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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

السعر جنيه

السعادة  باد  في  حدث 
الراهن الوضع  ومشاكسة 

الخاصة.. القدرات  ذوي 
المسارح؟ لهم  أعدت  ماذا 

الوجود وثقافة ااستعراض ضرورة 
المهرجانات: عن 
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الهرم تقاطع شارع خاتم امرسلن مع 
شارع اليابان - قر ثقافة الجيزة

ت:35634313 - فاكس:37777819

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

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

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

القاهرة 
أسعار البيع ى الدول العربية

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

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

300 فلس - البحرين 0.300 دينار - 
السودان 900 جنيه

ااشراكات السنوية: 
مر 52 جنيها - الدول العربية 65 دواراً 

الدول اأوروبية وأمريكا 95 دواراً

E_mail:masrahona@gmail.com

اماكيت اأساى :
إسام الشيخ

امدير الفنى:
وليد يوسف

تصدر عن وزارة الثقافة امرية 

الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروى
رئيس التحرير التنفيذى

إبراهيم الحسينى 

امتابعات النقدية

محمد مسعد

رئيس قسم اأخبار

أحمد زيدان

رئيس قسم التحقيقات

حازم الصواف

الديسك امركزى

محمود الحلواى

فوتوغرافيا

مدحت صرى
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أمن عام النر 

جرجس شكرى
مدير عام النر 

عبد الحافظ بخيت
20 أغسطس 2018العدد 573
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03متابعات [[

 « امونودراما  بعرض  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  أشادت 
نشوى  وأداء  وتاليف  الكوميدى  امرح  انتاج  من   « اموت  مع  سيلفى 
الفنان  وبحضور  ميامى  مرح  عى  وذلك  عام  محمد  واخراج  مصطفى 
البيت  رئيس  مختار  اساعيل   ، الثقاي  اانتاج  قطاع  رئيس  جال  خالد 

الفني للمرح ، أحمد السيد مدير امرح الكوميدى .
الفنانة نشوى مصطفى  مشيدة  الوزيرة اعجابها بالعرض وبطلته  وأبدت 
السلبيات  تناولت بعض  الفكرة للجمهور والتى  بادائها وقدرتها عى نقل 
خال  من  البرية  النفس  تناقضات  اى  مشرة  امجتمع  منها  يعاى  التى 
 ( امرحية  العنار  لعبت  كا   ، امتباينة  امشاعر  من  العديد  تجسيد 
اموسيقى ، ااضاءة ، الديكور ( دوراً هاماً ى تفسر امشاهد امتتالية التى 
الحتمية وقالت عبد  النهاية  اإنسانية وحتى  الحياة  باختصار قصة  روت 

الدايم إن مر ستظل بخر بفنانيها ومبدعيها 
وعرت الفنانة نشوى مصطفى عن فخرها بحضور وزير الثقافة مشاهدة 
العرض مؤكدة اجتهاد الفنانن الجادين ى تقديم اعال ابداعية تنعكس 

ايجاباً عى امجتمع . 
يذكر أن »سيلفي مع اموت« مونودراما من إخراج محمد عام ، اموسيقى 
إهداء خالد داغر، ديكور أحمد حشيش، مابس دينا فتحي، إيقاع حري 
مناضل عنر، إضاءة أبو بكر الريف وتم افتتاح موسمه اأول ي نوفمر 
كا  كبرا  نجاحا جاهريا  وحقق  البلد  بوسط  ميامي  ٢٠١٧ عى مرح 

شارك ى مهرجان الفجرة للمونودراما باامارات

أحمد زيدان

امرح  إن  بالعتبة،  القومي  امرح  مدير  إساعيل،  يوسف  الفنان  قال 
يستعد للموسم الثالث من مرحية »ليلة من ألف ليلة« ي منتصف شهر 
امري  للمرح  القومي  امهرجان  فعاليات  من  اإنتهاء  عقب  أغسطس، 
»شحاتة«  يدعي  شحاذ  حول  امرحية  أحداث  وتدور  الـ١١،  دورته  ي 
الرجل  يقابل  سنوات  عدة  وبعد  زوجته،  اختطاف  يتم  »نجفة«  ابنة  لديه 
لبيب،  لطفي  البطولة  ي  يشارك  ثأر،  بينها  ويصر  زوجته  اختطف  الذي 
موسيقي  محسن،  محمد  وامطرب  غريب،  سلمي  فواز،  وليد  مجدي،  هبة 
وألحان أحمد صدقي، ديكور محمد الغرباوى، أزياء نعيمة العجمي، تنفيذ 

موسيقي يحيي اموجي، استعراضات مجدي صابر، وإخراج محسن حلمي.
»ليلة  اإنتهاء من عرض مرحية  بعد  أنه  إى  القومي  وأشار مدير امرح 
من ألف ليلة«، سيتم عرض اموسم الجديد من مرحية »أضحك ما موت« 

تأليف لينن الرمي، وإخراج عصام السيد، وبطولة نبيل الحلفاوي، محمود 
الجندي، سلوى عثان، وإمان إمام، ديكور محمود الغريب، مابس نعيمة 

عجمي، موسيقي هشام جر، استعراضات شرين حجازي.
الروفات  مرحلة  ي  »امعجنة«  عرض  أن  إساعيل  يوسف  الفنان  وأضاف 
تدور  و  القومي،  مرح  عى  سبتمر  شهر  خال  عرضه  سيتم  وأنه  حالًيا، 
استدعاء  يتم  حيث  ساخر،  اجتاعي  كوميدي  قالب  ي  العرض  أحداث 
مع  تتشابه  التي  اأمور  بعض  عن  للحديث  التاريخ  عمق  من  شخصيات 
ومن  ندا،  ومروان  شاهن،  ونار  رجاي،  إمان  بطولة  امرحية  الحار، 

تأليف د. سامح مهران، وإخراج أحمد رجب. 

ياسمن عباس

الداي إنه بدأ منذ فرة بروفات مرحيته الجديدة »شباك مكسور«  قال امخرج امرحي شادي 
انتهاء  عقب  افتتاحها  امقرر  ومن  الطليعة،  مرح  إنتاج  ومن  امنعم،  عبد  رشا  الكاتبة  تأليف 

فعاليات امهرجان القومي للمرح امري.
وهي  امتوسطة  الطبقة  مشاكل  عن  تتحدث  جًدا،  إنسانية  العرض  طبيعة  أن  الداي  وأضاف 
إقتصادية من الدرجة اأوى، ثم إجتاعية، متأثرين من حولهم من خال الشباك امكسور الرئيي 
اموجود بامنزل، والتي ا تستطيع اأرة عى تكلفة إصاحه، مشرًا إى أن الشبابيك امكسورة تعر 

عن كل السلبيات اموجودة ي حياتنا والتي يجب إصاحها، خاصة بعد إنعدام القيم اإيجابية.
هالة  العزب،  فيصل  مروان  عبيد،  مجدي  منر،  ماجدة  مختار،  أحمد  بطولة  مكسور«  »شباك 
بكر  أبو  إضاءة  نديم،  يحيى  موسيقى  الله،  عبد  وائل  سينوغرافيا  ستيت،  أبو  وليد  مرزوق، 

الريف، تأليف رشا عبد امنعم، إخراج شادي الداي.

ياسمن عباس 

سعد  زهر  امستشار  ي  ممثلة  بالقاهرة  العراق  سفارة  كرمت 
نائب سفر العراق و مندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية 
بالقاهرة مساء اإثنن اماى فريق عمل عرض » حدث ي باد 
السعادة«، ي ليلته الخامسة عى مرح السام بالقر العيني 
بالقاهرة  العراقية  الجالية  و  السفارة  من  وفد  بحضور  ذلك  و 
بالسفارة  العامة  العاقات  مدير  امياحي  مازن  الدكتور  يضم 
العراقية بالقاهرة، و مندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، 
الفنانن  من  عدد  بحضور  و  الحري  عباس  العراقي  الكاتب  و 
ااعامي  طلعت،  إيهاب  امنعم،  عبد  تامر  منهم  ااعامين  و 
وليد حسني ، امخرج محمد الريف ، امطرب أحمد جوهر و 

الفنانة العراقية نجاء بدر.
امرحي  بالعرض  سعادته  عن  سعد  زهر  امستشار  أعرب  و 
»حدث ي باد السعادة« ، و أكد عي دعم السفارة العراقية له 
التي تهم امواطن  القضايا  ، الذي يتناول  الهادف  الجاد  و للفن 
لفريق  التقدير  شهادات  من  عدد  بتقديم  قام  ثم   ، العري 
الكاتب  و  منصور  راسم  العراقي  الفنان  رأسهم  عي  و  العمل 
وليد يوسف مؤلف العرض و امخرج مازن الغرباوي ، و الفنان 

مدحت تيخا.
تأليف   ، الحديث  إنتاج فرقة امرح  السعادة«  »حدث ي باد 
وليد يوسف و بطولة : مدحت تيخا ، عاء قوقة، حسن العدل، 
فوزي،  أسامة  فاطمة محمد عي،  الرومي، محمد حسني،  سيد 
العرب  النجوم  من  و  الفشني  وائل  امطرب  التوي،  عبدالعزيز 
أي  نرين  ليبيا،  من  العراق، خدوجة صري  من  منصور  راسم 
حازم  ديكور  تصميم  الشباب،  من  مجموعة  و  لبنان  من  سعد 
مروة  أزياء  تصميم   ، بدير  كرمة  استعراضات  تصميم   ، شبل 
 D،عوده ، تأليف موسيقي محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد

mapping   3  رضا صاح و إخراج مازن الغرباوي.

شياء سعيد

الموت«: مع  »سيلفى  فى  الدايم  عبد 
ومبدعيها  بفنانيها  بخر  ستظل  مصر   

القومي: المسرح  مدير 
ليلة«  ألف  من  لـ»ليلة  جديد  وموسم  سبتمر  فى  »المعجنة« 

مكسور« »شباك  افتتاح  ينتظر  الدالي  شادي 
للمسرح القومي  المهرجان  عقب 

لصناع  دولى  تكريم 
السعادة« باد  فى  »حدث 
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04 ]متابعات

سبتمر في  ينطلق  العالمي  المسرح 
واحدة   ليلة  من  بدا  عرض  وليلتن 

يستعد اتحاد طاب امعهد العاي للفنون امرحية برئاسة كريم سامي ،  وأحمد صاح 
امرح  مهرجان  دورات  من  جديدة  دورة  فاعليات  لبدء  الفنية   اللجنة  أمن  الدين 

العامي ي سبتمر الجاري  ، وهي  الدورة امؤجلة من مارس اماي . 
للمشاهدات  تقدم  قد  أنه   ، امهرجان  مدير   ، الله  عبد  بسام  يقول  السياق  هذا  وي 
١3 عرضا مرحيا لطاب امعهد بأقسامه الثاثة ،  وقد ترأس لجنة امشاهدة د. عاء 
عبدالعزيز ، استاذ الدراما والنقد ، وعضوية كا من ااستاذ كال عطية ، بقسم التمثيل 

، وااستاذ عمرو اأرف ، بقسم الديكور .
مضيفا : ايهم عدد العروض امشاركة طاما توفرت فيها الجودة الفنية ، وأن جديد هذه 
الدورة هو تخصيص عدد ليلتي عرض لكل مخرج ، عى أن تكون لجنة  التحكيم  ي 
يقوم  معنوية  جائزة  وهي   ) الجمهور   ( جائزة  استحداث  إى  بااضافة   ، الثانية  الليلة 
الجمهور فيها بالتصويت الكرونيا  عى جائزة أفضل عرض ، وستعلن النتيجة ي حفل 

الختام .
عميد   ، زي  أرف  ود.  الطاب  اتحاد  من  وساق  قدم  عى  مستمر  العمل  أن  مؤكدا 
امعهد العاي للفنون امرحية ، د. عبر فوزي ، أمن اللجنة اللفنية ، ليخرج امهرجان 

بصورة مرفة وائقة .
مخرجن  دعوة  سيتم  أنه   : عبدالله  بسام  أضاف  اعاميا  امهرجان  تغطية  يخص  وفيا 

ومؤلفن ومنتجن .. 
مضيفا : أن اهمية هذا امهرجان ي كونه تطبيقا عمليا عى ما يدرسه الطالب ، ما يتيح 

له الفرصة لتقديم نفسه بعيدا عن الدراسة . 
 جدير بالذكر أن مهرجان امرح العامي هو مهرجان طاي يشارك فيه طاب وطالبات 

امعهد العاي للفنون امرحية يشرط أن يكون النص امقدم للعرض نصا أجنبيا . 

عاد علواي

اأمسية  لتقديم  امرحية  آرت  فرى  فرقة  تستعد 
امرحية »الليلة الكبرة« حيث تقدم عرضن للمرح 
ى هذه  الليلة  العرض اأول آحام الغابة و العرض 
الثاي  عفاريت آخر زمن  مساء يوم الخميس  ٨/٢3 
مرح  عى  امبارك  اأضحى  عيد   أيام  ثالث   ٢٠١٨/

الهوسابر وترفع الستار السادسة مساًء .
وامسؤل  العرض  منفذ  مخرج  الجوهري  عي   قال 
حياة  عن   « الغابة  »أحام  تحى  للفرقة  اإعامي  
عى  ترتكز  و  البلدان  احدى  ي  الكفور  أحد  أهاى 
قبل  من  وقهرهم  عليهم   الواقع  الظلم  صور  عرض 
شيخ  معاونه  و  العمدة  ي  اممثلة  غاشمة  سلطة 
العمدة  زوجة  الخطافة  شخصية  قيادة  تحت  الغفر 
الذى  »حميده«  الكفر  أهل  من  شاب  ظهور  حتى 
يرى الحقيقة وفاعلوا هذه الرور ي أحامه تباعا و 
ليتحدا  الكفر  للشيخ »منصور« من أهاي  يحي عنها 
دعوتها  لتنتر  الظلم  هذا  من  التخلص  ي  ويفكرا 
ليصبح  جميعا  منها  التحرر  و  الظلم  قوى  عى 

»حميده« رمزا وقوة  لجلب الفرح للكفر. 
»عفاريت  الثانية  امرحية  ونقدم  الجوهري:  وتابع 
اأول  للعرض  مغاير  كوميدي  قالب  ي  زمن«  آخر 
معيشة  أماط   من  مط  ونطرح  للتنوع  استهدافا 
ونستعرض  اليومية  امعار وحياته  عامنا  اإنسان ي 
وقيام  الثاثة  الشياطن  هؤاء  قصة  خال  من  ذلك 
منه  ظنا  مثالية  مدينة  إى  بنفيهم  إبليس   رئيسهم 
امعاى  ارتكاب  عى  أهلها  ليحرضوا  لهم  كعقابا 
ليتفاجأ  لهم  إذاا  الر  طريق  إى  دفعهم  ومحاولة 
بسلوكيات  يقومون  اإنسان  بني  أن  الشياطن  هؤاء 
سيئة وخطايا م تكن تخطر ببال هؤاء الشياطن وا 

يدرون عنها أية خر.
»أحام الغابة« و »عفاريت آخر زمن« بطولة ومثيل 
 ، الفتاح  عبد  أحمد   ، شهاب  عبر   ، شهاب  أحمد 
امقصود  عبد  عمرو   ، رجب  أحمد  فتحى،   أحمد 
يارا  يوسف،  آحام   ، خالد  أحمد   ، الجوهرى   ، عى 
دايم ، أسا حاتم ، عبد الرحمن حسن ، محمد ذى 
، كال محمد ، غازوى،  يوسف مياد ، إسام نادر، 

مصمم ااسعراضات راى عبد الحميد، مخرج منفذ 
، إعداد موسيقى  عى الجوهرى، ديكور أحمد رجب 
و  تأليف  محروس،  محمد  إضاءة  فتحى،  محمود 

إخراج أحمد شهاب 
فرقة فري آرت » Free Art  »حرة مستقلة تأسست 
منذ ثاثة  أعوام  من قبل أحمد شهاب مدير الفرقة   
بالعديد من مجموعة من الشباب الجامعى وقدمت 

ي بداية مرحلة  تأسيسها عرض »شاهد ملك تأليف 
ذاي  باانتاج  عروضها   كل  وتقدم  اساعيل   بهيج 
عروض   ٧ وقدمت   ، تأسيسها  منذ  الفرقة  كيان  من 
عرض  ليلة  وأربعن  أربعة  بواقع  وأكر   مرحية  

للجمهور مسارح متعددة  كالهوسابر وغره .

همت مصطفى 

زمن« آخر  و»عفاريت  الغابة«  »أحام  تقدم  آرت  فرى 
بالعيد  واحدة  ليلة  في 
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العدد كامل  للمسرح  الفي  البيت 
القاهرة وخارج  داخل 

للمرح  الفني  البيت  رئيس  إساعيل مختار  امخرج  قال 
بسبب  الشهر  تقارب  مدة  بالقاهرة  عروضنا  توقفت 
للمرح  القومي  امهرجان  لعروض  مسارحنا  استضافة 
البيت  وافتتح  اماي  قبل  ااسبوع  فعالياته  انتهت  والتي 
عروض  إعادة  وتم  جديدة  عروض  بأسبوع  بعدها  الفني 
خارج  أن  مضيفا  اماضية  امواسم  ي  كبرا  نجاحا  حققت 
التوني  ان مرح برم  تتوقف عروضنا مشرا  القاهرة م 
والعرض  الصيفي  اموسم  بدايه  منذ  مضيئ  باإسكندرية 
نجاحا  محقق  التالتة  جولته  البلد ي  واد  الكبر  امرحي 
كبرا ي الفيوم وهي اوي محافظات الجولة التالته وانتقل 

بعدها إي عدة محافظات اخري
السعادة باد  في  حدث 

وسط توافد جاهري كبر ي اول ليلة عرض افتتح البيت 
الفني للمرح الخميس اماي العرض امرحي » حدث 
عي  الحديث  امرح  فرقة  انتاج  من   « السعادة  باد  ي 

خشبة مرح السام بشارع القر العيني.
اانتاج  قطاع  رئيس  جال  خالد  امخرج  حراافتتاح 
الفني  البيت  رئيس  مختار  اساعيل  وامخرج  الثقاي 
امرح  فرقة  عام  مدير  طلبة  ارف  والفنان  للمرح 
و  بالقاهرة  العراق  سفر  الصدر  حبيب  والسفر  الحديث 
القنصل  و  العربية،  الدول  جامعة  لدى  الدائم  امندوب 
السفر  بالقاهرة،  العراقي  القنصل  مكاوي  موى  الدكتور 
القنصل  بالقاهرة،  سوريا  سفر  السنيحي  رياض  الدكتور 
أرف  الفنان  بالقاهرة،  اللبناي  القنصل  مرشد  أبو  كال 

زي نقيب امهن التمثيلية، الفنانة سمرة محسن .
بسعادتة  طلبة  أرف  الفنان  أعرب  السياق  هذا  وي 
للتوافد الجاهري الكبر ي اول ليلة عرض قائا انه مؤر 

يدعوا للتفائل .
موسيقي  إطار  ي  أحداثة  تدور  العرض  أن  مضيفا 
فقر  »حطاب«  زمان حول  الا  و  مكان  الا  ي  استعراي 
يري ان أحوال باد السعادة ا تعجبه ، فيقرر أن يذهب 
أهل  منها  يعاي  التي  بامشكات  يواجهه  لي  الحاكم  إي 
البلد، فيصبح هو الحاكم لكن برط ، وهذا الرط الخفي 
هو ما يسبب العديد من اأزمات التي تكشفها امرحية .

 ، الحديث  امرح  فرقة  إنتاج  السعادة«  باد  ي  »حدث 
، عاء قوقة،  : مدحت تيخا  تأليف وليد يوسف و بطولة 
الرومي، محمد حسني، فاطمة محمد  العدل، سيد  حسن 
عي، أسامة فوزي، عبدالعزيز التوي، امطرب وائل الفشني 
خدوجة  العراق،  من  منصور  راسم  العرب  النجوم  من  و 
صري من ليبيا، نرين أي سعد من لبنان و مجموعة من 
استعراضات  ، تصميم  الشباب، تصميم ديكور حازم شبل 
تأليف موسيقي   ، ، تصميم أزياء مروة عوده  كرمة بدير 
محمد مصطفي، أشعار حمدي عيد،D mapping 3 رضا 

صاح و إخراج مازن الغرباوي.
ي  البلد  واد  امرحي  العرض  أن  أيضا  طلبة  أكد  كا 
اأقاليم  جمهور  احتياج  يثبت  بالفيوم  التالتة  جولتة 
من  كبر  ترحاب  العرض  لقي  وقد  كبر  بشكل  للمرح 
حرص  حيث  بامحافظة،  و  بالدولة  التنفيذية  القيادات 
عى حضور العرض الدكتور أرف صبحى وزير الشباب و 
الرياضة، الدكتور جال سامي محافظ الفيوم، اأستاذ عبد 
القيادات  العديد من  و  بالفيوم،  الثقافة  عام  الزراع مدير 
تتم  حتى  العقبات  تسهيل  مؤكدا  بامحافظة،  التنفيذية 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  ذلك  وجاء  العرض،  مهمة 
الشباب  بوزارة  الثقافية  الرامج  الثقافة،إدراة  لقصور 
امدي  امجتمع  جمعيات  و  الداخلية،  الرياضة،وزارة  و 
تنتهي  و  اغسطس   ٢ ي  الجولة  هذة  بدأت  وقد  بالفيوم 
قرية محافظة  يجول ١٢  ان  بعد  الجاري  اغسطس  ي ٢٠ 
البحر  محافظة  ي  جديدة  جولة  تبدأ  وبعدها  اأقر 

اأحمر حتي سبتمر القادم.
ان  العرض  مخرج  الرقاوي  محمد  امخرج  قال  بينا 
شهدت  حيث  العرض،  بطل  هو  كان  الفيوم  جمهور 
اى  وصلت  الحضور  إعداد  بالساحات  العرض  لياي  بعض 
اآاف،فقد كان الحضور بالقرى هم سكان القرية بأكلمها، 
أيضا  يؤكد  و  للمرح،  الجمهور  تعطش  عى  ذلك  يؤكد 

كل  ي  امواطنن  اي  الدولة  عروض  تصل  ان  أهمية  عى 
محافظات مر .

من  مجموعة  ،بطولة  سليم  مصطفي  تأليف  البلد«  واد 
،محمد  مصطفي  وائل  بشاي،  أمن  منهم  الفنانن  شباب 
زيدان ،آية جال،روق، ضحى محمد ،رنا،إبراهيم طلبة، 
مجدي،  أحمد  عز،  أمر   ، يوسف  عادل  صالح،  محمد 
موسيقي  تأليف  رفاعي،  يار  فتحي،  محمود  الصم،  أمر 
إستعراضات  صابر،  أمرة  أزياء  الكفراوى،  حازم  وألحان 
شوقي،  بيشوى  و  أمن  دنيا  فيلمية  مادة  جعفر،  فاروق 

إخراج محمد الرقاوي.
كالعادة يتألق  للطفل  القومي 

للطفل  القومي  امرح  يستمر  يوسف  حسن  الفنان  قال 
امرح  خشبة  عي  القطط  امرحي  العرض  تقديم  ي 
نجاحا  حقق  القطط  ان  مشرا  امبارك  ااضحي  عيد  حتي 
كبرا عي امستوي النقدي والجاهري مؤكدا أن ان داما 
وأبدا عروض امرح تتفوق جاهريا انها تتسم بالرسالة 

الهادفة.
حسن،  محمود  جر،  سيد  وليد،  مرنا  بطولة  »القطط« 
جال عثان ، وائل ابراهيم، ديكور و مابس فادي فوكيه، 
الرنوي  محمد  موسيقي  توزيع   ، الرنوي  صاح  ألحان 
مادة  حجاج،  مصطفى  إستعرضات  العزيز،  عبد  أحمد  و 
و  زينهم  صفوت  أغاي  و  تأليف  الجباس،  محمد  فيلمية 

إخراج صفوت صبحى.
اضاف يوسف ان العرض الوطني عبور وانتصار تم عرضة 
 ١٠ مدة  والرياضة  الشباب  اخري عي خشبة مرح  مرة 
ايام من يوم٥ اغطس حتي ١٥ من نفس الشهر وقد حقق 

أيضا نجاحا مرفا يليق باسم القومي للطفل
 1967 عام  يونيو  نكسة  من  بداية  العرض  أحداث  تدور 
العرض  ويهدف   ،  1973 أكتوبر  حرب  ى  العبور  وحتى 

والكبار  والشباب  اأطفال  لدى  الوطنية  الروح  تنمية  إي 
فرة  العرض  يتناول  حيث  الفرة،  هذه  يعاروا  م  الذين 
اإعداد والتدريبات والتخطيط لحرب أكتوبر 1973 وكيف 
إي  الهزمة  تحول  أن  امرية  امسلحة  القوات  إستطاعت 

نر كبر .
السام  عبد  مونيا،  سيف،  نار  بطولة  من  العرض 
الدهشان، محمد دياب، عادل الكومي، نوال سمر، محمد 
محمد  امختار،  سعيد  بشاي،  أمن  شعبان،  عادل  عابدين، 
عبد الفتاح، الطفل أحمد عصام، آداء صوي حلمى فودة، 
أشعار إبراهيم الرفاعي، ألحان وتوزيع وليد خلف تصميم 
، ديكور ومابس محي فهمي، و  استعراضات أرف فؤاد 

العرض من تأليف و إخراج محمد الخوى.
ي اموسم التالت الثامنة مساءا ١٠ ايام عي مرح الغد.

قد  مساء  الثامنة  عرض  مخرج  عي  هشام  امخرج  قال 
حقق العرض نجاحا كبرا ي اموسمن السابقن للعرض عي 
امستوي الجاهري والنقدي ولكن قمت ببعض التغرات 
باماى  خاصه  وتعديات  واللوفرتر  الصوره  ى  البسيطة 
ابطالة  بكامل  عاد  العرض  أن  النقاد.مؤكدا  بعض  باراء 
العرض  أن  مضيفا  العرض  نجوم  من  نجم  اي  ي  تغر  ا 
اماي ١٠  الخميس  بداية من  ايام  فقط مدة ١٠  يستمر 

اغسطس .
بطولة  الغد،  مرح  فرقة  إنتاج  من  مساء«  الثامنة   «
 ، عى  ،نائل  كرم  ،مياء  العظيم  عبد  ،محمد  الحكيم  وفاء 
،ديكور  حسن  الشاعرعبدالله  قصائده  ،يحى  الجزار  نور 
 ، نورهان سمر  ،مابس  حاتم عزت  ،موسيقى  زهدى  مى 

تأليف ياسمن فرج ، إخراج هشام عى.
تفتح  الموسيقية«  الشمس  »ليالي 

اليوم  الشمس  لفرقة  الصيفي  الموسم 
الخميس

لدمج  الشمس  فرقة  مدير  الحكيم  وفاء  الفنانة  قالت 
الخميس  بدأت  الفرقة  أن  الخاصة  ااحتياجات  ذوي 
الشمس  لياي  اوي   « حفات  اغسطس   ٩ اموافق  اماي 
 « أضافت  و  الدولية  الحديقة  مرح  عى  اموسيقية« 
الحكيم« أن الحفات تتضمن فقرات عزف و غناء لعازفن 
ومطربن من أعضاء الفرقة ما بن فنانن طبيعية و فنانن 
من ذوي ااحتياجات الخاصة، و هي نتاج ورش اموسيقي 
و الغناء التي عقدتها الفرقة خال اأسابيع اماضية ، حيث 
ليلة   « للحفات و هي تحت عنوان  اأوي  الليلة  تتضمن 
من  عزف  و  غنائية  مشاركات  حمدي«  بليغ  اموسيقار 
الفنان سيد أنور،  الفنان وليد مطر، باإشراك مع  تدريب 
اى  باإضافة   ، محمود  ماهر  الفنان  عصام،  غادة  امطربة 

عروض حي قصرة و إسكتشات كوميدية.
وامر  بشيكو  سعيدة  اسكندرية  جماهر 

الغابة
برم  مرح  خشبة  عي  الغابة  وامر  شيكو  عرض  يستمر 
اإسكندرية  جاهر  وسط  يوميا  باإسكندرية  التوني 
الجاهر  استحسان  العرض  لقي  وقد  للمرح  العاشقة 
اأطفال  بن  اايجاي  التفاعل  و  العرض  فكرة  تقدمة  ما 
التي طرحها  اأسئلة  من خال  بينهم  امنافسة  روح  وبث 
العرض  ابطال  وطلب  العرض  أثناء  اأطفال  عي  اممثلون 
اسعد  الجمهور  مع  التذكارية  الصور  التقاط  الجمهور  من 

ذلك اأمر الجاهر التي تتواجد يوميا مشاهدة العرض .
»شيكو وامر الغابة »

ممدوح،  بسام  دياب،  محمد   ، الجندى  محمد  بطولة 
جنى  اأطفال  امرى،  شرى  زيد،  أبو  آية  بكرى،  محمد 
أرف، عبيد عبد امنعم الجندى، يوسف خميس ، جونيور 
بسيوى،  وألحان هيثم  جابر، موسيقي  وليد  ديكور  فادى، 

تأليف وإخراج ريهام عبد الحميد.
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المخرجن الورشة دمجت بن جيلن من   : حسن عباس 

الجانب العلمي اأكادمي ، وهو ما استطاع تحصيله خال الورشتن رغم 
قر الفرة الزمنية 3 أيام لإضاءة ، 6 أيام لارتجال .

و يشر إى أن د. نبيلة حسن طلبت من متدري ورشة اارتجال ااجتاع 
ي  الورش  تطوير  حول  ومقرحاتهم  توصياتهم  لصياغة  اأخر  اليوم  ي 

السنوات امقبلة .
 ، التوصيات وعرضها عى د. حسن عطية  أنه تم صياغة هذه  ويضيف: 
الهيئة العامة  والذي وعد بدوره أن يعرضها عى د. أحمد عواض رئيس 
مجموعة  من  وزماؤه  يكون  أن  حديثه  ختام  ي  .ومنى  الثقافة  لقصور 

امتدربن عند حسن الظن وقدر امسئولية .
المخرجن من  جيلن  بن 

الطفل، قدمت  إدارة  الجاهرية،  بالثقافة  ، مخرج  ويقول حسن عباس 
الجنة  باب   ( مرحية  مؤخرا  منها  بالهيئة  امرحية  العروض  من  عددا 
الحافظ ناصف بقر ثقافة العدوي بكفر الشيخ ،  ( تأليف محمد عبد 
و ) مشعلوا الحرائق ( لـ ماكس فريش بقر ثقافة امحلة، مشرا إى أن 
اختياره كمتدرب داخل الورش من ِقبل إدارة الطفل ، كعملية دمج بن 
جيلن وأكر داخل الورشة ، من خال مشاركة بعض امخرجن امعتمدين 

مع بعض شباب النوادي .
ولكن  البداية  ي  ترددت  متدربا  باختياري  إباغي  تم  عندما   : وأوضح 
د.  تديرها   ، امرحية  للفنون  العاي  امعهد  الورشة ي  أن  علمت  عندما 
صبحي  د.  ومعها  امهرجان،  رئيس  عطية  حسن  د.  مع   ، حسن  نبيلة 

كثرة  الورش  فوائد  أن  مضيفا   ، فورا  وافقت  اإضاءة،  لورشة  السيد 
وااحتكاك  جيل  من  أكر  بن  والتواصل  امناقشات  منها  ومتعددة 
والتعارف، وأنه قد اختار ورشتي اارتجال ومرح ما بعد الدرامي ، رغم 
نظرا  يتمكن من ذلك  اأربعة وم  الورش  امشاركة ي  كان يرغب ي  أنه 
بعد  وما   ، اارتجال  مع  التوازي  والسينوغرافيا عى  اإضاءة  أن ورشتي 

الدرامي .
واشار إى أن ورشة مرح ما بعد الدرامي سمحت له بتطبيق ما درسه 
عى عروض امهرجان ، من كيفية إعداد النص ، وقراءة العرض امرحي ، 
وأن خرة امتدربن أثرت النقاشات كثرا ، فتعرف امتدربون عى الفارق 
بأنها  اارتجال يصفها  ، وعن ورشة  براندللو وبريخت وغره  بن مرح 
علمية أكر منها مارسة فعلية ، ولكنها أضافت للمتدربن خرة جديدة 
التعامل مع متدربن جدد ي مواقعهم ، مؤكدا أن زمائه من شباب  ي 
توصيات  عباس  صاغ  امتفجر.وقد  والخيال  بالطاقة  يتسمون  امتدربن 

مجموعة امتدربن حول هذه الورش ي البيان التاي:
المتدربن توصيات 

الفنية  الورشة  ى  وامشاركون  للطفل  العامة  اإدارة  فناي  نحن  نقدم 
امرحية  للفنون  العاى  امعهد  ى  وامقامة   ) اأوى  الدفعة   ( والعلمية 
بأكادمية الفنون ضمن فاعليات امهرجان القومى للمرح امري عرفاناً 
حسن  الدكتور   ، الهيئة  رئيس   ، عواض  أحمد  للدكتور  لأساتذة  وثناءاً 

عطية رئيس امهرجان

ضمن فعاليات امهرجان القومي للمرح ي دورته الـ 11 برئاسة د. حسن 
مجموعة  امهرجان  إدارة  نظمت   ، دياب  محمود  الكاتب  دورة  عطية 
نبيلة  د.  فيها  حار  وقد  اارتجال  بن  تنوعت  التدريبية  الورش  من 
امرحية  واإضاءة  امرحية،  للفنون  العاي  بامعهد  التمثيل  أستاذ  حسن 
امرح،  للفنون  العاي  بامعهد  الديكور  أستاذ   ، السيد  صبحي  للدكتور 
بكلية  امرح  بقسم  الديكور  أستاذ  سعد  محمد  للدكتور  والسينوغرافيا 
اآداب جامعة حلوان، ومرح ما بعد الدرامي لأستاذ يار عام، وذلك 
ي الفرة من 24 إى 30 يوليو بامعهد العاي للفنون امرحية ، استهدفت 
امرحي  اإخراج  ي  ميزوا  ممن  امتدربن  من  مجموعة  اأربعة  الورش 
تابعة إدارة  الثقافة وبخاصة ما قدموه من أعال  العامة لقصور  بالهيئة 

الطفل ، ونوادي امرح و4 طالبات من كلية آداب مرح حلوان
.. التقينا مجموعة متنوعة من متدري هذه الورش للتعرف عى طبيعة 
.يقول  امتدرب  حققها  التي  الفائدة  ومدى  التنظيم  مستوى  و  الورش 
الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  الطفل  بإدارة  أعمل مخرجا   : نوير  محمد 
من  عددا  قدمت  و   ، امرحية  البدرشن  لفرقة  الفني  امكتب  ورئيس   ،
التجارب بالثقافة الجاهرية كمخرج منفذ وممثل ، وى تجربتن مرح 
جحا   ( ها  الطفل  مرح  إخراجى  من  تجربتن  و   ، والرياضة  الشباب 
الجوائز ي  ( وحصد عنها بعض  امعروف  ) سندباد صانع   ،  ) ثري دي 
مهرجانات الهيئة.، مضيفا أن أغلب من تم اختيارهم من متدربن تابعن 
من  امتميزين  تعرف  وهي   ، الدين  جال  ميس  وتديرها  الطفل  إدارة 

خال متابعتها لنشاط اإدارة .
أن  عى  واارتجال  اإضاءة  ورشتي  ي  كمتدرب  شارك  أنه  نوير  ويؤكد 
محتوى الورشتن مفيد بشكل كبر ، اسيا وأن أغلب امتدربن لهم خرة 
عملية مع الحقل امرحي مواقعهم لسنوات طويلة ، وما ينقصهم هو 

ويحلمون  بالورش  يشيدون  المتدربون  
القادمة السنوات  في  بتطويرها 

القومي: المهرجان  ورش  حصاد  من 
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الطفل تابعن إدارة  اختيارهم من متدربن  تم  أغلب من  نوير: 
أرض   ( بعنوان  الغردقة  ثقافة  قر  عى  قدمتها  مرحية  تجربة  عى 
نوادي  ي  اإقليمي  امهرجان  ي  ااول  امركز  عى  وحصلت   ،  ) اأحام 
مرح الطفل ، وتضيف : انها حصلت عى ورشتي اإضاءة والسينوغرافيا 
صبحي  د.  محارات  اسيا   ، امحتوى  من  كبرة  فائدة  حققت  وأنها   ،
للفنون  العاي  امعهد  مرح  عى  عملية  محارة  تخللتها  التي  السيد 
مرحي  لعمل  اضاءة  خطة  عمل  كيفية  عى  منها  تعرفت   ، امرحية 
وانواع كشافات ااضاءة وكيفية ضبطها ، وعن ورشة السينوغرافيا تضيف 
يتمكن  أن  السينوغرافيا  ورشة  ي   ، ىسعد  محمد  د.  من  طلبت  انها   :
 ، بالورشة  الخامات  توافر  عدم  ورغم   ، بأيديهم  العمل  من  امتدربون 
امتدربون  ليتمكن  الورق  عجينة  بخامة  استعان  سعد  محمد  د.  أن  إا 
بتصينع  تقوم  أنها  وتوضح   ،  ) اماسكات  تصنيع  طريقة   ( تعلم  من 
العروض  ي   ، بالفابر  امحشو  جوخ  القاش  خامة  باستخدام  اماسكات 
التي تقدمها لنوادي مرح الطفل ي ظل ضعف ميزانيات اانتاج ، افتة 
، وعمي  أنها تحتاج لوقت أطول  الكبرة إا  الورش رغم فائدتها  إى أن 
 ، يكتمل  أن  ويحتاج  طريق  منتصف  بأنها  الورش  تصف  لذا   ، أطول 
بوجه  اأحمر  البحر  ومحافظة   ، خاص  بوجه  الغردقة  مدينة  أن  وتؤكد 
عام ، تحتاج لهذا النوع من الورش بشكل كبر ، فهي ليس بها مصممي 
مابس وعرائس وماسكات الخ ولكن تظل جميع امحاوات هناك حتى 
اآن اجتهادية .واقرحت للسنوات القادمة أن تكون مواعيد الورش عى 
التواي ، حتى يتمكن جميع امتدربن من ااستفادة بجميع الورش ، وأن 

تستمر الورش طوال فرة امهرجان .

