التنمية  ي  والدراما  امرح  استخدام  إى 

المواطن وبناء  المسرحية  الربية 
والتعليم والثقافة  العالي  التعليم  بن  والوجدان  اإنسان  لبناء  دعوة 

راندا رزق
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البرية ي الركات وامؤسسات  النفي وتعزيز قدرات اموارد 
الخاصة.

ويهدف امروع إى تطوير التعليم والتعلم وفًقا معاير الجودة 
وتحقيق الرعاية امثى للطاب والطالبات، تنمية اموارد البرية 
البنية  وتطوير  استكال  عليها،  وامحافظة  مهاراتها  وتطوير 
تحقيق  فاعلة،  حقيقّية  مجتمعية  مشاركة  وصيانتها،  التحتية 
التخرج،  بعد  ما  خدمات  وتفعيل  العمل،  سوق  مع  التفاعل 
البحثي،  اأداء  وتطوير  العلمي  للبحث  مامة  بيئة  إيجاد 

والسعي لإيجاد موارد مالية للقسم.
بات امرح امدري يعاي ركوًدا وتدنًيا ي امستوى، ا سيا مع 
الطلبة،  بتدريب  امختصن  امرفن  أعداد  ي  كبر  نقص  وجود 
امرحي  النشاط  عى  امرف  الكفء  امرحي  الكادر  وغياب 
خال  امدري  للمرح  امخصص  الوقت  وانعدام  امدارس،  ي 
مثل  مثله  للمرح  مخصصة  حصص  توجد  فا  الدراي،  اليوم 
واأقدر  الفنون  أبو  كونه  رغم  إلخ  واموسيقى...  الفنية  الربية 

عى تشكيل شخصية الطفل.
وي رأيي يرجع السبب ي هذا التدهور بشكل أساس إى ندرة 
وجود  عدم  إى  بدوره  يعود  والذي  الخبر،  امرحي  امعلم 
الربية  كليات  كافة  ي  متخصص  مستقل  مرحية  تربية  قسم 
جهة  أي  وليس   – بها  امنوط  الكليات  تلك  اآن،  حتى  النوعية 
أخرى – إعداد وتأهيل امعلم النوعي، حيث تتم دراسة امرح 
الدارس  يستطيع  فا  الربوي،  اإعام  أقسام  ي  فرعية  كشعبة 
تحصيل الكم الكاي من امناهج الدراسية الازمة لتأهيله علميا 

إنهاكه مجموعة أخرى من امقررات اإعامية  وعمليا، كا يتم 
لتخصصه،  بالنسبة  قصوى  رورة  مثل  ا  التي  والصحافية 
وبالتاي ا توجد كفاءة برية ي سوق العمل تكفي لسد العجز 
ي  نظرائها  حتى  وا  والخاصة  الحكومية  امدارس  مستوى  عى 
توافرها  يجب  متقدمة  يحددون مؤهات  الذين  العربية  الدول 

ي امعلم امرحي.
يتطلب  فتحقيقها  سهًا  يكون  لن  الرءية  هذه  تحقيق  ولكن 
ي  والربوية  والثقافية  التعليمية  امؤسسات  جميع  بن  تعاون 
إنشاء  خال  من  تكون  ان  اأولىابد  اانطاقة  أن  إا  الدولة. 
الربية  كليات  من  كلية  كل  ي  مستقل  مرحية  تربية  قسم 
مرحي  معلم  وتأهيل  إعداد  اأول  هدفه  يكون  النوعية، 
الحكومي  العمل  سوق  متطلبات   - القسم  أي   – واضعا  كفء 
والخاص وكذلك امري والعري نصب عينيه، ليتم تخريج معلم 
ليصبح  العامية،  الجودة  معاير  وفقا  ومدرب  خبر  مرحي 
وتدريًبا  تدريًسا  بامدرسة  امرحية  العملية  إدارة  عى  قادًرا 
القسم مجتمعه معلًا  يقدم  وبهذا  للمناهج.  وإبداًعا ومرًحة 
قادًرا  امرحي،  التخصص  ذات  ومهارات  معارف  مكتسًبا  نوعًيا 
ومشارًكا ي جودة  الجامعي  قبل  التعليما  لطاب  تنميتها  عي 
ورعاية  البحثالعلمي  مهارات  مستوعًبا  التعليمية،  امنظومة 
ي  مجتمعه  وخدمة  بيئته  تنمية  عي  فيعمل  اإبداع،  وتنمية 

ضوء آليات سوقالعمل ومتغراته.
ويتأسس امروع عى برتوكول تعاون وراكة بن عدة وزارات 
ممثلة  العاي  التعليم  وزارة  ي  متمثلة  وهيئات،  ومؤسسات 

وإدارات  والتعليم  الربية  وزارة  النوعية،  الربية  كليات  ي 
»أكادمية  الثقافة  وزارة  الخاصة،  امدارس  امرحي،  التوجيه 
ترم  كا  التدريب،  أماكن  لتوفر  الثقافة  قصور  وهيئة  الفنون 
الخاص  وامدارس  الخاص  القطاع  مع  تسويقية  بروتوكات  عدة 
»مثل جمعية أصحاب امدارس الخاصة«، وجميع كيانات خدمة 
بدراسة  تهتم  التي  هناك  وامدارس  العربية  بالدول  امجتمع 
امرح كمقرر أو نشاط، وذلك لتحديد احتياجاتهم ومواصفات 
الخريج الصالح للعمل معهم، وبالتاي توفر فرص العمل وفتح 
آفاق جديدة أمام عملية التشغيل واستيعاب الطاقات الشبابية 

بفتح مساحات للعمل وبتوفر مصادر دخل كرمة لهم.
ومن الروري أن يحتوي قسم الربية امرحية امزمع تأسيسه 
مثل  الدقيقة  التخصصية  امواد  عى  النوعية  الربية  بكليات 
التمثيل،  حرفية  الكتابة،  حرفية  امرحية،  النصوص  تحليل 
النقد امرحى،  السينو غرافيا،  أسس اإخراج امرحي، تصميم 
من  عدٌد  وكذلك  امرح  تاريخ  العملية،  والتطبيقات  العروض 
علم  مثل  امرح  بدراسة  مبار  غر  بشكل  امرتبطة  امواد 
عى  واللغات،  الصوتيات،  اموسيقى،  ااجتاع،  علم  النفس، 
أو  تعين  خال  من  للقسم  التأسيسية  الهيئة  تشكيل  يتم  أن 
وامدرسن  امساعدين  وامدرسن  امعيدين  عددمن  إنتداب 
امرح  شعب  ي  بالفعل  اموجودة  اأعداد  بجانب  واأساتذة 
اللبنة اأوى أعضاء  اموجوده فعليا ي بعض الكليات بوصفهم 
جميعها  تخدم  متنوعة  تخصصات  من  بالقسم  التدريس  هيئة 
التخصص اأساى حتى يتم تخريج عدد من الدفعات الطابية 
منالقسم والتي من خالها بدء تعين امعيدين امتخصصن من 

