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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

مفهوم 
الشخصية 
المسرح  فى 
المعاصر

كبسولة  أبو 
كامل  افتة 

العدد 
ومعيارها

جائزة؟ العربية  اللغة  تحتاج  هل 
القومى«  »المهرجان  أثاره  سؤال 
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وامسئول  الركات  باتحاد  للفنون  العام  امقرر  د. عاد سعيد  أكد 
اقامة  بصدد  ااتحاد  أن  للركات  الجمهورية  بطولة  تنظيم  عن 
الحاى  سبتمر  من  عر  الحادى  ي  للركات  الجمهورية  بطولة 
عروض  خمسة  مشاركة  ببورسعيد،  سيتمر  من  الثاثن  وحتى 
وننتظر  قطاعات   5 عر  فنية  لجنة  اختارتهم  اان  حتى  مرحية 
مشاكل  نتيجة  انتاجها  ى  تعرت  التى  العروض  من  عدد  مشاهدة 
تخص مجالس ادارات تلك الركات حتى نستقر عى العدد النهاي 

للعروض .
مسابقات  يحوى  امهرجان  أن  مرحنا:  سعيد  عاد  دكتور  وأوضح 
الشعبية  والفنون  الشعبية  واآات  والنحاسية  الوترية  اموسيقى 

والفنون التشكيلية وامرح  
وعن الركات امشاركة بامهرجان أكد سعيد أن الركات التى تقدم 
واتصاات  امركزى،  البنك  هى  وإدارييها  عالها  وابداعات  فنونها 
القاهرة، والبنك اأهى فرع القاهرة، كهرباء جنوب القاهرة وشال 
وسكك  واسكو،  للبرول،  ومص  للدخان،  الرقية  والركة  القاهرة، 
حديد مر، وركة النحاس، حاويات اسكندرية، والنوبارية للسكر، 
وحاويات دمياط، وكهرباء جنوب الدلتا، وقناة السويس للحاويات، 
التكاملية،  والصناعت  والسكر  كوا،  وكوكا  السفن،  وتنوار  والرباط 
والفاير بورد ونقل كهرباء أسوان، وكيا أسوان وعزل امحلة  وبنك 

مر وغرها .
وتم  اآن  حتى  بامهرجان  تشارك  التى  امرحية  العروض  وعن 
اختيارها عر لجنة فنية  هى الطوق واأسورة لركة اسكو، االياذة 
أنفه  رغم  حانوى  ومرحية  امحلة،  لغزل  والغولة  مر،  لبنك 

الرقية  للركة  يستغيث  ابليس  وعرض  امبيعات،  عى  للريبة 
للدخان .

الرسمية  بامسابقة  الفائزة  بالعروض  الركات  اتحاد  وحول مشاركة 
للمهرجان القومى للمرح امرى وهو اأمر الذى بات لغزا حيث 
توقف ترشيح عروض الركات عر ااتحاد العام للركات واصبحت 

الرغم من وجود مسابقة سنوية   العروض تدخل بشكل فردى عى 
للركات قال دكتور عاد سعيد: رما تعود امشكلة ما قبل 2011 
بامهرجان  الركات  لتمثل  عروض  اختيار  مشكلة  حدثت  حيث 
حسب  للركات  العام  ااتحاد  راى  عى  البعض  اعرض  ولكن 
التى  العروض  يرشح  أنه  نظر  وجهة  لاتحاد  وكان  امهرجان  نتيجة 
بها  توجد  ا  التى  وكذلك  امهرجان  جوائز  عى  منافستها  يضمن 
الحد اادى واأقى  التسابق مثل   اجرائيا قد يستبعدها من  خلا 
لزمن العرض وغرها، وعى الرغم من ذلك استمر ااتحاد العام ى 
ترشيح العروض حتى الدورة قبل اماضية والتى قرر فيها د. حسن 
دون  منفردة  عروضها  تقدم  الركات  أن  امهرجان  رئيس  عطية 
حاجة للمسابقة التى ينظمها ااتحاد وتراها لجنة من قبل امهرجان 

اختيار العروض التتى مثل الركات باماسبقة الرسمية للمهرجان 
ومنظمو  للركات  العام  لاتحاد  يعود  ان  ويجب  سعيد:  وتابع 
اسوة  القومى  بامهرجان  مثلهم  من  ترشيح  ى  الحق  مسايقته 
برشيح  بالتبعية  وتقوم  مسابقات  تنظم  التى  اانتاج  بجهات 
عروضها للمهرجان وهو مطلب عادل طاما لدينا مسابقتنا  للعروض 
وقد  للركات  العام  ااتحاد  مسابقة  تتقدم  بعروض  ونفاجىء 
شاركت بالفعل بامهرجان القومى دون اذن مسبق من ااتحاد العام 
اجراء بشانها حيث  اتخاذ  ما يعد مخالفة تستوجب  للركات وهو 
يهمش ذلك الرشح دور بطولة الجمهورية للركات  ليقتر دورها 
عى جوائز مسابقتها فقط دون حقها ى ترشيح وتشدجيع عروضها 

امختارة  بعناية لتنافس بقوة داخل امهرجان القومى .

أحمد زيدان 

يقيم فرع ثقافة القليوبية عدة ورش فنية للتدريب عي 
كتابة   - إدارة مرحية   - إخراج   - مثيل   ( امرح  فنون 
ويقوم  بهتيم  ثقافة  قر  و   بنها  ثقافه  بقر  وذلك   )
و  القليوبية  فنانن  من  مجموعة  الورش  خال  بالتدريب 
الورش عمل مرحي  عن  وينتج  امرح   امتخصصن ي 

من نتاج ما تم تعلمه خال فرة الورشة
مرحية  الشاعر  محمد  امخرج  قدم  ذاته  السياق  وى 
إخراج  و  سمر  أحمد  تأليف  العزلة«   رير  عي  »ثائر 
 - تايجر  محمد   - النجار  محمد  بطولة  الشاعر،  محمد 
حسن،  محمد  صوت  بدر،  مها   - اللطيف  عبد  مصطفي 
مؤلف  عن  يدور  العرض  و   ، بيكا  سعيد   احمد  إضاءة  
لكنه  العزلة  فقرر  لاعتقال  تعرض  أنه  الصمت  قرر 
وجدير  النهاية،  ف  قتله  الذي  هو  صمته  أن  اكتشف 
ي  عرض  ثاي  افضل  بجائزه  فاز  قد  العرض  ان  بالذكر 

مهرجان الهواه ف بنها

مها بدر 

 3 يوم  الصاوى  بساقية  الحكمة  قاعة  مرح  خشبة  تستقبل 
من  الباشا«  معاى  بنطلون   « امرحى  العرض  امقبل  سبتمر 
فرقة  وتقدمه  مهران  هاى  وإخراج  وهبه  الدين  سعد  تأليف 

فلسفة امرحية.
ى  خيالية  وأحداث  كوميدى  إطار  ى  العرض  أحداث  تدور 
الجديدة   للوزارة  امرشحن  البشوات  أحد  1940،عن  عام  مر 
وحكاية البنطلون الذى سيؤدى به اليمن، حيث يقوم بتفصيله 
محل  ى  امفاجأة  لتحدث   .. الوقت  ذلك  ى  البشوات  ترزى 

الرزى العرض .
أسامة،مى  حسنى،باسم  الزيدى،بال  صاح،دعاء  أحمد  بطولة 
الرحمن  حسن،عبد  عادل،باسم  إمام.،مها  الشوى،ساهر،إسام 
أحمد،عبد  اللطيف،يوسف  عبد  سمر،عمر  محمد  نبيل،يوسف 
عاء،محمد  محمد،محمد  باسل،آيه  الله  محمد،عبد  الرحمن 
أحمد  محمد،إضاءة  الله  عبد  إيقاع  سمر،  محمد  إبراهيم، 
محمد  مرحية  حاد،إدارة  حمدى  موسيقى  عمر،تنفيذ 
آيه  بوسر  تصميم  منصور،  نورا  فوزى،فتوغرافيا  وعبر  زوام 
أحمد  لوحات  فاروق،رسم  الدين  حسام  إعامى  سيد،مسئول 
عى،إدارين باسم أسامة وبال حسنى                                    

البدرى  حسام  الكاشف،  سعودى،محمد  أمن  إخراج  مساعدين 
منفذين سيد دوايدرومحمد إبراهيم دراما تورج محمد سمر  

رنا رأفت  

الشركات باتحاد  للفنون  العام  المقرر  سعيد  عماد 

ببورسعيد  سبتمر   11 الشركات  مهرجان 
القومى المهرجان  من  مطالبنا  وهذه 

مسرحية ورش 
سرير  على  وثائر  القليوبية  بثقافة 
بنها  بقصر  نجاحا  يحقق  العزلة 

تستقبل الحكمة  قاعة 
الباشا معالى  بنطلون 
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»المصيدة«
بأسيوط   الصعيد  بمهرجان  تشارك 

المسرحجية
الوزان  سعيد  بحكايى  تستعد   
العنق  طويل  وحذاء  بركة  والشيخ 

واحدة »نحلة 
العسل« تجى  ا 

بسوهاج ااحتياجات  لذوى 

عددا  لتقديم  امرحية  امرحجية  فرقة  تستعد 
عده  ي  لتقدمها  امختلفة  امرحية  العروض  من 
مهرجانات مرحية خال الفرة امقبلة منها مهرجان 
مرحية  خال  من  وذلك  سمنود  مهرجان  و  أفاق 
)حكايه سعيد الوزان( تأليف ابراهيم الحسيني  وهو 
النص فائز بجائزة التأليف ي معرض الكتاب اماي، 
)حذاء  ومونودراما  بركه(  الشيخ  )عائله  ومرحيتي 
طويل العنق( تأليف أحمد البنا، من اخراج مها بدر 

 شياء سعيد

العامة  الهيئة  أشطة  والفنية  الثقافية  الرامج  ضمن 
سوهاج  طفل  ثقافة  قر  يستضيف  الثقافة،  لقصور 
الصعيد  وسط  وإقليم  سوهاج  ثقافة  لفرع  التابع 
الثقاى و بالتعاون مع أطفال جمعية كاريتاس، لذوى 
 « امرحى  العرض  بروفات  الخاصة،  ااحتياجات 
نحله واحده ا تجنى العسل« تأليف هاى أبو طالب 
سبتمر   17 ى  يقدم  والذى  شلبي،  محمود  وإخراج 
ثقافه  قر  مرح  عى  تقدمه  تم  ان  بع  القادم 

سوهاج، ااثنن 27 أغسطس.
ورشة  نتاج  العرض   : شلبى  محمود  امخرج  قال 
اإجازة  خال  الطفل  قر  أنشطة  ضمن  مرحية 
ذوى  حق  حول  امرحية  أحداث  وتدور  الصيفية، 
وبن  بينهم  والدمج  امجتمع  ى  الخاصة  ااحتياجات 

اأطفال اأسوياء

سمية أحمد

الحرة  للفرق  امرحى  الصعيد  مهرجان  إدارة  اعلنت 
بالدورو  »امصيدة«  امرحى  العرض  مشاركة  عن 
الفرة  ى  أسيوط  محافظة  وامقام  للمهرجان  الثالثة 
أصدقاء  جمعية  وتنظمه  امقبل  اكتوبر   7 اى   4 من 
أحمد بهاء الدين الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة 

عاء،  محمد  تأليف  العرض  ان  زكريا  ايهاب  قال 

سينوغرافيا وائل بكرى، إضاءة محمود فرح، موسيقى 
بدرى فرح، مابس ومكياج اساعيل عارة،  إخراج 
امرحية  مرايا  فرقة  بطولة  ياسن،  زكريا  ايهاب 
جال  نوى،  اراء  كال،  احمد  مثيل  بأسوان، 
عبدالنار، يوسف احمد، خالد عبدالله، مينا صبحى، 

احمد غزاى

وأضاف ان العرض عبثى عبارة عن مجتمع يعيش ى 
امجتمع  امراض  والقامة، ويعكس  الروث  اكوام من 
اى  والعودة  منها  التخلص  اى  ويهدف  امختلفة 
اانسان  عليها  خلق  التى  والبرية  اانسانية  الفطرة 

بدون تلوث

حياة حسن

مرح  عي  امرحي  التخت  فريق  يقدم 
الهوسابر مدة ثاث ليال متتالية  الخميس 
سبتمر  من   8 و   7 و   6 والسبت  والجمعه 
اورشليم«  سقوط  »ليلة  عري  الجاري 
و»وانا عاملة نفي نامة« ي كل ليلة فكرة 
واخراج صاح الداي ويفتح الستار للجمهور  

ي السادسه ونصف مساءاً .
 قال امخرج  مؤسس  ومدير الفرقة صاح 
اورشليم   سقوط  ليلة  مرحية  الداي: 
محاكاة لفيلم النار صاح الدين  للمخرج 
مختلف   بتناول  شاهن  يوسف  الكبر 
الفيلم ي إطار كوميدي  امقدمة ي  للدراما 
فكرتها  ي  امرحية  ترتكز  حيث  ساخر 
السفارة  نقل  قضية   تناول  عى  الرئيسية 

اارائيلية إى القدس .
عامله  انا  )و  مرحية  الداي:  صاح  وتابع 
التحرش  قضية   وتتناول  تقدم  نامة(  نفي 
وااغتصاب مشرة إى  مظاهر اانحراف ي 
طالب   قصة  خال  من  امجتمع  سلوكيات 
ويستعرض  و  مدرستة  اغتصاب  يحاول 
خال  من   ااجتاعية  للعاقات  العرض  

والتعليم  الربية  ومشكات  القصة  هذه 
السائدة ي الفرة اأخرة . 