امرح  بقسم  والدراما  النقد  شعبة   ، النبي  عبد  محمد  سلمى  وتقول 
لجنة  ي  كمتطوعة  البداية  ي  للمشاركة  تقدمت  إنها   ، حلوان  جامعة 
تقدمت  امهرجان  بورش  علمت  وعندمات   ، بامهرجان  الخاصة  التنظيم 
ان  تطمح  انها   : وتضيف   ، بالفعل  قبولها  وتم   ، كمتدربة  للمشاركة 
استفادة  ترى  لذا   ، امرح  نوادي  ي  العام  هذا  ااخراج  تجربة  تخوض 
يواجهها  ، وم  التنظيم كان جيدا  أن  ، وتضيف  ااضاءة  كبرة من ورشة 
أية مشكلة ، فالورشة تقام داخل امعهد العاي للفنون امرحية ، افتة 
إى أن جميع امتدربن يركون بطاقاتهم الشخصية لفرد اامن عى باب 

امعهد ي كل يوم .
 ، التطبيقية  الفنون  بكلية  طالبة   ، مصطفى  الزهراء  فاطمة  تقول  بينا 
إنها تقدمت للورشة ، وحرت يومن ي ورشة اإضاءة لكنها م تكملها 
أنها م تجد أنها مفيدة لها ي تخصصها الدراي والعمي ، فهي مفيدة 

أكر للممثلن وامخرجن وغرهم .
الوقت ضيق  رغم  مفيدة  الورش   

ويقول محمد عزت ، مخرج معتمد بالثقافة الجاهرية ، وإدارة الطفل 
الدقهلية  محافظة  ي  طفل  كريحة  جديدة  تجربة  تقديم  ينوي  أنه 
 ، الدرامي  بعد  ما  ومرح   ، اارتجال  ورشتي  من  كثرا  استفاد  وقد   ،
مضيفا بصفة عامة تساهم هذه الورش امتخصصة ي صقل اموهبة لدى 
مخرجي الثقافة الجاهرية لتقديم عروض منضبطة ، مشرا إى أنه رغم 
فكا   ، كبرة  الفائدة  أن  إا   ، أيام   6 مدار  عى  للورشتن  الوقت  ضيق 
الورشتن اتسمتا براء امحتوى ، وأكد عى أهمية استمرارية هذه الورش 

وتطويرها .
عى  بناء  اختياري  تم  أسيوط:  مرح  نوادي   ، حامد  الله  عبد  ويقول 
من   ) السعادة   ( بعنوان  أسيوط  ثقافة  بقر  للطفل  قدمتها  تجربة 
وأنه   ، وااضاءة  اارتجال  ورشتي  اجتاز  أنه  مضيفا   ، وإخراج  تأليفي 
ورشة  ي  ااطفال  تدريب  بكيفة  يتعلق  ما  خاصة   ، كثرا  منها  استفاد 
، وأما ااضاءة امرحية فهي تضيف لخراته ومهاراته كمخرج  اارتجال 
رغم  ثرية  امرحية  ااضاءة  ي  السيد  صبحي  الدكتور  ورشة  ان  مؤكدا 

بساطتها .
الورشة لفكرة  النمطية  الصورة  تكسر 

والنقد  الدراما  بقسم  امعيد   ، عام  يار  باأستاذ  التقينا  امدربن  ومن 
بامعهد العاي للفنون امرحية ، والذي قام بالتدريب ي ورشة ) مرح 

ما بعد الدرامي (
أن  ابد  ولكن   ، فائدة  تحقق  بالطبع  ذاتها  حد  ي  الورش   : عام  يقول 
الورش  لذا اجتمعنا كمدربن ي   ، الهدف واضحا ي ذهن صّناعها  يكون 
 ، والسينوغرافيا   ، اارتجال   ( القومي  امهرجان  فاعليات  ضمن  امقامة 
ومرح ما بعد الدرامي ( تبادلنا اأفكار حول خطة العمل داخل الورش 
، فالورشة هي مجموعة  الحرية للمدرب أن يقدم اجتهاده  ، مع اعطاء 

تحاول تبادل امعرفة للوصول لنقطة محددة .
بعد  ما  مرح  هو  الورشة  موضوع   : يضيف  الورشة  موضوع  وعن 
يذكر  ا  يكاد  امجال  هذا  ي  إسهامها  وأن مر حجم  خاصة   ، الدرامي 
 ، الصدد  هذا  ي  مت  مر  ي  ورش  عن  أعلم  وا   ، سها  ليس  فهو   ،
بينا امغاربة ) دولة امغرب ( لهم اضافة جيدة ي هذا امجال . ويضيف 
تكسر  الروري  فمن   ، حقيقية  تكون  أن  ونريد  ورشة  بصدد  كنا  اذا   :
تاريخية  السهل صياغة معلومات  ، فمن  الورشة  لفكرة  النمطية  الصورة 
أرى  لكني   ، وكفى  العروض  من  وماذج   ، وصّناعه  امرح  نشأة  حول 
أن تسأل محرك  ، وما أسهل  الطريق  قارعة  اأفكار وامعلومات عى  أن 
البحث جوجل ، فالتحدي ليس ي كم امعلومات امصمته ، بقدر صياغة 
تفكر  وطريقة  منهجية  بناء  تستطيع  كيف  معنى   ، تفاعلية  معلومات 
 . الجالية  وأسسه   ، منطلقاته   ، امنهج  عى  بالتعرف  للمتدرب  تسمح 
موضحا: ي كل يوم أطرح عى “ ركاء الورشة “ ، وهو امسمى اأصوب 
من وجهة نظري ، ما هو اموضوع الذي سنعمل عليه ، وي اليوم اأول 
لظهور  الزمني  السباق  البحث  وكشف   ، الشعر  فن  ارسطو  كتاب  اخرنا 
أو عر  بنيات مشهدية عر نصوص مرحية  تفاعله مع  ، ومدى  ارسطو 
عروض كشفت عا مكن أن اسميها بالحقائق الغائبة. فأرسطو م يقابل 
حتى   ، يوربيديس  وا   ، سوفوكليس  وا   ، اسخليوس  وا   ، هومروس 
اريستوفانيس مات قبل مياد ارسطو بعامن ، وبالتاي تأكدنا أن أرسطو 

قد اطلع عى النصوص لكنه م ير عرض مرحي واحد منها .
ويضيف : اذن لو كان هناك قدما أدوات لحفظ العروض ، بالطبع كان 
 ، بدون ورشة  ( وهذا ا مكن عمله  ارسطو  تفكيك   ( امشهد سيختلف 
النص  أدبية  النقاش حول  دار   : التاي  اليوم  ليوم واحد. وي  مثال  وهذا 
امرحي ، وي اليوم الثالث : درامية النص امرحي ونقله إى الفرجوية 
معها  اختلف  لتيارات  والفكرية  الفلسفية  اامتدادات   : الرابع  واليوم   ،
ومساحات  مشركة  قواسم  اكتشاف  ومحاولة   ، الدرامي  بعد  ما  مرح 

سمحت ببزوغ هذا امرح من بعدها ، فهذا ما أسميه ) ورشة ( . 

عاد علواي

، ريف صاح  للطفل،  العامة  اإدارة  عام  مدير  الدين  اميس جال   ،
لتنفيذ  كبر  جهد  من  بذلوه  ما   ، النوادى  مدير   ، حمزه  عمر   ، الدين 
اأساتذة  من  كل  نشكر  كا   ، جدا  صعبة  ظروف  ظل  ى  الورشة  هذه 
الدكتور  التمثيل واإخراج بامعهد،  الدكتورة نبيلة حسن اأستاذة بقسم 
الدكتور  الدراما،  أستاذ  الدكتور يار عام  الديكور،  استاذ  السيد  صبحى 
ما   - والتمثيل  اارتجال   ( مجاات  ى  السينوغرافيا،  استاذ  سعد  محمد 
كثرا  سعدنا   ) امرحية  -السنوغرافيا  امرحية  اإضاءة   - الدرامى  بعد 
ونتمنى من الله سبحانه وتعاى أن تستمر هذه الورش الفنية امتخصصة 
ى نفس التوقيت من كل عام ، وفق الجميع ما فيه خر مرنا الحبيبة، 
وعليه نتمنى ان تفيد هذه التوصيات ى اأعوام القادمة ان امكن آملن 

أن ا نثقل عليكم بها .
التوصيات:

دون  امجاات  جميع  عى  توزيعها  مع  الورشة  ساعات  عدد  زيادة   -
تضارب ما يعطى للدارسن حضور جميع التخصصات.

- إضافة مجاات جديدة ) دراما حركية / كروجراف ، ماكياج (
 ( شكل  ي  موثقة  الدارسن  عى  توزع  مجال  لكل  علمية  مادة  وجود   -

) cd ورقية أو
مختلف  الدارسن  جميع  فيه  يشارك  جاعى  فني  منتج  تقديم   -

التخصصات تحت إراف أحد اأساتذة.
اجتهادية محاوات   

وتقول رشا عادل ، الغردقة ، أنها تم ترشيحها من ِقبل إدارة الطفل بناء 
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بن إلغاء العبودية وما يرتبط بها اقتصادًيا.
العاي  بامعهد  النقد  قسم  رئيس  سليم،  مصطفى  د.  وقال 
اأقى عى  الرق  مادة مرح  ي  تتلمذت  امرحية:  للفنون 
يوسف،  مصطفى  والدكتور  فهمي،  فوزي  الدكتور  اأستاذ  يد 
دراسة  ي  أتعمق  بدأت  قالوا  ومثلا  صفوت،  منى  والدكتورة 
امادة،  عن  يتنازلوا  بدأوا  أنهم  لدرجة  اأقى  الرق  مرح 
وإعطاءها ي سواء بجامعة عن شمس، أو امعهد العاي للفنون 
م  هذا  ولكن  أساتذي،  تجاوزت  بأي  البعض  وقناعة  امرحية، 
يحدث إما اأجيال تختلف، فأساتذي كانوا يدرسون امادة الخام 
مصورة  ووثائق  أفام  أصل  جعلني  باميديا  اهتامي  ولكن 
جربتها  عندما  امسألة  فتلك  عليها،  العزف  وكيفية  وتريحها، 
تجربته  الصورة  ويرى  الكام  يسمع  بدأ  الطالب  عى  مرة  أول 
فهمه  مكن  ا  اأوسط  الرق  مرح  كثرًا.وتابع:  اختلفت 
تشاهد  عندما  بالعكس  إطاًقا،  امرجمة  النصوص  خال  من 
الصورة ستفهم أن هذا امرح م يكن من الغريب أن  تسبب 
الثاثينات  ي  أوروبا  ُكتاب  لكبار  وحضارية  فنية  صدمة  ي 
والثقافة  العظمة  قمة  تعتر  التي  بكن(  )أوبرا  تقديم  عند 
د.  وأشار  القديسن.  حكايات  قصتها  ي  وتشبه  الصينين،  لدى 
أوبرا  ي  السابعة  سن  ي  يؤخذ  الطفل  أن  إى  سليم  مصطفى 
ة  الذكورية  بصورته  التضحية  يتم  وأحياًنا  تدريبه،  ويبدأ  بكن، 
شخصية  خاله  من  يجسد  الذي  البطولة  دور  تقديم  أجل  من 
امرأة، والغريب أنه ي معظم روايات امرح الصيني أن البطل 
أشهر  وأن  الرجل،  وليس  اأحداث  وتغر  تصنع  التي  امرأة  هو 
بريخت  ي  الصدمة  هذه  فعل  الذي  الصن  تاريخ  ي  ممثل 
يجب  كا  بكن(،  )أوبرا  عرض  لدى  وأوروبا  أمريكا  وُكتاب 
الحفاظ عى صوته الناعم الذي ا يتغر مع الزمن، فيتم بالفعل 
عمل أشياء قاسية جًدا ي تركيبته كبني آدم، لذلك يتم رفعه ي 

منزلة القديسن أنه يضحى بكل شئ من أجل إمتاع امتفرج.
وأضاف د. مصطفى سليم أنه يتم تدريب الطفل أو البطل عى 

امهرجان ي بداياته .
نوه  د. محمد أمن عبد الصمد، إن عرض “رغبة” إنتاج صيني، 
اأقيليمة  فكرة  تجاوز  الذي  أونيل،  يوجن  اأمريي  للكاتب 
وامحلية بسبب اأفكار العامة والشاملة التي تطرح ي كتاباته، 
لرى أن النصوص التي تقدم ي ثقافته مكنها أن تعر عن قضايا 
ثقافات أخرى ، فالكاتب اأمريي عاش منذ 1888 وحتى 1953 
ليعايش الحرب العامية اأوى والثانية، وأيًضا الراع الداخي ما 

اأسبوع  الهناجر  مركز  سينما  استضافت 
التجريي(،  )ذاكرة  برنامج  ضمن  الماضى  قبل 
اليوبيل  بمناسبة  مسرحين  وعرضن  ندوتن 
مهرجان  بداية  على  سنة   25 لمرور  الفضي 
وهما  التجريي،  للمسرح  الدولي  القاهرة 
لحظة   “ و  صيي،  إنتاج   “ رغبة   “ مسرحية 
محمد  الدكتور  بحضور  فرنسى  انتاج   “ قصرة 
برنامج  على  المشرف  الصمد،  عبد  أمن 
مصطفى  الدكتور  من  وكا  التجريي(،  )ذاكرة 
العالي  بالمعهد  النقد  قسم  رئيس  سليم، 
الصيى  المسرح  عن  متحدثا  المسرحية،  للفنون 
المسرح  عن  متحدثا  الخطيب  سمر  محمد  ود. 
وبحضور  المصرى  بالمسرح  وارتباطه  الفرنسى 
المسرحين. من  عدد 

ياسمن عباس

ثاي  ، ي  الرنامج  الصمد، امرف عى  نوه د. محمد أمن عبد 
ندواته عن تقديم 5 عروض قبل بداية مهرجان القاهرة الدوي 
للمرح امعار والتجريبي، مشرًا إى أن هناك تفكر أن متد 
وجود  عى   مؤكدا   ، أسبوع  كل  بعرض  العام  طوال  الرنامج 
يعاي  منها  البعض  كان  وإن  التجريبي،  إدارة  ي  التسجيات 
رورة  توجد  أنه  الصمد  عبد  وقال   ، معالجة  إى   ويحتاج 
فعاليات  تعار  م  التي  لأجيال  العروض  هذه  مثل  إتاحة 

الفرنسى قصرة«  و»لحظة  الصيي  »رغبة« 
التجريي المهرجان  ذاكرة  يستعيدان 
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وخاصة امرح.
أوائل  ي  امرح  عن  امرين  كتابات  أغلب  أن  كا  وتابع: 
ومن  الفرني،  امرح  من  مأخوذة  كانت  العرين  القرن 
ثاث ُكتاب فرنسين باأخص ها جورج فيدو، مارسيل فينول، 
وافييش، أن كتاباتهم كان من اممكن مصرها، فأخذها نجيب 

الريحاي، و يوسف وهبي، بديع خري، وغرهم ي تلك الفرة.
كا عر د. سمر الخطيب عن سعادته بوجوده ي ملتقى ذاكرة 
أشبه  إليه  بالنسبة  التجريبي  جيل  من  أنا  قائًا:  التجريبي، 
استثنائية  دورة  يشهد  العام  هذا  أضاف:  الحلم،  هو  و  بالعيد، 
يجعلنا  وهذا  امهرجان،  بداية  عى  سنة   25 مرور  مناسبة 
التجريبي  عروض  نشاهد  كنا  فعندما  امهرجان،  ذاكرة  نفحص 
بدأ  امهرجان  أن  إى  مشرا  بنا،  الخاصة  الذائقة  تصدم  كانت 
الفنون  الثقافة ثم تبنته أكادمية  عام 1988 تحت رعاية وزارة 
وأكملت امسرة بعد ذلك، قال : طوال الوقت كان لدينا مشكلة 
ي حياتنا بن الذات واآخر، قدمنا نقلة ي امرح امري بعد 
أنفسنا  نثبت  أن  يجب  فكان  امستعمر،  جاء  بعد   1952 ثورة 
بالثقافة  ااهتام  هو  اأول  نزاعن:  لدينا  أصبح  وقد  وقتها، 
الغربية واستقدام أشكال أجنبية مثل بريخت والعبث وغرها، 
توفيق  كتابات  الشعبية كا ي  لأشكال  العودة   فهو  الثاي  أما 

الحكيم، يوسف إدريس، عى الراعي، وغرهم ي تلك الفرة.
الثقاي وهو أن  السياق  الخمسينات، حدث شئ ي  وتابع: بعد 
واستبداله  رويًدا،  رويًدا  امرح  عن  يديها  ترفع  بدأت  الدولة 
امرح،  قيمة  تقل  بدأت  بالتاي  اإعام،  ووسائل  بالتليفزيون 

وأصبحنا ي أزمة أوصلتنا إى نشأة امهرجان التجريبي، 
مفصلية  لحظة  كانت  مر  ي  امهرجان  تأسس  عندما  مضيًفا: 
الرقية،  والكتلة  بارلن،  لنا وهي سقوط حائط  بالنسبة  عامية 
فأصبح  القومي،  امروع  انهيار  أعقبها  الباردة،  الحرب  وانتهاء 
الهدف من امهرجان هو البحث عن الناقص، ثم جاءت أكادمية 
التقنيات  نشاهد  وبدأنا  أهمية،  ذات  امهرجان  ليصبح  الفنون 
لنا صدمة أن جميع نصوصنا لغوية، لكن عندما  التي أحدثت 
والبرية  الجسدية  الثقافة  عى  تعتمد  التي  العروض  شاهدنا 
امهرجان  تتهم  التي  اآراء  بعض  وهناك  استجابتنا،  اختلفت 

التجريبي بأنه غزو من الغرب تجاهنا.
نوعية  نقلة  قدم  امهرجان  أن هذا  أعرف  بدأت  الخطيب:  تابع 
النص إى ظاهرة العرض، وهي  النسق امرحي، من ظاهرة  ي 
التجريبي أن رسالة  منطقة مختلفة ماًما، فأنا أدين للمهرجان 
الدكتوراه الخاصة ى كانت عن العرض امرحي والخرات التي 
ببعض  ذاكري  ي  أحتفظ  ومازلت  التجريبي،  امرح  ي  رأيتها 
)امتحف  عرض  منها  حياي،  ي  أبدا  أنساها  لن  التي  العروض 
العروض  تلك  فنزويا(،  عطيل  ذلك،  فعلت  أجلك  من  اماي، 
التي أحدثت نقلة ي وعي أجيال، فكان ظهور امرح امستقل، 
عوي،  وليد  د.  يد  عى  الحديث  امعار  الرقص  فرقة  وتأسيس 

وهي إحدى مؤثرات امرح التجريبي.
للتكنولوجيا  توظيف  بها  التي  العروض  شاهدنا  وأوضح: 
التكنولوجيا  عاقة  أن   من  تأكدنا  و  ميديا،  للالتي  واستخدام 
التقنيات  توظيف  وشاهدنا  وطيدة،  عاقة  هي  بامرح 
امقاطع  توظيف  امرح من خال  ، ي  الحديثة   والتكنولوجيا 

السينائية ي بعض العروض امرحية.
أما عن عرض )لحظة قصرة(، فقال د. سمر الخطيب إنه ينتمي 
اأهمية،  منتهى  وي  معقد  نوع  وهو  اإنرميديا،  منطقة  إى 
أنه غر تصوراتنا عن اأداء امرحي، والسينوغرافيا، والتمثيل، 
واإخراج امرحي، فعندما تنظر إى العرض سرى تفاعات بن 
مفاهيم  تفكيك  بالتاي حدث  افراضية،  وبيئات  واقعية،  بيئات 
يتحدث  العرض  أن  إى  مشرًا  التمثيل،  ومفهوم  السينوغرافيا، 
عن مثالة )نحاتة( ي الورشة الخاصة بها مجموعة من الرغبات، 
من خالها يظهر مجموعة من اأشياء والصور لتوظيف امالتي 
أنه  الدقة  منتهى  ي  العرض  هذا  ي  التمثيل  أن  مؤكًدا  ميديا، 
تضع  أن  عليك  لكن  والواقعي،  السيناي  التمثيل  من  مأخوذ 
ي الحسبان أن هناك جمهور، باإضافة إى ااستفادة من البث 

الحي الذي يعتمد عى الكامرا.
واختتم د. سمر الخطيب، حديثه قائًا: إن الهدف من مهرجان 
عن  البحث  هو  والتجريبي  امعار  للمرح  الدوي  القاهرة 

ريادة مر.

اأقى  الرق  مسارح  أكر  هو  الصيني  امرح  أن  إى  مشرًا 
امرح  أن  العامية،  امسارح  مع  التحاور  عى  ة  قدر 
امرح  لكن  أنفسهم،  عى  منغلقن  كانوا  والياباي  الهندي 
يتحاور  أن  استطاع  اأوبرا  بفن  وارتباطه  نشأته  بسبب  الصيني 

مع امرح اأوروي بسهولة.
القاهرة  وى السياق نفسه عقدت ضمن برنامج ذاكرة مهرجان 
ندوة عن  الهناجر،  والتجريبى، بسينا  امعار  للمرح  الدوى 
الدكتور  فيها  ( تحدث  )لحظة قصرة  الفرني  العرض امرحى 
محمد سمر الخطيب، وأدارها الدكتور محمد أمن عبد الصمد 

امرف عى الرنامج.
قال د. محمد أمن عبد الصمد، إن عرض “لحظة قصرة” إنتاج 
الفرنسية إى مر  فرني،  مشرًا إى أنه عندما جاءت الحملة 
، ولكن هذا ا منع أن هناك بعض  الخاص  كان معها مرحها 
امرين الذين كانوا يحرون مشاهدة تلك العروض، ثم كانت 
هناك البعثات التي أرسلها )محمد عي باشا( أثناء توليه حكم 
الثقاي  امنتج  لرؤية  فرنسا  إى  يسافر  أغلبها  كان  والتي  مر، 

قدمه،  جلد  موت  أن  إى  املتهب  والحطب  الساخنة،  الرمال 
وهذه  ثابت،  قدمه  عى  وينزل  الهواء  ي  يلف  أن  ليستطيع 
امعاناة التي مر بها ممثل أوبرا بكن إى أن يصل لدور البطولة 
تجعله مبهر لدرجة غر عادية، وا ننى أن اأكروبات الصينية 
امنبع  الرق هي  اموسيقى ي  الصن، وأن  أحد مصادر مرح 
الرئيي للمرح ، وا ننى أن الديانات نفسها بها فصل كامل 
مقدس،  امرحي شئ  والفن  الدراما  وكأن  امرحي  اأدب  عن 

وليس مجرد عمل للتسلية.
وصلت  بكن  أوبرا  إن  قائًا:  حديثه  سليم  مصطفى  د.  واختتم 
إا  عليها  العام  يتعرف  م  ولكن  عام،   300 منذ  امستوى  لهذا 
اماي بسبب رحلة )ماي اي فانج(، والتي  القرن  ي ثاثينات 
ونظريته  املحمي  للمرح  بريخت  يتحول  أن  أثرها  من  كان 
بكن  أوبرا  أن  إى  باإضافة  أوروبا،  القسوة ي  ي ظهور مرح 
التي  والوترية  اإيقاعية  اآات  ولديهم  اموسيقى  عى  تعتمد 
أدخلوا  العرين  القرن  نهاية  ي  وحديًثا  البطولة،  دور  لها  كان 
امتلقى،  باستحسان  امسألة  تلك  وقوبلت  الغري  اأوركسرا 
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امكتب إى الصحراء إى مجلس امدينة، مشرا أن هناك إشاعة تقول 
العرض  خال  ومن  منه  التخلص  يجب  للقطط  ما  مرض  هناك  أن 
قيم  تحمل  أخرى  شخصية  وبن  انتهازى  بن شخص  لنا راع  يظهر 
يتعلق  وفيا  وليد،  مرنا  العرض  بطلة  ى  تتمثل  التى  والخر  الحق 
نهايات  إى  وصوًا  التطويل  هذا  واستمر  القطط،  اضطهاد  معلومة 
الخر  بن  الراع  وهى  الرئيسية  امرحية  فكرة  لنا  لتتضح  الفصل 
الثاي،  الفصل  ي  متكررة  أجزاء  بوجود  وانتهى  اآخر  وتقبل  والر 
ااستغناء  يجب  عنه  ااستغناء  مكن  ما  تقول  امرح  ي  والقاعدة 
لوجود  نظراً  التكرار  تتطلب  خصوصية  له  هنا  امتلقي  ولكن  عنه، 
الطفل  تجعل  أن  اممكن  من  التي  امختلفة  اأسباب  من  العديد 
ليعوضه  لصالحه  هنا  التكرار  فيأي  ما،  لوقت  العرض  عن  يتغيب 
يخرج  أن  الجائز  من  أنه  القول  نستطيع  هنا  ومن  فقده،  ما  عن 
البناء  فكرة  عليه  ى  امتعارف  النقد  مفهوم  الطفل عن  نقد مرح 

الدرامي التقليدي وعاقة العنار بعضها ببعض.
تطرح  نظر  وجهة  إما  ملزمة  قوانن  ليس  النقد   : الهجرى  وتابع 
يختلف  فالنقد  الهدم،  وليس  تنموي  منه  والهدف  للجدل،  قابلة 

العلمي وهم اأطفال ،  امتلقى امستهدف من العرض، وخرجنا منها 
أن الرسالة قد وصلته، رسالة السام وامحبة. 

صفوت  امخرج  رأسهم  وعى  العرض  لفناي  بالشكر  الهجري  توجه 
مع  التعامل  فكرة  أن  إى  مشرا  زينهم  صفوت  وامؤلف  صبحى 
الحيوان من أهم معام خيال الطفل ي العام ، عى سبيل امثال تراث 

“ديزى” وأبطاله من الحيوانات والكائنات البرية .
واستغاله  اإنسان  انتهازية  عن  فصلن  من  عرضا  شاهدنا  أضاف: 
أنها  مدرك  غر  اأخرى  الكائنات  من  التخلص  ي  رغبته  و  للبيئة 
اإلهية  بالحكمة  باإضافة لعدم معرفته  البيئي،  التوازن  تحافظ عى 
ي خلق تلك الكائنات وتسخرها لإنسان، مشرا إى أن هذه الحكمة 
عندما  اأرض،  كوكب  عى  امخلوقات  لجميع  السام  إى  تدعو  التي 

يكرها اإنسان أو يتجاوزها يبدأ اموقف الدرامي. 
وأكد الهجرى أن بطل العرض  خرج عى الحكمة اإلهية التي تعمل 
الرحمة  فكرة  عى  كذلك  العرض  احتوى  كا   ، الطبيعة  توازن  عى 
الفيديو  تكنيك  امخرج  فيه  استخدم  وامحبة.  والسام  والتسامح 
من  به  الديكورات  تغير  يتم  الذى  التقليدى  والديكور  السينا  أو 

برئاسة  الشعبية   والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي  امركز  أقام 
امخرج محمد الخوى  اأسبوع  اماي، عقب تقديم عرض “القطط” 
مرح مروبول ندوة حول العرض، ناقش فيها الناقد جال الهجري 
بحضور  داود،   عى  الباحث  وأدارها  زيدان،  أحمد  والناقد  والشاعر 

أبطال ومخرج العرض ومجموعة من امرحين و النقاد. 
 ، وليد، سيد جر، محمود حسن، جال عثان  بطولة مرنا  القطط” 
الرنوي  صاح  ألحان  فوكيه،  فادي  مابس  و  ديكور  إبراهيم،  وائل 
إستعرضات  العزيز،  عبد  أحمد  و  الرنوي  محمد  موسيقي  توزيع   ،
مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف و أغاي صفوت 

زينهم و إخراج صفوت صبحى. 
استهل الندوة الناقد جال الهجري موضحا أن امرح القومي يقدم 
عروضه للطفل واأرة وليس للطفل فقط ، و دعى الهجري اأطفال 
وأرهم إى الحديث عن العرض، مشرا إى أن أهم تعليق مؤثر من 
الجمهور ستكون جائزته الحضور مرة أخرى مشاهدة العرض مجانا.    

إيذاء  عدم  هو  العرض  من  تعملته  ما  أكر  أن  هدى  الطفلة  قالت 
، أضافت: جذبتني  الله  الحيوانات أنها مخلوقات خلقها  أو  القطط 

شخصية “ماو” القط الكبر و مابس بطلة العرض “ميزنا وليد”
فأنا  القطط  العرض هم  ما جذبني ى  أكر  الطفل محمد:  قال  بينا 

أحبهم كثرا. 
ولجميع  ي  الخر  حب  العرض  من  تعلمت  آدم:  الطفل  قال  و 

الكائنات، والحفاظ عليها. 
البحث  ي  عشوائية  تسمى  عينه  هذه  الهجري:  جال  الناقد  علق 

بول بمرو  »القطط«  ندوة  في 

وقبول  التعدد  العرض:  مخرج 
العرض في  رسالتنا  اآخر 

العرض انطلقت منها دراما  نقطة  الخلق  الحكمة من  الخروج على  الهجرسى:  جال 

اآخر  احتواء  إلى  العرض يدعو  زيدان:  أحمد 
المجتمع أحد عناصر  ويرفض عزل 
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ى  وصلت  العرض  رسالة  أن  زيدان  وذكر   ذكيا.  كان  اأطفال  تحبه 
مساحة زمنية كبرة ي البداية. 

فعى  ااستعراضات  يخص  ففيا  الفكرة؟  تقديم  تم  كيف  وتساءل: 
الرغم من أنها ليست كثرة فإنها قامت بعمل دفقات داخل العرض،  
وأرى أن هناك حرص من امخرج عى تقديم رسالة امؤلف ى حالة 
من التكرار واإعادة وذلك لغرس امعلومة داخل عقول اأطفال سواء 
بالغناء أو عن طريق وضعية ممثل أو أسلوب إضاءة معن، وهو ما 
الديكور  مهندس  أن   إى  مشرا  تقدمه،  ي  كبر  بشكل  الفريق  نجح 
فادى فوكيه استخدم ثاثة مناظر بالرغم من أن مرح الطفل يحتاج 
مضيفا:  اميزانية،  لضعف  اأمر  وأرجع  امشاهد،   ى  التغير  إى  داما 
التمثيل  وقد شاهدنا عى مستوى  امعلومة،   يهمني هو وصول  وما 
مجموعة متميزة مثل الفنانة مرنا وليد والفنان جال عثان والفنان 
سيد جر، وهناك مشاهد كوميدية قدمها اممثلن مثل مشهد امسئول 
ى بداية ااجتاع، و القط ماو الذي يقوم بخطف امسئول ومشاهد 

تجمع كل فنانن العرض لي يؤكدوا عى معلومات معينة للطفل.
النوع  وأن هذا  للشخصيات،   يجد خلفيات  م  أنه  إى  زيدان  وأشار 
من الدراما ا يحتاج الغوص كثرا ي الشخصية ومعرفة خلفيتها، أن 
إبراز  العرض  فناي  استطاع   وقد  كرتوي،   بشكل  تقدم  الشخصيات 

أنفسهم وتقديم متعة كبرة . 
الفانتازيا ي امشهد  العرض صفوت صبحى تحدث عن فكرة  مخرج 
إنها مت الشخص اعرض عى حكمة   ، الخطف  الثاي مشرا لعملية 
القطط  حيث  بتعذيبه،  القطط  تقم  وم  هو  كا  خطفة  وتم  الله 
حيوانات أليفه، مؤكدا أنه يقدم فكرة هامة وملحة وهى فكرة تقبل 
الفنانة مرنا داما تسعى لتصحيح  لعبتها  التي  الشخصية  اآخر، وأن 

مفهوم الشخص اأنتهازى وأفكاره تجاه الغر “ القطط” .
تقديم  من  بكثر  أصعب  لأطفال  أعال  تقديم  أن  امخرج  وأوضح 
أعال للكبار خاصة للمثل، أن مجهود وطاقة اممثل تكون مضاعفة، 
الثاث  أن  موضحا  فوكيه  فادى  الديكور  مهندس  الشكر  وجه  ثم 
للطفل  القومي  امرح  وأن  اممتنع،  السهل  مثابة  كانت  مشاهد 
متمثا ى الفنان حسن يوسف قدموا كل ما ى استطاعتهم من جهد 
املحن  الفنان  العرض  عنار  بشكر  وختم  الصعوبات  كل  وذللوا 

صاح الرنوى وفنان ااستعراضات  مصطفى حجاج. 
و أعربت  الفنانة ميزنا وليد  عن سعادتها البالغة بالحضور امتفاعل 
فريق  أن  و  جديدة  التجربة  أن  موضحة  العرض  أجواء  وامتفهم 
العمل يود أن يقدم أفضل ما لديه ولكن العقبة ى ضيق اإمكانيات 

والتي بذلت إدارة امرح جهدا كبر ي تذليلها. 
وأضافت: هناك رورة مشاهدة تلك الندوات من السادة امسئولن 
الفنان حسن  أن  العرض، مشرة إى  للتعرف عى مشاكل وصعوبات 
ى  ولكنه  للعرض  اإمكانيات  يوفر  أن  طاقته  بكل  حاول  يوسف 
ى  هام  دورا  للنقاد  أن  إى  مشرة  محددة،  ميزانية  محكوم  النهاية 
من  نسخة  بيع  لرورة  أشارت  كا  العرض،  لتدعيم  امسئولن  دفع 
العرض للقنوات و تسجيل اأغنيات الخاصة به حتى يحفظ اأطفال 

أغانيه وترسخ رسالته ي أذهانهم .
من  العديد  حصد  امرح  أن  يوسف  حسن  الفنان  أوضح  بينا 
الذي  الكبر  الدور  موضحا  النجاحات،  من   الكثر  وحقق  الجوائز 
يقدم  أنه  أهم مرح  إنه  مؤكدا   ، تنمويا  دورا  يعد  والذى  يقدمه 
عروضه للنشء وهى مهمة ى غاية الصعوبة واأهمية لربية النشء 
ما  متابعة  نقدية  حركة  وجود  رورة  عى  موكدا  الباد.  مستقبل 
امرح  لعروض  اأعامى  الدعم  يتم  وأن  الطفل  مرح  يقدم 
القومي للطفل وأا يقتر اأمر عى نر اأخبار فقط ، ومشرا إى 
التقنية  الوسائل  بكل  ودعمه  امرح  بهذا  امسئولن  اهتام  رورة 

التى تتطلبها عروض الطفل،  موضحا أن اإبهار جزء هام بها .
امخرج إميل شوقي قال:  م أرى قطط بل رأيت ممثلن مثل القطط 
تدريبه   إقامة ورشة  يتطلب  كان  اممثلن  استعراض  أن  إى   وأشار   ،
عى حركات القطط، معقبا: ولكن فنانن العرض  قدموا عرض متميز. 
الهادفة  العروض  من  القطط”   “ أن  العزب  محسن  الناقد  وأضاف 
ي  فكرة  ويحمل   اآخر  وتقبل  حب  عن  جيده  كلات  تقول  التى 

غاية اأهمية يحتاجها الواقع الراهن .
وأكد الكاتب جال الفيشاوي أن الوطن ى أمس الحاجة إى العروض 
التى تخدم البلد كعرض القطط عى وجه التحديد، وذلك للتصدي ما 

تواجهه البلد من شائعات. 

رنا رأفت .. وشياء سعيد 

فكل ما يسعى إليه الناقد هو وجود اأفضل، وبالتأكيد سيكون هناك 
اأفضل والحقيقة أن مداخات اأطفال أوضحت أن رسالة العرض قد 

وصلت اى جمهوره امستهدف.  
استمتاعه  الشاعر صفوت زينهم مؤكدا  العرض  وأشاد زيدان مؤلف 
عى  وأثنى  قضية  لديهم  الذين  الشعراء  من  يعد  وأنه  بأشعاره، 
براعته ى طرح الفكرة: هل يستطيع أن يعيش امجتمع بحجب أحد 

عناره؟ حتى وان كانت عبارة عن إسقاطات بواسطة الحيوان . 
وقدم زيدان التحية مدير امرح الفنان حسن يوسف معترا العرض 
مغامرة منه حيث تبدو الفكرة تخص الكبار، مؤكدا أن براعة تقدمها 
إى  تشر  الفكرة  أضاف:   واأرة.  لأطفال  وصولها  سهولة  اى  أدى 
اإقصاء أو الحجب و امنع، واختيار القطة هذا الكائن األيف الذى 

للعملية  امكمل  العنر  ويكون  للعرض  فاأول يضيف  اانتقاد،  عن 
كل  وإنكار  وإبرازها  العيوب  عن  البحث  هو  واانتقاد  اإبداعية 

الجاليات وهو سلوك غر علمي 
اممثلن  أحد  استبدال  بعد  بالعرض  اختال  أي  بعدم حدوث  وأشاد 
بآخر لظروف حالة وفاة، وأشار الهجري اى أن الهدف ااساى هو 
ومتخصصن  أساتذة  يضعه  هدف  وهو  وااستفادة  الطفل  استمتاع 

اأطفال نصب أعينهم، فالطفل هو ملك عرض مرح الطفل .
أو  امقياس  العرض  جمهور  أن  إى  فأشار  زيدان  أحمد  الناقد  أما 
وتفاعل  واستحسان  متعة  من  شاهده  ما  العرض،  لنجاح  امؤر 
الرسالة  وصول  يؤكد  ما  امرح،  خشبة  عى  اممثلن  مع  اأطفال 
التطويل  وبرغم  التجربة،  نجاح  من  كبر  جزء  وهو  لهم،  والهدف 

اإبهار  الطفل يقوم على  حسن يوسف: مسرح 
وابد من دعم عروضه
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مناقشة  اأول  الجزء  في  بدأنا 
الفنية  التجهزات  حالة 
وهل  للمسارح  والمعمارية 
ذوي  استقبال  تستطيع 
وفي  الخاصة،  ااحتياجات 
عما  التعرف  نحاول  الجزء  هذا 
المسرحية  الهيئات  أعدته 
ذوي  بعام  لاحتفال  المختلفة 
وإحياء  الخاصة،  ااحتياجات 
والموافق  لهم  العالمي  اليوم 
وكذلك  ديسمر  من  الثالث 
في  المخرجون  يفكر  كيف 
اأمر.