خريجى القسم ذوى التخصصات امتنوعة.
أن  نجد  لتحقيقها  امروع  يسعى  التي  الغايات  إى  وبالنظر 
وبناء  التنمية  عملية  ي  كبر  أثر  إحداث  عى  قادر  امروع 
امواطن، فامروع يسعى إى عداد أجيال من الخريجن مواكبن 
وفاعلية  كفاءة  رفع  العمل،  سوق  ومتطلبات  العر  لروح 
الدراسات العليا وتشجيع البحث العلمي، ضان جودة التعليم 
وااعتاد، إعداد عضو هيئة تدريس ذو جدارات علمية ومهنية 
التنمية  ي  امشاركة  هو  واأهم  وأخرا  وعامًيا،  إقليمًيا  متميزة 

امستدامة وخدمة امجتمع والبيئة.
التنمية وبناء امواطن إذا ما مت وفق رؤية  ي رأيي أن قضية 
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيي وإذا ما اعتمدت ي تحقيقها 
تجارب  من  وااستفادة  البحث  عى  قامة  علمية  رؤية  عى 
اآخرين، سنكون عى بعد خطوات من تحقيق التنمية الشاملة 
امري  الشعب   - جدارة  عن  يستحقها  –بل  إليها  يسعى  التي 
العظيم الذي يرب مثا ي الوطنية والكرامة ومساندة الوطن.
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أستاذها إلى  طالبة  من 

علمتنا كما  باأمل  محكومن  سنظل 

»إنكم باأمل محكمون
وبالخيال يجب أن تؤمنوا

وكل يء له بواطن وأصول
للمعلومات  وا  الثابتة  اأشياء  عن  وانرفوا  أصوله  عن  فابحثوا 

الفورية تنتظرون«
تلك هي مقدمة مرحيته التي كتبها طيلة حياته

مدى  عى  ويؤكد  امرحيات  مقدمات  يقدس  كان  فهو  نعم، 
أهميتها وتأثرها ي فهم اأحداث.

فدعوي أخركم من هو هذا الشخص إنسانيا ومهنيا..
هو شخصية درامية حاصلة عى الجنسية امرحية

تتصف بالحزم والعزمة واأخاق الكرمة
عن  بنا  والبعد  فينا  العظيمة  وأصولها  امبادئ  تلك  لرسيخ  وسعي 

القوالب العقيمة
هو من جعلنا ننظر خارج الصندوق

ونبحث عا الخيال يفوق
ونحلق به أبعد وأبعد الحدود

هو من وهب حياته لنا
ي سبيل أن يؤكد عى أن اأمل ما زال موجود

وهو أيضا من ترك بداخلنا من الحزن واأى ما يكفي أن نفيض به 
عى العام ونجود

لروا.. لروا، كم وضع بداخلنا من تناقضات!
أي أمل تحدثنا عنه ومن بعده يأي الفراق؟!

بدأت مرحيتك باأمل وأنهيتها بااشتياق
صنعت بها حبكة درامية بامتياز

مليئة باأحداث واأحداث
ومن هنا يأي السؤال

هل كنا نستحق منك أن تركنا؟!
ونحن ي أشد الحاجة إى البقاء

نحن من تعلمنا منك أن نكون أصحاب آمال وأحام
فلاذا؟

ماذا أيها الحازم الهام
ماذا فعلنا بك ي تقول لنا سام؟!

سام من وعى من؟!
هل سام عى الدنيا وما فيها أم سام لكل اآمال واأحام؟!

ي كل اأحوال هو سام
وسامك كان لحياتك خر ختام

من دون تعب أو مشقة
من دون أجواع أو ااام

عشت ساما وفارقت ساما
واليوم، نسلم جميعا عليك ونقول لك.. سام.

فسامه كان هادئا من دون إزعاج وا شكوى، هو نوم وفقط
أرض  إى  بعده  من  يحلق  ثم  مطمئنا  نوما  ينام  بأن  عزمي  اكتفى 

جديدة م نرها جميعا من قبل

فقد اعتاد عزمي عى التحليق والسفر لكن هذه امرة كان تحليقه 
مختلفا، تحليق أثار دهشة أحبائه وأهله وطابه وأصدقائه.

حتى  الجميع  يعاند  فظل  عنيد،  أنه شخص  عزمي  عن  عرف  وكا 
وهذا  ريع،  بشكل  مر  إى  جثانه  عودة  بعدم  رحيله  بعد 
حيث  الجثان،  نقل  ي  امتبعة  الدولية  لإجراءات  يعود  بالطبع 
»الهيئة  مؤمر  مشاركتة  أثناء  ربيا«   - »بلجراد  مدينة  توي  إنه 
الدولية للبحوث امرحية«، ولكن الجميع تذكر حينها أشهر جمله 
الجملة  تلك  امتقدمة«،  والدول  أوروبا  »ي  وهي  اإطاق،  عى 
مواقف  الدائم  واستشهاده  حواراته،  معظم  ي  تازمه  كانت  التي 
النظام والدمقراطية ما يكفي لتجعله مغرما بها،  أوروبية، بها من 
وكان يذكرها عندما تواجهه مواقف مضادة لها ي مر، طامحا ي 
أن تصبح أشياء كثرة ي مر مثل أوروبا والدول امتقدمة، ولكن 
لسبب  عاد  جيدا،  عزمي  عرف  من  كل  أذهان  ي  الجملة  حضور 
وفاته بدولة من دول أوروبا ظنا منه بأنه يعاند الجميع عى عدم 

الرجوع منها.
أيضا، جملة  بها عزمي  كان يستشهد  التي  الجمل  أشهر  وعى ذكر 
للكاتب  اإطاق  اأشهر عى  الجملة  باأمل« وهي  »إننا محكمون 
 ،)1997  -  1941( ونوس«  الله  »سعد  الراحل  السوري  امرحي 
فحب عزمي لهذه الجملة يعود لتفسره الدقيق لها، ي أن ونوس 
م يجزم بوجود اأمل ي حياتنا وإما رؤيته أنه ا يوجد خيار آخر 
أمام الجميع غر »اأمل«، كا رأى عزمي أن الجملة تحمل عوامل 
إلقاء  ي  جنائزي«  »طابع  ذات  لنرة  امصاحبة  والحزن  ااكتئاب 
ونوس لها، ورأى أيضا أنها حاملة ي نفس الوقت لرغبة ي استراق 

امستقبل رغم كل يء.
ومكن هذا التحليل امنطقي للجملة هو أحد أسباب مسك عزمي 
بها، أنه كان داما حاما لأمل بداخله رغم كل وأي يء يواجهه. 
الدراما  بقسم  بداية من طابه  لكل من حوله،  لنقله  وكان يسعى 

والنقد امرحي الذي بدأ العمل به بداية من عام 2014م، الذين 
جديد  جيل  ذاته،  حد  ي  مطلق  أمل  مثابة  عزمي  يعترهم  كان 
حاول عزمي تشكيل وعيه مرحيا وثقافيا وسياسيا، جاهدا ي بث 
وإعطاء  بداخلهم،  جديد  هو  ما  كل  عى  وااستطاع  البحث  روح 
الجميع حرية اإداء برأيه دون حرج أو خوف، سعيا ي بناء نشأ 
عى وعي بالدمقراطية امفقودة داخل عامنا امعار كا كان يرى.