ويقدم فريق التخت امرحي »ليلة سقوط 
نتاج  نامة«  نفي  عاملة  »وانا  و  اورشليم« 
تحت  الفريق  أعضاء   من  كتابة  ورشه 

اراف أمن عبدالفتاح .
علم  الفرقة   تأسست  لقد  الداي:  واضاف  
وقدمت  ومستقلة  حرة  2012كفرقة 
الخاصة   امسارح  بعض  عى  عروضها 
امهرجانات  من  العديد  ي  وشاركت 
الجامعي  بامرح  امرحية  وامسابقات 
حصلت  وقد  وغرها   الحرة   وامهرجانات 
وامركز  الجوائز  من  وامتنوع   العديد  عى 
مخرج  أفضل  منها    2017 عام  ي  اأوى 
وأفضل  حلوان،  جامعة  مهرجان  مرح 
عرض  وأفضل  النخب  مهرجان  مخرج 
عرض  وأفضل  حلوان،  مهرجان  مرحي 
مهرجان  الثالث  بامهرجان  الثالث   امركز 
الفرقة عى جائزة  نالت  الصاوي كا  ساقية 
لعام  حلوان  بجامعة  مرحي  نص  افضل 

2017 و  2018

»ليلة سقوط اورشليم« و »وانا عاملة نفي 
امرحي صاح  التخت  فريق  نامة«  مثيل 
ابراهيم،  حسام  سعيد،  مصطفي  الداي، 
الجابري،   حسام  يوسف  أحمد،   رحمه 
عبدالله،  ساره  حسن،  احمد  فتحي،  خالد 
ماهيتاب احمد، رضوي أرف، اهداء يار، 
عمرو  النوي،  عبدالله  جونيور،  مصطفي 
الغني،   عبد  بال  ثروت  محمد  حسن، 
بركات،  فاطمه  مريم،  يوسف،  جوليانا 
احمد،  نور  رزق،  جومانا  جاليليو،  محمد 
بومبانه،  السعدي، محمود  كرم، حسن  عي 
أحمد،  حسام  محمد،  آسيل  حسن،  روق 

رضوي رمضان،  نور عي، عاصم    
و  سمر،  نور  مابس   تصميم  والعرضان  
مساعد  عبدالرؤف،  اراء  مابس  تنفيذ 
مخرج  ابراهيم،  منه  و  حسن  هاجر  مخرج 
التخت  الفريق  رئيس  حمدي،  محمود  منفذ 
صاح  واخراج  فكرة  منصور  أحمد  امرحي 

الداي 

همت مصطفى 

نايمة« نفسي  عاملة  و»وأنا  أورشليم«  سقوط  »ليلة 
بالهوسابر سبتمر  و8  6و7  المسرحي  التخت  لفرقة   
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النروز  مهرجان  أسقف طنطا  بوا  اأنبا  افتتح 
امرحي لأنشطة  الفنية بالكنائس  ف دورته 
عي  اماى  أغسطس   27 يوم  وذلك  ال28 
النجا »شهداء  مرح كنيسة ماري جرجس أبو 
الحياة  استمرار  عى  واضحة  اشارة  ى  طنطا«، 
عن  امرين  يوقف  لن  الغاشم  اارهاب  وأن 
فنونهم  تقديم  وا   العبادة  لدور  الذهاب 

وانطاقهم ى الحياة.
حول  بوا  لأنبا  برسالة  الفعاليات  بدأت  وقد 
الشعب  بها  يتمتع  التى  وامحبة  التسامح 
شتى  أمام  الصمود  عى  وقدرته  امرى 
جبهته  صابة  عر  تواجهه  التى  التحديات 
ويعد   ، امرية  اأمة  نسيج  ووحدة  الداخلية 
التي  النروز من امهرجانات السنوية   مهرجان 
من  التقييم  ويتم  طنطا،  إيراشية  بها  تشرك 
خال لجنه  مكونه من أبناء الكنيسة امهتمن 
بعرض  كنيسة  كل  وتقوم  امرحية،  باأنشطة 
ومرح  وكورال  روحيه  ترانيم  من  فقراتها 
عرائس وأوبريت  ومرح  من ابداعات شباب 

مثل  مميزة  لفقرة  إضافة  الكنيسة  وشابات 

امرح اأسود أو البانتوميم أو فقرات شعرية 

أو سلويت.

أبناء  خال  من  الفقرات  هذه  تقييم  يتم 

امرحي  النشاط  ف  الخرة  ذو  الكنيسة 

الغربية  كنائس  اسقف  بوا  اأنبا  وبرئاسة 

ابرام  القس  الكهنة،  اآباء  من  وأعضاء 

مارمينا  الشهيد  كنيسة  كاهن  ابسخرون 

بطنطا، القس باخسيوس جرجس كاهن كنيسة 

سعد  ميخائيل  والقس  بطنطا،  العذراء  السيدة 

الشهيد ماري جرجس، مع بعض  كاهن كنيسة 

النور  عبد  بير  د.  مثل:  الخرة  ذو  من  اإخوة 

و مينا عاطف و د. بيشوي يري وكرلس نزيه 

وجورج شحاته،  وغرهم

انطنيوس  اانبا  كنائس  بامهرجان  وتشارك 

واانبا كاري، و السيدة العذراء والشهيد ماري 

العذراء،  السيدة  ميخائيل،  اماك  و  جرجس، 

اابرار،  طنطا  وشهداء  ماري جرجس  كاتدرائية 

كاتدرائية  بيشوي،  واانبا  دميانه  الشهيدة 

سيفن  أبو  القديس  الرسول،  بولس  القديس 

واامر تادروس، كنيسة الشهيد مارمينا بطنطا.

قدمت فرقة امرحجية التابعة إدارة الجمرك 
محافظة  والتعليم  الربية  بوزارة  التعليمية 
ألف  من  »ليلة  امرحي   العرض  اإسكندرية 
الفنية  اأنشطة  ختام  حفل  ي  وليلة«  ليلة 
ثقافة  بقر  الصغر  امرح  عى  لإدارة 
اماى  اغسطس   30 الخميس  يوم  اأنفوى 
من  الجمهور  بحضور  ظهرا،  عرة  الثانية  ي 
من  اأمور  وأولياء  الجمرك   بإدارة  الطاب  
ي  القيادات  بعض  وكذلك  الطاب  أهاي 
منهم  امرحي  والتوجيه  والتعليم  الربية 
الربية والتعليم  الظاهر وكيل وزارة  آمال عبد 
مدير  التمساح  العاطى  عبد  و  باأسكندرية، 
عثان  أحمد  و  التعليمية،  الجمرك  إدارة  عام 
وكيل اادارة، ومحمد يحيى موجه عام الربية 
عام  مدير  زتون  وابراهيم  باإدارة  امرحية 
عبد  وسهر  بامديرية،  التنفيذية  الشئون 
امرح  لتوجيه  السابق  العام  اموجه  الغفور 
رئيس  صاح  أبو  محمد  و  باإسكندرية، 

مهرجان أجيال.
»ليلة من الف ليلة وليلة »تأليف أحمد سمر، 
امرح  أول  موجه  ابراهيم  مرفت  إخراج 
تدور  قالت:  والتى  التعليمية  الجمرك  بإدارة 
بن  اأبدي  الراع  إطار  ى  امرحية  أحداث 
الشيطان واإنسان والذى نشأ منذ بدء الخليقة 
للشياطن وإرارها  ويستعرض صور متعددة  
نحو  ودفعه  لإنسان  الوسوسة  عى  الدائم 
ارتكاب امعاي والوقوع ي فعل كبائر الذنوب 

كالقتل والرقة وما نحو ذلك.

اأحداث  لنا  وتظهر  إبراهيم:  مرفت  وتابعت 
الدرامية بالعرض  كيفية انتصار اإنسان  بعقله 
النهاية،  ي  الشيطان  عدوه  كيد  عي  ورشده 
التى  فطرته   إاى  والرجوع  واإمان  بالصر 

وهبها  الله عز وجل  له .
»ليلة من ألف ليلة ليلة » بطولة ومثيل طلبة 

مرحلة  التعليمية  الجمرك  إدارة  وطالبات 
خالد  عادل،  عمرو  والثانوي  اأساي  التعليم 
مريم  أحمد،  يارا  الحكيم،   عبد  عمرو  عصام 
حسن  سليان،  محمد  حبيبه  فاروق،  محمد 
رشدى،  شهد  عادل،   منه  خري،  حنن  يرى، 
سعيد،  محمد  رشدى،  فرح  رشدى،  هنا 

، منه عادل، يارا محمد  بسمله محمد محمود 
سعيد،  عمر  ديكور  وتنفيذ  تصميم  الصاوى، 
موسيقي  اعداد  محمود،  محمد  ساح  مابس 

واستعراضات واخراج مرفت إبراهيم .

 همت مصطفى

طنطا« »شهداء  كنيسة  مسرح 
سبتمر   6 حى  أغسطس   27 ن  النروز   مهرجان  يطلق 

وليلة ليلة  ألف  من  ليلة 
اأنشطة ختام  بحفل  المسرحجية  لفرقة   
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للمرح،  الفني  البيت  رئيس  مختار،  إساعيل  الفنان  افتتح 
تخرج  مروع  الشباب،  مرح  مدير  حسان،  عادل  وامخرج 
»ابدأ حلمك« تحت  الشباب تحت عنوان  اأوى مرح  الدفعة 
عبد  عاء  د.  دراما  »مدد«  بعري  طه،  أحمد  امخرج  إراف 
العزيز، مثيل أرف فاروق، سينوغرافيا عمرو اأرف، موسيقى 
وغناء حازم الكفراوي، رقص ضياء شفيق، و»نظرة« دراما الكاتب 
محمود  سينوغرافيا  مختار،  أحمد  مثيل  الدين،  صاح  ميرة 

حنفي، موسيقى وغناء أحمد حمدي رؤوف، رقص تامر فتحي.
للمرح،  الفني  البيت  رئيس  مختار،  إساعيل  الفنان  قال 
تخرج  مروع  إنتاج  و»نظرة«  »مدد«  بعرض  جدا  فخور  إنه 
العروض  أن  إى  الشباب، مشرا  اأوى من ورشة مرح  الدفعة 
اأداء  أو  اإلقاء،  امرحي سواء  الفن  فيها جميع جوانب  يظهر 

للمرح  الفني  البيت  أن  مؤكدا  واإيقاع،  والحري،  التمثيي، 
ي  امشاركن  للشباب  مرحية  عروض  بإنتاج  يقوم  سوف 

العروض قريبا، ولن تكون مجرد مشاريع تخرج.
بامرح  ورشة  يوجد  أنه  مختار،  إساعيل  الفنان  وأضاف 
القومي لأطفال، باإضافة إى ورشة مرح الطليعة التي ستبدأ 
الشباب  اأساس مرح  هو  اأصيل  التخصص  هذا  ولكن  قريبا، 
أن  مؤكدا  عاما،   45 سنة  للشباب حتى  ورش  بإنتاج  يقوم  الذي 
الثقافة  مسارح  الورش  تلك  انتقال  وهو  جديدا  مروعا  هناك 
الجاهرية، وأنه سيتم مناقشة هذا امروع مع د. إيناس عبد 

الدايم وزيرة الثقافة خال ااجتاع امقبل.
إنتاج مروع  بينهم عروض  وتابع: هناك 12 عرضا مرحيا من 
تخرج الدفعة اأوى مرح الشباب سيتم تجولهم ي امحافظات 

واأقاليم خال الفرة امقبلة، ولكن ا بد من التجهيز لها بشكل 
جيد أوا.

الورشة  إن فكرة  الدين،  الكاتب امرحي ميرة صاح  قال  كا 
قامة عى أن الشباب الذين لديهم رغبة ي تعلم التمثيل، وها 
بطريقة  امجال  دخول  ي  يبدأون  أكادمين  ليسوا  اأساس  ي 
فيها  امبذول  الجهد  فإن  بسيطة  تبدو  الفكرة  أن  ورغم  سليمة، 
كبر جدا عى مستوى الدراما، والسينوغورافيا، والتمثيل، بحيث 
إنهم يستطيعون التعلم وتحصيل الخرة ي فرة قصرة ا تتعدى 
العروض عى  امشاركون ي  الشباب  أن يكون  أشهر، متمنيا  الـ8 

قدر امسئولية بالشكل الذي ننتظره منهم.
الورشة كانت نتيجة  الدين أن امشاركة ي  وأضاف ميرة صاح 
عى  فكنا  الشباب،  مدير مرح  حسان«  »عادل  امخرج  ترشيح 
العرض  إنتاج  اماضية أمر عنها  الفرة  تواصل لفرة طويلة خال 
امرحي »أحوال شخصية« من تأليفي، وكانت الثمرة الثانية هي 
امشاركن  الورشة، متابعا: تحدثت مع  وجودي كمدرب دراما ي 
بناء  ي  التقليدية  واأشكال  الشخصية،  وبناء  الدراما،  فكرة  عن 
القامة عى  الدراما  ي  الحديثة  اأشكال  عن  تحدثنا  ثم  الدراما، 
حاولت  فقد  مختلفة،  رؤية  له  يكون  امخرج  وأن  التجريب، 
جدا،  مبرون  الشباب  فهؤاء  معهم،  جهدي  قصارى  أبذل  أن 

ولديهم استعداد أن يتعلموا.
الراحل »صاح جاهن«،  الشاعر  العرض مزيج من أعال  وتابع: 
بجانب  الكبرة(،  )الليلة  مثل  معا  والدراما  الشعر  عى  ويعتمد 

احتوائه عى بعض امونولوجات من مرحيات أخرى.

ياسمن عباس

الفي البيت  رئيس 
الشباب مسرح  بورشة  اأولى  الدفعة  تخرج  مشروع  يفتتح   
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اأولى دورته  في  الكوميدي  المسرح  كرنفال 
سويف بي  سماء  في  للمسرح  جديدة  شعلة 

الكوميدي  للمرح  اأول  امهرجان  أقيم 
امرح  »كرنفال  باسم  سويف  بني  محافظة 
من  الفرة  ي  منر  محمد  دورة  الكوميدي« 
تحت  السابق،  أغسطس   26 إى  أغسطس   22
وشال  الكري  القاهرة  إقليم  رئيس  رعاية 
الدين  جال  رين  ود.  عامر،  إجال  الصعيد 
والفنان  سويف،  بني  ثقافة  فرع  عام  مدير 
بني  ثقافة  قر  مدير  الوهاب  عبد  محمد 
تزامنا  للجمهور  العروض  تقديم  وتم  سويف، 
ضمن  وقدمت  اأضحى،  عيد  لياي  ثاي  مع 
مرحية  عروض  خمسة  امهرجان  فعاليات 
سبتمر   22 امهرجان  أيام  أول  ي  قدم  حيث 
كواج  نص  وهو  فزر«  »حزر  امرحي  العرض 
أحمد  إخراج  مرحية،  نصوص  مجموعة  من 
أغسطس   23 الخميس  وقدم  العليم،  عبد 
أحمد  تأليف  إزاز«  »فاترينة  امرحي  العرض 
الثالث  اليوم  وي  رجب،  عاء  للمخرج  سمر 
العرض  قدم  الكوميدي  امرح  كرنفال  من 
وإخراج  تأليف  فورمالن«  »جرعة  امرحي 
امنعم،  عبد  تامر  استعراضات  كال،  كامل 
إضاءة  الوهاب،  عبد  محمد  وألحان  موسيقى 
فريد،  محمد  صوتية  هندسة  السكران،  عمرو 
ثم قدم عرض »بني كان« لنص »فاترينة إزاز« 
ثم  خالد،  سيد  محمد  إخراج  الثانية  للمرة 
حمدي  مصطفى  تأليف  طلعت«  روحي  »ما 

وإخراج عمرو محمد منر.
من  العروض  وتقييم  التحكيم  لجنة  تكونت 
وامخرج  والكاتب  الخليي،  سمر  امخرج 

محمد عبد امعطي، وامخرج حمدي طلبة.

الكرنفال جوائز 
تقديم  نهاية  عقب  امهرجان  نتيجة  أعلنت 
كالتاي:  جاءت  التي  اأخر  باليوم  العروض 
روحي  »ما  امرحي  العرض  اأول  بامركز  فاز 
امرحي  العرض  الثاي  بامركز  وفاز  طلعت«، 
فاز  مخرج  أفضل  جائزة  وعن  كان«،  »بني 
عرض  عن  العليم  عبد  أحمد  اأول  بامركز 
سيد  محمد  الثاي  بامركز  وفاز  فزر«،  »حزر 
»فاترينة  لنص  كان«  »بني  عرض  عن  خالد 

إزاز«.