أحمد محمد الريف

12 [ تحقيق

عر  بالعمل  كبر  تحدي  فكان  الثورة،  بعد  صعبة  سياسية  ظروف  وسط 
ساعات يوميا ي مرح الشباب، وقد واجهنا الروتن وقدم العرض إنتاجيا 
عى الجهود الذاتية والترع من قبل د أحمد عبد العزيز مهندس الديكور 
التعامل مع  كيفية  تجربة صعبة ي  فكانت  بامابس،  الفنانن  أهاي  وترع 
يتعامل  كيف  فمثا  البعض،  بعضهم  مع  تعاملهم  وكيفية  إعاقات مختلفة 
تجربة  وكانت  كذلك،  والعكس  امرح  خشبة  عى  اأصم  مع  الكفيف 

ناجحة.أضاف:
نعزلهم  ا  حتى  فقط  ااحتياجات  بذوي  مستقل  مرح  وجود  ضد  وأنا 
عن امجتمع، فيجب الدمج بينهم وبن اأصحاء مع إعطائهم فرص بطولة 
اأعال بجوار اأسوياء ي أصنع منهم فنانن، فتكون لهم البطولة وليسوا 
مجرد كالة عدد.تابع: لأسف ا أرى أي نشاط أو استعدادات لعام ذوي 
الدولية وعرض واحد وي  ااحتياجات سوى إقامة فرقة الشمس بالحديقة 
انتظار الباقي، يجب أن تنار جميع امسارح ي هذا العام لذوي ااحتياجات 
وعرين،  الست  امحافظات  بجميع  ثقافة  فرع  كل  ي  وكذلك  الخاصة، 
يوجد فنانون مبدعون ي كل مكان يجب البحث عنهم. وأنا قدمت للثقافة 
الجاهرية خمسة عروض، اأول أوبريت امراية تأليف وأشعار أمن النمر 
ثقافة  وتم عرض ي قر  الدلة  أحمد  استعراضات  إيهاب حمدي،  وألحان 
العرض كاما من  ثقافة جاردن سيتي، وكان  الجيزة، وباإسكندرية وبقر 
بصوتك(  )شارك  بعنوان  فكان  الثاي  العرض  أما  السمع،  وضعاف  الصم 
برأيهم،  وامشاركة  لاستفتاء  للنزول  القدرات  ذوي  لحث  توعوي  وعرض 
والعرض الثالث اسمه )كان ممكن( لإعاقة الذهنية وشاركت به ي مهرجان 
آفاق وحصلت عى جائزة أحسن مخرج، وكذلك حصدت به عدة جوائز ي 
مهرجان بأسيوط، وشاركت بامهرجان القومي بورد وياسمن وتعد تلك أول 
العمل مع  توجد صعوبة ي  فيه,..أضاف: ا  ااحتياجات  يشارك ذوي  مرة 
ذوي ااحتياجات بل أجد متعة كبرة ي التعامل معهم، من أبناي محمود 

للموسيقى  كورال  فريق  وكذلك  للمكفوفن،  العربية  للموسيقى  السام 
بقر ثقافة العال بشرا الخيمة.

كا أوضح الفنان القدير د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية 
ا  الخاصة،  القدرات  بذوي  كبر  اهتام  لدينا  بالطبع  قائا:  وااستعراضية 
ااهتام  الدايم برورة  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  توجيهات  مع  سيا 
تقديم  سيتم  حيث  الخاصة،  ااحتياجات  ذوي  مرح  الدعم  كل  وتقديم 
ااحتياجات  ذوي  من  فنانن  يضم  هنا(  )نحن  بعنوان  كبر  مرحي  عمل 
العمل  أنواع اإعاقة وليس من حالة واحدة فقط، وسوف يرز  من جميع 
الربيني  مجدي  التأليف  به،  مشارك  فنان  لكل  عادية  الغر  اإمكانيات 
توزيع  الحجار،  أحمد  األحان  سليم،  سامح  اأشعار  عزب،  أرف  وإخراج 
بكر  أبو  اإضاءة  السعدي،  وحيد  الديكور  مصطفي،  صاح  اموسيقى 
البطولة  الجوكر،  سمر  ااستعراضات  الفقي،  نجاء  امابس  الريف، 
مروة  منر،  وأحمد  أحمد  ومها  كامل  ومجدي  الفخراي  يحيي  امقرحة 
حسن، وهايدي سليم، ومحمود سفروت، ومجدي عبد العزيز، وأبناء فرق 
إن  يقدم  العرض  الخاصة.  القدرات  إى جانب 18 موهبة من ذوي  البيت 
امعاقن  عام   2018 عام  باعتبار  السويي  الرئيس  لدعوة  تلبية  الله  شاء 

ويواكب احتفال اليوم العامي للمعاقن.
أما امخرج ريف فتحي فيتحدث عن تجاربه قائا: بحمد الله كنت أول 
ثم  يناير،  ثورة  عقب  وذلك  ذهنيا  للمعاقن  يقدم مرحا  مخرج ي مر 
أعقبه عرض لذوي اإعاقة السمعية، الصم وضعاف السمع، فأقمت خمسة 
عروض ثم تاهم أوبريت، جمعت فيه بن ذوي اإعاقات بكل أنواعها ي 
باممثلن  ألتقي  مرة  أول  وكان  وياسمن”،  »ورد  عرض  فكان  واحد،  عرض 
العمل  فريق  تجميع  ي  كبرا  وقتا  استهلكت  أنني  بأسبوع  الروفات  قبل 
بتكوين  قمنا  فثاثتنا  املحن،  حمدي  وإيهاب  امؤلف  النمر  أمن  ومعي 
قياي،  وقت  ي  صعبة  تجربة  فكانت  بهم،  وآمنا  للعمل  حب  عن  فريق 

الفنان محمد زغلول مدير إدارة التمكن الثقاي قال: منذ عام 2009 ونحن 
للتعامل  امختلفة  وفروعها  مواقعها  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  نهيئ 
دورات  من  الكثر  تنظيم  خال  من  الخاصة  ااحتياجات  ذوي  مع  اأمثل 
التأهيل والتثقيف لإخصائين الثقافين العاملن بالفروع الثقافية، ا سيا 
الفروع  ي  الخاصة  ااحتياجات  لذوي  الثقاي  التمكن  أقسام  ي  العاملن 
دورة  من  أكر  بعمل  قمنا  أضاف:  الثقافية،  اأقاليم  ي  الفرعية  واإدارات 
للتعريف باحتياجاتهم وقضاياهم.. بدأ إنشاء مكتب مستشار رئيس الهيئة 
ي  مجاهد.  أحمد  د  عهد  ي  الخاصة  ااحتياجات  لذوي  الثقاي  للتمكن 
امركزي  الجهاز  قبل  من  الثقاي  للتمكن  عامة  إدارة  اعتمدت   2013 عام 
فرعية  إدارات  ولها  ماي  مخصص  لها  إدارة  وأصبحت  واإدارة  للتنظيم 
امجتمع  لدى  الثقاي  الوعي  تنشيط  وبدأنا ي  العامة  اإدارة  تحت  تندرج 
ندوات  خال  من  الخاصة  ااحتياجات  ذوي  وتطلعات  وطموحات  لقضايا 
مر  محافظات  معظم  بها  جبنا  التي  التوعية  وقوافل  تأهيلية  ودورات 
تابع:  الخاصة،  ااحتياجات  لذوي  العامية  امناسبات  ي  امشاركة  وكذلك 
الخاصة  بدأنا ننحو منحى خاصا وهو اإعان عن قضايا ذوي ااحتياجات 
للفنون  للمكفوفن، وفرقا  العربية  للموسيقى  فأنشأنا فرق  الفن  من خال 
ااستعراضية لذوي ااحتياجات الخاصة لإعاقات امتعددة. كا أنشأنا فرقا 
مرحية تضم إعاقات مختلفة مثل فرقة إحنا واحد للفنون امرحية التي 
وإخراج  زحام  أحمد  تأليف  زغلول(  )كان  بعنوان  مرحيا  عرضا  قدمت 
وكان  الدولية،  الحديقة  ثم  الريحاي  تقدمه عى مرح  وتم  فؤاد،  محمد 
إخراج  وياسمن  ورد  وها  كبار  بعرضن  سبقنا  قد  للمرح  الفني  البيت 
ريف فتحي والعطر إخراج محمد عام، ولدينا ي قصور الثقافة اعتمدنا 
فرقة اأقر للفنون امرحية ونفذت عروض مبسطة عبارة عن اسكتشات 
أسيوط  ي  فرقة  اعتمدنا  ثم  أمرة،  اسمها  اأقر  من  معروفة  غر  لكاتبة 
التجارب  بعض  توجد  كا  ضيف،  خالد  إخراج  العميان  عرض  قدمت 
امرحية ي بيت ثقافة صفط اللن لفرقة م تعتمد بعد اسمها فرقة اإرادة 
والتحدي وقدمت عرض زباين أون اين، كا قدمت فرقة مشوار التحدي 
الفرق، وأنشأنا  العامية، وتوالت  الثانوية  التي م تعتمد بعد عرضا بعنوان 
لفنون  فرقة  وكذلك  باإسكندرية  الشعبية  للفنون  اإعاقة  فنون  فرقة 
اماريونت لعرائس اأطفال ي اإسكندرية أيضا اسمها فرقة الرواد، ويوجد 
فرقة  وهي  ااحتياجات  لذوي  ااستعراضية  للفنون  التأسيس  تحت  فريق 
وفرقة  للمكفوفن  طرب  فرقة  توجد  العربية  للموسيقى  بالنسبة  بحري، 

بالبالون  نعد لعمل في ضخم  د. عادل عبده: 

القدرات المسارح مجهزة لذوي  العام ستكون جميع  إسماعيل مختار: قبل نهاية 

من بطولتهم

الدولة أجندة  على  الخاصة  القدرات  ذوو   

المسارح  لهم  أعدت  ماذا 
الجديد؟ العام  في 

عادل عبدهإساعيل مختار
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الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  وتتبع  الريحاي  ثقافة  قر  ي  الفرقة  تابع: 
اميزانيات  انتظار  ي  زلنا  وما  مؤخرا  اعتادها  وتم  الثقاي،  التمكن  إدارة 

وااعتادات امالية إدارة عجلة النشاط الفني.تابع ايضا:
قدمت مروعا هذا العام اسمه )مرحنا حياتنا(، عن كيف مرح الحياة 
أدوار  لهم  يكون  وكيف  العادية  امسارح  ي  القدرات  ذوي  أبنائنا  وندمج 
فعلية ي الفرق امرحية، دون أن يعلن عنهم كأصحاب إعاقة. ونجهز اآن 
اأطفال  أبناء مستشفى 57357، لرطان  فيه  معنا  سيندمج  لعمل جديد 

باعتبارهم أيضا من امهمشن فنيا.
ذوي  مع  تجارب  عدة  له  والذي  دياب  محمد  امخرج  الحديث  ويواصل 
من  قائا:  الثقافة  قصور  هيئة  خال  من  الياسمينا  مكتبة  ي  القدرات 
ممثليهم  أن  وجدت  الخاصة  ااحتياجات  ذوي  مرح  ي  تجربتي  خال 
الذهنية ولكنهم أصحاء بدنيا  ينقسمون إى نوعن اأول هم ذوو اإعاقة 
والثاي ذوو إعاقة بدنية ولكنهم أصحاء ذهنيا من هنا تأي أهمية أن يكون 
امضمون  أوا من حيث  له مضمون وشكل خاص،  بهم  لهم مرح خاص 
مكن  والتي  اأحداث  من  كثرا  بهم  الخاصة  اموضوعات  تتناول  أن  بد  ا 
يتسنى  حتي  البانتوميم  وفن  الحركية  بالدراما  منها  كبر  جزء  عن  التعبر 
استغال ذوي اإعاقة الذهنية حيث إن قدرتهم عي حفظ الحوار ضعيفة 
ذوي  وأن  والبانتوميم  الحركية  الدراما  ي  التوهج  قمة  ي  نجدهم  بينا 
ااحتياجات الخاصة مزيج من ذوي اإعاقة الذهنية والبدنية فمنهم أيضا 
من يتمتع بالقدرة عي تجسيد الشخصيات واإلقاء ولكن مع التقليل من 
اميزانسن حتي ا تعوقهم الحركة امرحية، إذا ا بد من امزج بن التمثيل 
والبانتوميم  الحركية  الدراما  عي  القائم  التمثيل  وبن  الحوار  عي  امعتمد 
حتي مكننا ااستفادة من نوعي مبدعي ذوي ااحتياجات الخاصة، مضيفا: 
تشر  التي  للموضوعات  الرفض  دامي  فهم  اموضوع  نوع  حيث  من  أما 
بد  ا  ولذلك  معا  والنفسية  العقلية  دوافعهم  من  نابع  وذلك  إعاقتهم  إى 
تجاه  الشديدة  حساسيتهم  تائم  التي  اموضوعات  من  نوعيه  اختيار  من 
إعاقتهم، ومن هنا يأي دور امؤلف وامخرج الذي يستطيع أن يتعامل مع 
تلك اإشكالية بوعي وفهم لسيكولوجيتهم النفسية كممثلن، ي تلك الحالة 

مكن حل امعادلة الصعبة لدمجهم دون انعزال عن الحركة امرحية
أما بالنسبة للمقومات التي يجب أن تتوافر لهم فا بد من توافر ميزانيات 
أثناء  تنقلهم  ي  يحتاجون  انهم  ذلك  اأصحاء  عروض  ميزانيات  من  أكر 
الروفات والعروض إى تكلفة أكر لذلك انتبهت الثقافة الجاهرية لذلك 
امرح  هيئه  قامت  ولقد  تابع:  لإنتاج.  خاصة  ميزانيات  لهم  فجعلت 
أخرا بتكوين فرقه لذوي ااحتياجات الخاصة وعليها ااستفادة من تجربه 
عنار  عن  بالبحث  الخاصة  ااحتياجات  ذوي  مع  الجاهرية  الثقافة 
خراتهم.كا  من  لاستفادة  ودمجهم  التمثيل  ي  خاصة  منهم،  هامه  فنيه 
دمجهم  حيث  من  ااحتياجات  ذوي  تجارب  مخرجي  هام  دور  هناك  أن 
بسهولة مع اأصحاء وي تلك الحالة لن يكون هناك تجنيب نوعي أو فئوي 

ولكن منظومة تستحق التقدير.
الذي  للمرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  للفنان  توجهنا  وأخرا 
تحدث قائا: كان لدينا توجه مسبق، ود. إيناس عبد الدايم كان لها الفضل 
القدرات  بذوي  لاهتام  للمرح  الفني  البيت  ي  فرقة  أول  إعان  ي 
حدث  وهذا  امحرفن،  مع  منهم  اموهوبن  لدمج  ورش  ووجود  الخاصة 
إيناس  بطولة  وكان  أنتيكا،  عرض  وهو  به  الفرقة  افتتاح  تم  عرض  أول  ي 
القدرات الخاصة، ووجهت  الدين، مع مجموعة من ذوي  نور وأمر صاح 
الخاصة  القدرات  ذوي  لتناسب  امسارح  تجهيز  برورة  الوزيرة  معاي 
بالفعل، فتم  فيها  بدأنا  لكننا  الوقت  تحتاج كثرا من  بالطبع  وهي مسألة 
تجهيز مرح الحديقة الدولية بالكامل بحيث يحتوي عى منحدرات، لكن 
اإشارة،  للغة  العروض  ترجم جميع  بحيث  يتم وضع شاشات  أن  امأمول 
ووجود مجموعة من الكراي للمكفوفن بها ساعات يذاع لهم من خالها 
التجهيزات  تبدأ جميع  امرح، وسوف  لأحداث عى خشبة  ردا ووصفا 
الخاصة مرح الحديقة الدولية وامرح القومي خال النصف الثاي من 
البيت  ورش  خال  من  التنفيذ  ويتم  امالية،  ااعتادات  توفر  بعد  العام 
الفني للمرح، أما مسارح الطليعة والعرائس والعائم ففي فرة تجهيزات 
الحاية امدنية، سيتم فيها أيضا أثناء التجديدات، ثم يليها باقي امسارح، 
الفني  البيت  مسارح  جميع  تكون  أن  دون  الله  بإذن  العام  هذا  مر  فلن 
إنشاء  فكرة  كانت  براحة  لكن  الخاصة،  القدرات  لذوي  مجهزة  للمرح 
استكال  هو  امجال  هذا  ي  السابقة  والعروض  اموجود  والنشاط  الفرقة 
الوزارة كلها بوجود فرقة من  ما يحدث باأوبرا وتعاون كبر بن قطاعات 
امحرفن لذوي القدرات الخاصة، ورغم أن الفرقة أنشئت منذ عهد قريب 

إا أنها حققت نجاحا رائعا وبالتدريج نصل إى اأفضل بإذن الله

وهم  يغني،  أو  يرقص  أو  مثل  ومن  ومنهم  مشكات  توجد  وا  سعداء 
بالفعل أمهر من اأصحاء بعد بذل مجهود كبر معهم، واأهم هو التعامل 

معهم وكأنك تتعامل مع امائكة.
الدامة  امعتمدة  الوحيدة  الفرقة  بإنشاء  قمنا  فؤاد:  محمد  امخرج  اضاف 
واحد(  )إحنا  فرقة  وهي  الخاصة  القدرات  لذوي  الجاهرية  بالثقافة 
للفنون امرحية، وقدمنا عرض مرحي واحد حتى اآن العام ماي وهو 
قمنا  لكننا  الدولية،  الحديقة  ي  وتم عرضه  زغلول(  )كان  عرض مرحية 
تعد  وهذه   ،2017  /2016 منذ  بدأنا  فنحن  بسيطة،  أخرى  أشياء  بعمل 
من الفرق القليلة لذوي ااحتياجات الخاصة لكن اسمها ا يدل عى ذلك 
أننا فرقة مرحية وا نرغب  وهو متعمد أن ا نشر إى ذلك عى أساس 
بن  الدمج  فيها  وحققنا  العرض،  مشاهدة  قبل  من  علينا  أحد  يشفق  أن 
مختلف أنواع اإعاقات وبن اأصحاء، أما العرض فكان يتناول مشكلة من 
تأليف  والعرض  وامجتمع،  اأرة  مع  تعاملهم  كيفية  هو  مشكاتهم  أهم 
أحمد زحام، وكان من أهم مميزات العرض أن امكفوفن كانوا هم الذين 
راقصة  تابلوهات  العرض  قدم  الجمهور،  أمام  ويفكونه  الديكور  يركبون 

شارك فيها الجميع، مضيفا:
نحن لدينا رسالة كفرقة قوامها من الفئات امهمشة، وما أن امرح حياة 
فئة  أول  فكانت  الحياة،  هذه  من  فئة  نستثني  فلاذا  للواقع  ومحاكاة 
نناقش قضاياها هي تلك الفئة امهمشة، ومن امشكات الكرى التي تقابل 
بعضهم  وتقبل  إعاقاتهم  مختلف  معا  الجميع  تعامل  كيفية  هو  امخرج 
البعض، لينجح تعاملهم مع بعضهم فنيا عى خشبة امرح، واأصحاء لهم 
امرح. خشبة  عى  ومساعدتهم  وتشجيعهم  دفعهم  ي  ومسؤولية  دور 

عباس امعوق ذهنيا بطل فرقة الشمس اآن. استيعابهم للعمل الفني كبر 
جدا وامهم كيفية التواصل والتعامل معهم نفسيا.

الحديقة  بدأنا ي مرح  الشمس فقالت:  الحكيم مدير فرقة  الفنانة وفاء 
وتلك  كري،   450 يسع  وهو  امرح  بكامل  رامبات  عمل  ي  الدولية 
الرامبات تبدأ منذ الدخول من الباب الرئيس وحتى خشبة امرح وكذلك 
اإعاقة  ذو  امرح  عضو  يدخله  أن  مكن  مكان  وكل  الفنانن  غرف  ي 
لوجود  باإضافة  اإشارة  لغة  ي  دبلومة  عى  حاصلة  أنا  مضيفة:  الحركية، 
لدينا  فنحن  وبالتاي  معنا  يتعاون  اأسبوع،  ي  مرتن  يحر  آخر  زميل 
ترجمة فورية للغة اإشارة، العروض يتم فيها الرجمة بلغة اإشارة مبارة 
الشمس  فرقة  أضافت:  والورش.  وااجتاعات  الخاصة  امناقشات  وحتى 
لذوي ااحتياجات الخاصة قامة عى إقامة الورش لتأهيل ذوي ااحتياجات 
خاصة  الفنية  اأعال  من  الكثر  مارسون  عادين  مواطنن  يكونوا  أن 
امرح  خشبة  عى  ما  وكل  مابس  وتنفيذ  وتصميم  ديكور  من  امرح 
كإدارة مرحية وممثلن وراقصن ومخرجن، حتى الدعاية واإعام والكتابة 
ااحراف  عتبات  عى  للوقوف  نؤهلهم  فنحن  يء،  كل  الكومبيوتر،  عى 
خال  من  للمكفوفن  استعدادنا  تابعت:  كمحرفن.  معهم  نتعاقد  وحينها 
»موباياتهم«.  الرقمية عى  التطبيقات  استغال  كيفية  لتعلم  ورشة  بداية 
وبالنسبة  منها،  ببعض  ترعت  ساعات  لدينا  السمع  لضعاف  بالنسبة 
بيتهوفن مثا  النوعية امتخصصة مثا فنحن نذيع لهم أفام عن  للعروض 
الرقص  طريق  عن  امري  الراث  منها  يتعلمون  حفات  تقام  ولأطفال 
والتخاطب  بالرسم  والعاج  للرسم  ورش  ولدينا  وغرها.  الشعبية  والفنون 

والتأثر اللوي وسيكولوجية اللون.تابعت:
من  الشباب  وتدريب  بأطباء  ااستعانة  خال  من  امتعاملن  تأهيل  تم 
لتعليمهم  إدارة مرحية  أو  أو مخرجن  فنانن  أو  متطوعن  خالهم سواء 
كيفية التعامل مع ذوي ااحتياجات الخاصة وكيفية التحدث معهم وكيف 
دمج  عى  نعمل  نحن  تابعت:  احتياجاتهم.  مع  والتعاطف  اأمل  نعطيهم 
صاح  أمر  والفنان  نور  إيناس  الفنانة  الفرقة  ي  ولدينا  ااحتياجات  ذوي 
ونقدم  غرهم،  زيد  أبو  ويوسف  محمود  ماهر  السعود  أبو  ووائل  الدين 
هشام  وامطرب  والبكم  للصم  ورشة  نتاج  العسري  محمد  عمل  قريبا 
أخرى من مدرسة  غادة عصام ومطربة  وامطربة  امطعني  وامطرب جال 
سليم سحاب، اضافت: الخطة القادمة هي عرض حكاية روح محمد متوي 
ويبقى اأمر معلقا محمد العتري وشجيع السيا لعمرو حمزة، وهو نتاج 
أيضا عمل جدي  ويوجد  تونس،  من  العتري  وإخراج محمد  تأليف  ورشة 
كبر  بيت  امرح  هذا  يكون  أن  وأحلم  العيي،  حمزة  وإخراج  مثيل  من 

ومنارة تسع اماين مر والوطن العري.
ويتابع الفنان وائل أبو السعود وهو أحد أعضاء فرقة الشمس: قدمنا من 
قبل عرض بعنوان أنتيكا، واان بصدد تقديم عرض جدي من إخراج محمد 
متوي، وفكرة إنشاء فرقة خاصة بذوي ااحتياجات ا نستطيع الحكم عليها 
ستظهر  الوقت  مرور  ومع  جيد،  يء  هو  اآن  حتى  أنتج  ما  فكل  اآن، 
السلبيات واإيجابيات، فثاثة شهور منذ إنشاء الفرقة ا تكفي للحكم عى 
امنتج. فااندماج بن ذوي القدرات الخاصة واأصحاء هو يء رائع جدا، 
وللرقص  للموسيقى  ورش  يوجد  بل  فقط  امرح  عى  يقتر  ا  واإنتاج 
استبيان  التجربة بشكل صادق وحقيقي يجب  ,.. ولتقييم  وللرسم وغرها 
الذهنية،  القدرات  آراء أهاي اأطفال ذوي ااحتياجات وخصوصا أصحاب 
الجميع  التجربة عى مضض، وحتى ا يظهر  وفاء الحكيمهل هم سعداء أم يتحملون 

محمد فؤاد

13 [[

لتأهيلهم الورش  نقيم  الحكيم:  وفاء 

الفرق وأقمنا  الكثر من  أنشأنا  محمد زغلول: 
للعاملن تدريبية  دورات 
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14 [ حوار

المحدودة؟
وأنه  ازدياد،  ي  اأسعار  أن  ذلك  أتيح  كلا  اميزانية  دعم  مع  أنا 
يجب أن يكون هناك تكافؤ بن ارتفاع اأسعار وامبالغ التي ترصد 
جريدة  منرك  واستغل  منح،  التي  بالجوائز  ناهيك  للمهرجان 
»مرحنا« أطالب برفع قيمتها وذلك لصالح العملية الفنية ولدفع 

امبدعن امشاركن للتنافس وتقديم نتاج أفضل داما.

الدورة؟ هذه  عروض  عن  ماذا   -
من  كبرا  عددا  شهد  امنتهية  دورته  ي  للمرح  القومي  امهرجان 
امهرجان سنة بعد  أثبتت أن  الجيدة واممتازة،  العروض امرحية 
ي  كبرا  جهدا  هناك  وأن  به،  الريفة  امنافسة  تزداد راسة  سنة 
هذا التنافس وهو ما يدفعني كمبدع لاجتهاد بتقديم فن حقيقي 

ف��ي  م��م��ث��ل  أف���ض���ل  ج����ائ����زة  ت��ق��ي��م  ك���ي���ف  ب����داي����ة   -
للمسرح؟ القومي  المهرجان  فعاليات  ختام 

النهاية،  ي  الجمهور  لصالح  كلها  امرحية  باأعال  مشاركتي 
العمل  يظهر  حتى  الجهد  من  مزيد  لبذل  خالها  من  وأسعى 
حصا  العمل  كان  سواء  أنه  وأؤكد  اأمثل،  الوجه  عى  امرحي 
عى جائزة أو ا، فهي تعود للجنة التحكيم؛ وأنا ي النهاية أقبل ما 
تراه اللجنة وأحرم موقفها سواء منحتني جائزة أم ا وأفضل أن ا 
أبدي رأيا حول موقف لجان التحكيم من الجائزة التي منحها سواء 

ي أو أي فنان آخر، وأحرم قرارها ي النهاية.

دورت������ه  ف�����ي  ال����م����ه����رج����ان  ع��������روض  ع�����ن  وم���������اذا   -
المهرجان  مزانية  ظل  في  العام  لهذا  ال�»11« 

للمسرح«: بـ»القومي  ممثل  أفضل  قوقه  عاء 

شراسة..  تزداد  بالمهرجان  المنافسة   
الجوائز قيمة  برفع  وأطالب 

قوقه،  عاء  الدكتور  الفنان  حصد 
اأخرة  الدورة  في  ممثل  أفضل  جائزة 
الذي  للمسرح  القومي  المهرجان  من 
الكبر  بالمسرح  مؤخرا،  فعالياته  اختتمت 
الدكتورة  بحضور  المصرية،  اأوبرا  بدار 
الثقافة. وزير  الدايم  عبد  إيناس 
دوره  عن  الجائزة  على  قوقه  حصل 
إنتاج  من  ليل«  »مسافر  مسرحية  في 
عبد  صاح  تأليف  للفنون  الهناجر  مركز 
مصطفى  البطولة  شاركه  الصبور، 
وديكور  العينن،  أبو  وجهاد  حمزة 
صدقي. فؤاد  محمود  وإخراج 
قسم  في  اأستاذ  قوقه  عاء  للدكتور 
العالي  بالمعهد  واإخراج  التمثيل 
سواء  المشاركات  من  الكثر  للمسرح 
كاسيكيات  المسرح  مستوى  على 
غوركي  ومغامرات  شكسبر 
العربي؛  الهم  ونصوص  ويونيسكو 
بعشرات  بالتمثيل  كمشاركته  الدراما  أو 
»سجن  وأشهرها  المسلسات، 
دفع  ما  وهو  ميت«،  و »حق  النسا«، 
معه،  الحوار  هذا  إجراء  “مسرحنا” 
وقضايا  حصدها،  الي  الجائزة  حول 
بشكل  والمسرح  بالمهرجان  تتصل  أخرى 
عام.

حوار: حسام الضمراي

التحتية  والبنية  المسرحي  العرض  زادت دور  كلما   
المسرح اتسعت فعالية 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 20 أغسطس 2018العدد 545 العدد 573

15 [[[ حوار

تراكات  فكلها  امجال،  خارج  ي  قراءات  حتى  ولو  امرحي  الفن 
أو  كاتب  الفنان امرحي سواء  معرفية ستساهم ي صقل موهبة 

مخرج أو مهندس للديكور.

ورش  لظاهرة  قوقه  عاء  الدكتور  ينظر  كيف   -
المسرحي؟ واإخراج  الكتابة  فنون 

كانت  إذا  أولها  داًما،  وجهان  امرحي  اإخراج  أو  الكتابة  لورش 
وأن  امرحي  الفن  مبادئ  تعليم  عى  فعلًيا  تعمل  الورش  هذه 
لتخريج  العملية  يقودون  متخصصن  تقدمها  عى  العاملون  يكون 
بهم  خاصة  أعال  تقديم  عى  العمل  ثم  ومن  مرحي،  جيل 
يبدأوا  أن  لهؤاء  انطاقة  الورش  هذه  تكون  أن  عى  وتقييمها، 
اعتباطي،  النهاية ليس هناك مؤلف  لعام امرح؛ ففي  خطواتهم 
امشوار  سيستكمل  من  هو  اأصول  تعلم  الذي  امبدع  النهاية  ي 
وأرى  موهوًبا،  الدارس  يكون  أن  يجب  النهاية  ي  لكن  وسينجح، 
أنه لو قدمت لنا هذه الورش موهوًبا واحًدا فقط فهذا هو مكسبنا 
يدخل  وأوى من  التمثيل.  أو  التصوير  أو  اإخراج  سواء ي ورش 
تقدمها  عى  القائم  من  بدقة  يتحرى  أن  يجب  أنه  الورش  هذه 
وليس مجرد أنها ورشة والسام، ويجب أن يطلع الدارس عى سرة 

مقدم الورشة الذاتية.

أح��د  ي��ص��ب��ح  ح��ى  “ال��ق��وم��ي”  ي��ن��ق��ص  ال����ذي  م��ا   -
اإقليمي؟ المستوى  على  المهرجانات  أهم 

عروض  بداية  ي  السلبية  وامسائل  الشكوك  بعض  هناك  كان 
بعض  هناك  كان  للمرح؛  القومي  بامهرجان  الخاصة  امشاهدة 
امهم أن يكون هناك  امهرجان، ومن  للوصول إى  عروض ا ترقى 
امهرجان  امشاركة حتى يصبح مستوى  العروض  اختيار  حيادية ي 
بدورته  امهرجان  ي  القوية  العروض  نسبة  أن  وأرى  قوة،  أكر 
العروض بدقة من قبل لجان  اختيار  الـ»11« ليست كثرة ويجب 
باممثلن  الخاصة  الجوائز  زيادة  يتم  أن  أمنى  ثانًيا  امشاهدة. 
وامشاركن الصاعدين ي الدورات امقبلة من امهرجان، كاستحداث 
صاعد؛  موسيقي  ومؤلف  صاعد؛  ديكور  مهندس  أفضل  جوائز 
ثاٍن صاعد، مثلا هناك جائزة أحسن ممثل دور ثاي  وممثل دور 
ي امحرفن، ويجب النظر بعن ااعتبار لهؤاء امواهب، أن عدد 
الشباب امشارك ي امهرجان أكر من عدد امحرفن ويجب زيادة 
جوائزهم تناسبا مع هذا الكم من امحرفن. أرى أيضا أن التغطية 
بأننا  الوقت ننادي  اإعامية للمهرجان كانت ضعيفة ونحن طوال 
من  عدد  مع  توقيعه  يتم  بروتوكول  هناك  يكون  أن  إى  نحتاج 
بامهرجان،  والعروض  والندوات  الورش  لتغطية  الفضائية  القنوات 
مهرجانات  كل  وأن  اأهمية،  غاية  امسألة ي  أن هذه  وأؤكد عى 
قيمة  رفع  يؤثر عى  ما  الرعاة وهو  تغطيتها من خال  يتم  العام 

الجوائز.

للمهرجانات  ق��وق��ة  ع���اء  ال��دك��ت��ور  يتمى  م���اذا   -
بمصر؟ المسرحية 

سواء  قيمتها  ي  يساهم  ما  وهو  للتنافس  فرصة  امهرجانات  تعد 
مهرجانات النوادي أو الجامعة وااهتام بها إذا كانت قوية ويتم 
امشاركة،  العروض  اختيار  ي  التدقيق  مسألة  هناك  ثانيا  تغطيتها، 
مستواها  يكون  العري  العام  وسط  مر  أن  الائق  من  وليس 

امرحي ضعيفا.

ال����ي  ال����ص����ب����ور  ع����ب����د  ص�������اح  وف��������اة  ذك��������رى  ف�����ي   -
كيف  الحالي..  الشهر  من   14 في  بها  نحتفل 

مسرحًيا؟ العماق  بهذا  ااحتفاء  ترى 
هناك أكر من شكل وطريقة لاحتفاء بذكرى رحيل الشاعر صاح 
أنه من اممكن تقديم سهرة قراءة مرحية ي  عبد الصبور، أولها 
عى  وأنا  الثقافة،  ووزيرة  امثقفن  كبار  يحرها  القومي  امرح 
كامل ااستعداد أن أشارك ي هذا الحدث بتأدية بعض شخصيات 
ي  سيساهم  أعتره  الذي  اأمر  السهرة،  هذه  خال  أعاله  من 
أنه من  ثانًيا  الراحل.  العماق امرحي  تقديم نصوص هذا  إعادة 
ليل”  “مسافر  مرحية  مشاهدة  إعاميا  الحشد  يتم  أن  اممكن 
الصبور  عبد  صاح  تركها  التي  الحقيقية  الدرر  إحدى  باعتبارها 
العربة  تحويل  يتم  أن  عى  قدمها  التي  التجارب  أهم  من  وكونها 
التي نقدم خالها العرض منصة يقدم خالها عدًدا من امشاركات 
الشعرية،  لنصوصه  الصبور  عبد  صاح  الشاعر  ومجايي  أبناء  من 
بالعرض  زماي  عى  امقرح  هذا  بعرض  سأقوم  بدوري  وأنا 
إعداد  اممكن  من  أنه  كا  ااحتفاء،  أشكال  من  كشكل  امرحي 
مائدة مستديرة خال النهار ي نفس اليوم بامجلس اأعى للثقافة 

مناقشة نصوص صاح عبد الصبور.

الدرامية  اأعال  تقدمي  بن  الوقت  طول  تعارض  هناك  ليس 
وامرحية ي نفس الوقت، فداًما ما أعمل عى التنسيق بن ذلك 
وذاك، كا أن مشاركتي ي اأعال الدرامية م تؤثر عى مشاركتي 
عندما  أنه  وبالنهاية  اأول  ي  يهمني  وما  امرحية،  العروض  ي 
أقدم تجربة مرحية أن أقدمها من األف للياء، وأن يكون الهدف 

من النص امرحي هو التأثر اإيجاي عى امجتمع.

تمز  شهادة  على  ليل”  “مسافر  عرض  حصل   -
عاء  الدكتور  ينصح  م��اذا  العربية..  اللغة  إتقان 

العربية؟ اللغة  إجادة  المسرحين  شباب  قوقة 
الفصحى  العربية  باللغة  مرحي  عرض  بتمثيل  أقوم  عندما 
أبدأ  أن  قبل  اللغة  لهذه  متقًنا  أكون  وأن  بد  ا  أنني  يعني  فهذا 
بالنسبة  ميزة  يعتر  ا  إتقانها  أن  أيضا  وأرى  التمثيل،  عملية  ي 
للممثل امرحي إما هي ي صلب الشغل وضمن أبعاد الشخصية 
التي أقدمها كممثل مرحي، »زي ما واحد يقدم شخصية أجنبي 
أن  يجب  أنه  وأرى  وطاقة«،  بامتياز  اإنجليزية  ينطق  أن  يجب 
تكون اللغة »متطبعة بالشخصية« وا ينفع إطاقا أن نرى عروًضا 
نراها  التي  باأخطاء  ممتلئة  الفصحى  العربية  باللغة  مرحية 
خال  وأهميتها  اللغة  لبعد  تنتبه  أن  التحكيم  لجان  عى  ويجب 
العرض  إى  وبالنظر  العربية.  باللغة  امرحية  العروض  مشاهدتها 
الذي شاركت فيه ضمن فعاليات امهرجان وهو “مسافر ليل” فهو 
نهتم  أن  لذا كان علينا جميًعا كفريق عمل  عرض مرحي شعري 
بالنسبة لنصائحي  أما  السليم.  الحروف واألفاظ وبالنطق  مخارج 
واإعراب  السليم  بالنطق  اهتموا  لهم  أقول  امرحين،  لشباب 
بالتمثيل خال  امشاركة  ي  البدء  قبل  واألفاظ  الحروف  ومخارج 

العروض.

المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  كأكاديمي   -
في  وه���م  ب��ال��م��س��رح  ال���دارس���ن  ش��ب��اب  ت��ن��ص��ح  ب��م��ا 

اأولى؟ دراستهم  سنوات 
الفن امرحي محتاج للمحبن وامخلصن، وأنه  أوا أقول لهم إن 
من يدخل هذا امجال بهدف الشهرة أو بهدف الربح لن يحقق ما 
سيتمناه، أما من لديه اإخاص والجدية وامحبة لهذا الفن العظيم 
ومتعدد  ومطلًعا  مثقًفا  يكون  أن  فيجب  امرحي  الفن  وهو 
أن  التشكيي  والفن  واموسيقى  الشعر  لفنون  كقراءته  الذائقات 
بل  اأخرى  الفنون  بهذه  ملا  يكون  أن  ويجب  تكاملية،  الفنون 
»شغانة«  ي  تصب  ا  أو  تصب  التي  سواء  امعارف  من  وبالكثر 

وطوال  ذلك  ويساعدي  الناس  وطموحات  هموم  مع  يتاقى 
للجمهور من خال  ومتميزة  إبداعية  أقدم جهوًدا  أن  الوقت عى 
عروض  إى  وبالنظر  فيها.  أشارك  التي  امرحية  العروض  بعض 
أو  الهواة  أو  للمرح  الفني  البيت  الدورة سواء من عروض  هذه 
ومبتكرة  متميزة  جاءت  جميعها  أنها  أرى  والجامعات  امستقلن 

سواء عى مستوى امضمون أو الشكل.