نقل عزمي خرته امرحية والحياتية لكل من تتلمذ عى يده.
الله  وسعد  ميكافلي  يكون  من  لسانه  عى  من  الجميع  وعرف 
ونوس وممدوح عدوان وعبد الكريم برشيد وبريخت ولينن الرمي 

وتوفيق الحكيم وغرهم وغرهم من امرحين.
اأعال  أغلب  حول  برأيه  يشارك  أن  عى  الجميع  منه  اعتاد  كا 
غرها،  أو  تلفزيون  أو  سينا  كانت  سواء  امرح  بخاف  الفنية 
تواصل  موقع  عى  الشخصية  صفحته  طريق  عن  كان  وإن  حتى 
الذي  امربح  للجدال والنقاش  التفاعل، عاشقا  فيسبوك، فكان كثر 
ا يفسد للود قضية وااختاف الذي ا ينتج عنه خاف، بل يولد 

آراء جديدة تصب ي مصلحة العمل.
والعربية  امرية  امرحية  بالحركة  للنهوض  يسعى  كان  كا 
ومن  امرحية،  وامحلية  الدولية  اأنشطة  من  الكثر  ي  وشارك 
لكن سيظل  واأربعن،  التاسع  عامه  عامنا ي  ثم رحل عزمي عن 
عزمي حارا بن الجميع، حارا بعلمه وإنجازاته وثقافته ووعيه 
مؤثرا  وسيظل  الجسدي،  غيابه  رغم  الفني  العمل  بقيمة  الدائم 
وتكرارا  مرارا  اأمل  عن  تحدث  الذي  فهو  بحياته،  مر  من  كل  ي 
نفوس  ي  واأى  الحزن  تثر  درامية  نهاية  لحياته  ليضع  رحل  ثم 

أحبائه.
بالجميع  تحيط  زالت  ما  وكلاته  وإسهاماته  أعاله  ولكن  رحل 
وتردد حوله وعندما تقع عى مسمع أحد يتذكر عى الفور »حازم 

عزمي« الغائب الحار وامؤثر.

منار خالد
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عزمي.. د.حازم 
الجريئة المواقف  رجل   

ورشتي  طالبات  من  للكثر  هاتفي  عى  امتتالية  الرسائل  تواصل 
تواصلهن  أن  كثرا،  أقلقني  شمس،  عن  جامعة  ي  أقمتها  التي 
مع  ينقبض  قلبي  كان  واحد،  يوم  وي  متقارب،  توقيت  ي  حدث 
ا  عشوائية،  بتساؤات  مرفقة  عي،  لاطمئنان  تصلني  رسالة  كل 
بلون داكن،  قلبي إحداهن، وطوقتني  أدمت  أن  إى  لها!  مقدمات 

حن أفجعتني بالخر امؤم:
 صديقك اأحب توي!

للحظة، اكتظ ذهني بالهواجس والكثر من اأساء، دون أن أتصور 
قلبي، أخي  إى  اأصدقاء  أقرب وأعز  بواحد من  تتعلق  أن كلاتها 

وصديقي الحبيب د. حازم عزمي.
مزاح  ا  أنه  أدرك  لكنني  تكذبها،  بأخرى  تكمل جملتها  أن  منيتها 

ي اموت.
إنسانا  منا  يختطف  أن  قرر  اموت  أن  عصية،  دقائق  بعد  أيقنت 

نبيا، لن يتكرر.
صاحب  وشفافية،  بوضوح  الريحة،  امواقف  رجل  عزمي،  حازم 
أكسبته  لكنها  اامتيازات،  من  الكثر  أفقدته  التي  الجريئة  اآراء 
محبة والتفاف الكثر من اأصدقاء، الطلبة، ومحبة واحرام العقول 
الصادقة، واأهم من كل ذلك أن تلك امواقف أكسبته نفسه قبل 

كل يء.
بالطويلة،  ليست  سنوات  منذ  حازم  الغاي  بأخي  معرفتي  أن  رغم 
فإن عاقتنا كانت عميقة، وتواصلنا شبه مستمر، سواء عن طريق 
الدامة مر، فمنذ أن  اللقاء امبار ي زياراي  وسائل ااتصال، أو 
عرفته، ا أذكر أبًدا أنني م ألتِق به أثناء وجودي ي القاهرة، حيث 
الصديق  رفقة  أو  سوية  تجمعنا  التي  باللقاءات  سعادي  تكتمل 
حازم  كان  التي  الصديقة  أو  خميس  أحمد  العزيز  الناقد  امشرك 

سببا ي معرفتي بها العزيزة د. إمان عز الدين.
لكن، ي زياري اأخرة إى القاهرة قبل مدة قصرة، استغربت كثرًا 
من عدم لقائنا، رغم اتفاقنا امسبق لعدة مرات، فكنا نحدد الوقت 
اأخرة،  اللحظة  ي  اللقاء  عن  منعنا  طارئة  ظروفا  أن  إا  وامكان، 
القاهرة  زرت  أن  قط  يحدث  فلم  استغرابنا سوية،  اأمر  أثار هذا 
اأخر؟!  اللقاء  يحدث  م  فلاذا  ألتقيه،  أن  دون  عرفته  أن  منذ 
ليعتذر مني عن  للمطار  اتصل ي قبل توجهي  إى درجة أن حازم 
امطار  إى  أنه سيأي  لقاءنا، ويخري  التي منعت  الصعبة  الظروف 
ذلك  ي  أتعبه  أن  رفضت  الحضور،  عى  إراره  ورغم  ليودعني، 

امشوار، خاصة وأن موعد طائري كان ي وقت متأخر من الليل.
وفاته  خر  لكن  السفر،  قبل  رؤيته  لعدم  اليوم  ذلك  ي  حزنت 
تبقى  أن  يشأ  م  وجل  عز  الله  أن  يبدو  السبب،  ي  فر  امفاجئ 
جملة،  كل  فيها  فاسرجع  أكر،  القلب  لتدمي  قريبة  اللقاء  ذكرى 
حوار، نقاش، ضحك، وعرات امشاريع التي كنا نخطط لها سوية 

ونطمح أن نقوم بها من أجل أبنائنا الطلبة، عى وجه الخصوص.
)ما  يضحك  وهو  مرة  كل  يرددها  التي  الدامة  حازم  جملة  كانت 
فأرد  جهودك!(  أستغل  عاء،  يا  مر  إى  القادمة  زيارتك  موعد 

عليه ضاحكا )أنا جاهز يا دكتور استغالك الذي أعرفه(.