التمثيل جوائز 
جائزة  عى  حصل  رجال  التمثيل  جوائز  وعن 
عى  وحصل  مكاوي،  محمود  ممثل  أفضل 
جائزة امركز الثاي أحمد طارق عن دوريها ي 
عرض »بني كان«، وعن جوائز التمثيل للنساء 
أول  مركز  ممثلة  أفضل  جائزة  عى  حصلت 
»حزر  عرض  ي  دورها  عن  العزيز  عبد  جهاد 
الثاي  امركز  عى  ماهر  سهيلة  فزر«، وحصلت 

عن دورها ي عرض »ما روحي طلعت«.
ديكور  أفضل  جائزة  عى  الوكيل  عاء  وحصل 
كان«، وحصلت دعاء فتحي عى  »بني  لعرض 
جائزة أفضل ديكور مركز ثاٍن عن عرض »حزر 

فزر«.

التميز  شهادات  التحكيم  لجنه  منحت  كا 
محمد  ويارا  وليد،  رزان  من  لكل  التمثيل  ي 
عرض  أفضل  ميز  وشهاده  منر،  وطارق 

جاعي »حزر فزر«.

وآمال توصيات 
التحكيم  لجنة  قبل  من  التوصيات  وجاءت 
محاولة  أهمها  كان  محاور  عدة  ي  ممثلة 
إدارة  امهرجان ليصبح ضمن مهرجانات  اعتاد 
لريادته  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  امرح 
كمهرجان أول من نوعه مختص ومهتم بتقديم 
محافظة  سنويا  يقام  وأن  الكوميدية،  العروض 
ووادة  تأسيس  شهدت  كونها  سويف  بني 

وإقامة  بتنظيم  اللجنة  أوصت  كا  امهرجان، 
لانضام  للراغبن  وخصوصا  للممثلن،  ورش 
حرة،  كانت  وإن  بالهيئة  مرحية  فرقة  بأية 
ااهتام  ي  يوضع  أن  عى  اللجنة  أكدت  كا 
امتنوعة  وامستقلة  الحرة  الفرق  أنشطة  تفعيل 

والكثرة فهي اأكر جذبا واستيعابا للشباب.
محاولة  أيضا  التحكيم  لجنة  أوصت  وقد 
رف مبالغ مالية بسيطة للمساعدة ي إنتاج 
العروض الراغبة ي امشاركة بامهرجان، وأكدت 
عى أهمية العمل عى تقديم عروض مرحية 
جذب  عى  تساعد  العادي  للجمهور  مبسطة 
مشاهدة  ي  ااستمرار  نحو  ودفعه  الجمهور 
من  العام  بالذوق  واارتقاء  امرح  عروض 

خال هذه العروض.
ومؤسس  مدير  الوهاب  عبد  محمد  قال 
امهرجان: قمت بتأسيس وتنظيم هذا الكرنفال 
مشاهدة  امرح  جمهور  استعادة  ي  أما 
خال  من  حاولت  كا  جديد،  من  عروضه 
العروض  بن  التسابق  يدعمه  الذي  التتافس 
الجديدة  امواهب  دفع  امقدمة  امرحية 
سويف  بني  شباب  من  وامتعددة  وامتنوعة 
فنية  أنشطة  ي  الحقيقي  والتفاعل  للمشاركة 
بذورا  نضع  وحتى  اموقع  أهاي  وثقافية 
جديدة وذات مرجعية فنية ومرفة للمنافسة 

من خال امرح أبو الفنون. 
دورته  ي  امهرجان  الوهاب  عبد  وأهدى 
ابن محافظة  الراحل محمد منر  للفنان  اأوى 
الثقافة  فرع  إدارة  توى  الذي  سويف  بني 
الكرى  القاهرة  إقليمي  رئاسة  ثم  بامحافظة، 
الثقافين.  وسيناء  والقناة  الصعيد،  وشال 
درع  بتسليم  به  بااحتفاء  وقمنا  أضاف: 
كا  امهرجان،  ختام  ي  أرته  التكريم 
مشاهدة  اأهاي  بإقبال  كثرا  سعدت  أضاف: 
العروض وبكل الطاقات الشبابية التي شاركت 
بامهرجان خصوصا أن جميع العروض امقدمة 
من  الذاتية  الجهود  عى  اعتمدت  بامهرجان 
هؤاء الشباب والفرق امشاركة، وهو امهرجان 
اأول من نوعه بفرع ثقافة بني سويف وأقيم 
بني سويف  ثقافة  الشتوي بقر  عى امرح 
خال أيام امسابقة، وقد حاولنا ترك مساحات 
حرة لتقييم الجمهور للعروض من خال قياس 
التجربة  تكرار  ونتمنى  العروض،  عى  إقباله 
كل  ي  للمرح  أفضل  ومستقبل  جديد،  من 

مكان مر.

همت مصطفى



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

03 سبتمبر 2018العدد 575

08 [ متابعات

كوميدي اجتاعي حول مخرع اخرع كبسولة يستطيع الشخص 
مستمر  والعرض  اأحداث،  وتتواى  ماما،  يشبع  أن  تناولها  عند 
 9 الساعة  مام  ي  باإسكندرية  التوني  برم  عى مرح  يوميا 

مساء. 
الفتاح،  عبد  حسن  ريع،  أبو  مصطفى  بطولة  كبسولة”  “أبو 
السيد  أحمد  الشفيع،  عبد  إسام  كريم،  نورين  زينهم،  عاء 
موسيقي  توزيع  عرفة،  كريم  ألحان  اإسكندرية،  فرقة  وأبطال 
أمن الري، أشعار مصطفى أبو ريع، ديكور ومابس وائل عبد 
تأليف  ميزو،  محمد  استعراضات  الفرن،  إبراهيم  إضاءة  الله، 

محمد الصواف، إخراج محمد مري.

القومي المسرح  في 

الثالت  موسمه  بدأ  الذي  حداد  فؤاد  للشاعر  بلدنا«  عى  »حي 
إساعيل  يوسف  الفنان  وقال  جاهريا،  نجاحا  أيضا  محققا 
مدير امرح: بناء عى طلب الكثر من جاهر امرح القومي 
امرة  هذه  ولكن  جديد،  موسم  أخرى  مرة  العرض  إعادة  تم 
اموسمن  عكس  عى  جنيها   20 بسعر  للعرض  تذكرة  طرح  تم 
العرض  يشهد  ذلك  الرغم  وعى  مجانا  الدخول  كان  اماضين 
إنتاج فرقة امرح  بلدنا” من  إقباا جاهريا كبرا. “حي عى 

القومي، تأليف الشاعر الكبر فؤاد حداد، إعداد أمن حداد، من 
بطولة أرف عبد الغفور، عهدي صادق، مفيد عاشور، امطرب 
إخراج  من  خالد،  نهال  امطربة  رسمي،  رحاب  عزت،  محمد 

أحمد إساعيل.
اإقبال  بسبب  يوميا  حفلتان  “القطط”.. 

الجماهري

شهد  للطفل:  القومي  امرح  مدير  يوسف  حسن  الفنان  قال 
عى  بجديد  ليس  اأمر  وهذا  كبرا  جاهريا  إقباا  العرض 
كبرا  إقباا  عروضنا  تشهد  وأبدا  فداما  للطفل،  القومي  عروض 
من جمهور امرح ولدينا داما خطة تنظيمية للتعامل مع هذه 
الظروف، وبناء عى هذا اإقبال تم عرض حفلة إضافية للعرض 
عقب انتهاء الحفلة اأوى التي تنتهي ي الساعة الثامنة ونصف 
الجاهر.  إرضاء  وذلك  التاسعة  الساعة  التانية  الحفلة  وتبدأ 
»القطط« من إنتاج فرقة امرح القومي لأطفال، بطولة مرنا 
وأغاي  تأليف  عثان،  جال  حسن،  محمود  جر،  سيد  وليد، 

صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي. 
أضاف يوسف أيضا أن الفرقة تعرض أيضا ي اإسكندرية العرض 
اأنفوي،  ثقافة  قر  مرح  خشبة  عى  “أكشن”  الكوميدي 
نجيب،  خالد  خليل،  محمد  سعيد،  هناء  إدريس،  رضا  بطولة 

عروض  بـ10  امبارك  اأضحى  عيد  الدولة  مسارح  استقبلت 
مرحية من إنتاج البيت الفني للمرح ما بن عروض جديدة 
افتتحت ثاي أيام العيد، وعروض تم إعادتها نظرا ما حققته من 
واإسكندرية  القاهرة  مسارح  وذلك ي  ونقدي  نجاح جاهري 
مختار  إساعيل  الفنان  افتتح  اإطار  هذا  وي  اأحمر،  والبحر 
كبسولة«  »أبو  الكوميدي  العرض  للمرح  الفني  البيت  رئيس 
من إنتاج فرقة مرح اإسكندرية، وذلك ثاي أيام عيد اأضحى 
إقبال  وسط  باإسكندرية  التوني  برم  مرح  خشبة  عى 
اإقبال  بهذا  سعادته  عن  مختار  أعرب  وقد  كبر،  جاهري 
الجاهري الذي تشهده عروض البيت الفني، وأن هذا اإقبال 
الجمهور امري عى  امبهر يعد دليا قويا عى أن  الجاهري 
وأهميته  وقيمته  امرح  ويقدر  والثقافة  الوعي  من  عاٍل  قدر 
ي  شر  كل  ي  أيضا  ولكن  العاصمة  ي  فقط  ليس  امجتمع  ي 
ي  خاصة  جدا  للمرح  متعطش  الجمهور  أن  موضحا  الوطن، 

امحافظات واأقاليم.
سعادته،  بالغ  عن  بسيوي  سامح  الفنان  أعرب  جانبه،  ومن 
عرض  أول  مياد  هو  )اافتتاح(  تحديدا  اليوم  هذا  إن  وقال 
الفرقة مديرا لها، مؤكدا  لفرقة مرح اإسكندرية منذ أن توى 
قياي  رقم  أعى  تحقق  اافتتاح  ي  كبسولة«  »أبو  إيرادات  أن 
إطار  ي  العرض  أحداث  تدور  للمرح،  الفني  البيت  لعروض 

للمسرح  الفي  البيت  عروض  تألق 
وبحري قبلي 

جماهري..  إقبال  وسط 
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وعضو  اإمارات،  بدولة  وامرح  والفنون  للثقافة  الفجرة  دبا 
العرض  عمل  فريق  بتكريم  قام  للمرح؛ حيث  الدولية  الهيئة 
جمعية  وأعضاء  اإماراتين  امرحين  من  وفد  حضور  ي  أيضا 

دبا الفجرة للثقافة والفنون وامرح. 
عن  القحومي  إبراهيم  اإماراي  امخرج  أعرب  جانبه،  ومن 
الثاي  بلده  ي  وجوده  إى  باإضافة  العرض،  بحضور  سعادته 
ي  استعراي  موسيقي  إطار  ي  العمل  أحداث  تدور  مر، 
باد  أحوال  أن  يرى  فقر  »حطاب«  حول  والازمان  الامكان 
يواجهه  لي  الحاكم  إى  يذهب  أن  فيقرر  تعجبه،  ا  السعادة 
بامشكات التي يعاي منها أهل البلد، فيصبح هو الحاكم لكن 
اأزمات  من  الكثر  يسبب  ما  هو  الخفي  الرط  وهذا  برط، 

التي تكشفها امرحية. 
تأليف  الحديث،  امرح  فرقة  إنتاج  السعادة«  باد  ي  »حدث 

العدل،  حسن  قوقة،  عاء  تيخا،  مدحت  وبطولة:  يوسف  وليد 
أسامة فوزي،  فاطمة محمد عي،  الرومي، محمد حسني،  سيد 
ومن  الفشني،  وائل  امطرب  التوي،  العزيز  عبد  الخيام،  محمد 
من  سعد  أي  نرين  ليبيا،  من  صري  خدوجة  العرب  النجوم 
شبل،  حازم  ديكور  تصميم  الشباب،  من  ومجموعة  لبنان، 
عودة،  مروة  أزياء  تصميم  بدير،  كرمة  استعراضات  تصميم 
 D عيد،  حمدي  أشعار  مصطفى،  محمد  موسيقي  تأليف 

mapping 3 رضا صاح وإخراج مازن الغرباوي.
عيد  باإسكندرية  التشكيلية  الفنون  متحف  استقبل  بينا 
القاهرة  فرقة مرح  تاريخ  ي  اأشهر  بالعرض  امبارك  اأضحى 
للعرائس “الليلة الكبرة” الذي يعرض يوميا، وقد أعرب الفنان 
محمد نور عن سعادتة لإقبال الجاهري عى “الليلة الكبرة”، 
نظرا  بالقاهرة  امرح  نشاط  توقف  من  الرغم  عى  مضيفا: 
الجاهر،  إسعاد  اإسكندرية  ي  الفرقة  فإن  الصيانه،  أعال 
وهناك  قريبا  النشاط  عودة  إى  طريقه  ي  امرح  أن  مضيفا 
بعض العروض الجديدة التي سيعلن عنها قريبا فور اانتهاء من 

أعال الصيانة. 
كلات  للعرائس،  القاهرة  مرح  فرقة  إنتاج  الكبرة”  “الليلة 
كامل،  مصطفى  ديكور  مكاوي،  سيد  ألحان  جاهن،  صاح 

عرائس ناجي شاكر، ومن إخراج صاح السقا.
»الحادثة«  امرحي  العرض  مجددا  الغد  مرح  استقبل  كا 
بعد عرضه أول مرة، وهو من تأليف لينن الرمي وإخراج عمرو 
أبو  ريهام  سمر،  ياسمن  منصور،  مصطفى  بطولة  من  حسان، 

بكر، فتحي الجارحي.

معلقا” اأمر  “ويبقي 
الدولية الحديقة  مسرح  على   

قدمت فرقة الشمس لذوي اااحتياجات الخاصة عرضا تجريبيا 
مرحية “ويبقى اأمر معلقا”، وذلك ي أول أيام عيد اأضحى 
امبارك. قالت الفنانة وفاء الحكيم العرض امرحي نتاج ورشة 
أوني  امخرج  إخراج  من  الشمس  مرح  فرقة  أقامتها  عمل 
“لياي  تقديم  ي  مستمرة  الفرقة  أن  وأضافت  العتري.  محمد 
الشمس اموسيقية” التي تضم حفات غنائية موسيقية وعروضا 
ااحتياجات  وذوي  طبيعين  فنانن  من  وتقليد،  حي  قصرة، 
وذلك  شعبية،  وفنون  واأراجوز  للعرائس  وعروض  الخاصة، 

عقب عرض “ويبقى اأمر معلقا” مبارة.