“مسافر  مسرحية  في  المشاركة  اخ��رت  لماذا   -
الصبور؟ عبد  لصاح  ليل” 

فعاليات  امشارك ضمن  ليل«  »مسافر  عرض  ي  دوري  أخر  م  أنا 
امهرجان، وإما ااختيار جاء من قبل مركز الهناجر للفنون باعتباره 
الجهة اإنتاجية، وعندما ُعرض عي الدور م يكن بإمكاي أن أرفض 
الصبور  عبد  كتبها صاح  التي  اأدوار  أهم  أعتره من  دور  تقديم 
ي أحد أهم النصوص الشعرية - من األف للياء – كا أنه يحتاج 
أيقونات  من  فيه  ما  به  تليق  بصورة  لتقدمه  الجهد  من  مزيًدا 
بالدسامة.  ممتلئ  العرض  هذا  وأن  خاصة  وتعقيدات،  ورموز 
للتحمس أداء دوري ي هذا  دفعني  آخر  أن هناك سببا  وأضيف 
الهناجر كأحد اأشكال  العرض هو تقدمه ي عربة قطار ي ساحة 
الجديدة للعرض؛ وهو ما استهواي إى تقدمه وأن أكون ي حضن 

الجمهور.

ال����م����ص����ري  ال�����م�����س�����رح  ي����ش����ه����د  ه������ل  رأي����������ك  ف������ي   -
طويل؟ ثبات  بعد  انتعاشة 

والبنية  امرحي  العرض  دور  زادت  كلا  أنه  عى  وأؤكد  أرى 
حركة  استمرارية  ي  وساعدت  سليمة  الرؤية  كانت  كلا  التحتية 
التي  واميزانيات  الجديدة  بالتجارب  ااهتام  إى  إضافة  امرح، 
كم  وكذلك  امواقع،  من  عدد  عر  تعرض  التي  والعروض  ترصد 
مسار  لتصحيح  عوامل صحية  فكلها  عام  كل  يحدث  الذي  اإنتاج 
إحدى  باعتبارها  الجاهر،  إقبال  إى  إضافة  امري  امرح 
بكثافة  وجودها  إن  حيث  امرح،  ازدهار  الجوهرية  العوامل 
من  ممكن  عدد  أكر  وكسب  امرح،  حركة  ازدهار  عى  يعمل 
التسويق والدعاية امدروسة هو  امشاهدين من خال دعم حركة 

ما سيساهم ي زيادة أعداد امشاهدين امرحين.

ط�����وال  ال���م���س���ل���س���ات  م�����ن  ع�������دد  ف�����ي  ش�����ارك�����ت   -
خ��ال  ل��ل��م��س��رح  س��ت��ع��ود  ه���ل  ال��م��اض��ي��ة  ال���س���ن���وات 

المقبلة؟ الفرة 

بالرموز والتعقيدات يمتلئ  ليل« نص دسم   »مسافر 

ليست  المهرجان  القوية في  العروض  نسبة   
بدقة العروض  اختيار  كثرة وكان يجب 
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العجائب  بباد  تحلم  أليس 
البالون في 

م يكن اشراك مرحية »سنووايت« ي امسابقة الرسمية للمهرجان القومي، 
وهي مصنفة تحت وصف عروض اأطفال، بل ودخولها سباق التنافس، بل 
أيضا تحقيقها لعدة جوائز بن مرحيات الكبار، م يكن حدثا عاديا بل أثار 
الكثر من الجدل، والحرج كذلك لهؤاء امبدعن الذين يتعاملون مع مرح 
حيث  من  ااهتام  من  قليل  إا  يستحق  ا  صغر  حدث  أنه  عى  الطفل 
الطفل ببعض  كل عنار اإبداع امرحي عى أساس أن امهم أن يستمتع 
النكات واألوان امبهجة ي يسعد ي صالة العرض، لكن فوز العرض بالجوائز 
كشف لنا أنه يجب تكثيف ااهتام مرح الطفل مثل مرح الكبار ماما 
»سنووايت«،  ي  رزق  محسن  امخرج  فعل  مثلا  تفاصيله  كل  ي  وأكر  بل 
اأطفال  عروض  مع  يتعامل  أن  امرحي  النقد  عى  أيضا  أوجب  وبالتاي 
والتحليل  بالرصد  نقديا  امرحي  العمل  عنار  تناول  ويتم  امنطق،  بنفس 
والتفسر بجدية واهتام مثلا ي مرح الكبار، وليست مجرد التعبر عن 
الطفل  وإسعاد  والربوية  التعليمية  وأفكاره  بالعرض  ااستياء  أو  السعادة 
امرح.  عى  وترقص  تخرف  بلهاء  بدمية  انتباهه  وجذب  إضحاكه  مجرد 
عرضه  بداية  ي  »سنووايت«  عن  مقاي  ي  إليه  أرت  ما  باختصار  وهذا 
بكل  امخرج  اهتام  من  جاء  العرض  ميز  أن  أوضحت  اماي، حيث  العام 

التفاصيل وكأنه عرض للكبار ماما وم يستخف بعقلية أو نفسية الطفل.
هذه مقدمة كان ا بد منها قبل الولوج إى تناول العرض امرحي الجديد 
»أليس ي باد العجائب« لنفس امخرج ونفس البطلة وجمع فيه بعضا من 
نفس فناي العمل اأول. ولكن يختلف اإنتاج هنا ي أنه تابع للبيت الفني 

الفنان عادل عبده، ويقدم عى  الذي يرأسه  للفنون الشعبية وااستعراضية 
مرح البالون، من إنتاج فرقة تحت 18 التي يديرها الفنان وليد طه.

قررا  قد  امنعم  عبد  مروة  والفنانة  رزق  محسن  امخرج  أن  هنا  نجد 
عى  ضخا  نجاحا  اقت  التي  العامية  الخيالية  العوام  تقديم  ي  ااستمرار 
اقت  حيث  امري،  للطفل  مرحي  قالب  ي  ووضعها  العام،  مستوى 
التجربة اأوى »سنووايت« نجاحا مبهرا. لكن اأهم هو الحفاظ عى نفس 

امستوى من النجاح بل والتفوق عليه.
عام  كارول(  )لويس  كتبها  إنجليزية  رواية  إى  امرحية  قصة  أصل  يعود 
متحركة  رسوم  كأفام  وقدمت  العام  لغات  معظم  إى  وترجمت   ،1865
للسينا أشهرها من إنتاج والت ديزي وآخرها فيلم أنتج عام 2010 يجمع 
كارتونية  كحلقات  أيضا  قدمت  كا  واأنيميشن،  البرية  الشخصيات  بن 

تلفزيونية.
تدعى  رقيقة  فتاة  عن  تتحدث  وباختصار  طبعا  معروفة  هي  أليس  قصة 
ميء  عجيب  عام  إى  يستدعيها  صغر  بأرنب  تحلم  صغرها  من  )أليس( 
مستكينة  مطيعة  بريئة  جميلة  فتاة  وهي  الغريبة،  والكائنات  بالحيوانات 
اليوم  وي  أمها،  أوامر  إطاعة  سوى  شيئا  تدرك  ا  كاأطفال،  وتلهو  تلعب 
الذي قررت فيه أمها وباقي عائلتها تزويجها لتحقيق امصالح امادية العائلية 
امشركة، يظهر لها اأرنب فتركهم فجأة وتتبعه حتى تسقط ي بر عميق، 
لتدخل من خاله بعد سقوطها عام عجيب ملئ بالسحر واأعاجيب، حيث 
غابة  ي  معا  وتعيش  تتكلم  التي  والورود  والنباتات  والطيور  الحيوانات 
أنهم  تعرف  الشخصيات  من  بعدد  ولقاءاتها  اأحداث  خال  ومن  خيالية. 
كانوا ينتظرون قدومها لتخلصهم من الوحش الذي يهددهم، حيث إن هذا 
موجود ي الكتاب الضخم )امخطوطة( الذي يحمل بن طياته سرة مدينتهم 
امعروفة  التفاصيل  ي  اإسهاب  ودون  ومستقبا.  وحارا  ماضيا  كاملة 
تنطوي القصة عى الراع التقليدي بن الخر ممثا ي امملكة البيضاء وبن 
أليس  بقضاء  النهاية  ي  الخر  ينتر  الحمراء، حيث  امملكة  ي  ممثا  الر 

عى الوحش، وانتصارها عى امملكة الحمراء وجنودها ذي اأجساد الورقية، 
أليس  البيضاء وتودع  املكة  ليتزوج من  البرية  الذئب إى طبيعته  ويعود 
أصدقائها الذين عاونوها بائع القبعات واأمر الذئب وباقي الحيوانات الفأر 
واأرانب والدودة والنباتات والزهور وغرهم، فتصحو من نومها بن أرتها 
لتكتشف أنها كانت تحلم، لكنها تبدي سعادتها بأنها استطاعت التغلب عى 

الوحش الذي بداخلها وهو وحش الخوف.
دون  حرفيا  منقولة  أنها  للقصة  الدرامي  التكوين  عن  الحديث  سنتجاوز 
ترف سوى إعدادها للمرح والذي أجاد فيه امخرج بحرفية اعتاد عليها 
الستار  الحلم قبل رفع  العرض بفتاة  السابق سنووايت، وقد بدأ  من عرضه 
فرى  والحلم  والخيال  السحر  عام  إى  لتأخذنا  الستار  رفع  إى  تشر  حيث 
شخصيات عائلة أليس وقد تجمعت ي حفل لكنها كلها متجمدة فتشر لها 
والحيوية  البهجة  مأه  اأوفرتر  استعراض  ليبدأ  الروح،  فيها  لتبث  الفتاة 
وأمنياتها.  أحامها  ماهية  تعيش  وكيف  ولدت  كيف  أليس  من  لنا  يوضح 
استعراض  رائعة منها  استعراضات كثرة  اأحداث. متضمنة  بعد ذلك  وتبدأ 
الحمراء  للملكة  واستعراض  أليس(،  )وصلت  أليس  العجائب  باد  استقبال 
داع  با  امشاهد  بعض  منه  لكن طالت  فيه سيطرتها عى من حولها  تظهر 
بن  الغرام  مشهد  سيا  ا  الحمراء  امملكة  ي  تدور  التي  تلك  وبالتحديد 
الوقت  اختصار  عنها  ااستغناء  مكن  كان  حيث  ايلوسو  والكلب  املكة 
وقطع بعض املل الذي نتج منها، كا أن حواره ا يناسب سن الطفل. ومن 
امشاهد التي أجاد محسن رزق مرحتها بحرفية مشهد بحث جنود املكة 
يتم  اأصلية  القصة  والذي هو ي  أليس  ايلوسو عن  الكلب  بقيادة  الحمراء 
اخفاءها داخل براد الشاي حيث وظف امخرج مهاراته اإخراجية ي اخفاء 

اليس عن عن ايلوسو والتاعب به من قبل أصدقائها.
اعتمد العرض ي الديكور الذي صممه )حازم شبل(، ونفذ فيه أعال النحت 
جميع  ي  الضخمة  للكتل  الواضح  التجسيد  عى  وامناظر)منذرمصطفى(، 
امشاهد، فرى امنظر اأول يدور ي قر عائلة أليس عبارة عن رفة كبرة 

أحمد محمد الريف

الطفل بمسرح  لاهتمام  رائعة  انطاقة 
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بطاقة العرض
اسم العرض: 
أليس ي باد 
العجائب

جهة اإنتاج: 
البيت الفني 
للفنون 
الشعبية 
وااستعراضية

عام اإنتاج: 
2018

تأليف 
وإخراج: 
محسن رزق

بانوهات  الجانبان اأمن واأير فيها  أما  الخلفية يتقدمها درج صغر،  ي 
يتملكان  اللذان  والخوف  السيطرة  عن  تعر  متوحشة  رؤوس  عليها  شكلت 
عن  عبارة  للديكور،  الثاي  للمنظر  ننتقل  ثم  أليس،  تعيشها  التي  الحياة 
أليس  أراد امخرج بها أن يستعرض سقوط  شاشة فيديو بروجيكتور خلفية 
الكامل  اإيهام  تحقق  م  تنفيذيا  أنها  إا  الفكرة  جودة  ورغم  البر،  داخل 
امشهد  إلينا  ليصل  كري  عى  تجلس  أليس  أن  لنا  واضحا  فكان  للمتفرج 
بشكل تعبري وليس إيهام تام للسقوط. امنظر التاي يدور داخل البر بعد 
السقوط وتم تحقيقه أيضا من خال شاشة الفيديو بروجيكتور والدمج بن 
اأبواب  فيه  فرى  براعة،  امرح  خشبة  عى  والحدث  الشاشة  ي  الحدث 
امغلقة التي ترفض أن تفتح بامفتاح الذي وجدته أليس فوق امنضدة، ثم 
تجد أليس الباب امرصود بالجانب اأير للمرح، واستطاع امخرج تنفيذ 
هذا امشهد والتعبر عنه مهارة فائقة وخصوصا ي فكرة تصغر وتكبر حجم 
فيتحول  الغابة  مشاهد  إى  ذلك  بعد  ننتقل  الباب.  حجم  لتناسب  أليس 
الديكور إى غابة تعبرية بأشجارها وزهورها وألوانها امتنوعة والتي نفذت 
ويضع  امرح،  ارجاء  كل  مأ  بديعا  جاليا  منظرا  أضفت  حيث  براعة 
مصمم الديكور حازم شبل بصمته بوضعه وجهن كبرين ي جانبي امرح 
للتعبر عن الفزع والخوف لسيطرة الوحش وقوى الر عى أهل الغابة من 
الحيوانات والطيور والنباتات. أما امنظر التاي فهو ي امملكة الحمراء حيث 
استعان بالدرج اموجود بامنتصف ليضع أعاه كري املكة، ويكتي امشهد 
كله باللون اأحمر تعبرا عن امملكة الحمراء، ويوجد عى الجانبن بانوهان 
مسطحان باللون اأبيض يقطعه ريط أحمر عريض ليس عليها أي يء، 
اأحمر  باللون  كبر  بحجم  تجريدي  شكل  املكة  كري  خلف  العمق  وي 
أيضا ولكنه عبارة عن قلوب وأشكال متداخلة، مثل كري املكة الذي صمم 

ظهره عى شكل قلب لونه أحمر.
باللون  معطياته  بكل  امرح  اكتساء  فبديهي  البيضاء  امملكة  مشهد  أما 
املكة  كري  ليعلوه  بامنتصف  الدرج  نفس  وضع  استسهال  مع  اأبيض، 

املكة  أيضا عى شكل قلب مشابه لكري  والذي صمم  النقاء  البيضاء رمز 
الحمراء لكن ااختاف فقط ي اللون حيث اختلط هنا اللون اأحمر باللون 
الذهبي. نأي لجزء مهم ي سينوغرافيا العمل وهو ااستخدام اأمثل للمكان 
البر ي مقدمة امرح وامعروف  والغر تقليدي أيضا حيث وظف امخرج 
اصطاحا ببر اموسيقين، واستخدمه مرتن خال العرض أواها وكأنه نهر 
فوجئ  حينا  الثانية  وامرة  آخر،  مكان  من  اليس  خاله  انتقلت  بحر  أو 
أليس من خال هذا  الذي تصارعه  الكبر  التن  أو  الوحش  الجمهور بظهور 
ي  وإثارة  تأثرا  امشاهد  أعى  من  وكان  بينها،  الراع  فيه  دار  البر حيث 

قلوب اأطفال، كا تم تنفيذه براعة.
والقطع  الكتل  تصميم  التعبرية ي  الديكور ي مجمله عى  اعتمد  وعموما 
بتفاصيلها وألوانها امتنوعة وكذلك ي اإكسسوار امستخدم كل مشهد. وقد 

نجح إى حد كبر ي توصيل التأثر والداات امعرة عن كل مشهد.
واماكياج،  سعد(  )محمد  صممها  التي  اماسكات  العرض  عنار  أهم  من 
الشخصيات،  لكل  براعة  تصميمها  تم  متجانسة  وحدة  معا  شكا  واللذان 
تغطية  مع  للرأس  غطاء  )أي  النصفية،  اأقنعة  عى  اماسكات  واعتمدت 
بالنسبة  سواء  اممثل  وجه  تظهر  والتي  اممثل(  وجه  ظهور  مع  الجسد، 
اممثل  الفني ماكياج عى وجه  الشكل  استكال  الحيوانات مع  لشخصيات 
أو  أقنعة  وجود  الراقصون  افتقد  لكن  امؤداة.  للشخصية  مؤكدة  كإضافة 
تجانسهم  لتحقيق  ليه  كانوا ي حاجة  كانوا ي حاجة  ماكياج عى وجوههم 

مع باقي عنار وشخصيات العرض.
كل  عن  ومعرة  جيدة  فكانت  عجمي(  ل)نعيمة  واأزياء  امابس  أما 
واعتمدت  بإتقان  وتنفيذها  تصميمها  وتم  والبرية  الخيالية  الشخصيات 
العجائب  إى  ينتمي  غريب  لعام  امناسبة  وامبهجة  الصارخة  األوان  عى 
واملكة  أليس  أقارب  البرية ومنهم  الشخصيات  أزياء  ذلك  يخرج من  وم 
التصميات  وتنوع  بالفخامة  امابس  ميزت  حيث  البيضاء  واملكة  الحمراء 

واألوان وكانت معرة بصدق عن كل شخصية.

اموسيقي  لإعداد  و)ماركإسكندر(باإضافة  ل)جونخليل(  األحان  استطاعت 
ا  امختلفة  امواقف  عن  التعبر  ي  دورها  تؤدي  أن  امعبود(  عبد  ل)أحمد 
البهجة والحيوية والنشاط لدي  الراقصة وإظهار حاات  سيا ااستعراضات 
شخصيات العمل وخصوصا ي اأوفرتر والفينال وكذلك ي استعراض الغابة 
بن الحيوانات والطيور فكانت جميعها مناسبة للطفل والتأثر الحي عليه 
أشعار  مع  باموازاة  ذلك  وكان  امرحي،  العمل  عنار  من  هام  بعنر 
)عادلسامة( التي عرت عن كل موقف وحدث بشكل جيد برع فيه الشاعر 
اأغنيات  إحدى  امرحياعدا ي  وللحدث  للطفل  امناسبة  أبياته  اختيار  ي 
ذكر  فايصح  هبلك(،  هاتبطي  إيدي  )عى  الطفل  تناسب  ا  كلمة  وردت 
عى  أيضا  حوارية  جملة  ذكرت  كا  بسيطة.  اعترت  مها  أوسباب  شتائم 
تليق  ا  أيضا  وهي  أمك(  عن  عن  )غصن  فيها  تقول  اأم  شخصية  لسان 

تربويا بالطفل.
ااستعراضات ل)ضياءشفيق( كانت من أهم مميزات العرض والتي اعترها 
تحمل نصف العمل لروعة تصميمها ومهارة تنفيذها وحسن تعبرها ي كل 
امواقف وهي من العنار التي تزيد بهجة الطفل وتعمل عى جذبه لحب 
فقط  بعضها  إى حذف  تحتاج  وقد  كا  كثرة  كانت  وإن  امرحي،  العرض 
يستطيع  ا  قد  كاملتن،  وربع  إى ساعتن  الذي وصل  العرض  لضغط وقت 
القيام  إى  امشاهدة  صالة  ي  ويضطر  الوقت  هذا  كل  امواصلة  الطفل 
لكثر  الحري  التعبر  وأيضاأجاد ضياء شفيق رسم  فرة.  كل  مكانه  والعودة 

من امشاهد الحيوية.
التي كانت تغرد خارج الرب بعشوائية  العمل تكمن ي اإضاءة  آفة هذا 
دون انسجام مع باقي العمل، لذا تحتاج اإضاءة إعادة نظر وإعادة تصميم 

من امخرج للحفاظ عى امستوى الراقي للعرض.
كبرة  وغنائية  واستعراضية  مثيلية  طاقة  امنعم  عبد  مروة  العرض  نجمة 
إمكانياتها  ترز  أن  فيها  تستطيع  التي  اأعال  هذه  ي  نفسها  وجدت 
رغم  ذلك  كل  توظيف  من  مكنت  وهنا  كممثلة،  أدواتها  كل  وتستخدم 
وبراءتها  أليس  شخصية  بساطة  أن  كا  أحيانا،  العصبية  نحو  انفاتها 
ي  لكنها  فيها.  امبالغ  السذاجة  من  ليء  أحيانا  بها  ميل  أن  تعني  ا 
أيضا  أدت  )والتي  محمد  هبة  )اأم(  أما  براعة.  الشخصية  أدت  مجملها 
رسمها  كا  الشخصية  وأدت  كبرة  موهبة  فلديها  البيضاء(  املكة  دور 
الوقت  طوال  تؤدي  امخرج  جعلها  ماذا  أدري  ا  لكن  بإجادة  امخرج  لها 
دون  كمطربة  الغناء  ي  إمكانياتها  استغال  مجرد  هل  غنائية،  بطريقة 
امبالغة  عليه  غلب  وإن  جيدا  أدائها  كان  الشخصيات  جميع  لذلك؟  مرر 
الذي  أليس  خطيب  مثل  امشاهد  الطفل  ليجذب  الهزي  لأداء  امتعمدة 
التي  الحمراء  واملكة  الطفل،  تناسب  ا  الصورة  شاذوهذه  وكأنه  يبدو 
بن  شعرة  هناك  أن  ندرك  أن  علينا  أن  كا  قليا،  الراخ  لرشيد  تحتاج 
عاتق  عى  تقع  مهمتها  تلك  امنفرة،  امبالغة  وبن  للطفل  الجاذبة  امبالغة 
جميعا  أجادوا  وعموما  فنانيه.  كل  بن  العمل  موازين  يضبط  الذي  امخرج 
ضياءشفيق  وهم  والرقصوالغناء  التمثيل  من  جاعية  معزوفة  وأمتعونا 
حسنالريف  الرمادي(،  امعتمد)اأرنب  هانيعبد  القبعات(،  بائع  )تريتو 
نورالرقاوي  أسكوت(،  أم  الحمراء–  )املكة  بسمةماهر  ابسلوم(،  )الدودة 
الكلب(،  )ايلوسو  الشاي  كرمعبد  )الفأر(،  محمدعمر  اأمر(،   - )الذئب 
امعبود  أحمدعبد  واتسون(،  أحمدشومان)الخال  أحمدحمودة)اسكوت(، 
ليليعبد  الرسام(،  )أسف  مصطفيمحمد  الحميدجب)توأم(،  عبد  )توأم(، 
)اأب(،  حادةمحمود  اأبيض(،  )اأرنب  عمرإيهاب  )الدادة(،  الحميد 

محمدفايزومحمودصاح، نورشاديرور )الكاون(، حورالشاذي)الكيكة(.
مساعدواإخراج: عادعبد العظيم، دعاءعبد الرحمن، أحمدمصطفيمحسن، 

أحمدطارق، سوريالسعيد، مخرج:منفذإيهابعلوان.
بقي نقطة أخرة مهمة حيث عر العرض عن الر بامملكة الحمراء والخر 
الكوتشينة  أوراق  عن  عبارة  أزياء  الر  جنود  ارتدى  ثم  البيضاء،  بامملكة 
التي توضح هشاشتهم وضعفهم مع أغطية سوداء للرأس ذات قلوب حمراء 
بكل  اأحمر  الروي  امعسكر  إى  اإشارة  تقع تحت  والداات  األوان  تلك 
للخر  اأبيض  بلونه  البيضاء  امملكة  اآخر  الجانب  أما  آسيا،  ي رق  دوله 
مميزة  كانت  والتي  الطابية  بشكل  الرأس  وأغطية  الدروع  جنوده  ومابس 
رأسيا عى شكل  املكة  بجوار  السيف  الصليبية ووضعية  والحمات  للغرب 
تسبب  وإما  امخرج  يقصدها  م  إى دائل سياسية  يقود  كل هذا  الصليب، 
الحري دون معالجة تناسب مجتمعنا امري والعري والرقي،  النقل  فيها 
نقله حرفيا،  قبل  وتشكيليا  دراميا  ومعالجته  ذلك  إدراك  امخرج  فكان عى 

ولن أسهب أكر من ذلك ي هذه النقطة.
ضخم  استعراي  عمل  تقديم  من  مكن  امخرج  إن  نقول  أن  مكن  وأخرا 
توزيع  عى  قدرته  فيه  أظهر  والنشاط،  بالحيوية  اتسم  مجمله،  ي  ومبدع 
الحركات  الرشيقة  الحركة  ورسم  ااستعراضات،  ومازج  الكبرة  امجموعات 
رزق  محسن  مميزات  أهم  من  وتلك  الضحك  تثر  التي  الهزلية  الكوميدية 
فنية  وجبة  تقديم  من  مكن  كا  سنووايت،  ي  ماثلة  سابقة  له  وكانت 
بروجيكتور  الفيديو  شاشة  خال  من  وامرح  السينا  فني  بدمج  ممتعة 
بتوظيفها بشكل جيد عدة ي بعض امشاهد. تحية وتقدير لكل من ساهم 
ي هذا العمل اممتع الذي يخطو بنا إى اأمام نحو اارتقاءمستوى مرح 
اهتام  خال  من  ذكاءه،  إهال  أو  بعقله  ااستخفاف  عن  بعيدا  الطفل 

امخرج الجاد بكل تفاصيل العمل وكأنه مرح للكبار.
المشاهد لعقلية  المخرج  اإنتاج واحرام  سخاء 
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المنفى« في  »سأموت   
الفلسطينية القضية  تاريخ  في  وينبش  المسرحية  الفرجة  يستدعي 

العربية،  الشعوب  ذهنية  الردي  القصص  إى  وااستاع  الفرجة  حب  شغل 
عى  الجمهور  حفز  ما  وتفاعا  وتآلفا  حميمية  أكر  الراوي  حلقات  وبدت 
امبادرة وامشاركة مع ما يقدم أمام ناظريهم. يتمتع »الراوي« ي اأدب الشعبي 
بقدرات ومواهب متنوعة؛ إتقان فن اإلقاء والتشخيص، وباغة القول، والقدرة 
عى تلوين نرات الصوت لجذب الجمهور إى العرض امقدم بحيث يصبح أكر 

جاذبية ومنطقية وتشويقا.
امتفرج  إذ يلعب حس  الفرجوي،  العمل  النظارة من ركائز  أو  امتفرجون  ويعُد 
الفرجوي  العمل  ويعتمد  الفرجوية.  العملية  تأطر  ي  دورا  ومعتقداته  وذوقه 
الحلقي بشكل كبر عى تجاوب الجمهور عندما يعرون عن تفاعلهم بالتصفيق 
أو أن يعروا  التام،  اإنصات  أو  أو كلات ااستحسان  الزهور  نر  أو  الصفر  أو 
اممثلن  يرمون  أو  السب  أو  بالصياح  يرونه  ما  تقديرهم  وعدم  رفضهم  عن 

باأجسام الصلبة أو قد يهجر بعضهم دار العرض )1(.
امحاط  الشعبي  القصص  من  تكون  إما  مستوحاة؛  أحداثا  »الفرجة«  وتقدم 
وتصاحب  القومية.  بهاجس  امسكون  التاريخ  من  أو  واأسطورة  بالخرافة 
»الفرجة« مهارات الغناء والعزف عى اآلة الشعبية كالربابة أو الناي أو بالنقر 

عى طبلة أو آلة إيقاعية أو بتحريك الدمى.
مضادة  كلمة  وهي  »اانفراج«  معنى  »الفرجة«  مفهوم  تعريف  ارتبط  ولقد 
»امشاهدة«.  وهو  آخر  معنى  امفهوم  هذا  اقرن  كا  والشدة.  والتأزم  للكبت 
الدرامي  البناء  ي  الحبكة  عنار  من  التخلص  امرح« عى  »الفرجة ي  تعمل 
حدث  أي  حول  والتنوير  الحل  إى  وصوا  اأحداث  عن  والكشف  التقليدي، 

درامي ردي.
 يشعر امتلقي ي نهاية الفرجة بحالة من اارتياح بعد مرحلة من التأزم والتوتر 
امتلقي/  انتقال  ي  »الفرجة«  وتساهم  امقدمة.  اأحداث  حول  والتشويق 
الواقعية للشخصية إى  امشاهد من حالة إى حالة أخرى، ومن فصول الحكاية 
حيث  حلقة  ي  أو  ساحة  ي  الشعبي  امشهد  ويؤدي  اافراضية.  والرؤى  أحام 
يتحلق الجمهور حول العرض ما بن الوقوف والجلوس إذ ارتبط شكل »الفرجة« 

مكان وجود الجمهور.
الراث  رحم  من  يولد  عري  فرجوي  مرح  تطالب  كثرة  أصوات  تعالت   
التأكيد عى  بهدف  العامي.  للمرح  الحداي  الزحف  الشعبي ي ظل  والتأريخ 
هوية امرح العري وإثبات رعيته ي ظل تنامي التيارات الفنية الغربية رقا 
وغربا. وتعدد مسميات أشكال الفرجة لدى امفكرين امرحين العرب، فهناك 
ومرح  القهوة  ومرح  والسامرية  والشعبية  »ااحتفالية  عليها:  يطلق  من 
الساحة ومرح الشارع والسهرة والحفلة«، يصاحبها تنظر أو بيان يفصح عن 

غرضها ووسائلها وروراتها باستثناء ااحتفالية ي امغرب العري.
ُعمان ربوع  في  الفلسطينية  الفرجة 

اماي،  بن عراقة  أرض مزج  الغنام ضيفا عى سلطنة عان،  غنام  الفنان  حل 
بعنوان  الفرجوي  عرضه  ليقدم  جاء  امعارة،  تفاصيله  بكل  الحار  ووهج 
وامنفى..  والهجرة  والرحال  الغربة  مفردات  مزج  الذي  امنفى«  ي  »سأموت 
من  ليتمكن  الفلسطيني  غنام/  الفنان  بها  تسلح  التي  امفردات  من  وغرها 
اإبحار إى عام “الفرجة امرحية”، الذي م يردد ي تقدمها ي مقهى أو ساحة 

الشارع أو حلقة احتفالية.
فإنه  غيابه  حالة  الفرجوي، وي  للعرض  الفاعل  الطرف  الجمهور  امتلقي/  ويعُد 
 Charles F. ا يتحقق يء اسمه مرح وهذا ما يؤكده امخرج تشارلز دولن
Dolan ي قوله: “إن امرح - وكثرا ما ننى ذلك - وجد من أجل الجمهور، 
نلغي  أن  مكن  ا  ولكننا  واأثاث،  والديكور  الخشبة  نحذف  أن  اممكن  فمن 

الجمهور”)2(. 
جاء هاجس الهجرة وتجرع ويات الرحال لدى »غنام«، استجابة لنداء الوطنية 
والتنديد بواقعه الصعب، الذي انعكس عى تقاسيم وجهه خال تجسيد أدواره 

امركبة بينا عامة الناس، كانوا يتحلقون حوله.
القضية  لتصبح  مرعيه  عى  امرحية«  »الفرجة  باب  فتح  عى  ذلك  وساعد 
اختارها  التي  الفرجة«  الغنام »حلقة  الحضور. تسيد  الفلسطينية محور اهتام 
قدراته  مستغا  ويراقص،  ويغني  ويؤدي  يروي  فراه  الخاص؛  ميدانه  لتكون 

الجسدية التي تعينه عى التشخيص ومعايشة واقعه اافراي الذي سكنه منذ 
لحظة خروجه من رحم أمه ي »كفر« - أريحا بفلسطن، وحتى لحظة مرحه 

بن الجمهور العاي.
عرضه  ليقدم  الفلسطيني  التاريخ  ذاكرة  عرضه  ي  الغنام«  »غنام  استدعى 
ي  اختزاله  بعد  امحتلة،  فلسطن  تاريخ  عن  تحدث  الذي  بامنفى«  »سأموت 
سوى  له  يتبق  وم  والجران،  واأرض  الدم،  عروبة  قمعته  محتل،  إنسان  ذاكرة 

ذكريات وأحام متفرقة.
المحتل مع  حكايي 

السياسية  اأبعاد  ذات  الذاتية  سرته  رد  ي  الغنام«  »غنام  استطرد 
اجئ  الغنام/  صابر  غنام  واأى،  بالحزن  امحفوفة  والقومية،  والسيسولوجية 

فلسطيني من مواليد قرية »كفر عانا« عام 1955م.
هاجر غنام قرا منذ طفولته، وظل ي حالة ترحال وتنقل دامة حتى بلوغه سن 
الشعور  غنام  الفلسطيني/  امواطن  افتقد  لوطنه.  عنوانا  يعرف  ا  وهو  النضج 
امحتل  فإن  اأري،  ااستقرار  عن  البحث  حاول  عندما  حتى  واأمان،  بالراحة 
اآخر/  جعله  زواجه،  عقد  غنام  يوقع  أن  فبدا  اإنساي،  الشعور  ذلك  استغل 
الغريب يتنازل عن أرضه، كناية عن بعض الخونة الذين باعوا قضيتهم القومية 

للعدو.
يحدد  أن  يستطع  م  الفلسطيني«  »الشعب  فإن  الزمن،  من  ردح  مرور  ورغم 
ااحتال  فهناك  متنافرة،  كثرة  اقطاب  ضحية  فهو  ااعراب،  من  موقعه 
الذين  »بلفور«،  وعد  واتفاقية  امجاورة،  العربية  الباد  وبعض  اإرائيي، 

جميعهم تنازلوا عن فلسطن لتكون قربان للمحتل.
آخر منفى  الوفادة..  أرض 

رى اأم امصري ي »أرة غنام« كونه تركة للشهيد صابر غنام صابر من كفر 
عانا، الذين انتزعت السلطات امحتلة أرضهم، فقد مات والد غنام محروقا كمدا 
وغيظا عى ابنه امثقف وامناضل ي اأردن أثر مؤامرة حيكت ضده من امقربن!