مذ عرفت د. حازم عزمي، وهو إما يخطط لورشة أو محارة عامة 
يثق  طلبته  أحد  علمية  فردية  متابعة  حتى  أو  وطالباته،  لطلبته 

أنني سأقوم بها بكل محبة واهتام، وما أجمله من استغال.
م  كثرة  خطوات  فثمة  ريعا،  رحلت  حازم..  د.  الجميل  صديقي 
كا  ونضحك،  نتناقش  ونحن  سوية  مشها  م  ودروب  بعد،  نخطها 
اأحب  امكان  البلد،  وسط  مقاهي  ي  لقاءاتنا  ي  نفعل  أن  اعتدنا 
أيها  ريعا  رحلت  واأصدقاء،  اأحبة  صحبة  أو  رفقتك  إلينا، 
ننجزها  أن  فكرنا  التي  امشاريع  من  الكثر  ننجز  أن  قبل  الصديق 

سوية، وأشياء كثرة تركتها معلقة برحيلك امفاجئ.
اأشياء  من  بكثر  لك  وأدين  أذكرك  سأظل  حازم،  د.  الحبيب  اأخ 
لورشتن  تنظيمك  قلبي  إى  أقربها  لعل  ي،  قدمتها  التي  الجميلة 
جمعتني بالطلبة اأحب إى قلبي ي جامعة عن شمس، وعرفتني 

عى  فاضلة  وسيدة  إنجي،  د.  مثل  دربك  تسلك  مخلصة  بإنسانة 
علم وخلق رائع، قريبة إى القلب، مثل د. منى صفوت.

صديقي حازم، قد نجد ي الكثر من النقاد وامبدعن امحبن للنقد 
الصديق  فقد  لكن  امجال،  لهذا  امخلصن  أحد  غياب  عن  تعويضا 

يصعب تعويضه، وا مكن أن يشغل مكانه أحد، مها كان!
ولعل السلوى الوحيدة التي قد تهون عى قلبي هذا الخر امفجع، 
منك،  بعضا  يحملون  الذين  امشركن،  أصدقائنا  وطيبة  جال 
ويذكرونني بك، كا أن وجود الوجوه الطيبة امليئة بالحب واأمل 
كا  )استغاي(  الوقت  من  الكثر  لهم  سأمنح  الذين  طلبتك  من 
نهرا من  ذلك  يشكل ي  قد  وإنسانيا،  علميا  تقول،  أن  تحب  كنت 
الذكريات النقية التي تجمعني بهم عى ضفة محبتك، لتبقى اأخ 

والصديق اأحب داما.

عاء الجابر
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الفنانة المصرية القديرة زوزو ماضي اسمها الحقيقي فتنة داود سليمان 
بي  بمدينة   1914 عام  ديسمر   14 مواليد  من  وهي  ماضي،  أبو 
تجارة  في  يعمل  والدها  كان  حيث  ثرية  راقية  أسرة  وتنتمي  سويف، 
خمسة  موت  بعد  كبرة  بفرحة  مولدها  اأسرة  استقبلت  وقد  اأقطان، 
بأبناء  الخاصة  الفرنسيسكان  بمدارس  والدها  ألحقها  وقد  قبلها.  لها  أبناء 
اللغات  من  الكثر  علمتها  سويسرية  مربية  لها  جلب  كما  للدراسة،  اأثرياء 
من  الرغم  على  تعليمها  تكمل  لم  ولكنها  واأدب،  الموسيقى  عن  فضا 

عاشتها،  الي  المدللة  الحياة 

ماضي زوزو 
اأرستقراطية

بينها وتحسنت عاقتها جدا خاصة بعدما نجحت »إيفون« ي تأكيد ذاتها 
وحققت تفوقا واضحا وشهرة كبرة ي مجال تصميم اأزياء بفضل مساندة 

والدتها لها.
تزوجت  حيث  الثاي،  زواجها  أيضا  حياتها  ي  امأساوية  الفصول  وتتضمن 
برعة شديدة من رجل اأعال كال عبد العزيز ودون وجود فرة تعارف 
مداهمة  أبدا  تتوقعها  م  التي  امؤسفة  النتيجة  فكانت  بينها،  حقيقية 
ي  زوجها  مع  اإتجار  بتهمة  الزواج  من  قليلة  فرة  بعد  منزلها  الرطة 
حتى  القضبان  خلف  أشهر  تسعة  لتقي  الحشيش،  وتحديدا  امخدرات 
استطاعت أن تثبت براءتها )عام 1956(، فيا حكم عى الزوج بامؤبد مدة 

خمسة وعرين عاما، ثم حصلت منه عى الطاق.
البيانو حتى إن اموسيقار  كانت الفنانة زوزو ماي تجيد أيضا العزف عى 
بالرامج  بيانو  كعازفة  الفرات  من  فرة  ي  قدمها  عاصم  مدحت  الكبر 
اإذاعية، كا كانت تعشق السفر والتجوال حتى إنها سافرت خال مسرتها 

الفنية ما ا يقل عن اثنن وعرين مرة إى دول أوروبا والهند وباد الشام.
جدير بالذكر أن الروايات قد تعددت حول ملهمة الشاعر الكبر د. إبراهيم 
بها  تغنت  بعدما  صيتها  ذاع  التي  »اأطال«  قصيدة  رائعته  كتابة  ي  ناجي 
كوكب الرق أم كلثوم، حيث أفاد البعض بأنها كتبت من وحي حبه للفنانة 
زوزو حمدي الحكيم، ي حن ذكرت ببعض الروايات أساء أكر من فنانة 
أخرى ومن بينهن الفنانة ملك الجمل، إا أن الفنانة زوزو ماي قد حسمت 
ناجي  إبراهيم  الكبر  للشاعر  الحقيقية  املهمة  هي  بأنها  باعرافها  اأمر 
وليس ي قصيدة اأطال فقط، ولكن ي عدة قصائد أخرى، ومن بينها أيضا 
السيدة  أيدت صحة كامها  وقد  الريح«،  امثال قصيدة »عاصفة  عى سبيل 

أمرة ناجي ابنة الشاعر إبراهيم ناجي، وكذلك الشاعر الكبر صالح جودت.
توفيت القديرة زوزو ماي ي يوم التاسع من أبريل عام 1982 )وإن ذكرت 
بعض امراجع وفاتها ي 21 يناير( عن عمر يناهز الثامنة والستن عاما بعد 
معاناتها من قرحة بامعدة لتسدل الستار عى حياة مليئة بامتاعب وامعاناة 

ولكنها أيضا كانت مليئة ببعض اأعال الفنية الخالدة.
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعالها الفنية طبقا إختاف القنوات امختلفة 

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

هوايتها  تفجرت  فقد  نبيل،  زوزو  للفنانة  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 

الرابعة عر  عمر  ي  وهي  وبالتحديد  مبكرا  الفنانة  هذه  مأساة  بدأت  حيث 
عاما، عندما أجرها والدها عى الزواج من ابن عمها نيقوا ي 25 نوفمر عام 
الواقع وتحمل حياتها  التأقلم مع  فإنها حاولت  1928، ورغم كراهيتها لزوجها 
ابنها »أنطون« عام 1929 وابنتها »إيفون« عام 1931 لكن  الجديدة، وأنجبت 