الكوميدي المسرح 

كان  الكوميدي:  امرح  فرقة  مدير  السيد  أحمد  الفنان  وقال 
وها  امبارك،  اأضحى  عيد  خال  عرضن  تقديم  امقرر  من 

امونودراما “سيلفي مع اموت” و”كوميديا البؤساء”.
العرض  عن  »البؤساء«  أبطال  من  خمسة  اعتذار  بسبب  ولكن 
وهم  العرض،  عن  ااعتذار  تم  أخرى  بأعال  ارتباطهم  بسبب 
حسن،  ومحمد  الطمباري،  رامي  والفنان  ساحة،  رنا  الفنانة 
تعاقدهم،  انتهاء  بسبب  وذلك  تيا(،  )باك  وعبدة  وأكرم، 
عى  يحصلوا  م  الذين  )الراقصن(  فرقة  اعتذار  إى  بااضافه 
عن  ااعتذار  فتقرر  وبالتاي  عرض،  ليلة   33 عن  مستحقاتهم 
قد  نشوى مصطفى  الفنانة  أن  مضيفا  العيد،  ي  العرض  تقديم 
فرة  ي  اموت”  مع  “سيلفي  عرض  تقديم  عن  أيضا  اعتذرت 
العيد، نظرا أن هذه النوعية من العروض ا تصلح اأن تعرض 

خال أيام العيد.
جديدين  لعرضن  تستعد  الفرقة  أن  السيد  أحمد  أوضح  وقد 
وها  القادم،  اأسبوع  تفصيي  بشكل  عنها  اإعان  سيتم 
“جوجل سرك” بطولة مها أحمد وإخراج محمد عام، والعرض 
صيام  أحمد  بطولة  حاليا  اسمه  عى  ااستقرار  يتم  م  الثاي 

وإخراج يار صادق.

محمود عبد العزيز

تأليف يحيى زكريا، وإخراج عادل الكومي.
وي السياق ذاته، أكد حسن يوسف أن الفرقة تستعد للمشاركة 
امهرجان  جائزة  عى  الحاصل  بالعرض  التجريبي  امهرجان  ي 
القومي للمرح »سنو وايت« ي أول سبتمر الحاي، مضيفا أن 

العرض سوف يستمر عقب اانتهاء من فعاليات امهرجان.
أما فرقة امرح الحديث، فتقدم يوميا العرض اأضخم إنتاجيا 
بشارع  السام  مرح  خشبة  عى  السعادة”  باد  ي  “حدث 
القر العيني للمخرج الشاب مازن الغرباوي، الذي تم افتتاحه 
امرحي  العرض  إن  طلبة  أرف  الفنان  وقال  أغسطس.  ي 
“حدث ي باد السعادة” يحقق نجاحا كبرا منذ افتتاحه حيث 

تم تكرمه من سفارة العراق لدى القاهرة.
أضاف طلبة أن امرح استقبل ثالث أيام عيد اأضحى امبارك 
بجمعية  امرح  لجنة  رئيس  نائب  القحومي  إبراهيم  امخرج 
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إتقان  تتضمن  توصيات  بعدة  التحكيم  لجان  دائما  توصي  للمسرح  القومي  المهرجان  عمر  من  كثرة  دورات  مدار  على 
عبارة  العربية،  اللغة  بإتقان  خاصة  جائزة  استحداث  تم  القومي  المهرجان  دروة  من  العام  وهذا  العربية،  اللغة  وسامة 
شيئا  يعد  المسرح  في  اللغة  إتقان  أن  عليه  المتعارف  فمن  البعض،  اندهاش  إلى  أدى  الذي  اأمر  تمز،  شهادة  عن 
اللغة  إتقان  جائزة  منح  المدهش  من  »أليس  تساؤات  عدة  طرحنا  المنطلق  هذا  ومن  الممثل،  أساسيات  من  وهو  مهما 
الممثلن؟  عند  العربية  اللغة  ومشكات  أسباب  هي  وما  بارز  غر  اللغوي  المصحح  دور  أن  دائما  ناحظ  ولماذا  العربية 

رنا رأفت

لغة الصحف اليومية، ولكن اللغة العربية ي زمن مى كان لها 
باأزهر  وكانت  الكتاتيب  خال  من  تستوعب  وكانت  عشاقها 
باللغة  الجاد  امري  امرح  بدأ  وقد  امدي،  بالتعليم  وملحقة 
العربية الفصحى ي مرحياته الكرى، ولكن كان يوازيه مرح 
الكسار،  وعى  مصابني  بديعة  فرقة  ي  »الفارس«  العامية  اللغة 

وكانوا يقدمان عروضا مرحية كوميدية. 
وقد امتد مرح اللغة العربية الفصحى ليطرح موضوعاته حتى 
ولكن  رونقها  لها  كان  الفصحى  القصيدة  حتى  الستينات،  فرة 
حدثت النكسة التي كرت معها جاليات اأدب واللغة، وحدث 
كوميدية  مرحيات  ذلك  أتبع  وجالياتها،  اللغة  لدور  تراجع 
يتجه  وأن  السينا،  وتبعتها  الركيكة  العامية  استخدام  تتجه 
للمرح،  الفصحى  العربية  للغة  جائزة  لعمل  القومي  امهرجان 
العربية  باللغة  العروض  تقديم  فكرة  أؤيد  بل  ذلك  أؤيد  فأنا 
جعل  العامية  اللهجة  عى  امرين  إرار  أن  وذلك  الفصحى، 

العروض، قال ناصف: اأمر يرجع إى اعتاد امخرج عى وجود 
امؤلف، باإضافة اعتاده عى أن النص كتب بلغة عربية سليمة 
ومراجع، وهو ما يؤدي إى انحصار دور امدقق وامصحح اللغوي. 
ي  اللغوي  وامدقق  امصحح  وجود  تحتم  هناك رورة  وأضاف: 
الروفات، وهو جزء من الدعم اللغوي للممثلن، وأكر دليل عى 

ذلك وجود مادة اإلقاء لحسن ضبط إيقاع اللغة العربية. 

واأدب اللغة  جماليات  تراجع 
العربية  اللغة  حافظ:  السيد  الكاتب  قال  تاريخي،  منظور  ومن 
هي اللغة اأم بالنسبة لأمة العربية، وهي ترجع لثاثة مصادر: 
النوع اأول القرآن الكريم، والنوع الثاي هو لغة الشعر واأدب، 
وامشتقة  الناس  بها  يتحدث  التي  العامية  اللهجة  الثالث  والنوع 
من اللغة العربية، وهناك من يدعي أن هناك لغة وسطى وهي 
من  مبسطة  لغة  وهي  الحكيم،  توفيق  الكاتب  إليها  دعا  التي 

دورات  ي  سابقة  سنوات  عدة  منذ  خميس:  أحمد  الناقد  قال 
بأهمية  التحكيم  لجان  من  إشارات  عدة  هناك  كانت  امهرجان 
لجنة  أحيي  وأنا  األفاظ،  ومخارج  العربية  باللغة  ااهتام 
ومن  امسمى،  بهذا  جائزة  بتخصيص  قامت  أنها  عى  التحكيم 
إن  الحقيقة،  ي  ولكن  اأمر.  هذا  ي  لغط  يحدث  أن  اممكن 
حصول عرض »مسافر ليل« عى هذه الجائزة كان عن استحقاق، 
وذلك  العربية  باللغة  نستمتع  جعلونا  العمل  صناع  أن  ذلك 
اهتامهم الدقيق مخارج األفاظ والربط بينها واللغة والتكوين 
أن  إى  باإضافة  التيات،  تفعيل  ي  اممثل  أداء  وفنون  اأداي 

النص كتب بشكل جاي وهو يناسب كل العصور. 
بروز  قال أحمد خميس: يرجع عدم  اللغوي،  امصحح  وعن دور 
للتكوين  البعض  مراعاة  لعدم  اللغوي  امصحح  دور  ووضوح 
ويرفع  اممثلن  يساعد  امصحح  أن  البعض  نظر  فوجهة  الثقاي، 
به  يقوم  أن  يجب  الذي  الدور  ويتناسون  اللغة  ي  كفاءتهم  من 
اممثل ي ااجتهاد وتعلم اللغة بشكل صحيح، باإضافة إى دور 
وإعادة  الجملة  تراكيب  بناء  ي  يتمثل  الذي  اللغوي  امصحح 
وامخرجن،  اممثلن  لدى  العربية  اللغة  مشكلة  وعن  صياغتها. 
العربية،  امجتمعات  كل  منها  تعاي  مشكلة  إنها  الحقيقة،  قال: 
الفروق  إى  يرجع  أصبح ضعيفا، وهذا  العربية  باللغة  فااهتام 
اللغة  حساب  عى  يأي  الذي  الدول  بن  امختلفة  اللهجات  بن 

العربية. 

جديدة دافعية 
أحمد  الناقد  مع  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  واتفق 
يعد  اأمر  أن  إى  وأشار  الجائزة.  هذه  وجود  خميس ي رورة 

دافعية جديدة لحث ودفع الفرق إتقان اللغة العربية. 
اقراحها  التحكيم  لجنة  أحيي  ااندهاش  هذا  رغم  وأنا  أضاف: 
نصوص  مع  يتعاملون  من  ودعم  لتشجيع  نحتاج  فنحن  اأمر، 
النصوص  مع  التعامل  يحبذون  ا  الكثر  فهناك  العربية،  باللغة 
اللغة العامية. ووفق هذا  باللغة العربية ويتعاملون مع نصوص 

اأمر، فعلينا تشجيع من يقدمون نصوصا باللغة العربية. 
وأكد الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عى أهمية دور امصحح 
اللغوي موضحا أن رورة أن يكون ضمن تعاقدات الفرق، فكل 
يتم  ا  فلاذا  لغوي،  مدقق  بااستعانة  للمخرج  تسمح  الهيئات 

ااستعانة به؟ 
ي  العربية  اللغة  إتقان  ي  وامخرجن  اممثلن  مشكات  وعن 

في  العربية  اللغة  إتقان  يحتاج  هل 
خاصة؟! جائزة  استحداث  إلى  المسرح 

القومي: المهرجان  أثاره  سؤال 

محمد عبدالحافظ ناصفأحمد خميس

الربية  اللغة وطرق  انحدار مستوى  نعاني من 
والتعليم مسئولة عن ذلك



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 03 سبتمبر 2018العدد 545 العدد 575

11 [[ [[ تحقيق]

التي تقدم باللهجة الصعيدية، فهناك مصحح لهذه اللهجة ودوره 
اللغوي  امصحح  أيضا:  قال  اللهجة.  نطق  كيفية  تعليم  يتمثل ي 
أحيانا  أيضا،  والسينا  والفيديو  امرح  مهدر حقه عى مستوى 
ا  اأحيان  من  كثر  وي  العرض،  »بامفلت«  ي  عنه  التنوية  يتم 
يتم ذكره، ويتم تجاهله، وأرى أن هناك رورة ملحة لاهتام 

بدور امصحح اللغوي عى امستوى امعنوي وامادي. 
لدى  مشكات  ووجود  اللغوية  الدقة  تراجع  سليان  وأكد 
مؤكدا  يتكاسل،  البعض  أن  إى  اأمر  ويرجع  اممثلن،  من  الكثر 
يتحول  ا  حتى  شخي  بشكل  يجتهد  أن  يجب  الفنان  أن  عى 
بتدريب  يقوم  الخارج  فاممثل ي  يقدمها،  إى مجرد حرفة  اأمر 
نفتقد  نحن  الشديد  ولأسف  وصوته،  البدنية  ولياقته  جسده 
اممثل بنفسه، مشرا إى أن  الذي يؤديه  العلمي  التدريب  فكرة 
اللغة تعد أداة من أدوات اممثل، لذا فهناك الفنانون امتميزون 
اجتهادهم  إى  يرجع  وهذا  ونقائه،  والصوت  األفاظ  مخارج  ي 

الشخي بشكل دائم. 

الممثل شروط  أبسط 
قال الدكتور محمود نسيم إنه من امدهش أن منح جائزة ممثل 
تكون  أن  امفرض  فمن  العربية،  اللغة  إتقان  مري  أو  عري 
روط  أبسط  أن  خصوصا  اللغة،  إتقان  هو  وجوده  مقومات 
امستوى  ي  انحدارا  هناك  أن  مؤكدا  اللغة،  إتقان  هو  اممثل 
عند  والضيق  بالدهشة  تصيبه  وقائع  إى  اللغوي ي مر، مشرا 
نحن  يضيف:  اأكادمية.  ي  بالطلبة  الخاصة  ااختبارات  تصحيح 
انحدار  وجود  إى  يرجع  واأمر  ذهول،  حالة  ي  نكون  كأساتذة 
خاصة.  العربية  اللغة  وي  مر،  ي  التعليم  مستوى  ي  مذهل 
وكا قال نجيب محفوظ »ليس ي مر مجانية ي التعليم ولكن 
هناك جهل باهظ التكاليف«، فجميع امشكات اللغوية الخاصة 
عى  يعتمد  الذي  الربوي  النظام  إى  اأساس  ي  ترجع  باممثلن 
الحفظ والتلقن وفقد كل وسائل امعرفة والبحث والنقد والعلم. 

تابع: نحن ي هاوية ونحتاج إى الخروج منها. 

العربية اللغة  إتقان  ضرورة  هناك    
اللغة  وخبر  اأدي  وامراجع  امصحح  النور،  عبد  سعد  قال 
اللغة  من مصححي  الكثر  يأس  بعد  جاءت  الجائزة  إن  العربية: 
يكون  أن  امفرض  من  أنه  نظري  ووجهة  بدورهم،  ااهتام  من 
رفع شأن  إى  يؤدي  العربية، أن هذا  اللغة  هناك جوائز إتقان 
امرحي  العمل  مفردات  جميع  أن  إى  مشرا  امرحي،  العمل 
للدقة  تخصص  ا  إذن  فلاذا  متسائا:  جوائز،  لها  تخصص 
يتم  وا  سنوات   9 منذ  امجال  هذا  ي  أعمل  أضاف:  اللغوية؟! 
تخصيص جوائز حتى وإن كانت عينية أو شهادة تقدير، ي حن 
متكررة  توصية  هناك  وداما  كبرة،  أهمية  له  امصحح  دور  أن 
أنني  العلم  مع  امهرجانات،  من  الكثر  ي  العربية  اللغة  إتقان 
والسامة  الدقة  منتهى  ي  كانت  النصوص  من  الكثر  قدمت 

اللغوية. 
العربية  للغة  ااستاع  عى  داما  الناقد  اهتام  ينصب  وأضاف: 
امصحح،  وشكر  جيد  بشكل  بتصحيحها  وقام  صاغها  من  وتحية 
ولكن بعد ذلك يتوقف اأمر عند ذلك ويتم التناي التام لدور 

امصحح اللغوي. 
من  الكثر  إى  أدى  الفصحى  العربية  اللغة  إتقان  عدم  وأضاف: 
امجتمع  مستوى  عى  ولكن  امرح  ي  فقط  ليست  امشكات، 
تكون  تكاد  العربية  واللغة  امجتمع  من  فجميعنا صورة  بأكمله، 

شبه مهملة. 
امصحح  عاتق  عى  يقع  أنه  أوضح  اللغوي  امصحح  دور  وعن 
واألفاظ  الحروف  ومخارج  اممثل  عند  باللغة  ااهتام  اللغوي 
يجسد  اممثل  جعل  فدوره  امعنى،  تجسيد  وأيضا  واأصوات، 
تعد  ينخفض وهي  أو  يرتفع  الصوي ومتى  اأداء  امعنى وكيفية 
حتى  نصائحه  وعن  العربية  اللغة  ومصحح  مدرب  مهارات  من 
هناك  تكون  أن  يجب  أنه  الفصحى  العربية  اللغة  اممثل  يتقن 
اللغة  برامج  إى  وااستاع  امتخصصة  الكتب  قراءات  ي  كرة 

العربية باإضافة إى قراءة القرآن الكريم. 