إا ي  تكون  ا  اإنسان  كرامة  أن  ليؤكد  امأساوية  امواقف  غنام رد  يستكمل 
وطنه، فرغم وجوده ضيفا ي مخيات الاجئن، فإن أعن الخونة كانت تربص 

به، وبدا مصره التهجر باسم النزوح أو اللجوء.
والتمسرح التشخيص 

قوات  نر  تحت  يأن  بات  الذي  وطنه  والفجيعة ي  اأم  »غنام« حكاية  شخص 
العدو اآثم. وارتكز »اأداء التمثيي« لديه عى عنرين مهمن:

فكان  له،  يقدم  عا  امشاهد  فصل  طريق  عن  العرض  فرجوية  تأكيد  اأول: 
مخرج  بها  تذرع  ُمثى  وسيلة  كونها   ،)Dissociation“)3 الرشتي  “التغريب 
ا  ثم  ليعر عن حالته وموقفه،  يتقمص دوره  كان  الذي  الفرجة،  وممثل هذه 
يلبث ان ينسلخ منها، حتى ا يرك للمشاهد فرصة استمرار اإيهام للموضوع 
يتعن  ما  كل  ومحتوى  مضامن  وضوح  ي  »التغريب«  عنر  وساعد  امقدم. 
عن  الجمهور  يفصل  الذي  الرابع«  »الجدار  ألغى  وهذا  امشاهد،  عى  عرضه 

خشبة امرح.
رحلة  لوصف  التشخيصية  الجسدية  قدراته  بتوظيف  الغنام  غنام  قام  الثاي: 
أثناء  كبر  بشكل  الستانسافيسكية  »لو«  وظف  كا  موطنه.  عن  تهجره 
تشخيصه لأدوار التمثيلية، التي كانت له عونا لارتقاء بحس اممثل نحو آفاق 

الخيال الرحبة، وساهم ذلك ي تكثيف الفعل امتمرح لدى اممثل.
وي السياق ذاته، قام غنام/ اممثل منذ امشهد ااستهاي بكشف أرار اللعبة 
اندماج  غنام  رفض  البدء  فمنذ  الجمهور.  لدى  »اإيهام«  لتقليل  امرحية 
عرضه  ي  سيتعبه  الذي  منهجه  إيضاح  جاهدا  وسعى  الفرجة،  مع  الجمهور 
الفرجوي، وساهم ذلك ي استفاقة امتلقي، وجعله يدرك أصول التمرح/ اميتا 

- مرح)4( ويشعر بتجربة الفنان ومعاناته.
عزف الفنان غنام الغنام عى أوتار الشعب امنكوب منذ سنة 1948م، مستغا 
كان  الذي  »امشخصاي«،  دور  إى  يقرب  جعله  ما  والحوارية  الردية  قدراته 
أر  ي  ساهم  تسجيي  ملحمي  أسلوب  وفق  الدرامية،  الحالة  يتمرح حسب 

لب الحضور، والتفاعل مع الفرجة امرحية.
بأحداثها  خريفا،  الستن  ذات  قصته  فصول  نعيش  الغنام  غنام  جعلنا  لقد 
إذ  ااحتال،  سلطات  أيديي  عى  اأم قرا  لوطنه  مغادرته  لحظه  منذ  الداكنة 
البياض، تخلو من  اثني عر عاما، كانت صحيفته ناصعة  كان عمره ا يتجاوز 

عزة القصاي
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مواقف الصدامية مع العدو الغاشم. ولكن عندما بدأ ذلك الشاب/ غنام يعانق 
الضباب، ويحاول فك أحجية ما يدور حوله من أحداث تراجيدية، قام »الاوعي 
والعذاب  العنف  أساليب  أرهقته  شعب  ذاكرة  باسرجاع  لديه  الجمعي« 

والتنكيل.
أدرك  أن  بعد  ذاكرته،  التقطتها  التي  امفردات  اسرجاع  الفلسطيني  غنام  حاول 
العقاب  لتلقي  إيذانا  ذلك  وكان  اممنوعة.  الكتب  بعض  اطاعه عى  من خال 
تلفيق  بعد  بالطبع  مستقبله،  وضياع  وتريده  تعذيبه  ي  وسببا  امحتل،  من 

التهم حوله لتكون مثابة الشاعة لتعذيبه وسجنه.
يهجرون  وهم  »كفر«،  بلدة  أهاي  عينيه  بأم  غنام  شاهد  1967م،  خمسة  وي 
قرا من أراضيهم، ويتعرضون للذل والهوان، وأطلق عليهم لقب »اجئن« حتى 

قبل مغادرتهم أرضهم )فلسطن(!
غناما لدى  الفرجة  ملحمية 

حرص غنام عى أن يكون بطا ملحميا عر حلقته الفرجوية امفتوحة اأحداث، 
منفردا  دوره  يؤدي  أن  عليه  كان  إذ  كبرا،  مجهودا  بذل  فقد  اأبعاد.  امتناهية 
يسانده  أن  دون  وحيدا  حال،  إى  حال  من  ويتغر  يتمرح  وأن  »مونودراما«، 
أحام  واغتيال  الغائر،  جرحه  عن  ويحي  ليعر  دور”الراوي«  يؤدي  فراه  أحد؛ 

طفولته وضياع وطنه منذ زمن بعيد.
وشجون  وويات  بآهات  يشعرنا  مثيليا،  دورا  يتقمص  مرحلة  كل  ي  غنام  كان 
الشعب الفلسطيني منذ سنوات، وهو ذلك الراوي الذي يغر نرة صوته حسب 

الدور الذي يؤديه.
الذي  الجمهور  تفاعلية هدفها مشاركة  ليصنع حلقة  العرض عى مراعيه  فتح 
الواحد«.  اممثل  عرض  امونودراما/  »العرض  ورغم صعوبة  الحلقة.  يحار  كان 
امؤثرات  غياب  خاصة ي ظل  كبرين،  وممل  رتابة  عليه  يرتب  قد  الذي  اأمر 

اموسيقية والصوتية واإضاءة والديكور وحتى خشبة امرح.
وأر غنام الغنام عى تقديم عرضه الفرجوي ي ساحة خواء، ا يوجد بها سوى 
كري منفرد، بينا كان النظارة يتفرجون عى ملحمة نضال الشعب الفلسطيني، 

بن مؤيد ومعارض، ومتعاطف ومتفاعل.
للوطن غنام  عودة 

اليوم، أصبح عمر »غنام صابر الغنام« ستن عاما، وهو ا يزال غريبا، ا يعرف 
اأول دفعه  لوطنه  فيه، ولكن حنينه  الرحال  أن يحط  باده مكن  عنوانا مطار 
منزل  لزيارة  امهجر  الاجئ/  الراوي/  »غنام«،  قرر  إذ  إليه.  أخرى  مرة  لزيارته 
عمرها  أن  رغم  الخضار  يانعة  تزال  ا  الزيتون  شجرة  حيث  اريحا،  ي  الطفولة 
للتأكيد  »العم بدوي« هناك،  ألف عام، والتي كان متلكها  يزيد عن خمسائة 

عى رعية »الشعب الفلسطيني« الذي يزيد تاريخه عن عمر شجرة الزيتون.
أر غنام عى التمرد عى أرضه امغتصبة، ومحاولة اسرجاع أيام طفولته الثكى 
البكر، ليصبح »بدل فاقد« بعد  الفلسطينية  ارتسمت تفاصيلها ي مخيلته  التي 
أن أضحى يتجرع غصة التجوال ي امطارات وجحيم امنفى، ي انتظار اسرجاع 

النسخة اأصلية لهويته الضائعة منذ زمن!
ي  الصور  آاف  خزنت  التي  التصوير«  »آلة  منها  وأخذوا  حقيبته  امحتل  انتزع 
ذاكرتها صورا لفلسطن القدمة، وقام حراس الحدود بإتافها. وم يتبَق للمواطن 
ضاعت  »الحقيبة«  تلك  وبضياع  وحجر.  تراب  حفنة  سوى  غنام  الفلسطيني/ 

مامح هويته وطمست أحامه ووطنه.
التي اقرنت  الذي عاره غنام عر ذاكرته امثقوبة،  التنكيل  لقد تواى مسلسل 
برقة »آلة التصوي »منه، التي تحوي لقطات لبلدته »اريحا« ولشجرة الزيتون 
الفلسطينية، التي يزيد عمرها عن وجود ااحتال عندما كانت فلسطن أرض ي 

أوج حضارتها.
التي كان قد شاهدها ي مطلع شبابه  وم تغفل ذاكرة غنام مرحية »عايدة« 
باريحا. لقد صدح امؤدي ي هذه امرحية بكلات الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش، وتغنى بكلات ووديع الصاي، ي محاولة منه لتصالح مع واقعه الذي 

قارب عى الزوال.
حاليا: يحمل »غنام« جوازا عربيا لدولة مجاورة، لكنه ي امنزل يستمع والدته 
وهي ترتدي الثوب الفلسطيني امطرز - وهي تخره أن أخيه توى شهيدا، بعد 

معاناته وسهره من الجرح الغائر ي كتفه اأمن.
يسرسل »غنام« البوح والتعبر عن حزنه الدفن، الذي ألفه منذ زمن ي حياته، 
جسده، ذاكرته. قدم عرضه »سأموت ي امنفى« بأسلوب ملحمي وثائقي، لتظل 
»أريحا« تلك امدينة الفلسطينية التي سجلت قصص الفداء والبطوات والخيانة 

وامنفى والبحث عن فاقد.
بأعاله  العري،  الوطن  عرفه  فلسطيني  لفنان  ومؤثرة  عابرة  محات  تلك  كانت 
ي  »سأموت  الفرجوي  عرضه  وي  لوطنه.  نضاله  بهاجس  امسكون  وعطاءه 
امنفى« حاول غنام تأويل واقعه ي ضوء ماضيه بأسلوب ملحمي، واختار قالب 
من  مستمرة،  تزال  ا  التي  بقضيته  العام  والرأي  العام  ليذكر  امرحية  الفرجة 

خال فرجة مرحية أخرى.
الحواي:

)1( أبو العا، عصام الدين، امرحية العربية: الحقيقة التاريخية والزيف الفني، 
الهيئة امرية للكتاب: القاهرة، 2007م، ص69.

امعار،  الفن  تاريخ  ي  تحليلية  دراسة  الحداثة:  أقنعة  عقيل،  يوسف،  مهدي 
عّان: دار دجلة، الطبعة اأوى، 2010م، ص 65.

بريخت، برتولد، ترجمة )جميل نصيف(، نظرية امرح املحمي، سلسلة الكتب 
امرجمة العدد )16(، بغداد، منشورات وزارة ااعام، 1973، ص165.

ااحتفال  امرحية،  داخل  امرحية  امفاهيم:  من  بعدد  امصطلح  هذا  يرتبط 
داخل امرحية، اإحالة إى الذات...مزيد من التفاصيل ينظر ي مقالة »مرتجلة 
من  أمن،  خالد  وتفكيكه،  امرحي  بالجسد  ااحتفاء  بن  الكغاط  محمد 

كتاب”امرتجلة ي امرح«، ص56.

العش
للمرأة نجاة  طوق  البحث 

الدراما  أركان  أحد  إبسن،  الدمية«  »بيت  النقاد مرحية  من  الكثر  يعد 
تستهدف  نسائية  لثورة  وإعان  غضب  رخة  ذلك  وقبل  لكنها  الحديثة، 
فإن  لذلك،  ونتيجة  وإنسانية.  حرية  أكر  حياة  ي  امرأة  بحقوق  امطالبة 
اآيديولوجيات  أصحاب  إليها  يذهب  متسعة  واحة  تعد  إبسن  دمية 
امتنوعة معالجة قضايا اجتاعية شائكة متنوعة ومستمرة، ولتقديم رؤى 

جديدة عن عاقات التفاعل والتواصل بن الرجل وامرأة.
ثاث  تجمع  اجتاعية  عاقات  شبكة  إزاء  أنفسنا  نجد  العرض  بداية  منذ 
شخصيات فقط اقتصها عرض »العش« من »بيت الدمية« ولكنها شديدة 
امرحي  العرض  طيلة  اممتد  التأجيل  هنا  نجد  حيث  والتعقيد؛  التشابك 
خشية  لآخر  منهم  كل  حيال  الثاث  اأنفس  تضمره  ما  امكاشفة  عن 
عن  لإعان  الطائش  ااندفاع  ي  الوقوع  أو  امجهول  بالقادم  ااصطدام 
رغبة اانفصال التي ا حل بديل لها للتخلص من كرة وتراكم اآام التي 

تعاي منها الشخصيات.
دراما  أحداث  تبدأ  بها،  ااحتفال  امياد ووهج  عيد  ليلة  ااقراب من  مع 
بنورا  ااستمتاع  »الزوج«  هلمر  يتمنى  حيث  »العش«؛  امرحي  العرض 
لها داخل عامه )عشه( متناسيا  كغنيمة بعد نجاح تجربة زواجها وأره 
الحياة. تنطلق حكاية العرض  هذا العبء الذي تكابده من أجل استمرار 
نورا  محاولة  رغم  بسقوطه  امهدد  الصغر  وعامه  النص  هذا  واقعية  من 
قسوة  تحمل  ي  وامغااة  النفس  مكاشفة  أو  هلمر  اكتشاف  عن  اابتعاد 
هذا الزوج مع ااستسام للفقر واامتاء بالشك من رؤيته النفعية للعام، 
ينسدل هذا الحصار النفي الشاق وامجهد عى الشخصيات الثاث ناقا 
»نورا«  الفنية  التحفة  امتاك  ي  الرغبة  بن  والشك  الحب  للمتلقي راع 
هذا  لحضور  رسوخ  مقابل  ي  بهجتها،  أطفأ  الذي  والسجن  العش  بهذا 
الزوج ومن قبله اأب )الغائب الحار( ي أعاق »نورا« التي يحركها يقن 

أن هلمر مالكها الوحيد. 
ي مقابل تلك العاقة امعقدة بن نورا وهلمر، يظهر »العم رانك« العاشق 
امتيم بنورا الذي يخفي حبه لها ي باطنه لكونه صديقا قدما أبيها الراحل 
وزائرهم الدائم والوحيد، وهي اأسباب التي جعلت نورا تنظر له بوصفه 

بديا أبيها ي عطفه عليها.
الرؤية  مصمم  رؤيتا  فيها  تعانقت  مرحية  صورة  »العش«  عرض  قدم 
امكشوفة  الشباك  خال  من  مكثفة  ببساطة  ومخرجه  للعرض  التشكيلية 

التي   - العرض  عام  محارة  العرض  نهاية  قبيل  أسدلت  التي   - للجمهور 
حيكت ي مقدمة امرح حول الشخصيات الثاث، ُمشكا البيت الذي قد 
يعني ي هذ العرض الوطن الكبر )الذي يجدر به أن يكون مثابة الحاية 
واأمان من قسوة الخارج(، وهو ما يجعل من الشخصيات الثاث )وليس 
الدفء  لهم  يقدم  أن  أمل  عى  به  يتمسكون  وحدهم(  والزوجة  الزوج 
أو  حبه  إعان  عى  قدرته  عدم  من  يعاي  )الذي  رانك  العم  حتى  داخل 
عليه  يعطف  من  يجد  بأن  يحلم  كان  الذي  نورا(  بقلب  الفوز  ي  أمانيه 
ليستقر داخل عش بدا من اانتظار وحده، لكن نورا هي من تقص شباك 

العش هذه امسجونة بداخلها لتخرج وتركها.
داخل  العرض  يقدمهم  ممثلن  ثاثة  بصدد  نحن  »العش«  مرحية  ي 
أداء  امرحي،  أدائهم  عر  للمتفرج  وقوة  وير  برشاقة  يصلون  حكايته، 
يحمل ي طياته نعومة الجسد امفعم بالطاقة رغم قسوة اآام التي تعاي 
منها كل شخصية درامية وفق التتابع الدرامي لنهاية العرض؛ حيث يقوم 
إى  سليمة  عربية  لغة  عى  يرتكز  ميلودرامي  غر  متنوع  بأداء  منهم  كل 
حد كبر بجانب إدراك الحكاية وفحوى الرسائل التي يؤكد عليها العرض، 
الحب  مارسة  من  الشخصيات  تتنازع  التي  الرغبات  لتنوع  باإضافة 
نهاية  اليومية،  الحياة  متطلبات  توفر  أو  باأمان  الشعور  ي  الرغبة  إى 
العمر  ي  امتقدم  العم  فنجد  وااهتام،  التواصل  نحو  الشديد  بااحتياج 
واأكر  الخفيفة  بنقاته  مياد«،  »ميشيل  الشاب  دوره  قدم  الذي  رانك، 
متهكا عى  والهزل،  الجد  بن  ابتذال  أي  الجمهور دون  ذائقة  مع  تفاعا 
التي  العضوية  آامه  متحما  امزري،  واقعه  وعى  منه  هلمر  سخرية 
واهن  وجسد  متقطع  أجش  بصوت  الهزيلة  جسده  حركات  ي  اتضحت 
مشاعره،  يعيش  أن  يحاول  أنه  ليؤكد  سره،  حركة  ي  واضحة  بتفاصيل 
مواجها  الصغرة  اأرة  هذه  مع  التواصل  عى  الحفاظ  محاولة  ي  وحقه 

وحدته التي طاما آذته.
إى  تتجه  م  نبيل«  »ناني  قدمتها  التي  نورا  اآدمية  الدمية  أن هذه  غر 
هذا  ي  إمعانا  مرتفعة  وأصوات  غاضب  بجسد  منطلقة  والثورة  التمرد 
جريح  كطائر  امقابل  ي  كانت  لكنها  الخانق،  العش  هذا  من  الخروج 
منهك القوى ومحطم يتلفظ أنفاسه عند قرار اانفصال والخروج بصعوبة 
هذا  ترك  عند  امتكرر  اصطيادها  إعادة  هلمر  محاوات  من  نجاتها  بعد 
هلمر  العرض ي شخصية  طيلة  والحنق  الغضب  عند  توازنا  لتضع  العش، 
والجسد  الدامة  امهينة  بالنظرات  الشخصية  تلك  هوية  عى  حافظ  التي 
قدمها  التي  هلمر  شخصية  من  الصمت  لحظات  ي  حتى  دوما  الغاضب 

»إسام عي«.
»العش« من ديكور أحمد فتحي ودراماتورج فيصل رزق وإخراج إبراهيم 
ي  امري  للمرح  القومي  امرح  فعاليات  ضمن  قدم  بوشا،  أحمد 
األسن  فريق مرح  قبل  من  دياب،  دورة محمود  الحادية عرة  دورته 
الذي يعد من الفرق امستقلة التي تخوض معركة وجودها مع الكثر من 
الكيانات الجديدة ي الحركة امرحية امرية ي القرة اأخرة، كا رشح 

أحد أبطال العرض لجائزة أفضل ممثل ثاٍن.

همت مصطفى

بطاقة العرض
اسم العرض: 
العش

جهة اإنتاج: 
فريق مرح 
األسن

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: هريك 
إبسن
إخراج:
 إبراهيم أحمد
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السعادة باد  في  حدث 
الراهن الوضع  ومشاكسة 

أين تكمن السعادة؟ وكيف نحصل عليها كشعب ي ظل أحداث 
يتعلق  الخلف؟ هل  إى  كبرة  تأخذنا برعة  متاحقة ومواقف 
اأمر فقط بوي اأمر وعاقته الوطيدة بهموم شعبه أم بالرغبة 
الحقيقية ي تغير الوضع الراهن من طري امعادلة دون اللجوء 
إنقاذ  ي  دوره  وأهمية  بامخلص  تتلحف  التي  القدمة  للفكرة 
امرحي  العرض  والسياسية؟  ااجتاعية  همومهم  من  الناس 
مازن  وإخراج  يوسف  وليد  تأليف  السعادة«  باد  ي  »حدث 
لنتائج  ويصل  جالية  زوايا  عدة  من  القضية  يتناول  الغرباوي 
القضايا  مع  تعاطيها  وطبيعة  الشعوب  مصائر  عن  مفجعة 
الذي  بالقدر  نظره  اأسباب من وجهة  يعطيك  ولكنه  امتعلقة، 
يسمح بتمرير إجابة ما قد تختلف من شخص آخر، ولكنها ي 
النهاية إجابة لها وجاهتها وقدرتها عى مناوشتك كمتلق تحاول 
فمشاكسة  درامية،  ألعاب  من  إليك  يقدم  ما  مع  تشتبك  أن 
اأعال  مهام  إحدى  قضاياه  عى  والوقوف  الراهن  الواقع 

امرحية التي أهملت كثرا.
وإن  الدرامي  الحدث  بناء  لطبيعة  تقليديا  تكوينا  هنا  تجد  لن 

اأحداث،  ترتيب  معقولية  من  تخلو  ا  اإطار  الحكاية  كانت 
فقط ستاحظ قفزات ريعة من جانب امؤلف ترصد محاوات 
التغير  وحاول  الساكن،  الوضع  حطم  الذي  الجديد  الحاكم 
بكل قوة ولكنه فشل، قد تقلقك تلك الطريقة ي عرض الفعل 
التاهي  ينفي  الذي  بالقدر  مقصودة  وللحق  ولكنها  الدرامي 
حلول  العمل  فريق  خالها  من  ويقدم  امعروضة  الحقيقة  مع 
حتى  والغناء  والرقص  والزي  امرحي  بامنظر  تتوسل  بديلة 
يقطع الطريق عى تردد امواطن البسيط ي تفهم طريقة تدوير 

الحدث امعروض.
اللعبة الدرامية التي انتهجها امؤلف تحاول أن تتلمس طريقها 
تتاح  حتى  بعينه  مجتمع  أو  بعينها  لبلد  مبارة  إشارة  دون 
امجتمعات  معظم  تحوط  التي  امأساة  ي  ليغوص  الفرصة  له 
العربية، قد تجد بعض التشابة ي بناء اأحداث بن نص العرض 
ليلة  )ألف  عن  أخذت  التي  امتوارثة  الدرامية  اأعال  وبعض 
وليلة( ي ستينات وسبعينات القرن اماي، ولكن تبقى محاولة 
الكاتب هنا متفردة ي كونها ا تتبع حكايات - ألف ليلة وليلة 
- خاصة الجانب امتعلق بأهمية الدخول والخروج من الحدث 
منطق الصناعة التي تتخذ من الحكاية اأسطورية سبيا لتطوير 
عن  )بهلول(  الحاكم  وتخي  الصادمة  النهاية  أن  كا  وجودها، 
فسؤال  امتلق  ذهن  ي  اموضوع  ببقاء  كفيلة  طواعية  منصبه 
النهاية  وتركت  سهل  أو  مريح  بشكل  عنه  يجب  م  العرض 
مفتوحة للتأويل، وهي طريقة تخاصم الحلول الدرامية القدمة 
النهاية امتصالحة وتنطوي عى حل صادم قد  التي تعتمد عى 

يعيش كثرا ي خيال امتلق امشتبك مع الحدث.

الشعب  أفراد  من  لواحد  أتيح  كيف  العرض  أحداث  تتناول 
من  واثن  الحاكم  بن  اتفاق  بعد  الباد  ي  الحكم  سدة  توي 
رغم  استطاع  الذي  امواطن  لذلك  الفرصة  إعطاء  عى  وزرائه 
ليطلع  القر  أسوار  فوق  يقفز  أن  بالساح  امدججن  الحراس 
الحاكم عى اأوضاع امردية ي الباد، والكاتب هنا يرز أطاع 
وقد  غريبة،  باد  من  أصا  أنهم  ويبن  تحكم  التي  امجموعة 
تنتهي  ا  أاعيبهم  وأن  ثرواتها  الدولة وجثموا عى  تلك  احتلوا 
ليس  الحكم  لسدة  الشعب  أفراد  أحد  توي  لفكرة  فتمريرهم 
من  واالتفاف  امراوغة  وإما  الكنز  ذلك  عن  التخي  معناها 
وعي  واختبار  الرجل  ذلك  إفشال  أهمها  صور  عدة  ي  جديد 
هذا الشعب وإحساسه باموقف كا مكن مرير وتجربة بعض 
فلسفات علوم ااجتاع وامنطق ي تسير أمور الحكم، فالدولة 
ما زالت دولتهم يترفون فيها كيف شاءوا وما الحاكم الجديد 
يستطيع  كيف  ثم  ومن  فاسدة،  منظومة  ي  صالح  فرد  سوى 

وحده تغير الكون؟
مبارة  الحاكم  يضع  الذي  بامنطق  وامواقف  اأحداث  تتطور 
ا  حوله  من  فالكل  اموقف،  إنقاذ  ي  الذريع  فشله  أمام 
تقسيم  إعادة  عى  قدرته  يصدقون  وا  للتغير  يستجيبون 
عنده،  الجدوى  عدم  ويرسخ  اإحباط  مرر  آمر  وهو  امعادلة، 
القديم رفضا  النظام  لدى  امسجونان  والشاعر(  )الحكيم  وحتى 
تصديقها  رغم  امواقف  وتغير  للناس  الخروج  ي  يطاوعاه  أن 
لكونه نظيف القلب عفي اإرادة صادق فيا يحاول، لقد تركاه 
ليواجه وحده ذلك الطغيان ي ترفات امسئولن وتلك الهزمة 

والا مبااة ي عيون العباد.

أحمد خميس

بطاقة العرض
اسم العرض: 
حدث ي باد 
السعادة

جهة اإنتاج: 
فرقة امرح 
الحديث

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: وليد 
يوسف

إخراج: مازن 
الغرباوي
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الدرامية تبدأ من عند كلمة مفتاح مفادها أن اأحداث  اللعبة 
وامواقف امتضمنة ي امرحية ا عاقة لها بأي مواقف سياسية 
مشابهة وأن أي تشابه هو من محض الصدفة، وحتى ا يختلط 
امؤلف  طريقة  ضمن  راحة  التناول  بن  امتلقي  عى  اأمر 
الدرامي ا يشتبك بأي  الفعل  الدرامي أن هذا  الحدث  لتطوير 
ثورة  وبعد  قبل  القريبة  مواقفنا  بعض  مع  اأحوال  من  حال 
يناير، والحقيقة أن هذا النص كتب قبل أحداث يناير بسنوات 
الداخي ا يشر بأي حال من اأحوال إى  بناءه  طويلة كا أن 

مواقف عاشها الشعب امري من قريب أو بعيد.
بطريقة هي  امهزومة  الناس  لبعض مواقف  امؤلف هنا يعرض 
وتراكيب  بتيات  امطعمة  غر  الباستيكية  للمواقف  أقرب 
فقط  معها،  ويتعاطف  موقفهم  يتأمل  امتلقي  تجعل  جالية 
من  قضاياه  عن  والتعبر  بالهزمة  امواقف  بتغليف  اهتم 
تأثر  منطق يرز كونهم يكشفون ما بداخلهم كمخدرين تحت 
يثوروا عى  أن  الروحية ا كأشخاص متحققن مكن  امروبات 
حكامهم، وعى جانب آخر بن أن الرطة تراقب وتعرف ماما 

كل الخايا التي يجب القبض عليها قبل استفحال اموقف، وهي 
طريقة ي البناء ا تؤدي بالرورة لتعاطف امتلقي وإما دفعه 
بالقياس  أهميته  عى  والوقوف  الجاي  التكوين  فلسفة  لفهم 

للحدث الدرامي البسيط.
بصنع  الوقت  طوال  الغرباوي«  »مازن  امخرج  اهتم  وقد 
فتجده  فيها،  تفصيلة  بكل  يعتني  العنار  متكاملة  مرحية 
الديكور حازم  قد اعتمد بداهة عى مجموعة من امحرفن: ي 
مصطفى،  محمد  اموسيقى  وي  عودة،  مروة  اأزياء  وي  شبل، 
التصميم  وي  الفشني،  ووائل  عي  محمد  فاطمة  الغناء  وي 
 3d mabeng الحري كرمة بدير، كا أنه قد حشد معهم تقنية
ليعطي إحساس الحقيقة ي امواقف التي تتطلب تفاعل امتلقي 

وتشويقه.
فقط، وقف عند التعامل مع امجاميع بامنطق الذي قد يتضاد 
بن  فارقا  هناك  إن  إذ  التناول؛  لطبيعة  الداخي  التفسر  مع 
اتفاقا  الدرامي، فإما أن تعقد  العمل  أو أكر ي تقديم  منطقن 
للعب  ينحاز  منطق  اموضوع  تقدم  بأنك  يفيد  امتلقي  مع 

باستمرار  للصالة  امؤدين  نزول  مررا  يكون  ثم  ومن  الدرامي، 
منطق  الداخل  من  القضايا  تتناول  أنك  أو  معها،  واشتباكهم 
إيهامي يضع اموضوع ي صيغة جالية تجعل امتلقي متلصصا 
الدرامية.  عى الحدث، وعليه يكون اأداء من داخل الشخصية 
دون  الطريقتن  بن  امخرج  مزج  فقد  العرض،  ي  ما حدث  أما 
الراوي  تقبل  مكننا  التقديم،  ي  التوجه  ذلك  تعضد  فلسفة 
البطل  أما  حالهم،  لسان  ليكون  بالجمهور  يلتحم  حينا  امغني 
الذي يدخل من صالة امشاهدة ويعود إليها مرات ومرات دون 

مرر كبر لذلك الترف، فهذا أمر يرجى مراجعته فنيا.
عى جانب آخر، حفلت طريقة امخرج ي تناول العمل بالكثر 
الغناي  امرح  من  ااقراب  تحاول  التي  الجالية  العنار  من 
ااستعراي ي إحدى صوره البهية لوا بعض الهنات ي التفسر 
التقديم،  ي  النوع  هذا  بشدة  نفتقد  نحن  طبعا  والفلسفة، 
لفرة كبرة حتى نحصل عى عمل متكامل ي هذا  نحتاج  وقد 
ااتجاة، لكن عى أية حال »حدث ي باد السعادة« كان يطمح 
البانوراما  اإبهار ي صور  اعتمد عنار  ثم  التكوين، ومن  لهذا 
)مثال  الحاكم  وضعف  وقوة  الحدث  طبيعة  مع  تتبدل  التي 
واستخدام  للحاكم  والضعف  القوة  فرات  أثناء  البنايات(  شكل 
أن  كا  واأحداث،  امواقف  تلوين  ي   3d mabeng تقنية 
امؤلف اموسيقي محمد مصطفى قد بذل جهدا كبرا ي تخرج 
األحان بهذه الكفاءة الكبرة والقدرة امميزة عى التعاطي مع 
والرعة  التقطيع  عى  بالقدرة  متاز  لحنية  بتيات  اأحداث 
تحتاجها قضايا وأطروحات  التي  امواقف  والتطريب ي  والبطء 
مناسبة  طرزا  اعتمدت  التي  عودة  مروة  أزياء  وكذا  امؤلف, 
ماما لطبيعة العمل الذي قد يدور ي الازمان والامكان، وكذا 
الديكور حازم شبل  التي اعتمدها مصمم  الدولة  جاءت أيقونة 
امناظر  وجاءت  بعينها  لدولة  تشر  وا  العري  اأرابيسك  تشبه 
متخذة من اأيقونة سبيا ي طبيعة البانوهات التي مثل مباي 
امكان سواء عند قاعة الحكم أو ي مناطق الفقراء والسجن. أما 
امجاميع  مواقف  بدت رشيقة ي  فقد  بدير،  كرمة  استعراضات 
السام  صالة مرح  مع  تشتبك  التي  امواقف  ي  بالدقة  ومتاز 
عى الرغم من الزحام الشديد تشعر أن هناك تصميا منضبطا 

تم التفكر الجيد ي مكوناته الصغرة.
اأوى  للمرة  كبطل  تيخا  مدحت  يقف  التمثيي،  اأداء  وعن 
يخرج  ما  ي  ماما  اجتهد  ولكنه  العروض،  من  النوعية  لهذه 
خيالك،  ي  يبقى  الذي  الجال  وهذا  الخصوصية  بهذه  الدور 
يعطي  ماما  وحاد  امع  الر  أدوار  ي  قوقة  عاء  وكعادة 
وكذا  نسيانه،  مكن  ا  طعا  بها  يقوم  التي  ولأدوار  للعروض 
عى  وقدرته  امميز  بصوته  الحكيم  دور  ي  العدل  حسن  جاء 
الفكاك  مكن  ا  أوضاع  ظل  ي  الحكمة  بهزمة  امتلقي  إقناع 
لب  أخذ  فقد  السقا،  دور  ي  فوزي  أسامة  أما  بسهولة،  منها 
الرومي  سيد  يرك  وم  اموجعة،  البسيطة  بكلاته  امشاهدين 
ظله  بخفة  مطرنا  أن  دون  مر  الفرصة  الحاكم  بدور  قام  الذي 
تتخطى حدود  التي  املتبسة  والكلات  التلميحات  عر  وقدرته 
الزمن وتضعك أمام القضية اآن وهنا، أما محمد حسني ي دور 
الدهاء  مناطق  مرير  عى  طيبة  بقدرة  امتاز  فقد  الغال  بائع 
منصور  راسم  من  كل  وبدا  الحاسمة،  اأوقات  ي  والخنوع 
التوي وحسن خالد وخدوجة صري ومنة امري  العزيز  وعبد 
روح  للعرض  أعطت  ممتازة  بصورة  طارق  وعمر  بلبل  وميدو 
تفاصيل  رسم  ي  الكفاءة  حدود  إى  الدور  حدود  تتعدى  طيبة 
الفشني  وائل  امغني  الراوي  أما  الحدث،  تناسب  شخصية 
أن  مكن  امعا  جديدا  ثنائيا  كونا  فقد  عي،  محمد  فاطمة  مع 
للمرح  خصيصا  مكتوبة  غنائية  بأعال  امستقبل  ي  يساهم 
مواجهة  عى  والقدرة  الصوت  بحاوة  يتمتعان  فها  الغناي 
الجمهور فقط تعطي لها الفرصة دون اللجوء لطريقة تسجيل 
لقلب  تحتاج  فامغامرة  امخرج،  اعتمدها  التي  واأغاي  األحان 
فمن  الجمهور،  مواجهة  امؤدي عى  قدرة  تامة ي  وثقة  جسور 
الراوي أمام امتلقي ا يفصلها إا بعض  غر امعقول أن يقف 
لها  الشيقة  الدرامية  اللعبة  مسجا،  الصوت  ويأي  السنتمرات 
أو  بسهولة  طموحاتها  تحقق  ولن  الكثر  منها  ويرجى  روطها 

بترفات آمنة تستهن بالحدود الدنيا من امعادلة الجالية.
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»22+«
العمرية الفئات  لجميع  صالحة  غر  شبابية  انتفاضة 

قضايا،  من  بطرحه  يقومون  حادا  تصورا  امستقلة  الشبابية  الفرق  متلك  ما  داما 
مستخدمن ذلك الشكل ااتصاي امبار استعراض مشكاتهم وهمومهم ااجتاعية. 
وبالفعل تسلك أكر من فرقة شبابية هذا امسلك امربح ي جذب الشباب لعروضهم 

من جهة وعرض معاناتهم امشركة فيا بينهم من جهه أخرى.
بالطبع هو مسلك مروع ا خطأ فيه، ولكن قد يكون ي بعض اأحيان جرس إنذار 

للمجتمع أو تنبيها لعقول خامله فقدت الحقيقة أو ضلت طريقها بن كرة اأفكار.
م تبتعد فرقة »روانا الهوسابر« التي تشارك بعرض »+٢٢ لجميع الفئات العمرية« - 
للمخرج »محمد جر« ي امهرجان القومي للمرح لدورته الحادية عرة - عن ذلك 

القالب.
الذهن  وصفاء  الطفولة  ذكريات  معه  حاما  الخلفية  ي  بسيط  ديكور  وسط  ففي 
من  مجموعة  حركية  بدراما  العرض  يبدأ  أطفال  ومابس  مختلفة  ألعاب  من  والراءة 
الشباب، تحمل تلك الدراما الحركية داات مبارة من مابس سوداء وحركات اأيدي 
لكنهم  شخصية،  لكل  وفقا  ااختاف  عليها  ويبدو  مبهمة  أشياء  بلوغ  تحاول  التي 
امقاومة متكتلن جميعا ي  الوصول ومن ثم يجلسون غر قادرين عى  يعجزون عن 

وسط امرح ككتلة سوداء واحدة تبدو وكأنها صعبة التفكيك.
من  ارتجالية  فرضيات  نتاج  لوحات،  »استكتشات«/  شكل  ي  ذلك  بعد  العرض  ليبدأ 
عى  وانعكاسها  ككل  امجتمع  مشكات  من  مشكلة  تقدم  لوحة  كل  الفريق،  قبل 
إلخ،  اافراضية..  التكنولوجية  العوام  ي  واانعزال  السكن  وأزمة  كاإرهاب  الشباب 
وذلك بهدف كشف حالة العبث والفوى التي يعاي منها امجتمع ورصد عاقة الفرد 
والجذب  الشد  من  حالة  لخلق  بينهم  فيا  للجدل  مساحة  إقامة  ومحاولة  بامجتمع 
اأي  عوامل  بداخله  حاما  كوميدي  شكل  ي  إنه  بل  معقدا،  دراميا  راعا  ليست 
معاتبها  عن  فيها  تتحدث  شخصية  لكل  مونولوجات  استخدمت  حيث  والراجيديا، 
وعاقتها بامجتمع امتأزمة ومحاوات الهروب والبعد عن الواقع أو تناي النفس من 
أجل مطاردة مطالب الحياة اليومية، تقدم تلك امونولوجات بعد امشاهد الكوميدية 
ثم  الشخصيات  داخل  والغوص  ماما  الكوميديا  حالة  كر  عى  قادرة  جنائزية  بنرة 

الخروج منها كحالة عابرة والرجوع إى الكوميديا مرة أخرى.
والبواطن، فكلا  الظواهر  تنقات بن  والراجيديا هي  الكوميديا  التنقات بن  لتكون 
بدت امشاهد مضحكة أدركنا أن العرض يرصد الحال الخارجي للشخصيات، وكلا ساد 
دواخلها  وإبراز  شخصية  كل  داخل  التفتيش  ي  بدأ  العرض  بأن  اإدراك  يزيد  الحزن 

بشكل واضح.
داخل  كاملة،  تضاد  حالة  من  بينها  فيا  امتلقي  أعن  أمام  والخارج  الداخل  ليتقابل 

مؤم مستر خلف قناع ضاحك.
قدر  عى  الفريق  فشباب  واإقناع،  الدقة  حيث  من  ذلك  ي  دور  التمثيي  ولأداء 
هي  بل  نفسيا،  مضطربة  وا  مركبة  شخصيات  ليست  فهي  الشخصيات،  بزمام  واع 
تسلل  فإذا  واإقناع،  التجسيد  حيث  من  صعوبة  يولد  ما  وهذا  واقعية  شخصيات 
فكل  ككل،  العرض  من  نفور  عنه  سينتج  واممثل  بينه  الغربة  إحساس  للمتفرج 
أو  امزايدة  دون  وحقيقي  واقعي  بشكل  نفسه  يرى  أن  يريد  الصالة  ي  يجلس  شاب 
النقصان، ولتحقيق تلك الحالة الحميمية الصعبة ظل اممثلون ينادون بعضهم البعض 

بأسمهائهم الحقيقية أثناء التمثيل.
القضايا  أشهر  لرصد  الفريق  وسعي  امطروحة  القضايا  تلك  عموم  من  الرغم  وعى 
وأكرها انتشارا بن الشباب، فإن العرض حامل داات وإفيهات ا يفهمها سوى فئة 
ماعدا  ي  تقريبا،  الـ3٠  وحتى  الـ٢٢  بن  ما  اأعار  ذوات  فئة  وهي  بعينها  عمرية 
أرع،  بصورة  اإشارات  تلك  ترجمة  عليهم  سيتعى  الفئة  تلك  بعد  أو  قبل  ذلك 
عليه  لكان  عنوانه،  مثلا يرح  العمرية  الفئات  لجميع  بالفعل  كان  لو  فالعرض  لذا 
جميع  عى  يسهل  حتى  الحوارية  والجمل  امطروح  امحتوى  ي  أكر  النظر  بإمعان 

الفئات العمرية مواكبة قضيته.
ولكنه بالطبع محاولة شبابية ناجحة حاملة مواهب حقيقية قادرة عى التنوع وامزج 
بن أكر من حالة ي آٍن واحد، وتجربة مبرة ومربحة لحركة امرح ي الوقت الحاي.
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هناك  أن  إى  اإشارة  أود  فإنني  قليا،  مبتر  ورما  مجمل،  بشكل 
تأكيدا  نوعن من امهرجانات واملتقيات وامؤمرات، اأول منها يأي 
ي  وتفاعلها  وتناميها  بحضورها  واتصاا  الفعي  الظاهرة  وجود  عى 
تحوات  عر  النوعي  وتراكمها  ابتداء  الظاهرة  حدوث  معنى  الواقع، 
ثم  وتجارب،  وأشكال  أسئلة  مع  وإجرائية  معرفية  واشتباكات  كيفية 
قائم  لحضور  تجسيدا  ليكون  الفعاليات  من  غره  أو  امهرجان  يأي 
وجدا مع حركة متنامية، هنا يكون امهرجان عر إجراءاته التنظيمية 
مع  نقديا  حوارا  يكون  وعروضه،  ولجانه  وجوائزه  امصاحبة  وأنشطته 
ظاهرة ماثلة ومع تجربة متفاعلة ما يعنى ترسيخها ي الوعي النقدى 
العام وتأكيد حضورها الفعى، امثال الجى ي تصورى عى هذا النوع 
»قوميات،  امختلفة:  بنوعياتها  الجاهرية  الثقافة  مهرجانات  هو 
نشأت  اأقاليم  مرح  ظاهرة  أن  وذلك  نوادي«،  بيوت،  قصور، 
وتنامت وتأكدت عى مستويات مختلفة فنية ونقدية وإدارية، وعر 
تجاوبا  امختلفة  مهرجاناتها  جاءت  ثم  معا،  وعميقة  بطيئة  تراكات 
اتساعها  ونتاجا  تطورها،  مراحل  وانعكاسا  تأسيسها،  إشكاليات  مع 
الرقمي وتنوعها الفني واإداري، وهكذا فإن امرح اإقليمي م يبدأ 
الرورات  وإدراك  امعري  بالحفر  وإما  وامسابقات،  بامهرجانات 
باموقع  امرتبطة  اأشكال  وابتكار  العروض  وإنتاج  الفرق  وتكوين 
قاما  اللجان  عمل  وكان  امختلفة،  ااتجاهات  بن  والتحاور  والفرقة 
عى التحاور النقدي والتشابك الفكري وأحيانا اآيديولوجي مع قضايا 
امرح وأشكاله ووظائفه، وم يكن اختزال العرض ي رقم أو ابتساره 
ي توصيف مجمل هو اأساى والنهاى، قد يكون الواقع اآن مختلفا 
أصبح  حيث  إليها،  أرت  التي  للمراحل  جزى  بشكل  ومضادا  قليا 
ي  الحضور  ا  والنتائج  التفاعل،  ا  والتحكيم  العروض،  ا  امهرجان 
اموقع، واأرقام ا طموح التجدد والكشف، أصبح ذلك كله رما مكونا 
النشأة  طبيعة  ينفي  ا  هذا  ولكن  امجملة،  وصورته  الراهن  للمشهد 
كا  وتجددت،  وتنامت  أوا  الظاهرة  وجدت  فقد  النوعي،  وتاريخها 
أرت، ثم كانت امهرجانات جزءا احقا ومتحاورا مع بنيتها وتجاربها 
وتحواتها امتعددة0 النوع الثاي من امهرجانات هو النوع التكوينى، 
التداول  عى  وطرحها  وإيجادها،  الظاهرة  وجود  ي  يساهم  الذي  أي 
أنها كانت مجرد استراف أوى لرورات  العام، وهذا يعني  النقدي 
بعد ي سياق حركة  تتجسد  كامنة، ولكنها م  ضاغطة، وبذورا وبوادر 
التجريبي  امهرجان  هو  هنا  الدال  امثال  فنية،  صياغات  أو  فعل  أو 
ومتتابعا  متواصا  ذلك  بعد  وامتد  الثانينات  نهاية  مع  نشأ  الذي 
عر أكر من عقدين، ورغم وجود تيار نقدي صاحب دورات املتقي 
قبل  وتأكد  الفعي وجود  التجريبي  امشهد  أن  لها معترا  رافضا  وظل 
امنتسبون  النقاد  ويستعرض  التجريبية،  امهرجانات  فصل  نشاهد  أن 
لهذا التيار عادة استداا عى رؤيتهم وتعميقا لها التجارب اأساسية 
امغرب  ي  صديقي  الطيب  صياغات  من  ابتداء  العري  امرح  ي 
ومرح  القلعة  فرقة  وتجارب  الجباي  وتوفيق  السويي  وامنصف 
لروجيه  اإبداعية  ااسترافات  عن  فضا  والجزائر،  تونس  ي  البحر 
الساجر،  الله ونوس وعوي كرومي وأسعد فضة وفواز  عساف وسعد 
وغرهم. ومع هذا ااستعراض الدال للتجارب العربية، يستقى كذلك 
ويوسف  الراعي  وعي  الحكيم  توفيق  من  ابتداء  امرية  امحاوات 
إدريس وحتى كرم مطاوع وسعد أردش وسمر العصفوري وصوا إى 
أماكن  والتي صاغها ي  الجاهرية  الثقافة  الهامة ي مرح  التجارب 
وعادل  الفتاح  عبد  وهناء  الشافعي  الرحمن  عبد  مختلفة  ومراحل 