ذلك م ينسها كرهها لزوجها، وبالتاي انتهاز أول فرصة لانفصال عنه.
بعض  مراسلة  وتقوم  العربية  باللغة  واأشعار  القصص  كتابة  تهوى  كانت 
»الصباح«  مجلة  بينها  ومن  أعالها،  بعض  لها  نرت  التي  وامجات  الصحف 
طريق  عن  الفن  ي  العمل  بدأت  وقد  م«.  »ز.  بتوقيع  لها  تنر  كانت  التي 
مسابقة  تنظيم  عن  »الصباح«  مجلة  إعانا  قرأت  عندما  وذلك  امصادفة، 
للعمل  جديدة  وجوه  عن  البحث  ي  كريم  محمد  امخرج  مبادرة  استجابة 
التي  بامسابقة  للمشاركة  صورتها  بإرسال  فقامت  السينائية،  أفامه  بأحدث 
للمخرج  القشاي  مصطفى  امجلة  صاحب  رشحها  وبالفعل  امجلة،  أعلنتها 
القبول سافرت إى مدينة »القاهرة«  محمد كريم. وبعدما حازت صورتها عى 
الرغم من امعارضة  بعدما نجحت ي الحصول عى موافقة زوجها، وذلك عى 
الشديدة لوالدها واأرة. وفازت بالفعل بفرصة التمثيل بأول دور سيناي لها 

ي عام 1938 من خال فيلم »يحيا الحب«.
زوجها،  عن  لانفصال  محاولة  وذلك ي  بالقاهرة  واإقامة  الفن  احراف  قررت 
فحدثت امواجهة الكرى مع والدها، الذي قام بتقبل العزاء فيها كعقاب وجزاء 
ولكنها اضطرت  الفن.  للقاهرة واحراف  لها عى خروجها عن طاعته وهروبها 
الفن  عن  توبتها  وإعان  أرتها  العودة  إى  النجاحات  لبعض  تحقيقها  ورغم 
أخرى  مرة  العودة  قررت   1940 عام  وفاتها ي  التي مجرد  امريضة،  أمها  أمام 

مبارة إى احراف الفن بالعاصمة والتفرغ له بصورة نهائية.
ي  مرحية،  فرق  بعدة  الوقت  ذلك  ي  بالقاهرة  وجودها  خال  التحقت 
الفرقة  ثم  وهبي،  يوسف  الشعب  لفنان  »رمسيس«  فرقتي:  من  كل  مقدمتها 
لديها رصيد  الكبر خليل مطران(، حتى صار  الشاعر  إدارة  )أثناء فرة  القومية 
هائل من امرحيات التي شاركت بها، منذ انطاقتها ي أواخر الثاثينات وحتى 
امرحية  مشاركتها  قامة  وتتضمن  هذا  العرين.  القرن  من  الثانينات  أوائل 
»امرح  بفرقة  امثال  سبيل  عى  بينها  ومن  امهمة  اأدوار  من  مجموعة 
الكوميدي« مرحية: الزوج الحائر مع عبد امنعم مدبوي وليى طاهر )1963(، 
وبفرقة »امرح الحديث« كل من مرحيتي: نرجس مع سهر البابي وحسن 
رمزي  وآمال  التطاوي  الحفيظ  عبد  مع  بواحدة  واحدة   ،)1975( عابدين 
)1979(، وبفرقة »أنصار التمثيل والسينا« مرحية: حر عى ورق مع محمد 
القطاع  بفرق  امهمة  مرحياتها  من  وكذلك   ،)1959( أباظة  وأحمد  توفيق 
كاسب  وعدي  ولبلبة  يوسف  حسن  مع  ست  ومليون  راجل  مرحية:  الخاص 
)1969( بفرقة »امرح الضاحك« للفنان حسن يوسف، ومرحية: عام كداب 

كداب مع عبد الرحمن أبو زهرة وجليلة محمود )1972( لفرقة »عي سام«.
كا شاركت خال مسرتها الفنية ي بطولة عدد كبر من اأفام ومن أشهرها: 
دليلة، الزلة الكرى، اأسطى حسن، سيدة القر، سكر هانم، يوم من عمري، 
بأداء  ماي  زوزو  الفنانة  اشتهرت  العشاء.  ي  موعد  فضيحة،  عن  البحث 
لتحقيق  تسعى  والتي  الرجال  تخطف  التي  اللعوب  اأرستقراطية  امرأة  أدوار 
امكاسب امادية أو الزوجة الخائنة أو زوجة اأب القاسية أو الحاة الريرة، 
وكذلك برزت ي بعض أدوار زعيمة العصابة فارتبطت ي أذهان الجمهور بدور 

امرأة الريرة امتسلطة ي كثر من كاسيكيات السينا امرية.
عدة  عاشت  فإنها  طفولتها  ي  عاشتها  التي  الرية  اأرستقراطية  النشأة  ورغم 
وطاقها  اأول  زوجها  من  القهري  زواجها  فبخاف  حياتها،  ي  مأساوية  فصول 
مع  أزمات  بعدة  مرت  الحياة،  قيد  عى  وهي  فيها  العزاء  والدها  وتقبل  منه 
الصحافة  إن  حتى  الوصف،  تفوق  بصورة  تعشقها  كانت  التي  »إيفون«  ابنتها 
 - منومة  أقراص  بتناول  اانتحار  محاولتها  خر  تناولت   1955 عام  مارس  ي 
التي  وامشاجرات  امشاحنات  لتلك  كنتيجة  وذلك   - بصعوبة  إنقاذها  تم  وقد 
أن  دفعها  ما  سلوكها  وسوء  عليها  اأخرة  مرد  بسبب  وابنتها  بينها  حدثت 
تجاري  كمروع  »بار«  افتتحت  إنها  حتى  والسكر،  بالتدخن  همومها  تنى 
لفرة ولكنها فشلت ي إدارته. وإن كانت اأمور ي مرحلة احقة قد استقرت 
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31 نوافذ] [[
الناس   ،)1971( عاصفة  )1970(، حادثة رف، شباب ي  الحب  أوهام  الحب، 
والنيل )1972(، البحث عن فضيحة )1973(، ومى قطار العمر )1975(، أنا ا 
عاقلة وا مجنونة )1976(، خطايا الحب )1977(، مسافر با طريق، قلوب ي 
بحر الدموع، البنت إلي قالت أ )1978(، موعد عى العشاء )1981(، القضية 

رقم واحد )1982(.
متميزة  نخبة  من  السابقة  اأفام  مجموعة  خال  من  تعاونت  قد  أنها  ويذكر 
من كبار مخرجي ورواد السينا العربية، وي مقدمتهم اأساتذة: محمد كريم، 
بدير، عمر جميعي،  السيد  كامل مري،  أحمد  يوسف وهبي،  بدرخان،  أحمد 
الجواد،  عبد  محمد  كامل،  عباس  نيازي مصطفى،  زيادة،  السيد  بركات،  هري 
إبراهيم عارة، جال مدكور، عبد الله بركات، كال عطية، عبد الفتاح حسن، 
حلمي حليم، صاح أبو سيف، يوسف شاهن، حسن اإمام، محمود ذو الفقار، 
سيد عيى، عاطف سام، كال الشيخ، حسام الدين مصطفى، كامل الحفناوي، 
عادل  الدين،  ضياء  أحمد  شوقي،  خليل  ريف،  الرحمن  عبد  الجندي،  فريد 
أحمد  شكري،  ممدوح  الخالق،  عبد  عي  خان،  محمد  شامية،  شفيق  صادق، 

فؤاد، يحيى العلمي، عدي خليل.