هي  اممثلن  عند  العربية  اللغة  مشكلة  أن  عى  الله  عبد  وأكد 
أنه  إى  مشرا  فردية،  أو  وليدة  حالة  وليست  مراكمة  مشكلة 
قدما كان جميع ما يقدم من إنتاج مرحي أو سيناي به إتقان 

شديد لكل من اللغة العامية والعربية. 

متكررة توصية   
من  السابقة  الدورات  طوال  سليان:  سعيد  امخرج  وقال 
امهرجان القومي كانت التوصية امتكررة داما هي رورة إتقان 
اللغة العربية والدقة اللغوية، وتخصيص الجائزة جاء عقب عدة 
اللغة  دورات تنادي برورة مراعاة الدقة، ووجود عروض تتقن 
الجائزة،  تلك  تخصيص  وراء  الدافع  كان  الدورة  العربية ي هذه 
مضيفا: من وجهة نظري أنه من الطبيعي أن تتقن اللغة العربية، 
فهو يء بديهي، ووجود مصحح لغوي مصاحب للعروض سواء 
أمر  هو  الجاهرية  الثقافة  عروض  أو  الدولة  مرح  عروض 

روري. 
عى  وذلك  بارز،  غر  اللغوي  امصحح  دور  داما  سليان:  تابع 
بها  يقدم  كان  التي  الفرات  وي  والفيديو،  امرح  مستوى 
كبرة،  أهمية  اللغوي  امصحح  لدور  كان  دينية  مسلسات 
ولكن  العربية.  للغة  فقط  ليس  امصحح  دور  أن  إى  باإضافة 
العروض  امثال  سبيل  عى  العامية،  للهجة  أيضا  مصححا  هناك 

فخ  ي  نقع  فرنا  امحلية،  لهجاتها  عى  تر  امحلية  الشعوب 
لهجاتنا  عن  وتبعدنا  وغرابة  غربة  تزيدنا  التي  العامية  اللهجات 

اأصلية. 
نصوص  تقديم  عى  العربية  امهرجانات  كل  تر  أن  وأمنى 
ويشاهد  يتابع  أن  للجمهور  ليتثنى  الفصحى  العربية  باللغة 
مرحيات  تقديم  عى  امرين  الفنانن  إرار  ولكن  ويفهم، 
امنهج،  هذا  لنفس  تتجه  الدول  جعل  الدارجة  العامية  باللغة 
فامرحيون هم سبب ضياع اللغة الفصحى إرارهم عى اللغة 

العامية إضحكاك الناس. 
قال:  ضعيفا،  يعد  الذي  العروض  ي  اللغوي  امصحح  دور  وعن 
ومنها  كثرة،  عوامل  إى  امصحح  دور  وانحصار  اختفاء  يرجع 
بعض  بها  وصل  التي  للدرجة  امدارس  ي  العربية  اللغة  انحدار 
يخطئ  ما  أكر  الخطأ  فيها  يكر  بلغة  اأحكام  لنطق  القضاة 
بشكل  العربية  اللغة  تعليم  إى  احتياج  ي  نحن  ولذلك  اممثل، 
جيد منذ بداية النشء الصغر أن عدم ااهتام باللغة العربية 
دون  الوظائف  كل  ي  لغويا  ضعيفة  أجياا  أخرج  الفصحى 

استثناء. 
إتقان  جائزة  استحداث  قال:  الله  عبد  ناجي  والكاتب  امخرج 
له،  جائزة  تخصيص  امؤسف  ومن  محزن،  يء  العربية  اللغة 
تخصص  اأجنبية  الدول  إحدى  كانت  إذا  مقبوا  سيكون  فاأمر 
التي تقدم واممثلون  الجائزة أنها دولة أجنبية، والعروض  هذه 
لغتها  دولة  تكون  عندما  ولكن  العربية،  باللغة  عرضا  سيقدمون 
ويتقن  يجيد  الذي  للممثل  جائزة  وتستحدث  العربية  اللغة 
بيننا من  يكون  أن  العربية، فهو يء محزن وشأن محزن  اللغة 
يجب  التي  اأشياء  فأول  امرح،  ممثل  وباأخص  اللغة،  يجهل 
أن  وذلك  العربية،  اللغة  إتقان  هو  امرح  ممثل  يتعلمها  أن 
باللغة  كانت  امرحية  العروض  وأمهات  امرحية  العروض  أول 

العربية. 
وفيا يخص عدم وضوح وبروز دور امصحح اللغوي، أشار ناجي 
بإتقان،  اليء  أداء  عن  يبحث  أحد  ا  لأسف  أنه  إى  الله  عبد 
بحث  فعدم  اللغوي،  امصحح  دور  وتراجع  اندثار  أى  هنا  ومن 
اللغة  بإتقان  اهتامهم  وعدم  يقدمون  ما  جودة  عن  امخرجن 
ويتقنها  اللغة  يجيد  عمن  نبحث  أصبحنا  أننا  إى  أدى  العربية 
فهو  مهم،  دور  هو  اللغوي  امصحح  ودور  جائزة،  له  ونخصص 
يدرب اممثلن عى النطق السليم لجميع مفردات اللغة العربية 

والتأكد من التشكيل والضبط السليم. 
محمود نسيم

سعيد سليانناجى عبد الله

اللغة لإجادة وإتقان  العروض  تحفز صناع  الجائزة 

لغته ومنحه  الممثل  أن يجهل  المؤسف  من 
العجب يثر  اإتقان  جائزة على 
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يجب  كان  إنه  يقول  من  على  تردين  بماذا    •
عرضا؟  37 عن  العروض  تتقلص  أن 

العروض ويعتر شيئا  الكم من  كانت فرصة مشاهدة هذا  لقد 
مرفا ي الظروف التي مر بها الباد.

ت���ب���اي���ن���ا  ه�����ن�����اك  إن  ق�������ول  ع����ل����ى  ردك  م������ا    •
بن  ع���ادل���ة  غ���ر  ال��م��ن��اف��س��ة  وأن  ال���ع���روض  ب���ن 
علما  المالية  القدرات  في  والهواة  المحرفن 
المعى؟ بهذا  سابقة  توصية  توجد  كانت  بأنه 

ي الجلسة التي اجتمعنا فيها كلجنة تحكيم مع إدارة امهرجان 

بمعدل  عرضا   37 مشاهدة  في  رأي��ك  ما    •
ال���ع���رض  دور  ب����ن  وال���ت���ن���ق���ل  ي���وم���ي���ا  ع������روض   3
اللجنة  ب���أن  س��اب��ق��ة  ت��وص��ي��ة  ت��وج��د  أن���ه  وب��خ��اص��ة 

اليومية؟ العروض  كرة  مع  بكفاءة  تعمل  ا 
فعا عدد العروض كثرة ومشاهدة 3 عروض يوميا يء صعب 
ولكنها كانت فرصة جميلة أن نتطلع عى كل ما يدور بالساحة 

الفنية من عروض مرحية.
اللجنة  العرض فلم يكن صعبا أن  للتنقل بن دور  بالنسبة  أما 
التنقل  وأثناء  لأماكن  به  نتنقل  ميكروباصا  لنا  وفرت  امنظمة 

كانت هناك فرصة لنتناقش فيا شاهدناه.

للمسرح للقومي  للمهرجان   11 الدورة  انتهاء  بعد 

المهرجان  التحكيم:  لجنة  رئيس  العزيز  عبد  سمرة  الفنانة   
المصري المسرح  عروض  أبرز  لمشاهدة  جميلة  فرصة  كان 

القومي  المهرجان  فعاليات  انتهت 
الحادية  دورته  في  المصري  للمسرح 
بالمسرح  المهتمون  واختلف  عشرة، 
لجنة  علينا  وخرجت  التسمية،  على 
علينا  خرجت  كما  تماما  بتوصيات  التحكيم 
بتوصيات. السابقة  التحكيم  لجان 
التوصيات  بعض  أن  للنظر  والافت 
المثال  سبيل  على  تتاَش  ولم  مكررة 
فمنذ  العربية،  باللغة  ااهتمام  قضية 
المهرجان  عمر  من  اأولى  الدورة 
السابعة  الدورة  عدا  الدورة  هذه  إلى 
العربية  باللغة  بااهتمام  التوصية  كانت 
الدورة  منذ  كذلك  وإعرابا،  نطقا 
المحرفن  وضع  بعدم  توصية  الثانية 
أيضا  واحدة.  سباق  حلبة  في  والهواة 
وعدم  بالتأليف  بااهتمام  توصيات 
الكيف.  حساب  على  بالكم  ااهتمام 
ما  المهرجان:  عن  للمسئولن  السؤال 
الدورة  هذه  التوصيات؟  هذه  مصر 
وكانت  دياب  محمود  الكاتب  اسم  حملت 
مسرحي  عرض  يوجد  ا  أنه  المفاجأة 
وفي  دياب.  محمود  تأليف  من  واحد 
المسرح  حصد  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
تمز  شهادة  على  لأطفال  القومي 
المهرجان(.  )درع  أولى  جوائز  و4 
سمرة  الفنانة  مع  لقاء  لنا  كان  ولهذا 
المهرجان  تحكيم  لجنة  رئيس  العزيز  عبد 
نسألها  أن  يفوتنا  وا  عنه  لتحدثنا 
»كيف  ممثلة:  بصفتها  خاصا  سؤاا 
بالمسرح؟«.  عاقتك  كانت 

حوار: جال الفيشاوي
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امرحية وبخاصة أنه قد طغت العروض امعتمدة عى نصوص 
عامية سواء باإعداد أو ااقتباس.

من  الكبر  العدد  مشاركة  على  تعليقك  ما    •
المسرحية؟ العروض  في  الشباب 

عليها  يرتكز  التي  الركيزة  هم  الشباب  أن  عى  دالة  هذه 
ي  امرحية  للفنون  العاي  امعهد  طلبة  شاهدت  وقد  امجتمع 
ممثلة   – صاعد  أفضل)ممثل   [ جوائز  وحصدوا  متميز  عرض 
أيضا  وهناك  ثاي([،  مرحي  عرض   – صاعد  مخرج   – صاعدة 
للمرح  الفني  البيت  من  وممثلة  اإبداع  مركز  من  ممثل 
حصدا جوائز أفضل أداء دور ثاي، كذلك شباب الجامعات كانوا 
حتى  امتخصصة  بالدراسة  موهبتهم  صقل  من  بد  وا  مقبولن 

يكونوا نجوم امستقبل.

ع��ل��ى  ال����ت����ج����رب����ة  ه��������ذه  م������ن  اس�����ت�����ف�����دت  ب����م����ا    •
العام؟ المستوى  وعلى  الشخصي  المستوى 

العروض  من  كبر  كم  عى  اطلعت  الشخي:  امستوى  عى 
بداخي  زرع  ما  وهو  مشاهدتها،  أستطيع  ا  كنت  امرحية 

الحاسة والنشاط مرة أخرى والحنن للمرح.

ع����اق����ت����ك  م���������ا  ال�������م�������ه�������رج�������ان،  ع���������ن  ب������ع������ي������دا    •
بالمسرح؟

يشبع  الذي  الوحيد  الفن  وهو  اأول  عشقي  هو  امرح 
وبداية  الجمهور،  من  مبارة  جهده  مرة  يحصد  أنه  الفنان 
بالجامعة،  طالبة  وأنا  امرح  خشبة  عى  كانت  الفنية  حياي 
مرحية  عن  النار  عبد  الرئيس  من  جائزة  عى  حصلت  وقد 
الجامعات.  شباب  أسبوع  عيد ي  إخراج كال  العام«  »امفتش 
التمثيل  أحرف  بأن  يقتنع  والدي  جعلت  التي  الجائزة  وهذه 
والتحقت  والتعليم  الربية  بوزارة  تعييني  تم  تخرجي  وبعد 
ي  عمي  وأثناء  امحافظة،  ترعاها  وكانت  اإسكندرية  بفرقة 
مرحية من إخراج »حسن عبد السام« شاهدي »كرم مطاوع« 
وأر عى انتقاي إى القاهرة، وبالفعل انتدبت للعمل بامرح 
القومي وعملت من إخراجه مرحية »وطني عكا«، وبناء عى 
امرحية  للفنون  العاي  امعهد  دخلت  أردش«  »سعد  رغبة 

وتوالت اأعال.

ت���ع���رف���ي  ب�����أن�����ك  ص���ح���ي���ح���ا  س���م���ع���ت���ه  م������ا  ه������ل    •
ال��رح��م��ن«  ع��ب��د  »م��ح��ف��وظ  ال��راح��ل  زوج���ك  ع��ل��ى 
ع��ل��ى  »ح���ف���ل���ة  م���س���رح���ي���ت���ه  ق�����راءت�����ك  خ������ال  م�����ن 

الخازوق«؟
بامرح  الفني  بامكتب  عضوا  كنت  فقد  صحيحا،  سمعته  ما 
ولكنني  بها  وأعجبت  امرحية  هذه  لنا  وقدمت  القومي 
العري  امرح  ي  وعرضها  امرح  من  سحبها  بأنه  فوجئت 
تأليفه  من  تلفزيوي  عمل  ي  ومثلت  اأيام  ومرت  بالكويت، 
لاعتذار  ذهبت  تأليفه  من  آخر  عما  عي  عرض  وعندما 
للمخرج عن الدور أنه من وجهة نظري م يناسبني، وبالصدفة 
فهاجمته  بالكويت  يقيم  كان  إنه  وجدت محفوظ هناك حيث 
وارتفع صوي عليه لسحبه للمرحية من امرح القومي ولكنه 
امرحية  رفضت  الرقابة  بأن  إجابته  كانت  امعتاد  هدوئه  ي 

وبالتاي سحب النص.

مع  مسرحي  بعمل  ستقومن  بأنك  علمنا    •
صحيح؟ هذا  هل  صبحي«،  »محمد  الفنان 

القطاع  ي  راقيا  مرحيا  عما  أعمل  أن  أمنى  كنت  كم  نعم، 
أحر  كنت  يوم  وي  عي  يعرض  ما  كل  أرفض  فكنت  الخاص 
امرح  فبهري  صبحي  محمد  للفنان  البنات«  »غزل  مرحية 
والتميز  االتزام  وبهري  العامية  امسارح  طريقة  عى  امجهز 
الذي يشتهر به الفنان »محمد صبحي« فأبديت رغبتي له بأنني 
لعمل  يحر  أنه  أبلغني  أنه  امفاجأة  وكانت  معه  العمل  أريد 
مرحي جديد بعنوان »خيبتنا« وبالفعل استدعاي للعمل معه 

ونحن اآن ي مرحلة الروفات.