العليمى وأحمد إساعيل وغرهم.
 يستدل هذا التيار عر استعراضه تلك التجارب عى حقيقة أساسية، 
اجتاعي  احتياج  عن  تعبرا  كان  امهرجان  قبل  التجريب  أن  وهي 
واقعها  مع  تحاورت  تجارب  وكونت  وّلدت  فنية  ورورة  وثقاي 
عى  مقحمة  صيغة  أضحى  امهرجان  مع  ولكنه  أبنيته،  مع  وتفاعلت 
الواقع طافية عى سطوحه دون تجذر واشتباك.ثم كانت هناك رؤية 
وااستخاصات،  الرؤى  لتلك  نسبيا  مضاد  نقدي  تيار  صاغها  أخرى 
ي مر  تجريبية  حركة  وجود  عدم  ي   - اأخرى  الرؤية  أي   – تتمثل 
م  التجريب  لكن  التجارب،  بعض  هناك  كانت  امهرجان،  إقامة  قبل 
يتحول إى اتجاه قائم عى الساحة امرحية إا بعد سنوات من إقامة 
امرحية  الحركة  خطأ  التيار  يرصدهذا  افتة،  التقاطة  وى  امهرجان، 
التجريبية  الحركة  انتعاش  ي  وليس  التقليدي  ااتجاه  أفول  ي  لدينا 
طارحا  وانفصالها،  تضادها  عى  وليس  ااتجاهات  تكامل  عى  مؤكدا 
سؤاا أساسيا حول ما إذا كان التجريب يستهدف الجمهور أم النخب 
أم جاهري؟ هذا تقسيم نظري،  بالتاي معمي  امرحية؟ وهل هو 
إشكالية  الخاص  طرحه  يقدم  ولكنه  قليا،  وتوفيقى  واضح،  هو  كا 
اإشكالية  وهي  امرحي،  التجريب  صياغات  ي  والجمهور  النخبة 
بن  نخبة وجمهور،  بن  وزائفة  ثنائية شكلية  اتصور  فيا  التي تصوغ 
طليعة وكتلة اجتاعية مصمتة زاحفة خلفها، واقعة – وأعني الثنائية 
النخبة«.ولست هنا قطعا ي مجال  – فيا يسميه عي حرب »أوهام 

الحديث عن دورات التجريبى وأسئلته وإشكالياته، ولكنى أشر فقط 
ي  بنائيا  وعاما  لظاهرة  تكوينيا  عنرا  باعتباره  امهرجان  طبيعة  إى 
تكوين تجربة، وذلك رغم وجود تيار نقدي يرى، كا أرت، أن خيط 

التجريب كان قاما وفاعا قبل املتقي.
لرورات  استجابة  النوعان  هذان  يأي  مجمل،  وبشكل  وهكذا، 
تتأكد  للرورة،  ااستجابة  ومع  محتملة،  أو  ماثلة  ممكنة،  أو  قامة 
لوجوده  وإما  امهرجان  لتواصل  فقط  ليس  رطا  وتصبح  الوظيفة 
اللذين  امثالن  عر  وتحديدا  النوعن،  هذين  فإن  ثانية،  بلغة  ذاته، 
ومقومات  الوجود  رورة  متلكان  حرا،  ا  استداا  أوردتها 
وفق  تأكيدها  أو  ظاهرة  تفعيل  وظيفة  الوظيفة،  وروط  التفاعل 
الثاي، وعندما  النوع اأول، أو وظيفة اإيجاد والحفر والتكوين وفق 
للتجريبي،  اأخرة  الدورات  ي  قاما  كان  مثلا  تلك  الوظيفة  يفقدان 
الوجود  رورة  فإن  اإقليمى،  امرح  ي  جزئيا  حادث  هو  ومثلا 
تصبح هامشية ومبترة، ويصبح امهرجان مجرد تكرار إى أو دورات 
أيا  متعاقبة قامة عى قصور ذاي ا رورات اجتاعية وفنية. ولكن 
كانت التحفظات أو امراجعات لهذين النوعن، فإنها يظان ممتلكن 
الوظيفة  وجود  إى  استنادا  وفاعلن  قليا،  ولو شحبت  حتى  للرورة 
ولكن  الذاي،  والتناسخ  التكرار  مع  وآلية  شكلية  بدت  ولو  حتى 
امهرجانات  من  ثالثا  نوعا  لتشمل  اتسعت  اآن  امرحية  الخريطة 
هذا   – أنه  معنى  بالوظيفة،  متصا  وليس  الرورة  عى  قاما  ليس 
النوع الثالث - ليس جزءا من حركة امرح وإما هو مندرج ي بنية 
امصالح  وشبكات  ااستعراض  ثقافة  ي  ومندمج  وااستهاك،  السوق 
للقامن  ترويج  مجرد  هي  اآن  مر  ي  مهرجانات  فهناك  والنفوذ، 
عليها وتسويق لهم، ولست أود أن أدخل ي إشكاليات التسمية، فقط 
أشر إى التواطؤ النقدي واإعامي عى مريرها وإكسابها قيا مضافة 
أو  للسلطة  بديل  امعنى  بهذا  امهرجان  فيها،  موجودة عضويا  ليست 
وامهرجان ا  الدور،  اموقع ا  أصبح  لها، حيث  أوهو مهيد  امنصب 
الحضور اإبداعي، أصبح ذلك هو ما يصنع امجال العام ويحدد اأثر 
الترير  عى  قائم  نقدي  حضور  ما  بشكل  هنا  ساهم  الريق،  ويصنع 
تنزوي  ثم  بارقة  تومض  استثناءات  سوى  وااستاب،  وااستهاك 

متباعدة ومنسحبة0 
»بودريار« حول  أورده  الذي  الافت  التصنيف  أتذكر  السياق  هذا  ي 
ي  هو  امرآة  فإنسان  الشاشة،  إنسان  إى  امرآة  إنسان  من  اانتقال 
والتبادل  التواصل  من  حالة  فثمة  وبالتاي  اآخر،  مع  انعكاسية  عاقة 
يصبح  فاإنسان  الشاشة،  إنسان  مرحلة  اانتقال  مع  أما  والتفاعل، 
عارضا ي سوق استهاكية ضخمة، ويتخى عن دوره ي إنتاج امعرفة 
ولعل  الشاشة،  عى  يء  وجود  حالة  مجرد  إى  وجوده  اختزال  ليتم 
هذا ما مكن أن ناحظه ونحن نوصف بشكل مجمل صور امهرجانات 

الدائرة اآن.

محمود نسيم

ااستعراض وثقافة  الوجود  ضرورة 
المهرجانات: عن 
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أن  يعي  مما  إلينا،  وافد  غربي  فن  المسرح 
وهذه  قويًا.  ارتباطًا  كان  بالرجمة،  ارتباطه 
أو  تأكيد  إلى  مّنا  تحتاج  ا  التاريخية  الحقيقة 
بل  المقالة،  هذه  من  هدفي  ليس  وهذا  إثبات، 
في  حكومي  اهتمام  أول  اكتشاف  هو  هدفي 
سابقة  تجربة  لي  وكانت  المسرحيات!!  برجمة  مصر 
في  ااهتمام  هذا  حددت  عندما  اأمر،  هذا  في 
عندما  مصر،  في  المرجمة  المسرحية  الساسل 
المسرحية  )اإصدارات  عنوان  تحت  ببحث  شاركت 
الندوة  في  نقدية(  نظرة   – والمرجمة  العربية 
العربية  ااسراتيجية  مشروع  ضمن  الثالثة  الدولية 
المسرح  )نقد  عنوان  تحت  المسرحية،  للتنمية 
الهيئة  أقامتها  الي  مستقبلية(،  رؤية   – العربي 
.2011 عام  بالشارقة  للمسرح  العربية 

التي  امرح(،  أدب  )من  سلسلة  عن  تحدثت  البحث،  هذا  وي 
إصدار  ي  متخصصة  سلسلة  أول  بوصفها  اأنجلو؛  مكتبة  أصدرتها 
عن  تحدثت  ثم   .1967 عام  إى   ،1957 عام  من  اُمرجمة  امرحيات 
سلسلة )مكتبة الفنون الدرامية(، التي أصدرتها مكتبة مر بالفجالة - 
بإراف عبد الحليم البشاوي - من عام 1958 إى 1964. ثم تحدثت 
الثقافة  وزارة  أصدرتها  التي  العامي(،  امرح  )روائع  سلسلة  عن 
وأخراً   .1966 وحتى   1959 عام  من  كتاباً  مانن  ي  القومي  واإرشاد 
تحدثت عن سلسلة )مرحيات عامية(، التي استمرت ي الظهور من 

عام 1965 إى عام 1972، وصدرت ي أربعة وستن كتاباً.
حكومياً  اهتاماً  اقت  التي  امرجمة،  امرحيات  ساسل  هي  هذه 
ترجمة  أن  يعني  ما   ،1957 عام  منذ   – مبار  غر  أو  مباراً   –
امرحيات منذ ظهور امرح ي مر وحتى عام 1957، كانت جهوداً 
فردية .. هكذا كنت أظن!! ولكن مع البحث والتنقيب، وجدت ي عام 
امرحية،  النصوص  برجمة   – – غر مسبوق  حكومياً  اهتاماً   ،1930
اآن!!  حتى  امتعاقبة  الحكومات  فيه  تفكر  م  )رما(  ااهتام  وهذا 
ورما عندما نقرأ ما دار حول هذا ااهتام الحكومي، نتحمس ونطبقه 
ي أيامنا هذا مع تطويره بالصورة امناسبة، لدفع امرح ي مر إى 

اأمام!!
قصة هذا ااهتام، بدأت عام 1929، عندما قررت الحكومة امرية 
ااهتام بامرح، ي محاولة إيجاد مرح مري شكًا ومضموناً من 
بحيث  امري؛  امجتمع  صميم  من  مرية  مرحيات  تأليف  خال 
أجنبي.  مرحي  نص  أي  من  مقتبسة  أو  معربة  أو  مرجمة  تكون  ا 
وأقامت مسابقة ذات جوائز كرى من أجل تحقيق هذا الغرض. وبكل 
– وسأكتب عنها مقالة مستقبًا –  التجربة فشًا ذريعاً  أسف فشلت 
الجميلة  الفنون  إدارة  التفكر مرة أخرى؛ فقدمت  ما أدى إى إعادة 

عام  اأوى من  الشهور  )ااتحاد( ي  بالحكومة مذكرة، نرتها جريدة 
مرفوعة  به  والعناية  امري  امرح  عن  )مذكرة  عنوان  تحت   ،1930
للفنون  العامة  اللجنة  إى  امعارف  بوزارة  الجميلة  الفنون  إدارة  من 

الجميلة(، جاء فيها اآي:
حيث  توجد  ا  الثقافة،  من  روب  والتأليف  والباغة  اأدب  إن   “
تنشد، وا يظفر بها مباراة أو مكافأة، وإما هي وليدة الثقافة العامة، 
تعوزه  تزال  ا  امري  امرح  نرى  ولهذا  الراقي.  التعليم  ونتاج 
الروايات امرحية اأهلية، رغم امباراة التي أقيمت ي العام اماي. 
لهذا  امبالغ امخصصة  التي وزعتها وزارة امعارف من  امكافآت  ورغم 
وأن  امرحيون،  مؤلفونا  يكر  أن  العظيم  باأمل  نرقب  الشأن. ونحن 
أحسن  من  القاهرة  مسارح  عى  مثل  التي  امرية،  الروايات  تصبح 
انتظار  ي  ونحن  بنا  يجدر  ولكن  العري.  اأدب  يخرجه  أن  مكن  ما 
ااطاع  طرائق  التمثيل  وهواة  امسارح  مهد  أن  امرجوة،  الغاية  هذه 
مختصن  أدباء  من  لجنة  بتشكيل  اأجنبية،  الروايات  مجموعات  عى 
ي اآداب الغربية اأمانية واإنجليزية واإسبانية والفرنسية واإيطالية 
نفائس  بأساء  جدول  وضع  إليها  يفوض  والروسية،  واإسكندنافية 
مراعية  منها،  ُيقتبس  أن  أو  ترجم،  بأن  جديرة  تراها  التي  الروايات، 
مثيله  مكن  ما  بن  فارقة،  امري  والذوق  امرية،  الحياة  اختيار  ي 

سيد عي إساعيل

مصر في 
المسرحية للرجمة  مشروع  أول 

عي الجارم

طه حسن
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عى  تعرض  التي  الروايات  وبن  اإدارية،  الحفات  ي  أو  امدارس،  ي 
عن  بياناً  عام  كل  ي  تضع  أن  اللجنة  لهذه  ترك  وكذلك  الجمهور. 
اأجنبية  امسارح  عى  ظهرت  التي  اأدبية،  الروعة  ذوات  الروايات 
التمثيل  بها  ُتعن  التي  الوزارة منحتها  تبذل  ثم  الذي سبقه.  العام  ي 
إمدادها  وتتوى  الجداول،  امبينة ي هذه  الروايات  مثل  التي  للفرق، 

باإرشادات الازمة إخراج الروايات وإبراز مناظرها”.
بهي  العمومية  امعارف  وزير  استحسان  اقت  الرسمية،  امذكرة  هذه 
الرق( ي  )كوكب  جريدة  نرته  بشأنها،  قراراً  فأصدر  بركات،  الدين 
للتمثيل  لجنة  تأليف  اشتمل عى  القرار  أن  منها  وعلمنا  مايو 1930، 
رئيساً،  الشيوخ  أحمد شوقي بك عضو مجلس   “ تكونت من:  العري، 
بالجامعة  اآداب  بكلية  اأستاذين  سرلنج  وامسر  كاريه،  وامسيو 
عضوي  أفندي  دياب  توفيق  ومحمد  أفندي،  العقاد  وعباس  امرية، 
وزي  أفندي،  أبيض  وجورج  بك،  مطران  وخليل  النواب،  مجلس 
بأساء  بيان  وضع  أوًا،  اللجنة:  ومهمة   .... أعضاء  أفندي  طليات 
الروايات اأجنبية التي ُيحسن تعريبها أو اقتباسها للتمثيل ي امسارح 
ي  مثيلها  لغرض  للوزارة  تقدم  التي  الروايات  بحث  ثانياً،  امرية. 

امسارح سواء أكانت معربة أم مقتبسة أم موضوعة”.
هذه اللجنة بزخم أساء أعضائها، اقت ترحيباً كبراً، وتفاءل الجميع 
نرت  التي  )الوادي(،  جريدة  عند  وسأتوقف  أعالها.  وبنتائج  بها 
موضوع  أهمية  فيها  أبانت  اأمر،  هذا  حول  للغاية  مهمة  مقالة 
الرجمة امرحية، ورحت الهدف منه، وحذرت من عيوبه، وحددت 
إنها  يشعر  امقالة،  هذه  يقرأ  ومن  وسلبياته.  إيجابياته  عليه  للقامن 
ما  كل  شملت  حيث  الرجمة؛  ي  امتخصصن  قبل  من  اآن  مكتوبة 
أغلبها هنا من  لذلك سأنر  وأهميتها!!  الرجمة  ُيقال حول  أن  ُمكن 

أجل إفادة الباحثن وامتخصصن ي مجال الرجمة.
)حسنة  عنوان  تحت   ،1930 نوفمر  ي  )الوادي(  جريدة  قالت 
أذاعت   “ امرحين(:  امعربن  لتشجيع  امعارف  لوزارة  محمودة 
قررت  إنها  أمس،  أنباء  من  أذاعته  فيا  العمومية  امعارف  وزارة 
مكافأة  أو  إعانة  ترف  امرية،  الجنيهات  من  مامائة  مبلغ  اعتاد 
امؤلفن  آثار  خر  امري  امرح  إى  ُيخرجون  الذين  للمعربن، 
بالتعريب.  وعنايتهم  اأصل،  عى  حرصهم  من  وقوفها  بعد  الغربين، 
وهذه حسنة ا مكن أن نقابلها إا بالشكر، وخطوة ضعيفة محمودة 
دونها  فوى،  ي  التعريب  أصبح  فقد  التمثيل.  فن  تشجيع  سبيل  ي 
من  قليًا  يعرف  إنسان  كل  أصبح  وقد  والتأليف،  التمثيل  فوى 
قراءتها،  أو  كتابتها  الغالب  ي  يجيد  ا  وقد  اإنجليزية،  أو  الفرنسية 
عى  لنا  فيخرجها  امرحية،  اإنجليز  أو  الفرنسين  آثار  لخر  يتعرض 
امرح امري بعد أن يتجاوز فيها اأصل مراحل. وقد يدخل عليها 
من التغير والتبديل ما يشوه جالها، ومنع جالها، ا أنه واثق من 
اأصل أو عام به، ولكن أن معلوماته ي اللغة اأجنبية التي وضعت 
بالك  الرواية معلومات سطحية ا تؤهله لرجمة مقالة منها، فا  بها 
برواية بأرها. وقد يعمد البعض إى اقتطاع مشاهد ومناظر بأكملها، 
ي  الر  فطنتهم  عن  وغاب  وضعها،  من  امقصود  يفهموا  م  أنهم 
عليها  قام  التي  والدعائم  اأسس  من  كانت  ورما  الرواية.  ي  بقائها 
امرزين  بعض  أن  نعرف  ونحن  موضوعها.  وجوهر  الرواية،  صلب 

محاورات  حذف  إى  يلجأون  بالتعريب  امعروفن 
إنها  أجابوك:  ذلك  ي  جادلتهم  فإذا  بأكملها، 

عن  امؤلف  من  خروج  إنها  أو  مملة، 
جوهر اموضوع، أو أن ااستعدادات 

تسمح  ا  مر  ي  امرحية 
ينتعلون  وهكذا  بإخراجها، 
السخيفة.  الواهية  اأعذار 
والحقيقة والواقع إنه ليس من 
وسخفهم،  جهلهم  سوى  عذر 
الطيبة،  اآثار  عى  واعتدائهم 
فاتر.  قبيح  كل  منها  يخرجون 

يجهلون  منهم  كثراً  أن  إى  هذا 
السهلة  العبارات  حتى  العربية، 

قواعد  من  يعرفون  وا  السليمة، 
طلبة  يعرفه  ما  إا  والرف  النحو 

رواياتهم  ي  فيحرون  اابتدائية،  امدارس 
العامية، والكلات امرذولة، ما ا وجود  العبارات  من 

ولقد  تامة.  براءة  الفصحى  اللغة  تلك  منه  ترأ  ما  بل  العربية،  ي  لها 

يجلسون  امعربن  هؤاء  بعض  شاهدت 
امارة،  صخب  بن  امقاهي  عى 
وضوضاء الشوارع، وي أيديهم النسخ 
اإفرنجية، وهم يعربون تعريباً حرفياً 
بعض  الجملة  من  تفهم  تكاد  ا 
والواقع  إليه.  ترمي  الذي  امعنى 
اأمة  ي  يفسد  التعريب  فساد  أن 

الصغار  النشء  فإن  العربية،  ذوق 
اأوى  التعليم  أدوار  يزالون ي  الذين ا 

من  ينطقون  ألسنتهم،  بعد  تستقيم  وما 
الجهلة  هؤاء  يضعه  ما  بعض  اممثلن  أفواه 

ذلك  بعد  بها، وا مكن  يتحدثون  ثم  عبارات،  من 
معلم.  إرشاد  أو  أستاذ  نصح  الطلبة  ي  تجدي  أن 

امرين  بن  الفوى  هذه  أسباب  أقوى  من  ولعل 
من  التمثيل  أقسام  من  الفني  القسم  هذا  وخلو 
إى  يرجع  منهم،  ندر  ما  إا  امرزين  اأكفاء 
التمثيلية ا تدفع لهؤاء امعربن  الفرقة  أن 
مجهوداتهم،  مع  تتناسب  التي  اأجور، 
مراوغة  اأجر  ي  البعض  يراوغهم  وقد 
كانت  وقد  العمل.  الزهد ي  تحمل عى 
اختفى  أن  لذلك  الطبيعية  النتيجة 
بعض من امعربن ممن يوثق برواياتهم 
إنهم  يقال  أن  مكن  ومن  وتعريبهم، 
واللغة  العربية  اللغتن  ي  متمكنون 
الحاجة  اضطر  وإذا  الرواية.  عنها  امعربة 
اأجر  قلة  مع  العمل  إى  اأكفاء  هؤاء  أحد 
عمله  ي  كان  التعريب،  هذا  عن  يتناوله  الذي 
ما  الرواية بأرع  ينتهي من  أن  وكان كل همه  متكلفاً 
مكن، حتى يتفرغ لسواها. وبدًا من أن يعرب الرواية ي شهر 
عرة  ي  منها  ينتهي  نجده  والبحث،  والعناية  ااتقان  من  يء  مع 

ثاث.  الواحد  الشهر  ي  يرجمها  التي  الروايات  معدل  ويكون  أيام، 
يكفيه  مبلغاً  الثاث  الروايات  عن  يتناوله  الذي  اأجر  يكون  حتى 
قدمنا  كا  أفضت  قد  كلها  العوامل  هذه  امدة.  هذه  طول  الحاجة 
كارهاً  الجمهور  أصبح  وراءها فوى، حتى  ليس  إى فوى  بالتقريب 
للروايات امرية، وأنا أراهن جاعة امتأدبن لو استطاعوا أن يخرجوا 
تقارب  التي  الروايات امرحية امرية  الكبر من  العدد  لنا بن هذا 
األف عرين واحدة منها مكن أن يقال عنها إنها مطابقة لأصل أو 
صحيحة اللغة. وإذا كانت وزارة امعارف قد فطنت إى هذه الحقيقة، 
وقدرت أن التعريب قسم ا غنى لفن التمثيل عنه وخصوصاً ونحن ا 
نزال ي فجر النهضة الفنية وي حاجة إى أن تعتمد بعض ااعتادات 
عى مرات قرائح الفرنجة، فهي قد مدت بذلك يداً بيضاء لفن التمثيل 

ا مكن أن تقابل من الكتاب امرحين جميعاً إا بالشكر والتقدير”.
مّر عام عى امروع، وبدأت نتائجه ي الظهور؛ حيث أخرتنا الصحف 
بالفعل  استلمت  العمومية  امعارف  وزارة  بأن   ،1931 عام  نهاية  ي 
ترجمة موذجية لتسع مرحيات من عيون اأدب اأوروي، وقد أقرّت 
ترجمتها لجان امراجعة؛ ولكن الوزارة وجدت أن هذا العدد غر كاف 
أخرى،  مرحيات  أربع  برجمة  آخرين  فكلفت  امرحي،  مروعها 
الصاوي  وأحمد  حسن،  طه  والدكتور  مطران،  خليل  هم:  وامكلفون 
 – واحد  عدا  بالفعل  أعالهم  سلموا  وقد  رمزي،  وإبراهيم  محمد، 
مراجعة  لجنة  بتشكيل  قراراً  الوزير  وأصدر   - طه حسن  الدكتور  هو 
 “  :  - )الصباح(  مجلة  قالت  كا   - من  تكونت  امرحيات،  ترجمة 
أحمد فهمي العمروي بك ناظر مدرسة امعلمن العليا، وعي الجارم 
أفندي امفتش بالوزارة، وعي عبد الواحد أفندي امدرس مدرسة دار 
العلوم مراجعة الروايات الفرنسية. وحرات محمد فهيم بك امفتش 
امدرس  أفندي  سيد  مظهر  ومحمد  أفندي،  الجارم  وعي  بالوزارة، 

معهد الربية مراجعة الروايات اإنكليزية”.
وبعد ستة أشهر، اكتمل امروع، وأصبح لدى الوزارة مجموعة ا بأس 
بها من امرحيات امرجمة ترجمة موذجية من قبل أعام الرجمة ي 
ذلك الوقت .. وم يبق سوى الحديث عن أسلوب تحقيق 
الوزارة  تفعل  أن  تريد  ماذا   .. امروع  هدف 
للمرح  خدمة  امرجمة،  امرحيات  بهذه 
عليه  أجابت  السؤال،  هذا  امري؟ 
جريدة )امقطم( ي مايو 1932، قائلة 
امرحية  )الروايات  عنوان  تحت 
إن  القراء  يذكر   “ النموذجية(: 
من  طائفة  اختارت  امعارف  وزارة 
واإنكليزية،  الفرنسوية  الروايات 
الُكتاب  كبار  بعض  إى  وعهدت 
بنقلها إى اللغة العربية عن طريق 
بقصد  وذلك  النموذجية،  الرجمة 
مستوى  برفع  العري  التمثيل  تشجيع 
الرواية التي ُمثل عى امسارح، سواء من 
الوجهة الفنية، أو اللغوية، أو من وجهة سمو 
اموضوع الذي تتناوله الرواية. وقد ترجم عدد كبر 
من هذه الروايات ما حمل الوزارة عى التفكر ي رورة 
حرة  وأعد  ترجمتها.  إى  دعت  التي  اأغراض،  ي  منها  ااستفادة 
اأستاذ محمد العشاوي بك السكرتر العام مذكرة تتضمن ااقراحات 
ما  عى  فوافق  الوزير،  معاي  إى  وقدمها  اأغراض،  هذه  تحقق  التي 
يأي. أوًا: أن تتوى إدارة امخازن طبع عدد من هذه الروايات، يكفي 
التي  امدارس،  من  مستواها  ي  وما  الثانوية،  امدارس  عى  لتوزيعه 
إهداء  ثانياً:  الجمهور.  من  اقتنائها  ي  يرغب  ومن  مثيلية،  فرق  فيها 
ثالثاً: رف  الجدي.  بالتمثيل  تشتغل  فرقة  لكل  رواية  نسخة من كل 
لتودع  البنات  أو  للبنن  ثانوية  مدرسة  لكل  رواية  كل  من  نسخة   40
عليها  يجب  أن  إعانة  منحها  تريد  التي  الفرق  إباغ  رابعاً:  مكتباتها. 
إخراج روايتن من تلك الروايات عى اأقل ي اموسم القادم، بحيث ا 

تشرك فرقتان ي إخراج رواية واحدة ي اموسم الواحد”.
السؤال اآن: أين نحن اآن من هذا التفكر، الذي تم عام 1930؟ أين 
نحن من هذا التنفيذ العلمي والعمي مروع حكومي خاص بالرجمة 
امكتبات  وإثراء  امدري،  وامرح  امري،  امرح  دعم  أجل  من 
من  هل   .. امرجمة؟!  اأجنبية  امرحيات  بعيون  والعامة  امدرسية 

إجابة؟!!

عباس العقاد

أحمد الصاوي
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وسائطية: اأداءات  تكون  أن  يمكن  هل 
أن  أداء صحيحا، عندئذ يستتبع ذلك  باعتبارها  للدراما  السابق  النقاش  إذا كان 
هناك مييزا تصنيفيا بن اأداء الدرامي وما يسمى الفنون الوسائطية الجاهرية 
للسينا والتلفزيون والتصوير امتولد عن الحاسوب. ولي نرى ماذا هذا كذلك، 
الوسائطي  الفني  التي يصل بها العمل  دعونا برعة نراجع مرة أخرى الطريقة 
الجاهري مثل الفيلم السيناي إى مشاهديه ي مقابل الطريقة التي تصل بها 

عامة اأداء مثل تجسيد امرحية جيدة الصنع إى متلقيها.
للعمل  الرمزي  امثال  وصول  كيفية  قصة  تكرر  امهمة،  النواحي  من  كثر  ي 
ينتقل  التي  الطريقة  عن  بالفعل  قلناه  ما  مشاهديه  إى  الجاهري  الوسائطي 
بها امثال الرمزي لنوع الدراما باعتبارها تكوينا إى قرائها. مثلا تتيح ي نسخة 
أداء  رمز  فإن  بريخت،  برتولت  أبدعه  الذي  النوع  إى   ”Baal “البعل  مرحية 
ي  تتيح  امجاورة،  العرض  دار  ي  الشاشة(  عى  )عرضها  نيفراند«  »اكتشاف 
مرحية  من  نسختي  مزقت  وإذا  نيفراند”.  “اكتشاف  فيلم  نوع  إى  الوصول 
فلن  قنبلة،  من  تهديد  بسبب  الظهرة  ي  الفيلم  عرض  ألغي  إذا  أو  »البعل« 
اأخطاء  تكون هذه  وقد  للخطر.  الصلة  ذات  الفن  أنواع  وجود  الحدث  يعرض 
الفنية  اأعال  امعنية، وهي  الفنية  لأعال  الرمزية  لأمثلة  تدمر  مسألة  هي 

وثيقة الصلة، فيمكنها أن تستمر ي الوجود باعتبارها أنواعا.
واأعال الفنية من النوع الذي يهمنا فورا – الرديات القصصية – هي أنواع؛ 
معنى أنها مكن أن تتجسد بواسطة عدد كبر بشكل غر محدد من العامات. 
وبعكس الرسم والنحت، فإنها يدعان تجسيدات لنفس العمل الفني. ومكن 
نفس  ي  الوسائطية  الجاهرية  اأعال  لنفس  امطابقة  العامات  استهاك 
الوقت ي أماكن مختلفة. ومن بن أشياء أخرى، فإن هذا ما يجعل العمل الفني 
الجاهري الوسائطي مربحا. إذ مكنك أن تعرضه – مثل امسلسات التلفزيونية 

– ي جمع أنحاء العام ي نفس الوقت، وبالتاي تسيطر عى جاهر هائلة.
الكثر  هناك  يكون  أن  مكن  إذ  اأمثلة.  متعدد  فني  شكل  أيضا  الدراما  ولكن 
من اأداءات الرمزية مرحية »القطط« – بالطبع لنفس عرض »القطط« – ي 
الوقت. وقد تكون هناك، مثا، فرق جوالة. ورما مع  أماكن مختلفة وي نفس 
بنفس  جمهور  إى  »القطط«  تصل مرحية  أن  تستطيع  الكافية  الجوالة  الفرق 
الحجم ي أماكن مختلفة مثلا يفعل عرض “اكتشاف نيفراند”. وقد يكون هذا 

باهظ الثمن، لكنه مستحيل فعا.
لذا يبدو أن اأعال الجاهرية الوسائطية وبعض العروض امرحية قد تكون 
فإن  الحاات،  بعض  وي  نوعيان،  فنيان  عمان  امثالن  وكا  امساواة.  قدم  عى 
النوع موضوع السؤال مكن أن يعرض ي نفس الوقت ي موقع تلقي مختلفة. 
وهذا ما حاول مروع امرح الفيدراي »WPA« ي عرض »ا مكن أن يحدث 
السيناي،  اإنتاج  انسحاب ركة  بعد  الذي،   ،»It Can’t Happen Here هنا 
الفن  أن  هذا  يوحي  فهل  الوقت.  نفس  ي  مدينة  عرة  ماي  ي  افتتاحه  تم 

الوسائطي والدراما باعتبارها أداء ي نفس القارب بشكل 
أنطولوجي؟ أؤكد أنها ليس ي قارب واحد، أن هناك فروقا دقيقة ومهمة بن 
ينتقل  التي  الطريقة  مقابل  مشاهديها ي  إى  الوسائطية  الفنية  اأعال  تقديم 

بها عمل فني درامي من النوع إى خشبة امرح.
عى النقيض من الطريقة التي نصل بها من نوع “اكتشاف نيفراند” إى عامة 
مرحية  لعامة  أداء  مع  الليلة  متعددة  أماكن  ي  الشاشة(  عى  )عرضه  أدائه 
 – رمزي  مثال  ولتقديم  الوقت.  نفس  ي  امجاور  الجامعة  »البعل« عى مرح 
مثل  قالب،  إى  تحتاج  فإنك  نيفراند”،  “اكتشاف  لعمل   – أداء/ عرض سيناي 
الفيلم أو امطبوعة، التي هي ي ذاتها نوع من »اكتشاف نيفراند«. وعندما يتم 
القالب، النسخة ي الحركة اآلية.  ضبط آلة العرض بالشكل امائم، فإنك تدير 
التلقائية ما  واإلكرونية  اميكانيكية  العمليات  وبعض  امفتاح  بتشغيل  وتقوم 

يولد عامة أداء لـ»اكتشاف نيفراند«.
وا  “البعل”،  مرحية  أداء  عامة  بها  تولد  التي  الطريقة  ليست  هذه  ولكن 
فهذه  الجوالة.  الفرق  إحدى  “القطط”  لعرض  أداء  عامة  السبب  لهذا  حتى، 
اإمكانية  باأحرى، لديهم  تلقائيا من قالب. فامؤدون،  تتولد  الحية ا  اأداءات 
ي  تؤسس،  التي  اإخراجية  اإرشادات  من  مجموعة  ورما  نص  إى  للوصول 

يستمر  والتي   – قالب  عن  فضا   – اأداء  خطة  أو  اإعداد  وصفة  امقابل، 
امنفذون ي تفسرها لتقديم مثال رمزي للمرحية إى الحياة.

واأداء الحي – سواء مرحية »البعل« أو »القطط« – هو نتيجة قصد امنفذين 
أو  ميكانيكية  تلقائية  لعمليات  نتيجة  مجرد  وليس  ورغباتهم،  ومعتقداتهم 
إلكرونية. فعامات اأداء الحي للمرحيات مثل “البعل” و”القطط” )وكل تلك 
تفسرية،  أفعال   – ذهنية  عمليات  وأخرا،  أوا  نتيجة،  هي  اأخرى(  الوصفات 
بينا عامة اأداء لفيلم »اكتشاف نيفراند« ليست. مجرد أن تدور آلة العرض 
السيناي - مسألة سلسلة من اأفعال الذهنية، بل مسألة يحكمها قانون علمي، 
وعمليات مادية. فا يعتقده عامل آلة العرض عن الخيال ا تأثر له عى انفتاح 

عام قصة ريط السيلولويد لقطة بلقطة.
تتعلق  ميكانيكية  أداة  هو  نيفراند”  “اكتشاف  لفيلم  الليلة  عرض  ينشئ  فا 
وقوانن  معينة  تقنية  فنية  وفقا إجراءات  مسبقا  ومحدد  ثابت  كيمياي  بقالب 
عمليات  هي  “القطط”  مرحية  الليلة  أداء  عامة  ينشئ  ما  ولكن  طبيعية. 
اممثلن  جانب  من  العرض  وصفة  تفسر  كيفية  حول  اأحكام  من  مستمرة 

والراقصن وامغنن واإضاءة.. إلخ.
ولو سألت نفسك ماذا تشاهد ثاثة شخصيات عى يسار الشاشة ي عرض الليلة 
امادية  البنية  مع  عاقة  لإجابة  تكون  أن  ويجب  نيفراند”،  “اكتشاف  لفيلم 
القالب. فا تراه ي  الثاث ثابتة كيميائيا ي  للقالب: صور وأوضاع الشخصيات 
»اكتشاف نيفراند« يعتمد بشكل مغاير عى البنية امادية للقالب. فهل كانت 
مختلفة.  تكون  أن  بد  ا  كان  الصورة  أن  معنى  مختلفة،  للقالب  امادية  البنية 
تشاهد  أن  مكنك  فلن  القالب،  ي  مطبوعن  شخصيات  ثاث  هناك  كان  وإذا 
صورتهم. فهل الشخصيات الثاث – بعكس الحقيقة – كانوا عى الجانب اأمن 

من الصورة بدا من الجانب اأير، ومكنك أن تراهم عى من الشاشة.
ومن الناحية اأخرى، عندما ترى الشخصيات الثات عى خشبة امرح ي عرض 
»القطط« عى اليسار، فإن ذلك أن اممثلن فروا وصفة العرض بهذه الطريقة 
بحيث يعتقدون أنهم يجب أن يكونوا عى يسار خشبة امرح ي هذه اللحظة. 
إن ما نراه عى خشبة امرح، معنى آخر، يعتمد بشكل عكي عى معتقدات 
يسار خشبة  عى  يكونوا  أن  يجب  أنهم  يعتقدوا  م  إن  تامة،  ببساطة  امؤدين. 

امرح، فلن يكونوا هناك، ولهذا السبب نفسه، لن تراهم هناك.