اإذاعية إسهاماتها  ثالثا: 
يصعب بل ويستحيل حر جميع امشاركات اإذاعية لهذه الفنانة القديرة التي 
ساهمت ي إثراء اإذاعة امرية بعدد كبر من اأعال الدرامية عى مدار ما 
يقرب من نصف قرن، وذلك أننا نفتقد لأسف الشديد لجميع أشكال التوثيق 
العلمي بالنسبة لأعال اإذاعية، وتضم قامة أعالها اإذاعية مجموعة كبرة 
الدال،  بنت  الشوق،  قر  بينها:  ومن  اإذاعية،  والتمثيليات  امسلسات  من 
أنا؟  من  ذلك،  أهل  من  واحد  بابا،  عي  الزمان  قاي  العالية،  اأسوار  الوهم، 

الرحلة، نادية، أدهم الرقاوي، أرجوك ا تفهمني برعة.
التلفزيونية أعمالها  رابعا: 

إنتاجه  وبداية  التلفزيوي  البث  بدايات  ماي  زوزو  القديرة  الفنانة  عارت 
مرحلة  مشقة  تحملت  فقد  وبالتاي  اماي،  القرن  ستينات  بدايات  مع  الفني 
خال  العاملن  جميع  تواجه  التي  الصعوبة  كانت  حيث  والبدايات،  التأسيس 
وجود  لعدم   - توقف  دون  كاملة  الحلقة  تصوير  رورة  هي  البدايات  فرة 
اممثات  جيل  من  واحدة  كانت  فقد  وبالتاي   - »امونتاج«  لعمل  إمكانية 
الحفظ  عى  بقدرتهم  التلفزيوي  العمل  أثروا  الذين  امرحين  واممثلن 
وتضم  هذا  امختلفة.  الكامرا  زوايا  ومراعاة  التصوير  لطبيعة  بتفهمهم  وأيضا 
من  بعدد  الرئيسية  اأدوار  بعض  أداء  ي  مشاركتها  اإبداعية  إسهاماتها  قامة 
امسلسات والتمثيليات التلفزيونية امهمة، ومن بينها: ا تطفئ الشمس، رحلة 
مصيدة  العذاب،  بعد  امغلقة،  اأبواب  من؟  مع  الشنطة  الضياع،  بعد  هادئة، 
الدكتور غراب، الرحلة، أشجان، الجنة العذراء، سيداي آنساي، مرامار، القاهرة 
والناس، ملك اليانصيب، شهادة مياد، بستان الشوك، كيف تخر مليون جنيه، 
التلفزيونية،  والسهرات  التمثيليات  بعض  بخاف  وذلك  أديب.  الشوق،  بستان 

ومن بينها: الساكن الجديد.
نجحت ي  الصعبة  الحياتية  رغم ظروفها  التي  القديرة  الفنانة  الله هذه  رحم 
ترك بصمة فنية خاصة بها ي زمن النهضة امرحية والفن الجميل وسط كوكبة 
من كبار النجات والنجوم، خاصة وقد ميزت ي أداء أدوار امرأة اأرستقراطية 
مع كل من الفنانات دولت أبيض، آسيا داغر، ماري كويني، عزيزة أمر، زوزو 
تؤكد  أن  بالخرات  أصقلتها  التي  موهبتها  واستطاعت  صدقي.  زينب  شكيب، 
قدرتها ومهارتها كفنانة كبرة ي توظيف صدقها الفني وتحقيق النجاح والتميز 
وي وضع وتأكيد بصمتها الشخصية، كا نجحت واستطاعت أن ترتبط بوجدان 
أدوار صغرة. حقا م تكن  أو  ثانوية  أدوار  أداء  الجاهر حتى ولو شاركت ي 
يوما  تعتمد  وم  قديرة،  ممثلة  كانت  ولكنها  شهرة  نجمة  ماي  زوزو  الفنانة 
الفنية عى  دامة خال مسرتها  بصفة  اعتمدت  ولكنها  أو جالها  أنوثتها  عى 
كل  فاستحقت  امشاعر،  مختلف  عن  تعبرها  ومهارة  وقدرة  إحساسها  صدق 

التقدير عى إسهاماتها الفنية وظلت بذاكرتنا ووجداننا حتى بعد رحيلها.

تعلمت  بعدما  خاله  من  موهبتها  وأكدت  أثبتت  كا  به،  التمثيل  لفن 
اأساتذة  مقدمتهم  )ي  أساتذته  أخلص  من  نخبة  بفضل  التمثيل  أصول 
أيضا  خاله  ومن  نشاطي(،  فتوح  طليات،  زي  وهبي،  يوسف  عيد،  عزيز 
متوجة.  نجمة  أصبحت  حتى  امتميزة  امرحيات  من  كبر  عدد  ي  شاركت 
ومكن تصنيف مجموعة أعالها امرحية طبقا للتتابع التاريخي مع مراعاة 

اختاف الفرق امرحية وطبيعة اإنتاج كا يي:
1 - بفرق مسارح الدولة:

القومي«: الست هدى، أوديب ملكا )1940(، اأستاذ كلينوف،   - »امرح 
كري   ،)1944( فيهم  من  ابن   ،)1942( الندى  قطر   ،)1941( العام  النائب 

ااعراف )1945(، هي ومراي )1977(.
نرجس   ،)1962( امحرم  امجرم  الخلفية،  الشوارع  الحديث«:  »امرح   -  

)1975(، واحدة بواحدة )1979(.
 - »امرح الكوميدي«: الزوج الحائر )1963(

 - »مرح الجيب«: الجنينة )1972(.
 - »مرح الطليعة«: أيوب الجديد )1973(، 

2 - بفرق القطاع الخاص:
 - »رمسيس«: مجموعة مرحيات من ريرتوار الفرقة ومن بينها راسبوتن، 
أفندي  بيومي  الهوى،  بنت  اأنس،  لوكاندة  ااعراف،  كري  الريف،  بنات 

)خال الفرة من 1938 - 1940(، )1950 - 1954(.
 - »امرح الحر«: لعبة البيت )1953(.

 - »إساعيل يس«: حبيبي كوكو )1954(، 
كسبنا   ،)1959( ورق  عى  حر  وجواز،  والسينا«: حب  التمثيل  »أنصار   -  

القضية )1960(.
 - »امرح الضاحك« - حسن يوسف: راجل ومليون ست )1969(

 - »الفنانن امتحدين«: مجنون بطة )1969(
 - »عي سام«: عام كداب كداب )1972(.