عمر  م���ن  ب�����دأت  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ال��ت��وص��ي��ات  أن 
الدورة  عدا  ما  العاشرة  الدورة  حى  المهرجان 

السابعة؟
اتطلعت عى هذه التوصيات ولذلك منحنا شهادة ميز ي اللغة 
»مسافر  امرحي  العرض  عن  للفنون  الهناجر  مركز  العربية 
وإعرابا  نطقا  العربية  اللغة  عى  حافظ  من  أشدت  وقد  ليل«، 
مصحح  استعانت  التي  الريطانية  الجامعة  امثال  سبيل  عى 
لغة عربية، وهناك عرض آخر قدم فنا رائعا ولكن بالنسبة للغة 
العربية كان رأيي فيهم أنهم ذبحوا اللغة العربية؛ ما أدى إى 
اختال ي سياق العرض، وبالتاي فسد العرض امرحي. وأقول 
نطقا  عربية  لغة  يستعن مصحح  أن  العربية  للغة  يتصدى  من 

وإعرابا.

حركة  ف��إن  ال��ع��روض  ك��رة  م��ن  ال��رغ��م  على    •
ش����دي����دا  ت�����ع�����را  م����ت����ع����رة  ال����م����س����رح����ي  ال����ت����أل����ي����ف 
ت��ش��ج��ع  ك���ان���ت  س���اب���ق���ة  ت���وص���ي���ات  أن  ال���ع���ل���م  م����ع 

المحلي؟ بالكاتب  بااهتمام 
العروض  فإن  العروض  كرة  من  الرغم  عى  صائبة  نظرة  هذه 
من  امرح  مؤلفي  لهروب  هذا  ويعود  قليلة  كانت  امحلية 

امرح نظرا لتدي اأجور وعدم ااهتام.

دورة  ت����س����م����ى  أن  ال����م����ع����ق����ول  م������ن  ه������ل    •
وا  دي������اب(  )م���ح���م���ود  ال���ك���ات���ب  ب���اس���م  ل��م��ه��رج��ان 

اسمه؟ يحمل  واحد  مسرحي  عرض  يوجد 
احظت اللجنة ذلك وأصدرت توصية بهذا.

ب��إن��ش��اء  ط��ال��ب«  أب���و  »أس���ام���ة  ال��دك��ت��ور  ق���ام    •
 2004 س����ن����ة  ال����م����س����رح����ي  ل����ل����ك����ات����ب  م�����ه�����رج�����ان 
ما  اأول،  ع���ام���ه  ب��ع��د  ال��م��ه��رج��ان  اخ��ت��ف��ى  ث���م 

ذلك؟ على  تعليقك 
الحركة  إثراء  مهان  وامساندة  فالتشجيع  يعود،  أن  أمنى 

بأننا  لقرار  ووصلنا  اأمر  ناقشنا  عطية  حسن  الدكتور  برأسة 
وأثناء  آخر،  شيئا  وليس  امعروض  خال  من  فنا  نقيم  سوف 
الجامعات  بعض  تقدم  أن  امبهر  من  كان  للعروض  مشاهدتنا 

عروضا متميزة تفوق بعض عروض مرح الدولة.

بن  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ف��ي  خ���اف  ح���دث  ه��ل    •
الي  المعاير  هي  وم��ا  التحكيم؟  لجنة  أعضاء 

أساسها؟ على  اللجنة  عملت 
اتفقنا عى  فقد  للمعاير  وبالنسبة  إطاقا،  أي خاف  يحدث  م 
وهو  البداية  منذ  للعمل  منهجا  ووضعنا  فنا،  نقيم  سوف  أننا 
الضوء  وإلقاء  للمناقشة  عرض  كل  مشاهدة  بعد  نجتمع  أن 
بعد  أيضا  ذلك  يحدث  وكان  العرض،  وتقييم  التميز  نقاط  عى 
بائحة  التزمنا  كا  كاما،  اليوم  وتقييم  عروض   3 مشاهدة 

امهرجان.

ال����م����س����رح  ح�����ص�����د  ع�����ل�����ى  ال��������دال��������ة  ه�������ي  م�������ا    •
)درع  م���ع  أول�����ى  ج���وائ���ز   4 ل���أط���ف���ال  ال���ق���وم���ي 

تمز(؟ وشهادات  المهرجان 
خصيصا  امكتوب  بالشعر  وايت«  »سنو  امرحي  العرض  ميز 
نحتاج  أننا  لأطفال  مناسبة  بطريقة  مكتوب  فهو  للمرحية 
إى غرس القيم وامثل واأخاقيات ي عقل الطفل ولذلك حصل 
امهرجان   درع  اأخرى  للجوائز  بالنسبة  أما  ميز،  شهادة  عى 
]أفضل )ممثلة أداء دور أول – إخراج مرحي – عرض مرحي 
الفنون  أنواع  جميع  أدت  اممثلة  فأن  أزياء([،  تصميم   – أول 
ومناسبة ومكن  متميزة  اأزياء  وكانت  وغناء  مثيل ورقص  من 
امرح  حصد  ولهذا  أدواته  جميع  عى  السيطرة  من  امخرج 

القومي لأطفال هذه الجوائز.

ال��ل��غ��ة  أداء  ف����ي  م���ت���م���زة  م��م��ث��ل��ة  ب��ص��ف��ت��ك    •
في  ال��م��م��ث��ل��ون  ف��ع��ل��ه  ف��ي��م��ا  رأي����ك  م���ا  ال��ع��رب��ي��ة 
من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ال�����دورة  ه���ذه 

لتقديم عرض »خيبتنا« مع محمد صبحي أستعد 
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وهو  »سبارتاكوس«  نص  من  بكل  شاركت  كا   ،2012 عام  منذ 
مكتوب  وهو  يعزفون«  »إنهم  نص  وكذلك   ،2012 عام  مكتوب 

منذ عام 2004.

خ��ص��ي��ص��ا  ك����ت����ب  ن������ص  أف�����ض�����ل  ب�����ج�����ائ�����زة  ف��������زت    •
الجائزة؟ استقبلت  كيف  للمسرح.. 

الدورة  ي  للمرح  خصيصا  كتب  نص  أفضل  بجائزة  فوزي 

اخ���ت���ي���اري«  ن���ص»س���ج���ن  ك��ت��ب��ت  م����ى  ب����داي����ة    •
ب���»ال��ق��وم��ي  خ��ص��ي��ص��ا  ك��ت��ب  ن���ص  ب��أف��ض��ل  ال���ف���ائ���ز 

للمسرح«؟

كنت  وبامناسبة  شهرين،  نحو  مني  واستغرق  العام،  هذا  كتبته 
نفس  ي  مرحي  وكنص  درامي  كمسلسل  النص  هذا  أكتب 
أفضل  بجائزة  الفائز  العودة«  »ر  الدرامي  النص  أما  التوقيت. 
فهو مكتوب  الدورة  للمرح ي هذه  نص درامي كتب خصيصا 

القومي: بالمهرجان  مؤلف  أفضل  بجائزة  فوزه  بعد 

نصوص  بـ»4«  شاركت  الحديي:  جمال  محمود   
يتحدثون! ترضية  أي  فعن  اثنان  منها  فاز 

للجدل  مثرا  مسرحيا  كاتبا  بكونه  يعرف 
المسرحية  نصوصه  به  تتمتع  لما  نظرا 
الحرية  قضايا  حول  رحبة  فضاءات  من 
 - اأخر  )اليوم  والفكر  والديمقراطية 
دستور  هنكتب   - طالع  وأنت   1980
رصيف  على   - الغرفة   – الغريب   - جديد 
اأعمال  من  وغرها  سندريا(   - القطار 
متباينة  نجاحات  حققت  الي  المسرحية 
والمستقل،  الدولة  مسرح  خشبة  على 
ما  دائما  الي  لمواقفه  أخرى  ناحية  ومن 
في  كاعراضه  الصدمة،  من  نوعا  تحدث 
للمسرح  القومي  المهرجان  ختام  حفل 
حجب  على  العاشرة  دورته  في  المصري 
أوقف  الذي  اأمر  مؤلف،  أفضل  جائزة 
مواصلة  عن  الحميد  عبد  فردوس  الفنانة 
الجوائز. إعان 

القومي  للمهرجان  الـ»11«  الدورة  وفي 
فاز  أيام  خال  والمنتهية  للمسرح، 
للمسرح  خصيصا  كتب  نص  أفضل  بجائزتي 
كلية  لفرقة  اختياري«  عرض»سجن  عن 
نص  وأفضل  القاهرة،  بجامعة  الهندسة 
»سر  لعرض  للمسرح  خصيصا  كتب  درامي 
محمود  الشاب  المؤلف  هو  العودة«.. 
بجائزة  فوزه  تسبب  الذي  الحديي،  جمال 
في  للمسرح  خصيصا  كتب  نص  أفضل 
بعد  المسرحية  اأوساط  بن  بلبلة  إحداث 
إلى  والمسرحين  الُكتاب  من  عدد  أنألمح 
في  حدث  لما  ترضية  بمثابة  جاء  فوزه  أن 
أفضل  لجائزة  حجب  من  السابقة  الدورة 
كمؤلف  وعالمه  نصوصه  عن  مؤلف. 
المزيد  تثر  ما  دائما  الي  وإطالته  مسرحي 
معه: التالي  الحوار  لنا  كان  الجدل  من 

حوار: حسام الضمراي

المهرجان  الثالثة في عمر  هذه هي جائزتي 
أحسنت وأكمل وهي عامات تقول لي 
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العاي للفنون امرحية، وجائزة أفضل إخراج مرحي للمخرج 
محسن رزق عن عرض »سنو وايت« هم نتاج الجامعة، كا أن 
الدورة اماضية ي العام اماي ستجد أن كل من تامر كرم من 
بجامعة  الهندسة  كلية  من  يوسف  ومحمد  شمس  عن  جامعة 
القاهرة فازا بجوائز أفضل إخراج، وهو ما يؤكد أن الجامعة هي 
دراستهم  الفائزين  استكمل  إذا  حتي  مرح  يقدم  مكان  أهم 
للفنون  العاي  امعهد  خال  من  ذلك  بعد  أعالهم  تقديم  أو 

امرحية فهو ي النهاية من نتاج الجامعة.

ال��م��ص��ري  ال���م���س���رح  ي��ش��ه��د  ه����ل  رأي������ك  ف����ي   •
ويقظة؟ انتعاشة 

يقدمون  من  هم  امرح  شباب  الوقت  طول  أنه  لك  أؤكد 
يقال  ما  وان  مرحيا،  الحراك  وإحداث  اانتعاشة  بجهدهم 
واكتشاف  امرحية  العروض  عدد  زيادة  حول  الوقت  طوال 
الحراك  حدث  وإن  ذلك  ورغم  ولكن  عام،  كل  يردد  امواهب 
الثقافة  وزيرة  وأطالب  محمود،  أمر  فهو  الوزارة  جهد  بسبب 
والقامن عى الحركة امرحية بإتاحة الفرص لشباب امرحين 

ودعم مروعاتهم وأفكارهم وتقدمهم للجمهور.

ف��ي  ط������ال������ع‹‹  وأن���������ت   1980« ع�������رض  ن����ج����ح   •
وه���و  اان����ت����ش����ار،  م����ن  ك���ب���رة  م���س���اح���ة  اق���ت���ن���اص 
وساعد  منه   %80 نحو  أنت  كتبت  الذي  النص 
س���ت���ك���رر  ه������ل   ..%20 ب���ك���ت���اب���ة  ال����ع����م����ل  ف�����ري�����ق 
ع����روض����ك  ف������ي  ب����ال����ك����ت����اب����ة  ال����م����ش����ارك����ة  م����س����أل����ة 

المستقبلية؟

ليس هناك أية مشكلة من أن يشاركني أبناء الجيل الذي أكتب 
عنه وأعر عن أحامه ومشكاته وأزماته كتابة النص والتجربة، 
نص  لكل  أن  إى  اإشارة  مع  صحية،  ظاهرة  بامناسبة  وهي 
العرض  وطبيعة  يتناسب  ما  بحسب  ذلك  ويختلف  طبيعته 
سأخوض  مستقبليا  النصوص  أحد  ي  ذلك  توفر  وإذا  امرحي، 

التجربة مرة أخرى مشاركة من أعر عنهم ي كتابته معي.

الكتابة؟ مسألة  في  التمثيل  أفادك  هل    •

لك  أؤكد  ودعني  النص،  كتابة  مسألة  ي  أفادي  التمثيل  جدا، 
أنني أقوم بتمثيل كل شخصية أقوم بكتابتها وانفعل معها وأبي 

وأضحك معها أيضا.

المبتدئن؟ المسرح  كتاب  تنصح  بما    •

امسارح  إى  بالنزول  امرح  مجال  ي  الكتاب  شباب  أنصح 
ومشاهدة عروض الفرق امرحية، وأن يصطدموا بها ويتعاونوا 
ي  لديه  الكاتب  يكون  أن  اممكن  من  أنه  بالكتابة،  معهم 
عن  اابتعاد  بسبب  النور  إى  تخرج  م  عظيمة  نصوصا  أدراجه 

امرح.

للمسرح  الكتابة  ل��ورش  تقييمك  م��ا  أخ���را..    •
كبر؟ بشكل  المنتشرة 

عليه  امرحية  الكتابة  ي  ورشة  إى  الذهاب  يفضل  من  بداية 
فيها،  ااشراك  قبل  الذاتية  سرته  من  مقدمها  عى  يتعرف  أن 
وما قدمه من أعال ومستوى نجاحها، أن هناك كثرين ممن 
متلكون  أنهم  عى  الجدد  امرحين  لشباب  أنفسهم  يقدمون 

من الخرات ما يكفي وبالنهاية تكتشف أنهم غر ذلك.

ي  ي  اأوى  الجائزة  ليس  للمرح  القومي  للمهرجان  الـ»11« 
هذا امهرجان، بل الثالثة حيث سبق وفزت ي 2013 عن عرض 
ي   » »الغريب  عرض  عن  الثانية  وامرة  طالع«،  وأنت   1980«
أعتره  الذي  امهرجان  فوزي ي هذا  داما مسألة  وأنظر   ،2015
من أكر امهرجانات امرحية ي العام العري بكوي بذلت جهدا 

يستحق الفوز والحصول عى الجائزة.