يتم  كا  القالب  بنية  عى  معكوس  بشكل  يعتمد  إذن  الشاشة  عى  تراه  ما 
إعداده مبدئيا من خال سلسلة عمليات فيزيائية غر عادية. فا تراه ي اأداء 
أما  امؤدين.  ومعتقدات  تفسرات  بواسطة  يتولد  ذلك،  رغم  للمرحية،  الحي 
عقلية،  ا  مادية  إجراءات  خال  من  تتولد  نيفراند«  »اكتشاف  عرض  عامة 
بشكل  تتولد  فإنها  مرحيا،  أداء  باعتبارها  »القطط«  لعرض  الحية  العامة 
قصدي، ويتم توسيطها تقريبا لحظة بلحظة بواسطة معتقدات وأحكام امؤدين 
التوليد  بن  الفرق  هذا  ولنسمي  اأداء.  وصفة  عرض  تفسر  إى  يسعون  الذين 

بواسطة أنساق قصدية )أنساق توسيط تعمل من خال حاات بدنية حريا(.
امزيد  إى  يحتاج  شعار   – خام  شعار  ي  وبوضعه  مهم.  أنطولوجي  فرق  وهذا 
من التنقية – فهو الفرق بن الخصائص الذهنية والخصائص امادية. أن اأعال 
إنتاج  قوالب  عى  تعتمد  فنية  أعال  أنواع  هي  الجاهرية  الوسائطية  الفنية 
عى  تعتمد  التي  الدرامية  اأداءات  عن  تصنيفيا  تختلف  فإنها  أداء،  عامات 
التفسرية – لي يتم إظهارها. وهذا دور الحاات  الحاات القصدية – اأفعال 
نسمي هذه  أن  لنا  يصور  أعتقد  الذي  الدرامي  اأداء  توليد عامة  القصدية ي 
اأحداث أنها حية. أنه، إذا أدى عرض القطط الزومبي، فا أعتقد أننا سنكون 
مرتاحن بأن نسميه أداء حيا وا أن نسمي الفرقة مرحا حيا. أنه عى الرغم 

من أن الزومبي أحياء كا هو مفرض، فليست لديهم أي قصد أو نيات.
ولكن عى أية حال، فإن أداء العامة الوسائطية الجاهرية هو حريا تقريبا 
مسألة مادة ي حالة حركة، بينا عامة اأداء الدرامي هي بشكل ثابت قطعة 
اأداء  لعامات  بالنسبة  الوسائطي  الفن  عامات  أن  أو  العقل.  عمل  من  فنية 
الدرامي هي مثل امادة للعقل. ولذلك، ا مكن أن تكون عامة اأداء الدرامي 

كعمل فني ي ذاته عما فنيا وسائطيا.
وأحد أسباب هذا هو أن عامة أداء العمل الفني الجاهري الوسائطي ليست 
 - القالب  بوضع  تظهر  نيفراند«  »اكتشاف  أداء  عامة  تذكر:  فنيا.  عما  ذاتها 
فصل من الفيلم – ي آلية اإسقاط وآلة التشغيل وفقا للروتن امعمول به. ومن 
تعتمد  بذاته، أنها  فني  الدرامي هي عمل  العرض  أداء  اأخرى، عامة  الناحية 

عى الركيز الذهني الكامل للمؤدين.
وعامة اأداء الناجحة لعرض »اكتشاف نيفراند« – عرض الفيلم عى الشاشة أو 
تشغيل الفيديو أو أسطوانات DVD – ا يسيطر عى التقدير الجاي، أنه ليس 

تأليف: نويل كارول
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

والدراما  الفلسفة 
والقصدية والتفسر  )2-2(اأداء 
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27 [ نوافذ]

عما فنيا. فنحن ا نصفق لعامل العرض مثلا نفعل لعزف البيانو ي نهاية أداء 
أموالنا.  برد  نطالب  ورما  عرضه،  أثناء  الفيلم  يحرق  عندما  نشكو  ورما  ناجح. 
الناس  يسعد  أنه  نتوقع  أن  مكن  وعندئذ  فنية،  مهارة  مسألة  هذا  نعتر  ولكننا 
عندما ا يحرق الفيلم، ولكنهم ا يفعلون. أن عرض الفيلم الناجح يعتمد عى 
أداة التشغيل, كا صممت لي تعرض، وأن ذلك ا يرتبط بأكر من الحد اأدى 
القالب ي آلة ا يفرض أن يكون إنجازا جاليا. فعامل  الذكاء اآي، فإدارة  من 

آلة العرض من الناحية اأخرى ليس فنانا، ناهيك بفنان اأداء )امفر(.
بعامة  الدرامي  اأداء  لعامة  الناجح  التوصيل  يتعلق  اأخرى،  الناحية  ومن 
فهو  والحكم،  الفني  الفهم  عى  ذلك  يعتمد  ما  وبقدر  النوع،  لتفسر  تفسر 
الفن  أداء  عامة  تكون  فلن  السبب  ولهذا  الفني.  للتذوق  مائم  موضوع 
اأداء  عامة  تكون  بينا  الفني،  للتقييم  ماما  موضوعا  الوسائطي  الجاهري 
أو  الثناء  يستحق  الذي  امنفذين هو  إرشاد  الفني. أن  للتقييم  الدرامي مامة 

اللوم، وليس مجرد مسألة الحركة.
إن  نقول  أن  وهي  النقطة  هذه  لوضع  وضوحا  أكر  أخرى  طريقة  هناك  ورما 
بشكل  والتلفزيون  السينا   – امتعلقة  الوسائطية  الجاهرية  الفنية  اأشكال 
ملحوظ - ليست فنون أداء ي إطار الهيكل امطور ي هذه الدراسة. وقد يبدو 
الذين  هم  الفيلم  صناعة  ي  يساهمون  الذين  الناس  من  كثرا  أن  غريبا،  هذا 
والصوت،  اإضاءة  ومهندسو  وامخرجون  اممثلون   – اأداء  فنانو  أنهم  نعتقد 
من  ذلك،  ورغم   - إلخ  القتال..  ومدربو  والرقصات  وامابس  الديكور  ومصممو 
يساهم  الذي  واأداء  التفسرية  الفعاليات  كانت  مها  أنه  ناحظ  أن  الروري 
نوع  داخل  ينفصم  ا  بشكل  متكاملة  الفنية  اأعال  هذه  ي  الفنانون  به 
اأخرة  الصياغة  بداية  ي  داما  ثابتة  بطريقة  امكملة  اأجزاء  باعتبارها  الفيلم 
أو  امسارح  مقتضيات  وفقا  تفسره  إعادة  أو  التمثيل  تعديل  يتم  فا  للنوع. 
توجد  ا  العلب،  ي  ووضعه  للفيلم  اموتناج  عمل  ومجرد  امختلفة.  الجاهر 

فرصة للقصدية، فعامة أداء النوع سوف تكون متشابهة، رغم أن عامة اأداء 
أنها  جدا،  مختلفة  تكون  أن  مكن  »البعل«  مرحية  مثل  الدرامي  النوع  ي 

تفسرات مختلفة.
وبالنسبة لأشكال الفنية الوسائطية الجاهرية، سوف يتم تقديم تفسر ثابت 
للنص ي قالب العامة نفسه. وعندئذ يتم تشغيل القالب آليا، وا يوجد مزيد 
الوسائطي  الفني  العمل  فإن  السياق،  هذا  وي  امعنى.  للنص  التفسرات  من 
الجاهري ليس عما فنيا ذا مستوين، بل ذو مستوى واحد، أشبه بالرواية منه 
أو  سينا  كانت  سواء   – امطلوبة  الثنائية  بنقصها  اأفام  ولذلك أن  اأداء.  إى 
امشاركن فيها قد  أداء، رغم أن بعض  أو فيديو – فهي ليست أعال  تلفزيون 

تدربوا كفناي أداء، فهم مجرد فنين.
أو  الدراما،  أقسام  يروق  لن  أداء  فن  ليست  اأفام  أن  افراض  فإن  وبا شك، 
أقسام السينا. وسوف يفقد رجال الدراما كل أولئك الطاب الذين يرغبون ي 
يستاءون  السينا سوف  بينا عشاق  نجوم سينا،  يصبحوا  لي  التمثيل  دراسة 
عى  أخرى  مرة  يجلسوا  أن  فقدانها،  يعانوا  أن  يخشون  التي  الهيبة  فقدان  من 
الشهرة  وا  امال  ا  ذلك  ورغم  والرقص.  والدراما  اموسيقى  مع  الطاولة  نفس 
الرد  فنون  فإن  وأنطولوجيا  اأنطولوجي.  إى  اأمر  يأي  عندما  كثرا  مهان 

القصي الوسائطية الجاهرية مميزة تصنيفيا عن الدراما باعتبارها فن أداء.
وأحد امنظرين الذين يؤيدون عدم ثبات التمييز بن اأعال الفنية الوسائطية 
اعراض  أسباب  فأحد  أوساندر.  فيليب  هو  الدرامية،  واأداءات  الجاهرية 
بتحفيز  امعارة  الدوائر  ي  محفز  أنه  يعتقد  أنه  هو  التمييز  عى  أوساندر 
كصيغة  الحي  لأداء  فيان  بيجي  تشخيص  أن  مثا  يؤكد  فهو  زائف.  سياي 
زائف،  تشخيص   – سياسيا  مقاومة  تكون  لي  انتقالها  عى  ساعدت   – لاختفاء 
التي  السياسية  التداعيات  له  تكون  أن  مكن  ا  الحي  لأداء  فيان  فمفهوم 
والفن  الحي  اأداء  بن  للفرق  توصيفها  كان  لو  حتى  الحي  لأداء  تحددها 

أنني  مع  كذلك(.  أنه  أوساندر  يعتقد  ا  )الذي  إجباريا  الجاهري  الوسائطي 
رغم ذلك، أعتقد أن اعراض أوساندر عى فيان وعى منظري امرح البارزين، 
اأعال  بن  أنطولوجية جوهرية  فروق  توجد  بأا  اادعاء  ي  ليس عى صواب 

الفنية الوسائطية الجاهرية واأداءات الدرامية الحية.
وظيفيا؛  متساوية  درامية  أداءات  عامة  توجد  أن  مكن  أوساندر،  فبالنسبة 
واحدة، مكن  مدينة  والوحش” ي  “الجميلة  ديزي  أداء عرض  عامة  أن  معنى 
أخرى، ي  مدينة  ي  امجسدة  لها،  النظرة  اأداء  عامة  مع  وظيفيا  يتساوى  أن 
نفس الوقت بالضبط. فاممثلون الذي يلعبون دور اأطباق مثا مكن أن تكون 
الرقصات..  نفس  ويرقصون  السطور،  نفس  ويؤدون  الطريقة،  بنفس  مصنوعة 
إلخ. ومن مكان اأوركسرا، مكننا أن نتخيل، أن اأداءات ستكون غر ملموسة 
إدراكيا – محتمل أن تكون غر ملموسة مثل عرض نسختن مختلفتن من نفس 
باري   ”Tamara “مارا  فيلم  منتج  أن  الواقع  ي  أوساندر  يقرح  الفيلم.  قالب 

ويكسلر هو مثال آخر لامتياز التجاري.
إى  تحتاج  أنواع  هي  اأفام  مثل  الوسائطية  الفنية  فاأعال  متشكك،  ولكنني 
قوالب تولد عامات أداء من خال العمليات التلقائية للشفافية امادية امطلقة. 
تركيز  فبمجرد  العلمية.  القوانن  مع  بالتوافق  مادة  حركة  نتيجة  فقط  فهي 
مسارها.  ي  تجري  عمياء  طبيعة  هو  الباقي  فإن  اآلة،  تشغيل  وقت  العدسة 
ولكن ا يوجد أداء حي وا حتى عرض اامتياز التجاري »مارا« كذلك؛ إذ تحتاج 
يولدون  الذين  وهم  إلخ،  وإضاءة..  ممثلن  إى  الحية  الدرامية  اأداءات  عامة 
عامات اأداء الازمة من خال عمليات من القرارات امستمرة. فعامة أداءات 
الكلمة من  تأمل ذهني بكل ما ي  تلقائية، فهي  »مارا« ليست عمليات مادية 

معنى.
وحتى لو كان »لكل مستحيل per impossible«، فيلم من إنتاج مارا، وبدت 
تستتبع  فا  وسيلة،  بكل  وظيفيا  مساوية  وكانت  متوقعة  غر  أداءاته  عامة 
ليست  الوظيفية  التطابقات  هذه  أن  بينهم،  أنطولوجية  فروق  توجد  أا 
متلك  ما  بقدر  سطحية  تشابهات  أو  مزيفة  إنها  بل  أنطولوجيا،  اأساس  حجر 
هذه  ميتافيزيقي.  مغزى  وذات  جذريا  مختلفة  مصادر  من  الظاهرات  هذه 
التشابهات، معنى آخر، عميقة، ولكن هناك فروقا أعمق هنا، تصلنا عامة أداء 

واحدة عن طريق العقل، وتصل اأخرى عن طريق امادة.
أضعه  الذي  الفرق  أن  عى  بالتأكيد  الخامة  بهذه  يراوغ  أن  أوساندر  ويحاول 
بن التوليد بواسطة القالب والتوليد بواسطة التفسر م يكن حادا بالقدر الكاي؛ 
إذ يجادل أوساندر بأن تفسر اممثلن مكن أن يكون آليا مثل القالب امادي، 
لو كان يوجد  أو أسطوانة DVD. وا أرى سببا ملحا، حتى  الفيلم  مثل نسخة 
أحد اأسباب امادية، لي نعتقد أن الخصائص الذهنية قابلة لاختزال ماما إى 
خصائص مادية. فالسببية العقلية مختلفة بشكل أنطولوجي عن السببية امادية 
مادية(.  بعمليات  بوضوح  مرتبطة  أيضا  أنها  )بينا  صلة  ذات  نواح  ي  امطلقة 
الحي  الوسائطية واأداء  الفنية  التمييز بن اأعال  الفروق، فإن  وتسليا بهذه 

يسقط بشكل طبيعي.
قد يعتقد أوساندر أن كثرا من تفسرات اممثلن ي عروض »مارا« آلية، ولكنها 
آلية بالتأكيد ي ذلك السياق الذي مكن أن يعني شيئا مثل “غر مستلهم” أو 
»ليس خياليا«؛ إذ ا مكن أن يتعلق بصنع قرار أو أحكام امؤدين، أنهم ليسوا 

اآات تتاوج عى موائد دون طائل.
فعا،  موجودين  مشاهدين  أداءاتهم  اممثلون  يضبط  معروف،  هو  كا 
بدقة،  سطورهم  تفسر  ويعيدون  الزحام  لهذا  امزاجية  الحالة  ويفحصون 
ويضيفون ي هذه الليلة عامة سخرية، ويبدون جادين ي الغد، وهذا فرق مهم 
بنيامن ي مناقشة إعادة  الذي احظه والر  الحي،  بن اأفام واأداء امرحي 

التقديم اآلية.
لن   ”he Purple Rose of Cairo القرمزية  القاهرة  “زهرة  فيلم  ففي 
عواطف  مع  يتناسب  لي  تناوله  يعدل  أن  اأداء  عامة  ي  اممثل  يستطيع 
امتلقن ي قاعة العرض، ولكن هذا أمر عادي ي عامة اأداءات الدرامية. وحتى 
يدخل ي  لي  اإلهام،  اأسلوب، فضا عن  يسمى  ما  اممثل عى  يعتمد  عندما 
اأداء، فهناك داما تفسر دقيق لوصفة اإعداد لي تائم امناسبة، ولهذا السبب 
نيفراند«  »اكتشاف  أداء  عامة  ديب ي  مثيل جوي  إن  نقول  أن  امنطقي  من 
فيلم  أداء  عامة  بن  الفرق  ميز  العبثية  وهذه  اليوم،  من  أفضل  باأمس  كان 

وسائطي ي مقابل عامة تجسيد خاصية من الدراما كأداء.
ااستنتاجات:

الدراما ليست شكا فنيا واحدا: فن التكوين الدرامي وفن اأداء الدرامي، عاوة 
عى ذلك، هو الدراما باعتبارها أداء، رغم ميلها الشديد، ي كثر من ااعتبارات، 
رغم  وتصنيفيا،  جذريا  مختلفة  اأفام،  تعكسها  التي  الجاهرية  الخياات  إى 
ذلك. وبالطبع، حتى لو كانت هناك نسخ كاملة من اأفام لعامة مثال العمل 
الفني الدرامي، الذي كان ي ظروف معينة، غر متوقع بشكل مؤثر من اأصل 
أداء درامي. عاوة عى  لعامة  اأحوال تسجيا  أفضل  أن يكون ي  الذي مكن 
ذلك، فإن أداء تلك الوثيقة – عرضها عى الشاشة – لن يكون عما فنيا ي ذاته.. 

ماذا؟ أنه مكن أن يكون با عقل.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

بجامعة  اإنسانية  للعلوم  أستاذا  يعمل  كارول  نويل 
كتبه  وأحدث  اأمريكية.  امتحدة  بالوايات  مبل 
امتحركة  الصورة  واستخدام  اجمال  علم  وراء  »فيما 
 Beuond Aesthetics and engaging the
الفصل  الدراسة  هذه  ومثل   .»moving image
اخامس من كتاب “فلسفة اأداء امسرحي” الصفحات 

.)121 - 104(
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للمرح  »القومي  للمهرجان  الحادية عرة  الدورة  فعاليات  تضمنت 
العرض  مفردات  مختلف  مرحين  رواد  ستة  تكريم  امري« 
الفنان  اأساتذة:  أساء  عى  امكرمن  قامة  اشتملت  حيث  امرحي، 
واأستاذة  الفنانة  الرقاوي،  جال  اأكادمي  واأستاذ  وامخرج 
اأكادمية د. سمرة محسن، امؤلف الكبر محمد أبو العا الساموي، 
امخرج واممثل د. حسن عبد القادر، فنان السينوغرافيا حسن العزي، 
بكل  خاص  كتاب  إصدار  تم  وقد  الرفاعي،  محمد  الراحل  الناقد  اسم 
دياب  محمود  القدير  امؤلف  إبداعات  عن  كتاب  إى  باإضافة  مكرم 
)الذي أطلق اسمه عى هذه الدورة(، من بن مجموعة الكتب الستة 
يرز بوضوح وميز كتاب: »جال الرقاوي وامرح السحري«، تأليف 
عامة  اسمه  أصبح  الذي  دوارة،  عمرو  د.  امرحي  والناقد  امخرج 
للتاريخ  جيد  قارئ  فهو  وروادها،  امرحية  حياتنا  توثيق  ي  للجودة 
أهمها  ألقاب  عليه عدة  أطلقت  امعار، وقد  الفني ومؤرخ مرحنا 
»حارس ذاكرة امرح امري«، ويكفي أن أذكر أن من بن إصداراته 
أهمها  من  ولعل  والتأريخ  التوثيق  مجال  ي  إصدارات  عرة  الثاثن 
بإصداره  أعتز  الذي  واإبداع«،  الفكر  منارة  القومي  »امرح  كتابه: 
ضمن سلسلة »حكاية مر« أثناء عمي مديرا لتحريرها تحت رئاسة 
الدكتور محمد عفيفي، وهو الكتاب الذي نفذت طبعته الثانية خال 
اتحاد  اأوى  الجائزة  عى  مؤلفه  حصل  كا  إصدارها،  من  ساعات 

الكتاب مجال النقد عام 2016.
أوًا  لعرض محتواه:  تحديًدا  الكتاب  أختار هذا  أسباب جعلتني  عدة 
كتاي  باحتواء  رفت  الذي  الرقاوي  جال  للفنان  الكبرة  محبتي 
»شخصيات فنية/ قضايا. مشاوير. محطات« عى فصل يتضمن حواًرا 
أجريته معه منذ عدة سنوات، الفنان الذي استحق عن جدارة جائزة 
الكبرة  امرحية  قيمته  إى  باإضافة   .1994 عام  التقديرية  الدولة 
دوارة  د.عمرو  الناقد  وأجملها  أوضحها  وقد  جميًعا  نعرفها  التي 
أكادمية  دراسة  أي  إجراء  مكن  ا  أنه  أقرر  »بداية  بامقدمة:  بقوله 
تتناول  أو  اماي  القرن  ستينات  خال  امرحي  اإبداع  خريطة  عن 
الستينات  منذ  العري  والوطن  مر  امرحي  اإخراج  فن  تطور 
وحتى بدايات القرن الحادي والعرين دون تناول أعال وإسهامات 
من  وبذل  امرح،  عشق  رجل  فهو  الرقاوي،  جال  القدير  الفنان 
ماهر  وفارس  قدير  مرحي  رائد  وهو  والكثر،  الكثر  وجهده  نفسه 
من فرسان امرح العري، ويكفي انتائه إى ذلك الجيل الرائع الذي 
له  يحسب  كان  وإذا  امرحية.  الستينات  نهضة  تحقيق  ي  ساهم 
نجاحه ي توظيف موهبته وخراته وثقافته وإبداعاته ي إثراء حياتنا 
إعادة  اإيجابية ي  أيضا مساهاته  فإنه يضاف إى رصيده  امرحية، 
صياغة وجداننا الفني بإبداعاته الرية ي مختلف القنوات الفنية بكل 

العطاء«.
الدكتور  أستاذي  بالكثر  مدينة  بأنني  الدائم  شعوري  إى  باإضافة 

عمرو دوارة الذي أتعلم منه كل يوم درس جديد ي الفن وي الحياة.
رموز  من  متميز  ورمز  مبدع  بفنان  تليق  مرفة  بصورة  الكتاب  جاء 
االتزام واإبداع الفني امتوهج، فا شك أن الكتابة عن قامة شامخة 
ومرهقة  شاقة  عملية  الرقاوي  جال  امبدع  الفنان  وقدر  بحجم 
فنية  مجاات  عدة  ي  وتشعبها  وتنوعها  إسهاماته  لتعدد  للغاية، 
لهذه  اموثقة  امراجع  لغياب  وحرها  تتبعها  يصعب  والتي  وثقافية، 
الفني  العام  إى  الولوج  محاولة  امشقة ي  كم  تصور  اأعال، ومكن 
أن   - الكتاب  مؤلف  ذكر  كا   - علمنا  إذا  الكبر  امبدع  لهذا  الساحر 
 - وامتخصصن  النقاد  كبار  بأقام  كتبت  التي  النقدية  امقاات  عدد 
وتناولت   - الصحافية  واموضوعات  اأحاديث  ااعتبار  ي  اأخذ  دون 

لذلك هو  مثال  وأوضح  اآاف،  إى  تصل  قد  والتحليل  بالنقد  أعاله 
هذا الكم الكبر من امقتطفات الكثرة التي تضمنها الفصل السادس 

من هذا الكتاب تحت عنوان »شهادات نقدية«.
يقع الكتاب ي مانية فصول بخاف امقدمة والختام يتضمن »الفصل 
تاريخية  نبذة  والفني«  التاريخي  »السياق  بعنوان  والذي جاء  اأول« 
به وأثر فيه بعد  تأثر  الذي  الفني  الحركة امرحية وامناخ  عن تطور 
وامسرة  الذاتية  »السرة  بعنوان  جاء  والذي  الثاي«  و»الفصل  ذلك، 
موهبته  إكتشاف  امتتالية  امراحل  تناول  خاله  من  وتم  الفنية«، 
ريع  ملخص  إى  باإضافة  امختلفة،  والخرات  بالدراسات  وصقلها 
تحت  كتب  الذي  الثالث«  »الفصل  وجاء  الفني.  منجزه  مراحل  أهم 
الثقافية  اإنجازات  مجموعة  متضمنا  الفنية«  »اإسهامات  عنوان 
والفنية امتنوعة الرية لهذا الفنان القدير مختلف امجاات والقنوات 
الفنية بصفة عامة، سواء باعتباره أستاذا أكادمًيا أو ممثًا ومخرًجا أو 
من  ذلك  بعد  امعلومات  وتتكامل  والسينا.  امرح  للمجالن  منتج 
خال  من  تفصيليا  التمثيل  مجال  ي  اإبداعية  إسهاماته  تناول  خال 
التمثيل«،  مجال  »اإبداعات  عنوان  تحت  جاء  الذي  الرابع  الفصل 
ليتكامل أيضا مع مجموعة إسهاماته اإبداعية ي مجال اإخراج والتي 
كمخرج  دوره  أهمية  ونظرا  الخامس«.  بالفصل  تفصيليا  تناولها  تم 
السادس« والذي جاء بعنوان »شهادات  مرحي فقد تضمن »الفصل 
بأقام  كتبت  التي  النقدية  الشهادات  من  كبر  لعدد  توثيقا  نقدية« 
نخبة نخبة كبرة من النقاد وامتخصصن، وتناولوا من خالها كل عرض 
بعنوان  جاء  الذي  السابع«  »الفصل  أما  والتقييم،  بالنقد  عروضه  من 
أقواله  من  كبرة  مجموعة  تضمن  فقد  القلب«  من  وكلات  »رؤى 
ووجهات نظره ي عدد من القضايا امهمة وامواقف العامة، وذلك من 
وسائل  ببعض  حواراته  وأيضا  كتاباته  من  مقتطفات  مجموعة  خال 

اإعام، وقد تم اختيار وانتقاء تلك امقتطفات بعناية لتعر عن رؤاه 
وتوجهاته الفكرية، وتوضح مدى إمانه الكبر بدوره امنوط به لرعاية 
العامة  السات  واأخر  الثامن«  »الفصل  ويتضمن  التالية.  اأجيال 

والخاصة بهذا الفنان القدير وخصوصا ي مجال اإخراج امرحي.
ويحسب للناقد وامخرج د.عمرو دوارة توفيقه ي رصد هذه السات 

وهي:
امناسبن  امتميزين  اممثلن  مجموعة  باختيار  الكبر  اهتامه   -  
لأدوار، والقادرين عى تجسيدها، خصوصا أنه من أشد أنصار أسلوب 
مرتبطا  اأداء  هذا  كان  سواء  اممثل،  أداء  فن  ي  والعفوية  التلقائية 
اممثل يسمو  بأن عطاء  امؤمنن  فهو من  أو قلب ساخن،  بارد  بعقل 
التي مكنه من تحقيق  والتلقائية  بالبساطة  التزامه  ويتميز من خال 
ذلك التواصل امنشود مع جمهور امشاهدين، ولذا فكثرا ما قدم كبار 

اممثلن ي ثوب جديد م نعتاده من قبل.
 - القدرة عى قيادة مجاميع كبرة من اممثلن والكمبارس، مع مهارة 
توظيف حركة هذه اأعداد الكبرة وامجاميع ي تشكيات رائعة ذات 
من  الكبر  العدد  هذا  ي  التحكم  أن  شك  وا  معرة،  درامية  داات 
ي  )سواء  امختلفة  امستويات  عى  اأوضاع  يتبادلون  الذين  اممثلن 
تشكيات منتظمة أو عشوائية(، كا يتبادلون ي أحيان أخرى الحركة 
امخرج  من  يتطلب  الذي  الدرامي  اموقف  متطلبات  طبقا  والسكون 

مهارات كبرة وخرات حقيقية.
 - نجاحه كمخرج مفر ي تقديم نص مواز للنص اأصي، يساهم ي 
تعميق الفكر والخطاب الدرامي بالنص، كا يساهم ي تفسر كثر من 
اأطروحات بوضوح وراحة مطلقة، ويربط بحنكة - ودون مبارة - 
بن اأحداث الدرامية بالنص وبعض اأحداث اآنية والقضايا القومية 
امعارة، فهو مخرج من الطراز امثقف الواعي الذي يؤمن بأن الفن 

الشرقاوي.. جال 
مؤرخ مخرج  برؤية   

نور الهدى عبد امنعم
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الهموم  كل  وعن  امعارة،  القضايا  عن  يعر  أن  يجب  معطياته  بكل 
يكون  أن  ينبغي  له  الحقيقي  الدور  وأن  املحة،  ااجتاعية  واأوجاع 

ي خدمة اإنسان وامجتمع.
 - ميزه بتلك القدرة الفنية عى بعث الروح ي جسد النص وتحريكه 
الهدف  جوانب  وتيء  بالحياة  تنبض  بحركة  امرح  خشبة  فوق 
امؤلف، وذلك من خال مهارته  إليه  الذي قصد  الفكري وااجتاعي 
للحركة  وتوظيفه  )اميزانسن(،  امرحية  الحركة  وتصميم  رسم  ي 
مستقيمة  خطوط  أو  منحنيات  ي  سواء  السهلة  النشطة  امرحية 
أعى  تحقيق  للممثل  يسهل  بحيث  الشخصيات،  بن  متقاطعة  أو 
الدرامية  للدالة  التمثيي من دون إغفال  مستويات اإتقان ي اأداء 
البعد  العرض  ي  التشكيي  البعد  جاليات  تنسيه  فا  الحركة،  لهذه 
التنوع  إى  للحركة  تصميمه  ي  يعمد  فهو  لذا  النص،  ي  امضموي 
ي  بتوزيعها  سواء  والجاعية  والثنائية  الفردية  الحركات  بن  والتزاوج 
أرجاء امرح أو بتجميعها ي بؤرة امرح، لركب ويشكل منها بناء 

اللوحات الدرامية امتتبعة.
ذلك  الشامل«،  »امرح  خال  من  عروضه  تقديم  عى  الحرص   -  
لتحقيق  الفني  العمل  مفرادات  جميع  فيه  تتكامل  الذي  امرح 
خال  من  هذا  حرصه  وضح  وقد  والبرية،  السمعية  امتعة  من  كا 
امفردات امرحية  الدقيق والتكامل لكل  التوظيف  الدائم ي  توفيقه 
اممثلن.  وتشكيات  وااستعراضات  واإضاءة  اموسيقى  وخصوصا 
»ملك  امتميزة:  عروضه  خال  من  جليا  اأسلوب  ذلك  ويتضح 
»الخديوي«،  وأيضا  بهية«  »عيون  »كباريه«،  حنة«،  »مر  الشحاتن«، 
الحديثة  الفنية  التقنيات  لبعض  أحيانا  توظيفه  خال  من  وكذلك 

كشاشات السينا كا ي عرضه البديع »انقاب«.
التي  والحيل  التقنيات  البهجة وتوظيف بعض  تحقيق  القدرة عى   -  
كثر  اإخراجية ي  فقد تضمنت رؤيته  ولذا  الجمهور امري،  تعجب 
من عروضه مايشبه النص اموازي من اأشعار واأغاي وااستعراضات، 
وتعظيم  وتعميق  إثراء  بالعام  الخاص  ربط  بهدف  فقط  ليس  وذلك 
وامتعة  البهجة  تحقيق  بهدف  أيضا  ولكن  للنص،  الكي  امعني 
امري،  العري/  امشاهد  طبيعة  وخرته  بحدسه  أدرك  فقد  الخالصة، 
ولذا م يدع وسيلة استنطاق النص وتحريكه وإثرائه بروح الكوميديا 
من  بشدة  عرضه  يقرب  أن  فحرص  وحذق،  مهارة  بها  واستعان  إا 
مشاهد  وتقديم  التلوين  عى  حرص  كا  امرية،  والبيئة  امجتمع 
قام  ما  وكثرا  امشاهد،  مشاعر  عى  التأثر  وشديدة  وممتعة  مبهجة 
باختيار قالب الكوميديا اموسيقية لتقديم بعض النصوص الجادة وم 

ينساق وراء جدية الفكرة، بل سعى حتى تكون جرعة الكوميديا جزءا 
ذائقة الجمهور. من فنون العرض الجاهري التي تتناسب مع  

 - العمل عى اموازنة بن العنار الفنية امكملة وبن أحداث النص 
بهدف  إخراجية  مسات  وكلها  ظل،  وخفة  بطرافة  ممتزجا  الدرامي 
تحقيق السعادة للمشاهدين، وتلبية رغبتهم ي قضاء أمسية مرحية 
جميلة تتضمن الغناء والرقص ااستعراي والكوميديا، فتكون النتيجة 
من  الهدف  وصول  وسهولة  معهم،  التواصل  تحقيق  هي  الطبيعية 

درجة  كانت  مها  مشاهد  أي  إى  امرحية 
ثقافته وخرته امرحية. واأمثلة عى مأسبق 
فقط  امثال  سبيل  عى  بينها  ومن  كثرة 
قطاع  راقصة  البغبغان،  الجوكر،  مرحيات: 
برهوم  كرامة،  حودة  وعسل،  قشطة  عام، 

واكاه الرومة.
 - ااهتام الكبر بضبط اإيقاع العام للعرض 
وكذلك بضبط اإيقاع الخاص بكل مشهد، فهو 
كل  ي  امطلوب  اإيقاع  عى  امحافظة  يجيد 
الحاات، كا يحرص ي كل عروضه عى براعة 
الختام،  ُحسن  تقديم  عى  وأيضا  ااستهال 
وذلك بخاف حرصه عى تنوع اإيقاعات بن 
اأمر  يتطلب  وقد  بالعرض،  امختلفة  امشاهد 
التعبرية اموحية أو  أحيانا توظيف اموسيقى 
الهادئ  اإيقاع  مع  لتنسجم  امعرة  اإضاءة 
بامشهد  الصاخب  اإيقاع  أو  امشاهد  بأحد 
ي  مهارته  يتميز  فهو  وبالتاي  يليه،  الذي 
امفردات  جميع  بن  التكامل  ذلك  تحقيق 

الصوتية  اإيقاعات  مع  تنسجم  بصورة  الفنية 
بغرض  الحركية، وذلك  إيقاعاتهم  تتزاوج مع  والتي  اممثلن  مجموعة 
امناسب  النفي  الجو  صنع  وهو  أا  واأسمى  النهاي  الهدف  تحقيق 
ي  كبرة  بدرجة  السمة  هذه  تحققت  وقد  امشاهدين،  أعاق  ي 
عروض: »ملك الشحاتن«، »مر حنة«، »إنقاب«، »قصة الحي الغري« 

و»الخديوي« حيث تضمنت عدًدا كبرًا من اأغنيات وااستعراضات.
بامتغرات  الرقاوي  القدير جال  للفنان  الشخصية  للمسرة  وامتتبع 
وخصوصا  إبداعاته  ومجموعة  عايشها  التي  وااجتاعية  السياسية 
الوطيدة  العاقة  رصد  بسهولة  مكنه  امرحي  اإخراج  مجال  ي 
التاريخية  للمراحل  أنعكاس  إا  هي  ما  إبداعاته  فجميع  بينها، 

الفكرية  توجهاته  رصد  مكن  كا  عشقها،  التي  مر  بها  مرت  التي 
كانت  ولكنها  ميني  وا  يساري  لفكر  تنتمي  م  والتي  مسرته  خال 
فإن  وبالتاي  الشعب،  أبناء  من  اأغلبية  وإى  إى مر  اانحياز  دامة 
وغالية  عزيزة  لفرات  وتأريًخا  وتوثيًقا  تسجيًا  تعد  امرحية  أعاله 
من تاريخنا السياي والفني امعار، فمن خالها مكن التعرف عى 
أهم اأحداث التي شهدتها مر خال ما يزيد عن نصف قرن، خاصة 
وقد شهدت تلك السنوات عدة تغرات سياسية واقتصادية واجتاعية 
رحيل  ثم  امؤمة،   67 بنكسة  ومرورا   ،1956 معركة  من  بداية  كبرة، 
الزعيم جال عبد النار، وتوي الرئيس اأسبق أنور السادات للحكم، 
معاهدة  إى  ووصوا   ،1973 عام  امجيدة  أكتوبر  انتصارات  وتحقيق 
الفاشلة،  التطبيع  ومحاوات  ديفيد«،  »كامب  اتفاقية  وتوقيع  السام 
السادات، ثم  وكذلك تطبيق سياسات اإنفتاح ااقتصادي، ثم اغتيال 
فرة حكم الرئيس اأسبق حسني مبارك التي انتهت بثورة الشباب ي 

25 يناير 2011 وما شهدته مر من أحداث منذ قيامها وحتى اآن.
ماحظات  ثاث  وتسجيل  رصد  دوارة  د.عمرو  امؤرخ  استطاع  كذلك 
القدير جال  للفنان  الفنية  للمسرة  الدقيقة  هامة من خال دراسته 

الرقاوي والتي أوضحها ي النقاط الثاث التالية:
والتي   - امرحي  اإخراج  مجال  إسهاماته  قامة  تتضمن  م  أوا: 
إا  اآن  حتى   - عرضا  وسبعن  أربعة  إى  بها  امرحيات  عدد  وصل 
ثاثة عروض فقط اعتمدت عى نصوص عامية مرجمة وهي: طبيب 
رغم أنفه، امتحذلقات للكاتب الفرني الكبر مولير، وتاجر البندقية 
تدخل  قد  أنه  ماحظة  مع  وذلك  شكسبر،  وليم  اإنجليزي  للمبدع 
أيضا بإجراء بعض التعديات عى كل نص منها حتى يتوافق خطابها 
الدرامي من القضايا اآنية ورؤيته اإخراجية. ويجب اإشارة ي هذا 
الصدد أن قامة العروض التي قام بإخراجها تتضمن أيضا عدة عروض 
امثال: مدرسة  بينها عى سبيل  أجنبية ومن  تم مصرها عن نصوص 
»روميو  نص  )عن  الغري  الحي  قصة  ستات،   8 كباريه،  امشاغبن، 
لسومرست  نص  )عن  الحب  أسمها  لعبة  شكسبر(،  لوليم  وجوليت« 
موم(، زوجتي سقطت سهوا )عن نص لروبرت توماس(، الفك امفري 

)عن نص »ترويض النمرة« لوليم شكسبر(.
لفرق  باإخراج  أي مساهات  باإخراج  إبداعه  قامة  تتضمن  ثانيا: ا 
باأقاليم  فرق  أو  الركات  بفرق  سواء  تجمعاتهم،  مختلف  الهواة 
الفرق  حتى  أو  الجاهرية(،  الثقافة  فرق  أو  امحافظات  )فرق 
تجاربهم  تعددت  الذين  جيله  زماء  معظم  بخاف  وذلك  الجامعية، 
الرحيم  عبد  األفي،  نبيل  بينهم:  )ومن  والجمعة  اأقاليم  مسارح 
من  ويستثنى  جمعة(،  حسن  مطاوع،  كرم  أردش،  سعد  الزرقاي، 
ي  جدا  قليلة  تجارب  بعدة  مساهمته  ذلك 
امرح  امدري،  امرح  هي:  محاور  ثاثة 
حيث  الهواة.  اممثلن  واتحاد  العسكري، 
شارك عام 1954 بتكوين فريق مثيل اتحاد 
عرة  من  أكر  بإخراج  وقام  الهواة،  اممثلن 
)خال  عامن  مدى  عى  قصرة  مرحيات 

الفرة من 1954: 1956(.
ثالثا: م يقدم عى إخراج أي عرض لأطفال، 
امرحية  عى  الفني  بإرافه  فقط  واكتفى 
وهي  التلفزيوي،  للتصوير  بإنتاجها  قام  التي 
والتي  والصحوبية«،  الحب  »جزيرة  مرحية 