وجدير بالذكر أنها ومن خال مجموعة امرحيات التي شاركت ي بطولتها 
قد تعاونت مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من جيل، ومن بينهم 
السيد  منر،  راج  نشاطي،  فتوح  وهبي،  يوسف  طليات،  زي  اأساتذة: 
حسن  مطاوع،  كرم  أردش،  سعد  األفي،  نبيل  الزرقاي،  الرحيم  عبد  بدير، 
هريدي،  محمود  السباع،  محمود  حسن،  كال  يوسف،  كامل  السام،  عبد 

جال الشيخ.
السينمائية أعمالها  ثانيا: 

شاركت الفنانة زوزو ماي ي إثراء مسرة الفن امري ببطولة ما يزيد عى 
أربعة وأربعن عاما، حيث كانت  ما يقرب من  فيلا خال  خمسة وسبعن 
الحب« عام 1938 مع امخرج محمد كريم، ي  بفيلم »يحيا  أوى مشاركتها 
العراقي  امخرج  مع   1982 عام  واحد  رقم  القضية  أفامها  آخر  كانت  حن 
مهند اأنصاري. وتضم قامة مشاركتها السينائية اأفام التالية: يحيا الحب 
الكرى،  الزلة  العظيم،  الفنان   ،)1944( وانتقام  غرام  اأبرياء،   ،)1938(
نجف،  ودموع،  مجد   ،)1945( ولدي  قتلت  الريف،  بنات  الغجر،  مدينة 
القدر  ربة  ضائع،  أمل   ،)1946( الكدابة  النفخة  النيل،  أرض  نظرة،  أول 
 ،)1950( ونصيب  قسمة   ،)1948( نرجس  العقاب،  بالنار،  اللعب   ،)1947(
حكم القوي، أواد الشوارع )1951(، اأسطى حسن )1952(، بيت الطاعة، 
علشان  الطيبة،  اأرض   ،)1953( الحرمان  وامكتوب،  امقدر  امكروه،  الحب 
عيونك، أمريكاي من طنطا، امجرم )1954(، دموع ي الليل )1955(، دليلة، 
قلوب حائرة )1956(، أنا وأمي، الطريق امسدود )1957(، الزوجة العذراء، 
العاشقة  العيش، سكر هانم،  لقمة  القر )1958(،  بنت 17، غريبة، سيدة 
أمي  يا  عودي  عمري،  من  يوم  عودة،  با  زيزيت،  مراي،  جوز   ،)1960(
)1961(، يوم الحساب، شفيقة القبطية، إغفر ي خطيئتي، ساسل من حرير، 
جديد  يوم  فجر  الجبل،   ،)1963( طائش  شباب   ،)1962( ميعاد  غر  من 
)1965(، حبي ي القاهرة، من أحب، جناب السفر )1966(، معسكر البنات، 
الخروج من الجنة )1967(، أيام الحب، النيل والحياة )1968(، هاربات من 
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للمسرحين مؤتمر 
هل توجد رورة ملحة لعقد مؤمر سنوي للمرحين يتم 
يحدث  ما  لها،  حلول  والبحث عن  مناقشة مشكاتهم  فيه 
ساحات  اأساي  مكانها  راعات  من  الواقع  أرض  عى 
هذا  مثل  لعقد  للشك  مجاا  يدع  ا  ما  يؤكد  الفيسبوك 
واأفكار  الرؤى  وتقديم  النقاشات  من  أيام  ثاثة  امومر، 
يتم  ثم  امري،  بامرح  النهوض  بهدف  قبا  أعدت  التي 
خطة  لعمل  نتائج  التنفيذ،  ملزمة  تكون  بنتائج  الخروج 
يلتزم  سنوية  عمل  وخطة  القادم،  امرح  لشكل  خمسية 
بها كل مسئول ي موقعه حتى ا تدار امواقع وفقا للهوى 

الشخي لكل مسئول.
تخرج  ونتائج  مؤمر  كلمة  ساع  عند  أشعر  ماذا  أعرف  ا 
النتائج  فكثرة هي  إى يء،  يفي  ا  الذي  بالراب  عنه 
التحكيم لكن  التي خرجت من امؤمرات والندوات ولجان 
90 ي امائة منها يحفظ داخل اأدراج وا يؤخذ به، وكأن 
فكرة امؤمر مقصودة لذاتها وتظهر كفعالية ثقافية وليست 
قابلة  منه  نتائج  خروج  بهدف  اأساس  ي  يعقد  مؤمرا 
بالفعل، لكن ي حالة  تنفيذها  العمل عى  للتنفيذ ثم يتم 
الكافية  السيادة  له  تتوفر  أن  كان  امؤمر  هذا  مثل  عقد 

والضانة لتحقيق النتائج الخاصة به وإا فا لزوم له.
امؤمر،  هذا  مثل  لوجود  تدعو  التي  اأسباب  هي  ما  لكن 
عى  الدائر  الخاف  هذا  أولها  لعل  كثرة  أنها  اعتقادي  ي 
فتتوطد  الواقع  عى  أثره  ينسحب  الذي  الفيس  صفحات 
وهذا  اآخر،  البعض  عاقات  وتنفض  البعض  عاقات 
يلبث  ثم ا  عامة  أمور  العادة خاف عى  يبدأ ي  الخاف 
جزافا  تلقي  كثرة  واتهامات  شخصية  أمور  إى  يتحول  أن 
ومن دون تحقق بهدف اإرهاب والتخويف، وهذا الخاف 
رغبات  إا  هو  ما  ثقافية  فعالية  كل  مع  جليا  يظهر  الذي 
يفرضونه  ما  حسب  اأمور  تسر  بأن  اأشخاص  بعض  من 
عروض  استضافة  مثا  يرى  البعض  اأنسب،  أنه  ويرون 
ي  دورة  كل  إقامة  أو  اآخر،  البعض  يرفضها  بينا  عربية 
عدد  تقليل  أو  عام،  كل  اختيارها  يتم  مختلفة  محافظة 
العروض امرحية، أو عمل عرض لافتتاح وآخر للختام أو.. 
أو.. وكلها وجهات نظر قابلة للنقاش والوصول فيها لنقطة 
امرحية  للحركة  والدافع  اإيجاي  وامشرك  وارد،  اتفاق 
بينا  به  الخاص  الرأي  واعتاد  به  اأخذ  يتم  امرية 
تنحيتها  يتم  للتحقق  القابلة  غر  واآراء  واأفكار  امختلف 

جانبا.
اأمر ليس صعبا والحلول سهلة لكن التنفيذ قد يبدو صعبا 
التنفيذ  عى  ااتفاق  مكن  إذ  مستحيا  ليس  لكنه  ومكلفا 
هذا  مثل  عقد  نتمنى  لذا  والصعوبات،  التكاليف  بأقل 
الرأي  خافات  من  جزءا  يحل  أن  به  يفرض  الذي  امؤمر 
فلرما  اأغلبية  من  اتفاق  عليها  عامه  نظر  وجهة  وتكوين 
امرح  مسرة  ي   - ما  حد  إى   - نوعية  نقلة  ذلك  أحدث 