إل��ى  ال��م��س��رح��ي  ال���وس���ط  ف���ي  ال��ب��ع��ض  ي��ل��م��ح   •
أنك  خاصة  لك  ترضية  بمثابة  ك��ان  ف��وزك  أن 
حجبت..  أن  بعد  الماضية  ال����دورة  بها  تفز  ل��م 

تعليقك؟

أرد عى من يردد ذلك بأن فوزي هذا العام يعود لكوي شاركت 
بأربعة نصوص ي هذه الدورة فاز منها نصان بالجائزة هم )ر 
معي  تنافس  نصوص   10 إجاي  من  اختياري(  وسجن  العودة، 
ترضية،  مثابة  أراه  ا  ما  وهو  اآخرين،  الُكتاب  من  عدد  عليها 
ترضية  فوزي  بأن  شعرت  ولو   - ماما  ادعاءاتهم  يفند  ما  وهو 

»مش هبقى مبسوط«.

ب���ك���ث���اف���ة  ال�����ج�����م�����ه�����ور  ح������ض������ور  ت����������رى  ك�����ي�����ف    •
القومي؟ المهرجان  عروض  لمشاهدة 

كثافة حضور الجمهور لعروض امهرجان ي دورته الـ»11« يثبت 
جمهور  مر،  ي  امرح  مشاهدة  متعطشا  جمهورا  هناك  أن 
امرح  يكون  أن  وأمنى  الفنون«،  »أبو  يقدر  وواعي  مثقف 
الذي نقدمه جميعا ككتاب ومخرجن وفنانن هو مرح موجه 
النظر للمرح كصناعة وحالة من  للجمهور، كا أمنى أن يتم 
اابداع يضاف إليها حالة من حاات اإبهار التي تساهم بشكل 

كبر ي جذب الجمهور.

ال��ع��ام  ه����ذا  ال���م���ه���رج���ان  ع�����روض  ع���ن  وم������اذا   •
المحدودة؟ المهرجان  مزانية  ظل  في 

ا أعرف، وليس من حقي التحدث عن زيادة ميزانية امهرجان 
عليه،  القامن  داخلية تخص  باعتبارها مسائل  للمرح  القومي 
ولكن دعني أؤكد لك أن قيمة الجوائز لدي هي قيمة معنوية 
إى  أحيلك  ودعني  ثقل.  من  امهرجان  مثله  وما  مادية  ليست 
بعد  وكانت  للمرح؛  القومي  امهرجان  ي  بها  فزت  مرة  أول 
تلك  ي  مادي  عائد  با  وكانت   )2013( يونيو  من  الثاثن  ثورة 
عرض  عن  وذلك  وبشدة  امعنوية  بقيمتها  فزت  ولكني  الفرة 
»1980 وأنت طالع«، وكذلك عندما فزت ي امرة الثانية بجائزة 

بامهرجان عن عرض »الغريب« ي 2015.

توليت  حينما   2005 عام  في  الكتابة  بدأت    •
ع��ن  ت�����ج�����ارة  ب���ك���ل���ي���ة  ال����م����س����رح  ف����ري����ق  م���س���ئ���ول���ي���ة 
ال���ج���ام���ع���ات  م����س����رح  ح������ال  ت������رى  ك���ي���ف  ش����م����س.. 

حاليا؟

امسارح  أهم  هو  الجامعات  مرح  بأن  داما  عليه  أؤكد  ما 
امرحية  للحركة  يضيفون  ممن  حقيقين  مبدعن  تقدم  التي 
للمرح  القومي  امهرجان  جوائز  إى  بالنظر  وانه  واإبداعية، 
حصل  والتي  صاعد  مخرج  أفضل  جوائز  ان  ستجد  العام  هذا 
امعهد  إنتاج  »الشحاذين«  الرخ عن دراما  امخرج محمد  عليها 

اأهم من حيث تقديم  الجامعات هو  مسرح 

المهرجان من ثقل يمثله  لما  لدّي معنوية  الجائزة   قيمة 

المسرحية للحركة  إضافة  الحقيقين ويشكل  المبدعن 
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السعادة« باد  في  »حدث 
يدللهما! ولكنه  وثمود  عاد  سر  يستعيد 

ي  الدولية  الشؤون  صفحات  مطالعة  تستهويهم  ا  ممن  كنت  ما 
- ما يحدث ي بيوت  الصحف، وي نرات اأخبار، وا يعنيهم – حتى 
الجران، ناهيك عا يحدث ي بيوتهم هم، من باب أن امدبر هو الله، 
التي هي  لآخرة  وااستعداد  الذكر  اانشغال عن  يستحق  أبدا  وا يء 
خر وأبقى، فلم اهتم متابعة ما يشغل بال الناس هذه اأيام، ويدفعهم 
لتناقل أخبار »ما حدث ي باد السعادة«. ماي أنا وباد السعادة أو حتى 
 – اضطررت  فقد  السحر،  من  أَمّر  الودان  عى  الزن  وأن  التعاسة.  باد 
مؤخرا - لانصياع لرغبة صديقي حسن امزِين - حاقي الخاص - ي أن 
يسمعني حكاية هذه الباد بنفسه.. هذا بالذات ا مكن مقاومته، ولله 
أستطع  م  ولكنني  وأذّي،  رأي  أسلمته  امهم  بعد.  ومن  قبل  من  اأمر 
الذهاب ي النوم حتى ينتهي من حكايته مثل كل مرة، وقد أثار دهشتي 
كم العجائب والغرائب الذي حفلت به الحكاية، فوجدتني أقاطعه أول 
مرة مبديا عدم اقتناعي، قلت: أظنها أساطر تروى، ا أصل لها وا فصل، 
والناس م يعد يشغلهم ي هذه اأيام امباركة أكر من حديث الخرافة، 
هذه  شعب  بأن  أقتنع  م  يعرفون.  وماا  يعرفون  فيا  والعجن  واللت 
الباد مكنه – حتى وإن أراد - أن يكون بكل ذلك الغباء والعبط، فرد 
يد حاكمه الطيب اممدودة إليه بالحب والخر والناء، ا سيا بعد أن 
ذاق مرارة حكم امحتل اأجنبي الغاشم! أضفت: أظنها قد انتهت وإى 
اأبد معادلة اأنبياء وأقوامهم الظامن تلك؛ أولئك الذين استحبوا العمى 
عى الُهدى فلم يستجيبوا لدعوة أنبيائهم إى الحق، واستكروا استكبارا، 
ذلك عهد قد وّى، ثم إن امعادلة هذه اأيام أصبحت معكوسة يا حسن، 

فيا أسمع.
ولكن العجيب - يا سادة - أن ما تصورته حديث خرافة قَصه عي »أبو 
وأنني  امائة،  ي  مائة  صادق  حديث  أنه   - ذلك  بعد   - ي  تأكد  عي« 
واتهمته  اأمن،  حاقي   – بسببه   – وظلمت  عليه،  الحكم  ي  ترعت 

بامبالغة والتهويل وترديد الخرافات.
يعتز  من  وهو  حكاياتهم،  ي  الطعن  أبدا  يقبلون  ا  ممن  »حسن«  كان 
بعلمه الغزير، وثقافته الواسعة التي حصلها من قراءة امجات امتوفرة 
بائع«  جاره  عن  ورثها  التي  امرح  إى  الذهاب  وعادة  بامحل،  لديه 
الفيشار« لذلك صمم أن يصحبني معه إى مرح يسمونه السام، قال 
من  بنفسك  وستتأكد  السعادة«  باد  ي  »حدث  مرحية  مثلون  هنا 
صدق روايتي، ومن أجل أن يقنعني بالذهاب معه إى هذا امكان قال 
الحق، ويهذب  إى  الناس  يهدي  أن  ونور، من شأنه  إنه محراب علم  ي 
وقضاياهم  همومهم  ويعرض  القويم،  للطريق  ويدعوهم  أخاقهم، 
اأنبياء  قصص  عن  الصلة  منبت  ليس  فيه  يقدمونه  ما  وإن  بنزاهة، 
وأنني  الله.  بإذن  البيع  ربح  وِنعم،  فقلت:  أقرأها،  التي  والقديسن 
جاهل مثل هذه امباهج والتفانن، فقد رح ي« أبو عي« أن هناك من 
أعاد كتابة ما حدث ي باد السعادة واسمه امؤلف وليد يوسف، وهناك 
مازن  وهو  امخرج  ويسمونه  حدث  ما  شَخص  الذي  الفريق  قاد  من 
فرقة  بواسطة  بالتفصيل،  الحكاية  حي  سيعيدان  إنها  قال  الغرباوي، 
وتفرج  اجلس  الحديث،  امرح  فرقة  واسمها  وعتادها،  عدتها  بكامل 

حتى تتأكد بنفسك، وا تتهمني ظلا.
نفي  ي  ذلك  قلت  حاكمه«  يستحق  وا  الحرق،  يستأهل  »هذا شعب 
الظامة  اأقوام  من  الكثر  يشبهون  »امرحية«.  ي  لشوشتي  غارق  وأنا 
سبيا،  إليه  استطاعوا  ما  إذا  الفساد  يحبون  القرآن؛  عنها  تحدث  التي 
والغلط راكبهم من فوقهم لتحتهم، ا يركون منكرا إا فعلوه، وا نقيصة 
خلقي  عيب  أظنه  معوَجة،  وضائرهم  مشوهة،  فطرتهم  بها،  تحلوا  إا 

أصابهم من اأصل، أو أن الله قد مسخهم عى هذه الشاكلة.

الحاكم  باحتال  كلمتهم  وتفرق  وضعفهم  رذائلهم  عى  الرب  عاقبهم 
جل  وكان  ُمحَتل،  شعب  أنهم  إى  أصا  ينتبهوا  فلم  أراضيهم،  اأجنبي 
من  الشكوى  إما  بادهم،  واستقال  الحرية  طلب  هو  ليس  همهم 
كساد تجارتهم، وزعلهم من الحاكم )امحتل( أنه كان معزوا ي قره، 
ااحتجاج  ي  »الحَطاب«  وهو  أحدهم  فكر  ثم حن  منهم!  قريبا  وليس 
الجبناء  تركه  ببادهم،  حل  الذي  الَدكر  الفقر  بسبب  الحاكم  هذا  لدى 
وحيدا وفروا هاربن!، ثم ما أكرمهم الرب بحاكم منهم، حريص عليهم، 
وعطوف بهم وهو »الحطاب الفقر« نفسه، ملعنوا عليه، وبدا من أن 
والناء، ويستجيبوا  بالحب والخر  لهم  اممدودة  يده  إى  أياديهم  مدوا 
مساعيه اإصاحية التي بذلها من أجلهم، وتستقيم حياتهم بالعمل الذي 
حثهم عليه، وباأموال التي قررها لفقرائهم من بيت امال، اّدعوا الفقر 
وامير،  الخمر  ي  وغرقوا  امال،  بيت  عى  ونصبوا  التسول،  واستمرأوا 
واعرض أصحاب الحانات وصاات القار عى تغير نشاطهم، وم يرضوا 
بالعمل الريف الذي وجههم إليه الحاكم، كا م يرض التجار باأسعار 
يكونوا جشعن،  أن  إا  وأبوا  للناس،  الحاكم حاية  فرضها  التي  العادلة 
يفرضون أسعارا فاحشة مقابل سلعهم، كا فَضل السجناء منهم )الحكيم 
والشاعر( أن يبقوا ي السجن، عى ااستجابة للحاكم الذي ذهب إليهم 
م  ذلك  ومع  معه،  يعملوا  أن  لطلبه  يستجيبوا  م  كا  ليحررهم،  بنفسه 
النمرود  شعبه  مع  الشدة  بالتزام  نصحوه  وقد  بالنصيحة،  عليه  يبخلوا 

الذي يغريه عطف الحاكم بالتطاول واملعنة.
»بل يستحقون أكر من الحرق«، الله نفسه فعل ما هو أشد مع أمثالهم، 
وجحدوها،  أنبيائهم  لدعوة  يستجيبوا  م  الذين  العصاة  اأقوام  من 
ومنهم  اأرض،  بهم  الله  خسف  من  فمنهم  الهوى،  واتبعوا  لها،  وكادوا 
جمدوا  من  ومنهم  الطوفان،  أغرقهم  من  ومنهم  الصيحة،  أخذتهم  من 
كالتاثيل، الخ، فلاذا يدلل هذا امخرج أو امؤلف أهل هذه الباد، وقد 
بدا واضحا أنه ا أمل فيهم، وا رجاء؛ يدعوهم حاكمهم ما يصلح دينهم 
شيطانية  أصابع  تحركهم  سادرون،  وطغيانهم  غيهم  ي  وهم  ودنياهم، 
وأجنبية لهدم الباد، وتحرضهم عى حاكمهم، فيستجيبوا لها، غر مدركن 

لحجم امؤامرات التي تحيط بهم، وا حول وا قوة إا بالله.
كنت أمنى لو تدخل كاتب هذه امرحية ي صياغة ما حدث ي هذه 
الرشد  طريق  إى  ظلمهم  بعد  أهلها  بعودة  مثا  ينهيها  فإما  الباد، 
والصواب والندم عى ما فعلوا ووضع أياديهم ي يد الحاكم والقضاء عى 
الناس  هؤاء  يحرق  أن  وإما  كانت،  التي  السعادة  واستعادة  امؤامرات، 
بجاز وسخ ويستبدل بهم قوما مؤمنن، ولو كان اأمر بيدي ما أقدمت 
واكتفيت  امرح،  عى  أصا  السيئة  الناذج  هذه  مثل  تقديم  عى 
بتقديم الناذج امضيئة فقط، حتى يتعلم منها الناس كل ما هو صالح 

ومفيد لدينهم ودنياهم. مالنا نحن وما حدث ي تلك الباد البعيدة! 