أسند إخراجها للفنان محمد فريد.
أخرا يؤكد امؤلف مدى إمانه بأهمية الكتابة 
القدير  امخرج  وعن  عامة  بصفة  الرواد  عن 
»أعتقد  بقوله:  خاصة  بصفة  الرقاوي  جال 
الفنان  هذا  عن  اليوم  الكتابة  أن  صادقا 
إبداعاته  امهمة ومجموعة  القدير وإسهاماته 
الرية ا تهدف بالدرجة اأوى إى تأكيد مكانته أو امشاركة ي تكرمه 
تفاصيلها  بجميع  الصورة  أجزاء  استكال  محاولة  إى  تهدف  ما  بقدر 
لتحقيق تلك ااستفادة امرجوة من خراته امتعددة، وتقدمها للفنانن 
دربه،  عى  ويسروا  نهجه  ولينتهجوا  لهم،  قدوة  ليتخذوه  الشباب 
وقدوة  مثال  وخر  واإبداع  للعطاء  مثاي  موذج  بالفعل  وأنه  خاصة 

للفنان صاحب اموقف«.
وقبل  حقيقية  وإضافة  وااقتناء  بالقراءة  جدير  شيق  كتاب  أنه  حقا 
كبار  عن  الكتابة  كيفية  ي  يحتذى  أن  يجب  مرف  موذج  ذلك  كل 

امرحين.
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الاتي  الشوام  للفنانات  اأول  الجيل  إلى  مصابي  بديعة  الفنانة  تنتمي 
خال  بالتمثيل  عملن  الاتي  الفنانات  أوائل  من  فهي  بمصر،  التمثيل  احرفن 
بالمسرح  التمثيل  هو  بالتحديد  )والمقصود  العشرين  القرن  من  اأول  النصف 
والدراما  واإذاعة  السينما  ظهور  قبل  المتاحة  الوحيدة  الفنية  القناة  بوصفه 
بالتمثيل سوى مجموعة صغرة من الفنانات الشوام  التلفزيونية(، ولم يسبقها 
بيطار، مريم سماط، ميليا ديان، وردة ميان،  بينهن: ملكة سرور، هيانة  )من 

اليوسف(، فاطمة  أستاتي،  ألمظ  أستاتي،  أبريز  صوفان،  ماري 

مصابي بديعة 
اإستعراض ملكة 

بديعة”، وهي الصالة التي تخرج فيها أمع نجوم ااستعراض ى مر والعام 
الدين،  عز  شوشو  وأختها  الدين  عز  ببا  كاريوكا،  تحية  بينهن:  العرى من 
محمد،  زوزو  حمدي،  هاجر  إبراهيم،  ببا  جال،  وسامية  فهمى،  حكمت 
بينهم:  من  امطربن  من  مجموعة  وكذلك  وغرهن  كيتي  حلمي،  صفية 
أسمهان وفريد اأطرش، محمد فوزي، إبراهيم حمودة، محمد عبد امطلب، 
راقصة  غنائية  فرقة  بتكوين  قامت  الكحاوي، كا  القادر، محمد  عبد  أحمد 
ضمت أشهر مطري ذلك الزمن ومن بينهم: فاطمة ري )وكانت تقدم أغنية: 
القطرين  مطربة  الصفتي،  سيد  والشيخ  عى  نجاة  امه”(،  يا  خلخاى  “رنة 
الراقصات، ومجرد  العديد من  الفرقة  فتحية أحمد وماري جران كا ضمت 
النجوم يتهافتون للعمل  الدين بدأ جميع  لياى عاد  الفرقة إحياء  أن بدأت 
آنذاك ي  بصالتها. وأنها طموحة فقد شيدت صالة أخرى عي أحدث طراز 
ميدان “اأوبرا” )إبراهيم باشا سابقا(، وكانت تطل عي دار اأوبرا امرية، 
الصيفية  امواسم  تحيي  كانت  بينا  الشتوية،  الفنية  مواسمها  إحياء  وذلك 
بكازينو بديعة بالجيزة )بعد كوبري الجاء مبارة(. وي هذا الصالة الحديثة 
ي  الجالسن  امتفرجن  لجميع  يسمح  دائري”،  “مرح  أول  بعمل  قامت 
إبتدعت  عام 1929  يدور عى خشبته. وي  ما  تفاصيل  القاعة مشاهدة كل 
بصالتها  العمل  بتطوير  قامت  كا  بإسمها،  وعرفت  بها  خاصة  رقية  رقصة 
فأدخلت فقرات لفن امونولوج والديالوج، وقدمت من خالها الفنان الناشئ 
آنذاك إساعيل يس، وسيد سليان والثناي حسن امليجي وزوجته نعات، 
فقرات  جانب  إى  مزاي(  )فرقة  أجنبيات  راقصات  بفرقة  أيضا  استعانت  كا 
الفقرات  تضمن  هو  الصالة  برنامج  قدمته  تطوير  وأهم  الرقي.  الرقص 

للفودفيات واإسكتشات. 
الضخمة  واإسكتشات  اإستعراضات  تقديم  عى   1940 عام  منذ  اقترت 
والفكاهة  وامونولوج  والرقص  اأغنية  بن  تجمع  كانت  التي  تلك  فقط، 
الهزليات  كتاب  من  مجموعة  واستعانت  الشعبي،  والرقص  الباليه  ولوحات 

صالحة  ليفي،  أديل  بينهن:  )ومن  اليهوديات  امريات  من  مجموعة  وأيضا   
كوهن،  هريت  إبراهيم،  رينا  مزراحي،  نظلة  شطاح،  اسر  قاصن،  وجراسيا 
الفنانات  من  جدا  قليل  عدد  إى  باإضافة  موى(،  فيكتوريا  كوهن،  فيكتوريا 

امريات وي مقدمتهن: لطيفة عبد الله، منرة امهدية.
شاملة  فنانة   - الحديثة  بامصطلحات   - مصابني  بديعة  اللبنانية  الفنانة  وتعد 
فهي ممثلة ومطربة وراقصة جمعت بن وسامة الوجه وجال امامح ورشاقة 
وفتنة القوام وعذوبة الصوت وجوة اأداء. وقصة حياتها الشخصية قصة مثرة 
أشبه بقصص الروايات واأفام العربية، فقد ولدت ي دمشق وبالتحديد مدينة 
حلب أب لبناي وأم سورية ي 12 نوفمر 1892 )ذكرت بعض امراجع أن تاريخ 
ميادها هو 25 فراير(، وأسمها الحقيقي “وديعة” ولكنها جمعت منذ  طفولتها 
عليها  يطلق  الجميع  السوري ما جعل  السحر  وبن  اللبناي  والجال  الرقة  بن 
لقب “بديعة” بدا من “وديعة”، وم يكن اسم “مصابني” سوى لقب اكتسبه 
أفراد أرتها بسبب عملهم ي أحد مصانع الصابون )مصبنة( مدينة “دمشق”، 
وكانت عائلتها ميسورة الحال حيث امتلك والدها مصنعا للصابون ولكن الحال 
العزاء  ليلة  م يدم كذلك طويا، إذ احرق امصنع وتوي والدها حزنا عليه وي 
سند  با  حقيقية  مأساة  تعيش  العائلة  فأصبحت  والدتها  مجوهرات  رقت 
مادي أو معنوي، ولكن امأساة اأكر بالنسبة لبديعة مثلت ي تعرضها لحادث 
بها  يعمل  التي  الخارة  يد صاحب  السابعة من عمرها عى  اغتصاب وهي ي 
أخوها اأكر توفيق، خاصة بعدما أرت والدتها عى مقاضاة صاحب الخارة 
 - امحافظ  الرقي  امجتمع  نظر  ي   - فضيحة  إى  الواقعة  تلك  لتتحول  امجرم 
واحد  عام  مدة  بالسجن  امغتصب  عى  وحكم  أنصفها  القضاء  أن  رغم  وذلك 
وغرامة مائتي لرة ذهبية، وم تستطع اأرة بعد تلك الحادثة البقاء ي سوريا 
أمريكا  إى  والهجرة  بالباخرة  السفر  تكاليف  وتدبر  امنزل  رهن  فقرروا  طويا 
من  كل  مع  هاجرت  وبالفعل  ترحم،  ا  التي  الناس  ألسنة  من  هربا  الجنوبية 
الكبرة “نظلة” )التي تزوجت من ميخائيل  والدتها )جميلة الشاغوري( وأختها 
جرجس الذي يكرها بثانية وثاثن عاما( إى أمريكا الجنوبية، وهناك التحقت 
“بديعة” مدرسة داخلية تعلمت فيها اللغة اأسبانية كا تعلمت أصول فنون 

التمثيل والغناء بعدما اكتشفت الراهبات موهبتها ي الغناء والتمثيل والرقص.
التاسعة  ابنة  وهي   - بديعة  قررت   1910 عام  وتحديدا  سنوات  عدة  وبعد 
فرحتها  كانت  كيف  وتذكرت  وسيلة  بأي  الفقر  حياة  من  التخلص   - عاما  عر 
مرح  خشبة  عى  وقوفها  عند  زمائها  أمور  أولياء  لها  يصفق  عندما  ونشوتها 
“القاهرة”  إى  والدتها  الهجرة مع  الاتينية فقررت  أمريكا  الراهبات ي  مدرسة 
الفني  أسمها  وكان   1910 عام  ي  مر  إى  قدمت  واأدب.  الفن  عاصمة 
“فرونا” بهدف تعلم مهارات الرقص الرقي، وعملت ي صالة “نزهة النفوس” 
بلدياتها  أن  علمت  ومر  امهدية.  منرة  اأوى  مطربتها  كانت  التي  باأزبكية 
بعد  مرحية  فرقة  كون  امرح  حب  جذبه  الذي  أبيض  جورج  الكبر  الفنان 
عام  فرقته  إى  ضمها  وبالفعل  إليه  فذهبت  باريس،  ي  البعثة  من  عودته 
مرحية  ي  بالغناء  شاركت  كا  الثانوية،  اأدوار  بعض  معه  وقدمت   ،1912
الذي  الشامي  أحمد  الشيخ  بفرقة  التحقت  ثم   ،)1918( بريوا  دى  “امركيز 
العودة  اأوى  العامية  الحرب  أثناء  قررت  ولكنها  البطولة،  أدوار  أداء  أعدها 
إى “الشام” واإستمرار ي مارسة الغناء والرقص، وي بروت التقى بها الفنان 
مرة  مر  قدمت  وبالفعل  بفرقته،  للعمل  ودعاها   1921 عام  الريحاي  نجيب 
ثم  بك”،  “كشكش  بعروض  “الريحاي”  فرقة  مع  وشاركت  بها  واستقرت  أخرى 
عى  بالتدريب  “الريحاي”  وتعهدها   ،1922 عام  بالزواج  الفني  تعاونها  توجا 
وشاركته  الشامية،  اللكنة  من  التخلص  عى  ساعدها  كا  الغنائية،  البطوات 
الجهادية  ى  ومراى   ،)1921( وسكينة  ريا  بينها:  من  عدة مرحيات  بطولة  ي 
ي  صحبته  كا  وأوبريتات،  غنائية  مرحيات  عدة  بطولة  ي  وكذلك   ،)1926(
بينها  الشقاق  دب  وبعدها   ،)1925  -  1924( الجنوبية  أمريكا  الفنية  رحلته 

وظا منفصلن - دون طاق - حتى وفاته عام 1949.
بعد الطاق عام 1925 عملت “بديعة مصابني” كممثلة إستعراضية ى امرح 
“ميوزيكهول”  صالة  وافتتحت  فقط،  للتمثيل  العودة  عدم  وقررت  والسينا، 
“كازينو  بإسم   1926 عام  بالقاهرة  الدين”  “عاد  بشارع  فيها  وترقص  تغني 

عمرو دوارة
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31 نوافذ] [[
اللياي اماح )1923(، الفلوس، أيام العز، كشكش بك ي الجيش، لو كنت ملك، 
مجلس اأنس )1924(، بنت الشهبندر، قنصل الوز )1925(، مراي ي الجهادية 
)1926(، إبقى إغمزي، ياسمينة )1928(، أنا وأنت، مر ي 1929، علشان سواد 

عينيها )1929(.
- “كازينو بديعة”: لهيب الحب )1929(، إلي فات قدمه، أواد الرعاع )1931(، 
الريد  عليه،  الله  اسم   ،)1932( الثاي  صاحبنا  الريف،  اللص  جنيه،  مائتي 
أوعى  ورطة،  أما  رجلك،  أبوس  مرة،  الغرة  الصفرا،  الرايا  الرمو،  امستعجل، 
تتكلم، بختك رزقك، جوز اإتنن، خليك بداي، خر إن شاء الله، سامات، عامل 
قدي،  مانتش  الهنا،  كتاب  كتب  الرقية،  اأمم  عصبة  الغفلة،  عريس  فالح،  ي 
امسامح  سوريا،  وابن  النيل  ابن   ،)1933( كتاكيتها  يا  كركورة،  وليم  وطواط، 
بامحر،  جوازة  الثلج،  باد  راي،  بسامته  إحم،  إحم  طنطا،  إكسريس  كريم، 
 ،)1934( الكبيبة  لوكاندة  كده،  قلنا  النيل،  عرايس  السنة،  رأس  ورايا،  داما 
الباحثن عن الذهب، الدنيا بتلف، إيه الحكاية؟، بتنجان الفن، حرامي باأجرة، 
حمد الله عى السامة، دار بديعة، رقصة الزيبق، لياي بغداد )1935(، حجوج 
وكليوباترة،  غليوم  محرمة،  فاميليا  وكليوباترة،  قير  التمساح،  كف  ومجوج، 
عش الغرام، صندوق الدنيا، شاي بالصودا، دنيا تجنن، سكرة يني )1936(، هو 
الطريقة  فرع طنطا، عى  ليلة مدهشة،  روميو،  نينتي وخالتي، مطلوب  وهي، 
تحفة،  بتحب من؟،  بابا،  الفيا،  أصحاب  امقرمش،  بامزاد،  اأمريكانية، عروسة 
حانوي اأنس، حنطور أفندي، صندوق العجائب، عربات النوم، الجبة امسحورة، 
البصبصة، مقاول عارات، عيادة  يا هو، ممنوع  أنا  يا  اأستاذ حمص )1937(، 
جوابات  غلط،  جواز  وعربدة،  سكر  اللطافة،  شارع  الهانم،  شنطة  داخلية، 
غرامية، جراح الحب، بنسيون محرم، برة خر، الغرة نار، الدور الثالث، الحب 
البيه،  خدامة  بروشتة،  عريس  لحافك،  قد  عى  جدا،  نبيه   ،)1938( التاميذي 
جواز بالجملة، بيت مجانن، بقال وعيادة، باريس ي مر، النجمة السينائية، 
الهوى، كباريه جهنم والسرك  السكرتر الخاص )1939(، سكان محرمن، شباك 
العامي، شباك الهوى، سكان محرمن، بنطلون رومية، بطيخة حا تتجوز، إلي ما 
يرى بالخوخ، الفرسان اأربعة، الصيت وا الغنى، اأول والثاي )1940(، ازم 
الدخلة  ليلة   ،)1941( باليومية  جواز  تجنن،  حاجات  التاريخ،  ي  درس  نضحك، 
)1942(، الهوانم ضد الرجالة )1943(، بابا نويل )1945(، هنا برودواي، ليلة ي 
الغابة، بساط الريح )1946(، مؤمر الشياطن، مشاكل الحب، ليلة مافيش منها، 
امرية، عصافر  عطيل  بابا،  الروح، عي  عودة  الحور،  اأرجنتن، قر  ي  ليلة 
مدرسة  نتاش،  بكاش  هواش   ،)1947( العربية  الجامعة  مرسيليا،  حانة  الجنة، 

الرقص، أعياد الغابات، )1948(.
وجدير بالذكر أنها ومن خال مجموعة امرحيات التي شاركت ي بطولتها قد 
تعاونت مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من مدرسة فنية ومن بينهم 
مفيستو،  واكيم،  بشارة  عيد،  عزيز  الريحاي،  نجيب  الشامي،  أحمد  اأساتذة: 

إدوارد فارس. 
السينمائية: أعمالها   - ثانيا 

شاركت الفنانة بديعة مصابني ي إثراء مسرة الفن امري بامشاركة ي بطولة 
واأربعن  الثالثة  عمر  ي  وهي   - مشاركتها  أوى  وكانت  فقط،  أفام  سبعة 
البطولة  وشاركها  أبتكان،  موريس  إخراج  من  الشعب”  “ابن  بفيلم   - تقريبا 
منيب، وحسن  ماري  واكيم،  بشارة  ميمي شكيب،  منر،  الفنانن راج  من  كل 
الرقص”  “أحب  وهو  عاما  عر  أربعة  بعد  اأخر  فيلمها  كان  ثم  البارودي، 
الفنانات  من  كل  بطولته  ي  جمع  الذي  الفيلم  وهو  حلمي،  حسن  إخراج  من 
بديعة مصابني وببا عز الدين وتحية كاريوكا وسامية جال. وتضم قامة أعالها 
الحل   ،)1936( امسارح  ملكة   ،)1934( الشعب  ابن  التالية:  اأفام  السينائية 
اأخر )1937(، لياي القاهرة )1939(، فتاة متمردة )1940(، أم السعد )1946(. 

ولكن عدم نجاح أغلب أفامها جعلها تفضل اإبتعاد عن الشاشة الفضية. 
ويذكر أنها قد تعاونت من خال مجموعة اأفام السابقة من نخبة متميزة من 
أبتكان،  العربية وي مقدمتهم اأساتذة: موريس  السينا  كبار مخرجي ورواد 

ماريو فولبي، عبد الفتاح حسن، إبراهيم اما، أحمد جال، حسن حلمي.
والجدير بالذكر أن الفنانة بديعة مصابني كانت إدارية من الطراز اأول وتتمتع 
تاريخ مر  من  عملها جزءا  فرة  وقد شكلت خال  والرامة،  الشخصية  بقوة 
الفني، كا لعبت دورا مؤثرا ي الحياة السياسية وااجتاعية، ما منحها سطوة 
بعض  عى  السيطرة  ي  مهمتها  وسهل   - الرجال  من  الكثر  يفتقده   - وسلطانا 
زبائن  كانوا  الذين  آنذاك  اإنجليزي  ااحتال  وقيادات  والحكم  السياسة  رجال 
الدين”،  “عاد  شارع  وفتوات  صعاليك  جميع  عى  وبالتاي  صااتها،  ي  دامن 
اإحتال  برجال  القوية  وصاتها  عاقتها  من  بالرغم  “بديعة”  أن  يذكر  وما 

اإنجليزي كانت لديها الجرأة عى تقديم بعض اأعال الوطنية ضد اإحتال.
تحقيق  ي  فقط  تنجح  م  مصابني  بديعة  القديرة  الفنانة  أن  سبق  ما  ويتضح 
الرقص  عرش  عى  الربع  وي   الحافل،  الفني  مشوارها  خال  طاغية  شهرة 
بينها  ومن  األقاب  من  بالعديد  خالها  )حظيت  قرن  ربع  من  أكر  الرقي 
و”ملكة  والرجيلة”،  الشيشة  “ملكة  اأوسط”،  والرق  مر  اأوى  “الراقصة 
وفعالة  مهمة  مساهمة  تحقيق  ي  نجحت  وأيضا  بل  “وغرها(  الليلية  اماهي 
ي إثراء حركة الفن امري بإكتشاف وتدريب كثر من امواهب الجديدة حتى 
مدرسة  “ناظرة  بإعتبارها  امبالغة  إى  والنقاد  الصحفين  ببعض  اأمر  وصل 
نظرا أن صالتها قد شهدت خال  فنية”، وذلك  أكادمية  أول  الفن” و”صاحبة 
مسرتها - الطويلة نسبيا - صنع نجومية عدد كبر من الراقصات الاي تخرجن 
البدايات  كا شهدت  ذلك،  بعد  كبرا  فنيا  انتشارا  وحققن  للرقص  مدرستها  ي 
أصحاب  من  ذلك  بعد  أصبحوا  الذين  النجوم  من  كبر  لعدد  الحقيقية  الفنية 
مازال  وغنائيا  وسينائيا  مرحيا  تراثا  بأعالهم  شكلوا  الذين  الامعة،  اأساء 

صداه يردد حتى اآن. 

اإبياري،  السعود  أبو  خري،  بديع  صدقي،  أمن  اأساتذة:  مقدمتهم  وي 
القري،  الفتاح  عبد  الفنانن:  أمثال  من  الكوميديا  ممثي  من  ومجموعة 
عبد  حداد،  حسن  حداد،  ألفريد  واكيم،  بشارة  السعدي،  كال  محمد 
ثريا  شكوكو،  محمود  يس،  إساعيل  محمد،  النبي  عبد  القلعاوي،  الحليم 
تلحن  اموسيقين  من  فريق  إى  وأسندت  وغرهم.  صدقي  زينات  حلمي، 
الرامج الفنية ومن بينهم املحنن: عزت الجاهي، فريد غصن، جميل عزت، 
الكبر  اهتامها  مع  وذلك  الربيني.  أحمد  فراج،  عى  الريف،  محمد 
لتصميم  أجانب  تستعن مصممن  كانت  أنها  للعروض حتى  الجاي  باإطار 

اإستعراضات.
تقديم  ي  الثانية  العامية  الحرب  أحداث  بإستغال  قامت  أنها  ويذكر 
إستعراضات عن اأحداث وامعارك العسكرية ومن بينها: مراسلتنا ي روسيا، 
معركة البولشفيك، معركة سيدي براي، سقوط طرق، فرارهيس من أمانيا إى 
بإيحاء  اإستعراضات  تلك  تقدم  كانت  أنها  امراجع  بعض  وتذكر  أسكتلندا، 
من السلطات الريطانية حتى أن إذاعات امحور قامت بتهديدها أثناء حرب 
الصحراء الغربية عام 1942، لدرجة أنها قامت بتهريب أموالها لخارج الباد 
ي طائرة خاصة عندما علمت بأن السفارة الريطانية تحرق أوراقها إستعدادا 
معركة  حسم  مع  ولكن  اأسكندرية،  “روميل”  وصل  إذا  الباد  مغادرة 
“العلمن” لصالح اإنجليز عادت “بديعة” إى مارسة أنشطتها الفنية بصورة 

طبيعية.    
ظلت بديعة مصابني تتزعم امرح ااستعراي نحو ثاثن عاما، استطاعت 
خالها أن تجمع ثروة طائلة، ولكنها اضطرت عام 1949 إى مغادرة “مر” 
عى  امراكمة  الرائب  سداد  برورة  الرائب  مصلحة  طالبتها  بعدما 
فقررت  والبيع،  بالحجز  تهددها  وبدأت  مر  عملها  فرة  طوال  مكاسبها 
إى  اأوبرا  كازينو  فباعت  “لبنان”  بلدها  إى  ممتلكاتها  الهروب  حينئذ 
تلميذتها ببا عز الدين مبلغ عرين ألف جنيه، ثم تخفت ي مابس راهبة 
ي مستشفى واستقلت طائرة من ميناء “روض الفرج الجوي” - قبل إلغائه - 
مساعدة صديقها اإنجليزي الذي اصطحبها بطائرته الخاصة. وعند استقرارها 
ببروت قررت إعتزال الفن نهائيا وأفتتحت معما ومحا لألبان ومنتجاته ي 
أربعة وعرين عاما إى أن رحلت عن  مدينة “شتورة”، وظلت تديره مدة 

عامنا ي 23 يوليو 1974 عن عمر يناهز الثانية والثانن عاما.
امختلفة  القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  أعالها  مجموعة  تصنيف  ومكن    

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

ظل امرح هو امجال امحبب للفنانة بديعة مصابني، فقد تفجرت هوايتها 
بعدما  خاله  من  ونجوميتها  موهبتها  وأكدت  أثبتت  كا  به،  التمثيل  لفن 
عزيز  الشامي،  أحمد  أبيض،  )جورج  أساتذته  بفضل  التمثيل  أصول  تعلمت 
عيد، نجيب الريحاي(، ومن خاله أيضا شاركت ي تجسيد بعض الشخصيات 
تألقها  فرة  خال  خاصة  متوجة،  نجمة  أصبحت  حتى  امهمة،  الدرامية 
البطولة  أدوار  تجسيد  ي  خالها  شاركت  والتي  “الريحاي”،  بفرقة  امرحي 
شمعة  لشخصيات:  تجسيدها  أهمها  من  واأوبريتات  امرحيات  من  بعدد 
“الشاطر حسن”،  أوبريت  ي  الخليفة  ابنة  اماح”،  “اللياي  أوبريت  ي  العز 
عيوشة ي أوبريت “الرنسيس”، زوجة مدرس اموسيقى ي مرحية “مجلس 
مع  الفرق  اختاف  طبقا  امرحية  أعالها  مجموعة  وتضم  هذا  اأنس”. 

مراعاة التتابع التاريخي امرحيات بالفرق التالية:  
- “أحمد الشامي”: شهداء الغرام )1913(.

- “جورج أبيض”: امركيز دي بريوا )1918(.
حسن،  الشاطر  الرنسيس،   ،)1921( وسكينة  ريا  امعلم،  دقة  “الريحاي”:   -
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عامية برم وفصحى شوقي
وجدناها  لقد  القناعة،  تلك  جاءتنا  أين  من  أعرف  ا 
اللهجة  عن  فيها  التحدث  يتم  مناسبة  كل  ي  أمامنا  تلقي 
اأنسب لكتابة النصوص امرحية هل تتمثل هذه اللهجة 
الفصحى  إن  يقال  كان  ما  داما  العامية...؟  أم  الفصحى  ي 
اأعال  تناسب  العامية  بينا  التاريخية  اأعال  تناسب 
اجتاعية  مواضيع  تعالج  التي  وامعارة  الكوميدية 
لفرات  معنا  القناعة  هذه  ظلت  ولقد  راهنة،  وسياسية 
البعض حتى  ذهن  راسخة ي  زالت  ما  أنها  وأعتقد  طويلة 
يصلحان  والفصحى  فالعامية  صحيحة،  غر  أنها  رغم  اآن 
الذي يفرض نفسه  لكل اشكال وأنواع اإبداع لكن السؤال 

أية عامية وأية فصحى..؟
هناك مقولة أمر الشعراء أحمد شوقي يقول فيها “أخى 
فالعامية جالياتها  التوني”  الفصحى من عامية برم  عى 
التعبرات، والعكس  التي قد تعجز عنها الفصحى ي بعض 
امعارين  أدبائنا  من  الكثر  وهناك  بالطبع،  صحيح 
د.  مثا  بالعامية،  كاملة  أدبية  أعاا  كتبوا  والقدامي 
الذي  “قنطرة  الوحيدة  روايته  كتب  مرفة  مصطفى 
»لن  روايته  كتب  القعيد  يوسف  والرواي  بالعامية،  كفر” 
أحمد  الشعراء  أمر  نجد  امقابل  وي  بالعامية،  العصفور« 
شوقي كتب أغاي بالعامية. إذن، اأمر ا عاقة له باللهجة 
والجاليات،  والرموز  بامعاي  أصيلة  عاقة  توجد  ما  بقدر 
كا  الفصحى  ي  يوجد  اللغة  تنتجه  الذي  الجاي  واأثر 
يوجد ي العامية، وأثناء فعل الكتابة اإبداعية يجد الكاتب 
اأنسب لحمل  يراها  اللغتن أنه  إى إحدى  نفسه منجذبا 

وعاء أفكاره وأن لها القدرة اأكر عى التعبر عا يريده.
تستلهم  وهي  إخناتون”  “أيام  مرحياي  إحدى  وي 
معالجتها  مت  التي  التاريخ  ي  الشهرة  إخناتون  شخصية 
أن  رأيت  مختلفة  وفنية  إبداعية  أعال  ي  امرات  عرات 
عن  النقدية  التحليات  أحد  وي  امرية  بالعامية  أكتبها 
مني  لرغبة  بالعامية  إخناتون  أنطقت  إنني  قيل  امرحية 
امري  امجتمع  داخل  وتجذره  مريته  مدى  إثبات  ي 
كتبت  امقابل  وي  الشعب،  من  كذلك  واقرابه  القديم 
مرحيات تعالج مواضيع راهنة ولها عاقة كبرة ما يحدث 
اآن، كتبتها بالفصحى، وعرات من كتاب امرح القدامى 
وامعارين أقدموا عى هذه التجارب وكانت لهم الريادة 

ي اللعب باللغة براوحاتها ما بن الفصحى والعامية.
وفكرة ترجمة النصوص والرواج لفكرة أن العربية الفصحى 
هي  العامية  من  أكر  النص  ترجمة  عى  تساعد  التي  هي 
أيضا، فامرحية ترجم أن من ترجمها  فكرة غر صحيحة 
التي  اللغة  أن شعوب  الرجمة ويرى  ما يستحق  فيها  يرى 
امرحية؛  عنها  تتحدث  التي  اأفكار  تستهويها  لها  يرجم 
الفصحى  بالرجمة من دون أن يقلقه سؤال  لذا فهو يقوم 

أو العامية.
هذا املف الشائك نفتحه عر العدد الذي بن أيدينا، وهو 
محاولة بسيطة جدا لاقراب من تلك اأسئلة التي تحدثنا 
اأدي  الواقع  إن  إذ  معينة؛  بإجابة  فيها  القطع  عنها وعدم 
ولكل  اموضوع،  هذا  حول  بإجابات  يقطع  م  وامرحي 
اأدبية  كتاباته  ي  يفضلها  التي  اللهجة  الكتاب  من  كاتب 
عى  اإجابة  أو  موقفه،  ترير  أو  لتفسر  مضطر  غر  وهو 
النص  هذا  لكتابة  الفصحى  اخرت  ماذا  نوعية:  من  أسئلة 
فالكتابة  اآخر..؟!  النص  هذا  لكتابة  العامية  اخرت  بينا 
أنها  لغته ويرى  اإبداعي هو من يختار  فعل حر، والعمل 

اأنسب له.



    

من خال متابعتي لعروض امهرجان القومى للمرح، 

تحقق  ما  وهو  العروض،  عى  اإقبال  كم  نظري  لفت 

الذي  اأمر  مختلفة،  أماكن  تقطن  مختلفة  مسارح  ي 

أن  فيه  لبس  ا  بوضوح  ويشر  الفرح  عى  يبعث 

أحد ي  أا  نغمة  وأن  امرح حار وموجود،  جمهور 

مر يهتم بامرح هي نغمة زائفة يشيعها الخائبون.

الجمهور  حضور  سيلقي  نفسه  الوقت  وي  لكن 

بامسئولية عى مسئوي اإنتاج امرحي ي مر، سواء 

أو ثقافة جاهرية أو جامعات أو حتى  بيتا فنيا  كان 

وامسئولية  الجهات.  هذه  من  أي  إى  ينتمون  ا  أفراد 

هذه  تنتجه  ما  يعر  مدى  أي  إى  تأمل  ي  تتحدد 

الجهات عن احتياج هذا الجمهور، وما مكن أن تفعله 

أن  إى  منتبهن  الجاهرية،  امشاركة  رقعة  لتوسيع 

صيحات اإعجاب التي تصل إى حد الصفر والـ)وااااو( 

أن  يعلم  فكلنا  العرض،  لجودة  محايدا  مقياسا  ليست 

بـ)ألراس  البعض  يسميهم  ما  تأي  الصيحات  هذه 

العرض( أي اأصدقاء أو الزماء ي الجامعة نفسها التي 

أن  يصح  ا  مقياس  وهو  ذاك،  أو  العرض  هذا  تقدم 

نعول عليه.

هذه  ستظل  الـ)واااو(  وتلك  الصفر  هذا  ورغم  لكن 

والتأمل  تأمل،  من  مزيد  عى  تشجعنا  إيجابية  ظاهرة 

)قدم  أن  نتيجته  تكون  أن  يصح  ا  أقصده  الذي 

يريده  ما  فهذا  أكر،  يصفرون  يجعلهم  ما  للمصفرين 

الذي يجعلنا نستفيد من هذا  التأمل  الجمهور(.. لكنه 

هذا  من  تستفيد  إنتاجية  آلية  معا  ونصيغ  الحضور 

الحضور ي رفع ذائقته ومن ثم رفع قدرته عى الحكم.

ورما - أقول رما - قد آن أوان إعادة التفكر ي صياغة 

يشارك  علمية  بطريقة  اأسئلة  محددة  استطاع  ورقة 

ي وضعها علاء اجتاع إى جوار متخصصن مرحين 

عى درجة عالية من الخرة، نعكف بعدها عى دراسة 

وتحدد  فهم جمهورنا  تساعدنا عى  الرصد  لهذا  علمية 

نوعياته ومن ثم آماله. وهنا أقرح إنشاء هيئة أو لجنة 

أو  الثقافة  وزارة  تتبع  اسم(  أي  )نسميها  أو..  مركز  أو 

يكون  للثقافة،  اأعى  بامجلس  امرح  لجنة  تحديدا 

هدفها واضحا أعضائها بتخصصاتهم امختلفة، منتبهن 

التأمل  لكن  هدفا،  ليس  النتائج  ي  الترع  أن  إى 

أجل  من  ا  اأسمى،  الهدف  هو  الحقيقي  العلمي 

عروض العام امقبل أو الذي يليه ولكن من أجل وضع 

اسراتيجية مرحنا نحصد مارها بعد سنوات.

أم  بالتنفيذ  جديرا  هنا  أقرحه  ما  كان  إن  أعرف  ا 

بالنقاش...  جدير   - اأقل  عى   – بأنه  أؤمن  لكنني  ا، 

فلنحاول.. ولَر.

حقا؟ نعرفه  هل  الجمهور.. 

رئيس  عواض  أحمد  دكتور  بها  قام  ميدانية  جوات 
بإقليم  الهيئة  مواقع  لتفقد  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
تابع  مطروح  ثقافة  فرع  شملت  الدلتا  ووسط  غرب 
امقام مرح  الشاطيء  إبداعات  ملتقى  فعاليات  خالها 
جاهريا  إقباا  تشهد  والتي  مطروح  مرى  الشاطيء 
مطروح  محافظ  زيد  أبو  عاء  اللواء  التقى  كا  كبرا، 
وشملت  بامحافظة،  الهيئة  أنشطة  تفعيل  زيادة  لبحث 
أمام  العقبات  لتذليل  الضبعة  ثقافة  بيت  تفقد  الجولة 
إقامة  به  املحقة  اأرض  تخصيص  عى  والعمل  افتتاحه 

مرح وحديقة للطفل.
الفنى  اابداع  مركز  عواض  د.  تفقد  ذاته  السياق  وى 
يقدمها  التي  والفنية  الثقافية  باأنشطة  وأشاد  بدمنهور 
ووسط  غرب  إقليم  التابع  بدمنهور  الفني  اإبداع  مركز 
جولة  ضمن  للمركز  تفقده  خال  الثقاي.وذلك  الدلتا 
شهر  أنشطة  برنامج  تنفيذ  متابعة  الهيئة  مواقع  عى  له 
امركز  أنشطة  الرواد عى  بإقبال  أغسطس، مبديا سعادته 
والرسم  والخط  والحي  الصلصال  ورش  ومنها  امتنوعة 

والكروشيه ونادي الطفل.
ومنها  البحرة  ثقافة  فرع  مواقع  بتفقد  الجولة  واختتمت 
قر ثقافة امحمودية، وامراحل ااخرة لأعال اإنشائية 
بقر ثقافة دمنهور الجديدو رافق عواض ي جولته أحمد 
الثقاي، ومحمد  الدلتا  إقليم غرب ووسط  درويش رئيس 

البسيوي مدير عام ثقافة البحرة.

ووجه عواض برعة إنهاء ماتبقى من أعال وذلك مهيدا 

خال  لافتتاح  الجاهزة  الهيئة  مواقع  ضمن  إدراجه 

لخدمة  ثقافيا جديدا  ليكون رحا  امقبلة  القليلة  اأشهر 

أبناء محافظة البحرة، ويتكون مبنى القر من ٥ أدوار، 

الدور اأرى مرحا بسعة 280 كرسيا وقاعة كبار  يضم 

زوار وعدد ٢ غرفة ممثلن ومكتبة عامة، ويضم الثاى ٧ 

نادى  يضم  والثالث  أنشطة،  قاعات   ٨ و  إدارية  مكاتب 

مكاتب   ٥ و  متعددة  وقاعة  طفل  ومكتبة  تكنولوجيا 

فنون  وقاعة  كمبيوتر  وقاعة  مرأة  نادى  والرابع  إدارية، 

ومرسم  بيئية  حرف  وقاعة  إدارية  مكاتب   ٥ و  شعبية 
وقاعة متعددة، والخامس ٦ غرف فندقية ومخزن.

مديرة  أحال  امحمودية  ثقافة  بقر  عواض  جولة  وخال 
قر ثقافة امحمودية التابع لفرع ثقافة البحرة للتحقيق 
الفرة  ي  السبت  يوم  للرواد  القر  بفتح  االتزام  لعدم 
امسائية، وعدم نظافة امكان، وذلك ضمن جولة ميدانية 
العمل  سر  متابعة  امحافظات  ي  الهيئة  مواقع  عى  له 

وتنفيذ برنامج مواقع الهيئة الشهري.
بالقر  اأمن  مسئول  إحالة  كذلك  الهيئة  رئيس  وقرر 
امدنية،  الحاية  باشراطات  االتزام  لعدم  للتحقيق 
العاملن،  توزيع  لجنة موارد برية إعادة  بإرسال  ووجه 

باإضافة لتحديد احتياجات اموقع اللوجيستية.
قصور  أن  البيان  أوضح  الواقعة  حول  إعامى  بيان  وى 
الثقافية  اأنشطة  بتقديم  تعنى  خدمية  هيئة  الثقافة 
أيام  طوال  امواهب  واكتشاف  وامبدعن  للرواد  والفنية 
اأسبوعية،  العطات  أيام  حتى  ومساء  صباحا  اأسبوع 
ي  مواقعها  برنامج  بطباعة  مؤخرا  الهيئة  وقامت 
ي  عامة  موضوعات  يتناول  والذي  مرة  أول  امحافظات 
خصوصية  تراعي  وموضوعات  امري،  الثقاي  الشأن 
باالتزام  امواقع  عى  التشديد  مع  محافظة  كل  وثقافة 

بتنفيذه.
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مشهد 

الدلتا بغرب  لعواض  ميدانية  جوات 
اأنشطة  ومتابعة  المواقع  لتفقد 

أحمد زيدان

محمد الروى