امري ليس ي القاهرة وحدها بل ي كل أقاليم مر.
إذا  إا  له  القصوي  بالفاعلية  يكون  لن  امؤمر  هذا  لكن 
إنتاج  عن  امسئولة  الجهات  كل  من  ممثلون  به  اجتمع 
فالكل  مستقلة،  أو  حكومية  كانت  سواء  مر  ي  امرح 
وبصدور  امسار،  نفس  داخل  يعمل  توجهاته  اختاف  رغم 
كتاب يحوي اأوراق البحثية والنتائج التي خرج بها امؤمر 
يتم إدراج ذلك ي الخطط التنفيذية، وبالتاي نجاح الخطط 
امقام  ي  امرحين  مسئولية  يصبح  عدمه  أو  الجديدة 
اافراضية عى شبكات  اأول وبالتاي فا مجال للراعات 
وسدا  للخاف  درءا  اأمر  خاصة  ااجتاعي..  التواصل 
للذرائع لنعمل عى إتاحة الفرصة لركاب السفينة ي توجيه 

دفتي الراع علها تصل لوجهة يرتضيها الجميع.



    

من  أكر  منذ  الجاهرية  الثقافة  مرح  أتابع 

هو  امرح  هذا  أن  أرى  زلت  وما  وكنت  قرن،  ربع 

والتخلف  الرجعية  هجمة  اأصلب ضد  الدفاع  حائط 

واإرهاب.

اممتد  بنشاطه  امرح  هذا  أن  أرى  زلت  وما  كنت 

بطول الباد وعرضها نجح ي عرقلة رطان اجتاعي 

روح  عى  ماما  يقي  أن   - امصل  هذا  لوا   - كاد 

وعقل الوطن.

ي  امرح  هذا  لقيها  التي  امعوقات  كل  عن  ورغا 

ذلك  أقصاها  وكان  بها  مني  التي  والخسائر  طريقه 

يوم  مهرجاناته  عروض  أحد  ي  شب  الذي  الحريق 

بني  ثقافة  بقر   2005 عام  سبتمر  من  الخامس 

كانوا  ونقاد  فنانن  من  نخبة  ضحيته  وراح  سويف 

من أعمدته اأساسية، ظل عنوانا مقاومة رفت بأن 

بينهم(  من  )وأنا  أبناؤه  ونجح  جنودها،  أحد  أكون 

البعض  ي ملمة جراحهم ريعا وتنادوا عى بعضهم 

قطعوه  أنهم  الحريق  مشعلو  ظن  طريقا  ليستكملوا 

ماما.

النشاط امرحي  بل إنني أؤمن إمانا راسخا أن هذا 

لثورة  اأساسية  امحركات  امختلفة هو أحد  بفعالياته 

سياي  وعي  نر  ي  دور  من  له  كان  ما  يناير،   25

جاءت  حتى  طويلة  سنوات  طوال  تراكم  واجتاعي 

ي  هو  كان  ثورة  ي  متمثلة  الكيفي  التغير  لحظة 

طليعة من دعوا إليها وكان أبناؤه ي مقدمة شهدائها.

طليعة  من  ونقاده  مبدعيه  امرح  هذا  كان  كذلك 

الشعب  جموع  مع  فجرناها  التي  الثانية  الثورة 

التي  اأوى  ثورتنا  بها  لنستعيد  يونيو   30 ي  امري 

رقت عى يد جاعة إرهابية ظنت ي نشوة وصولها 

للحكم أنها قادرة عى تكميم اأفواه وتعتيم امسارح 

ووأد اإبداع.

بتمثيل  الفرحن  أكر  كنت  الكثر،  وغره  هذا  لكل 

القومي  امهرجان  ي  الجاهرية  الثقافة  مرح 

الجاهرية  الثقافة  مرح  فوجود  عروض،  وبخمسة 

وسط هذه ااحتفالية هو مثابة رد اعتبار مرح أر 

فبينا  الوطن،  بها  مر  ظام  لحظات  ي  الوجود  عى 

كانت مسارح مر كافة مغلقة اأبواب ومعتمة كان 

هذا امرح بجهود مخلصيه يقاوم وير.

ولذلك وجبت التحية إدارة امهرجان ومن قبلها إدارة 

وبعدها  قبلها  ومن  الجاهرية،  بالثقافة  امرح 

جنود هذا امرح من فنانن وفنين، مع كل اأمنيات 

بالنجاح والتوفيق.

الجماهرية الثقافة  مسرح 

د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تشارك 

ضمن  مرحية  عروض  بتسعة  عواض  أحمد 

للمرح  القومي  بامهرجان  امشاركة  العروض 

الكاتب  دورة  عرة  الحادية  الدورة  امري 

عروض  قدمت  اآن  وحتى  دياب«،  »محمود 

حجاج  سعيد  تأليف  امرجان”  بحر  ي  “حنان 

وإخراج عمرو حمزة، و»رحلة ي أعاق البحار« 

لاشتعال”  و”قابل  العري،  محمد  للمخرج 

الكاشف،  لعاء  و”استوديو”  عي،  أرف 

وحظيت  محمد مي  للمخرج  سام”  و”ساحرات 

العروض متابعة جاهرية ونقدية كبرة.

قدمت  التي  العروض  عى  اماحظات  أبرز  ومن 

كبرة  - جاهرية  للطبع  الجريدة  مثول  حتى   -

الكوم  شبن  مرح  لنادي  “استوديو”  لعرض 

العرض  بتقديم  طالبت  الجاهر  بعض  إن  حتى 

عروض  بظهور  إشادة  إضافة  متتاليتن،  حفلتن 

الطفل بشكل مرف خاصة مبدعيها من اأطفال 

أعاق  »رحلة ي  فريق عرض  وبخاصة  امشاركن 

البحار« و»حنان ي بحر امرجان« مقارنة بعروض 

كبرة، وحظي عرض  ميزاينات  تنتج  التي  الطفل 

“الساحرات” متابعة جيدة عى امستوى النقدي 

عدة  عى  الحاصل  العرض  وهو  والجاهري 

جوائز بامهرجان الختامي لفرق اأقاليم.

لعروض  متميزة  أخرى  مشاركات  ينتظر  كا 

الطفل »لعبة الحب« للمخرج عبد الله أبو النر 

و”غابة اأذكياء” للمخرج أرف فجل الذي قدم 

مشاركته  قبيل  أيام  عدة  منذ  طنطا  مرح  عى 

بامهرجان، إضافة لعروض امسابقة الرسمية التي 

ينتظر أن تحقق صدى جاهريا ونقديا وينتظر 

لفرقة  جنوة”  من  واد  “محاكمة  وهي  عرضها 

الجليل،  عبد  أحمد  إخراج  ومن  القومية  البحرة 

سامح  للمخرج  الجيزة  ثقافة  لقر  و”هاملت” 

بسيوي.
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مشهد 

باحتفاء  تحظى  الجماهرية  الثقافة  عروض 
القومي بالمهرجان  ونقدي  جماهري 

أحمد زيدان

محمد الروى