محمود الحلواي
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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يبصقون ا  الموتى 
الفورمالن

هل مكن للمخَدرين أن ينتفضوا؟ وإذا حدث ذلك هل يكتب لهم 
النجاح؟ هل مكن للموى أن يقطعوا أكفانهم السوداء التي ُلّحفوا 
خال  من  كال  كامل  ومخرجه  النص  كاتب  طرحها  أسئلة  بها؟ 
من  سويف  بني  ثقافة  قر  مرح  عى  فورمالن«  »جرعة  عرض 

تأليف وإخراج كامل كال.
العقلية  لأمراض  دوي  مستشفى  إى  امرح  بتحويل  امخرج  قام 
يظهر  م  كان  وإن   - الطبقات  مختلفي  مرى  عى  تحتوي  التي 
أو  امستشفى  ومدير  والعّات   - فقط  امابس  مستوى  عى  إا 
صاحب السلطة ااستبدادية اممثلة ي لفظة »كهربا« إفزاع امرى 
واإمساك بزمام اأمور وعى مدار العرض تتجى شخصيات امرى، 
الشهرة،  عن  الباحث  واممثل  )امنافق(  جنسيا  امضطرب  فهناك 

وشمشون الجبار صاحب والقوة، والصامتة الخائفة.
مرّكزا  البر(  وعام  الجن  )عام  مستوين  ي  ليسر  العرض  يتغر 
ومدى  هناك  السلطة  مارسة  وأشكال  اأخرى  العوام  تجربة  عى 
مدار  عى  امقدم.  الدنيوي  الشكل  مع  اختافها  أو  مشابهتها 
تجد  التي   - رعيته  عى  حرصه  مدى  إيضاح  امدير  حاول  العرض 
الرؤية  سوى  ملك  ا  ولكنك   – للغاية  يء  حالها  كمتفرج  أنت 
والنظر إليهم فقط بل والتصفيق لهذا الطاغية عندما يطلب منك 
ذلك - وقد طلب بالفعل - ي محاولة لكر الحائط الرابع، وهذه 
تحملها  التي  امعاي  ناحية  من  العرض  ي  ما  أفضل  تعتر  الجزئية 
ينصاعون  الذين  امرى  هؤاء  حيز  ي  كمتفرج  أنت  أدخلك  فقد 
عند اأمر وأنت تنصاع مثلهم عند اأمر فكلنا مرى مرؤسون من 
قبل مدير امستشفى، وي كل عام؛ فعى الصعيد اآخر ي مستوى 
الجن،  لعام  املبوسن  تصوير خضوع  ي  أيضا  نجح  قد  الجن  عام 
ولن مكننا أبدا أن نثور أننا تحت سيطرة أنفسنا ورحمتها قبل أن 

نكون تحت رحمة الطاغية.
وإن كانت تلك الرؤية تبدو واضحة وجلّية إا أن السياق الدرامي 
بداية  من  الرؤية  تلك  توصيل  ي  ضعيفا  كان  الحوار  عى  امعتمد 
العمل امرحي حيث نجد السياق الحواري يشذ عن إطار الرؤية 
الذي  الدرامي  الخيط  ذلك  يقطع  بشكل  امرحي  بالنص  الخاصة 
حاول امخرج عن طريقه ربط امرحية ببعضها من خال التناقض 
وا  معنى  ذات  غر  كانت  التي  واإيفيهات  والظاهري  اللفظي 
تصب ي الكوميديا بيء إا استيفاء فكرة أنه يعرض ي مهرجان 

كوميدي.
امدير  لسان  عى  تكررت  جملة  امشاهدين”  أعزاي  بيكم  “أها 
لكر  إا  ليء  ا  مرة  من  أكر  الجني  ااضطراب  ومريض 
يوجد  ا  وكأنه  فج  شكل  ي  والجمهور  امرح  بن  الرابع  الحائط 
عن  امرحية  ي  فتدخل  بهذا  امخرج  أحس  حتى  غرها؛  وسيلة 
للمرح  بالرجوع  امستشفى  مدير  ليأمر  الخارجي  امايك  طريق 
التدخل  ذلك  ولكن  امرى،  تقديم  عن  تخليه  بعد  أخرى  مرة 
قطع  بل  صحيح،  بشكل  موظف  غر  كان  أنه  معنى  أي  يعِط  م 
وعندما  عنه  ااستغناء  اأفضل  من  وكان  بالكلية  الدرامي  السياق 
بدأت الدراما ي الروز بشكل ذي قوة ي بداية نبتات التمرد التي 
كانت أول رارة لها عند انقطاع اأكل فقط أما قبل ذلك ا مكن 

التعويل عليه أن امرى م يشعروا بالديكتاتورية امارسة عليهم 
من قبل.

العرض  من  دقيقة  نصف  ي  ثورة  ي  وخرجوا  التمرد  امرى  بدأ 
بدون أي مهيد مسبق. وإذا تناولنا الحدث الكى من خال العنر 
اأهم وهو اممثل فإن إسقاطات امخرج عى اممثلن خرجت بهم 
إا  السياي  التأويل  أقواها  كان  وإن  للتأويل  قبوا  أكر  حيز  إى 
بانفعااتهم  أنه فشل ي جعل تلك اإسقاطات تخرج من اممثلن 
قوة  عدم  عن  نتج  والذي  بها  الحقيقة  ي  انفعالهم  لعدم  الذاتية 
مذاهب  عدة  بن  متذبذب  الحوارى  النص  فتجد  كفاية،  النص 
واتجاهات مرحية فا تدري فعا إذا كانوا هم إسقاطات أم هم 
أخرى حقيقين؛ ما سبب  وتارة  إسقاطات  تارة  فهم  فعا،  مرى 
ارتباك حتى لبعض اممثلن أثناء العرض ي دخولهم وخروجهم من 

عى خشبة امرح.
من  إا  وعارية  مجردة  امرحية  الخشبة  ي  إا  الديكور  يتمثل  م 
امرح  من  الخلفي  القسم  منتصف  ي  الحجم  متوسطة  منصة 
مستغلة  غر  الفراغية  امساحات  تاركا  امرحية  وسط  ي  وكري 
ولكنها  الخشبة  عى  اممثلن  توزيعات  باستخدام  ذلك  حاول  وإن 
مشهد  ي  إا  داليا  معرة  وغر  فائدة  ذات  غر  توزيعات  كانت 
وحيد ي ذلك العام اموازي للجن وأثناء محاولة امريضة املبوسة 
الجن  من  اثنن  وضع  أن  أرى  كنت  وإن  التحضر،  وأصدقائها 
مساحات  ملء  إا  إطاقا  فائدة  ذات  غر  الجان  ملك  مصاحبة 

جانبية وصنع »فرجة« ومن اممكن ااستغناء عنهم ماما.
إضاءة  تجد  فمثا  باإضاءة،  الفراغ  ذلك  ملء  أيضا  وحاول 

وكلها  بالكامل  امرح  تغطي  ألوان  ثاثة  ي  مثلت  امستشفى 
الداخي  امرض  عى  للدالة  اأصفر  فاللون  مراتبة  داات  ذات 
امرض  عى  للدالة  واأخر  باأمراض  الخاص  النفي  الجو  أو 
اممثلة  النفس  فسيطرة  الداخي  امرض  عن  ينتج  الذي  الجسدي 
ي  اممثلة  الخارجية  السيطرة  نجاح  إى  أدت  الداخي  امرض  ي 
امرض الجسدي امشلول عن الحراك الفعال والثورة بسبب الخوف 
امتمثل ي اللون اأحمر وإن كان توظيف اللون اأحمر مبالغا فيه، 
الدالة  تتجاوز  الوقت جعلتها  ذات  تعمل ي  دوائر حمراء  خمس 
ألوان متناثرة هنا وهناك من أجل ملء الفراغ فقط. كا أن تعدد 
فج  بشكل  يتم  كان  اممثلن  وخروج  لدخول  امرح  إعتام  مرات 
اإضاءة  وجودت  فقد  ذلك  غر  أما  النور«،  »طّفي  لعبة  ي  وكأننا 

العادية فقط.
اافتتاحية والختام عى اموسيقى وإن كان الصوت بشكل عام غر 
الزمان  صناعة  ي  جزي  بشكل  السينوغرافيا  ساهمت  وقد  جيد. 
للذهاب  للجان  التحضر  مشهد  منها  محددة  مشاهد  ي  امرحي 
تنجح  م  مثا  الحاات  استعراض  استكشاف  ي  ولكن  اآخر  للعام 
السينوغرافيا ي صناعة الزمان امرحي الصحيح موضعه ي مكانه 
واإضاءة نفسها ظلت واحدة ي ظل وجود أكر من زمان مرحي 
عى  وساعد  اأزمنة  تلك  أفسد  ما  الوقت  ذات  ي  الخشبة  عى 
نتيجة  املل  من  حالة  ي  هذا  كل  الجمهور  استقبل  وقد  تداخلها 
فرغم  اأفكار  توصيل  ي  الدرامي  النص  وضعف  والتكرار  للرتابة 
كر الحائط الرابع شكليا فإن الجمهور ظل بعيدا عن امرح غر 

قادر عى التفاعل فعليا.

بطاقة العرضمحمد عصام رؤوف

اسم العرض: 

جرعة 

فورمالن

جهة اإنتاج: 

مستقل

عام اإنتاج: 

2018

تأليف 
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إزاز فاترينة 
والحياة اأحام  في  التحليق 

فاترينة مابس،  لاختباء ي  الخارجي  العام  تلجأ طفلة هاربة من 
معهم  والتواصل  سباتهم  من  امانيكانات  إيقاظ  ي  وتنجح 
كل  ي  قلبا  براءتها  زرعت  كأنها  جديدة،  مهارات  وإكسابهم 
حينها  شاء،  كيفا  ويحلم  ويبغض  ويحب  ويشعر  ليحس  مانيكان 
اأدوار  وتنقلب  مانيكان  إى  والطفلة  بر  إى  امانيكان  يتحول 
السات  بعض  حوارهم  جمل  ي  وتظهر  البر  تفكر  فيفكرون 
ويسقطون  للعنف،  واميل  والكذب  كاأنانية  يبغضونها  كانوا  التي 
حينها  أجلها.  من  ويتصارعون  حلم  الطفلة  حب  ي  جميعهم 
مغشية  تسقط  الطفلة  لكن  مانيكانات  إى  أخرى  مرة  يتحولون 
وتهشيم  أنفسهم  بإلقاء  اانتحار  سوى  إنقاذها  ملكون  وا  عليها 
انتحار  مع  لكن  الطفلة،  إنقاذ  أحد  يهم  حتى  الصلبة  أجسادهم 

آخر ثاثة ا يأي أحد.
»فاترينة إزاز« ليست فقط نصا أحمد سمر أو عرضا لعاء رجب، 
مكن  عرض  فاترينة  كأي  امرح  عى  فاترينة  بالفعل  هي  إما 
وصفوف  ااستاندات  عى  امثبتة  فامابس  الواقع،  ي  تجدها  أن 
فاترينة  عن  عبارة  أي  وامانيكنات؛  التخفيضات،  وافتات  اأحذية 

مابس طبيعية ماما؛ لكن با زجاج مادي.
اأعال  لدى كثر من  الدرامية  امفاهيم  ارتباك ي كثر من  هناك 
امقدمة عى مسارح الثقافة الجاهرية عموما، وعى مرح قر 
الدراما  طبيعة  إدراك  بن  التخبط  مؤخرا  شاع  سويف  بني  ثقافة 
الوعظية  الرسائل  وتقريرية  الفني  الخطاب  وإيحاءات  امرحية 
التي نراها ي كثر من عروض. مفاهيم الكوميديا الكثرة التي يتم 
اختصارها ي فهم خاطئ للكوميديا اللفظية أو كوميديا »اإيفيه« 
عى أنها مجرد ثرثرة كامية عشوائية ومفتعلة با أي دافع درامي 
ااشراكية  والواقعية  الفن  ي  الطبيعية  بن  الخلط  وأيضا  سليم. 
م  لكنها  الواقع  من  كان  الطبيعية  فمنطلق  الرمزية،  الواقعية  أو 
تحاول أن تقدم جديدا، بل تقر الواقع كا هو من خال التصوير 
والوصف، بعكس الواقعية التي تعمل عى خلق واقع مواز وبلورة 

مفاهيم وداات جديدة.
يتوافر  ا  التي  اأقاليم  ي  خاصة  امستقل  امرح  ي  اإنتاج  فقر 
لجعل  قيودا  يفرض  ما  وهو  الثقافة  قر  مرح  سوى  فيها 
امرح خدمة عامة دون أن تدخل الحركة امرحية حيز الصناعة 
ااستهاك  وإلقاء عبء  للراخي  ليس مررا  ولكن هذا  وااحراف. 
إرادة  تتوفر  فعندما  اإنتاج.  كاهل  عى  الفني  والتنميط  الدرامي 
الجال  من  كامل  عام  لصياغة  اموتيفات  أدق  ستطوع  واعية 
واإبهار. وأعتقد أن عاء رجب ي هذا العرض طرح مثاا حقيقيا 
يثر  أن  نجح  للغاية،  ضئيل  إنتاجي  حيز  ي  جادة  رؤية  لتوظيف 
منذ  اممثلن  مابس  العميقة.  الفلسفية  اإشكاليات  من  عددا 
بداية العرض، عمدت إى التنوع الطبقي ااجتاعي، فابن الذوات 
برجوازية  مابس  ترتدي  وفتاة  وامودرن،  والكاسيي  والشحات 
بداية  مع  فتشعر  سعره،  عليه  مثبت  كل  صعيدية،  وأخرى  قليا 
رائح  بن  اشتباك  أمام  أنك  بعضهم  مع  وتحادثهم  الدمى  تحرك 
امجتمع، حيث تم توظيف الراع الحقيقي كإسقاط رمزي ي حوار 

الدمى.
هل أضاف كر اإيهام جديدا؟ إن اإسقاطات الرمزية التي فاض 
فا  والتغير  التمرد  عى  الجاهر  حث  مسألة  وّفت  العرض  بها 

الداعي إى النظر إى الجمهور وتوجيه رسائل مبارة لهم كا جاء 
ي آخر العرض عى لسان الشخصيات؟

عندما قدم اممثلون أدوار مانيكانات، جاءت الحركة كالدمية، آلية 
ومطية، متناسبة مع شخصية كل ممثل، وهذا يوضح مجهودا كبرا 
ماما  امناسب  اأسلوب  بهذا  التمثيل  عى  والتدريب  اإعداد  ي 
هي  كا  عاديا  حوارا  فكان  الحواري  امستوى  أما  الدراما.  لحالة 
طريقة الكام العادي. إا أنه وضح ي بعض اأحيان تعمد »فاني 
الجمل  بعض  تأخر  الرنس(  )محمد  ونيجرو  محسن(  )محمد 

والثأثأة كأنها دميتن بالفعل عى امستوين الحري واللفظي.
من امميز ي هذا العرض أن عنار التمثيل الرئيسية فيه من سن 
15 - 20، وهذا أعطى للعرض روحا طازجة وحامة، وبّر بطاقات 
التمثيل فقط، بل حتى  الكثر لفن امرح، ا عى مستوى  تحمل 
أيضا  الجديدة  الفئة  من  اأصفهاي  ضحى  أعدتها  اأغاي  كلات 

والقادمة بقوة.
عى مستوى اأفكار ورد الحديث عن أن الحلم يجعلهم يشعرون 
أكر من 14 مرة طوال  للحياة  آفاقا جديدة  ويفكرون ويكتشفون 
أو  الفكرة  لهذه  تطوير  دون  مختلفة  مواضع  وي  العرض  مدة 
تصعيدها مستوى درامي جديد. أيضا التأكيد عى أن البر تسببوا 
اأسعار عى كل قطعة،  بوضعهم  اجتاعيا  العادل  التوزيع غر  ي 
من  أكر  واستعباد  بإهال  للدمى  البر  معاملة  عى  والتأكيد 
أن  إا  للعنرية؛  الحقيقي  الصانع  أنهم  ي  دورا  للبر  مرة؛ صاغ 
وقفة نيجرو الخشبي »محمد الرنس« ليشق قميصه فيظهر داخله 
جاءت  »عنرية«  هذا  بأن  ليّرح  السوداء  أطرافه  مع  اأبيض 
ي  الدراما  اتبعته  الذي  الرمزي  اإطار  ي  ومكررة  وفجة  مبارة 

أغلب العرض.

مونولوجات  ي  الشخصيات  استنطق  الذي  الغناي  ااستعراض 
للتمهيد  مكررا  فكان  العرض  ثلث  نحو  بعد  جاء  ريعة؛  غنائية 
النفسية  وأبعادها  معاناتها  شخصية  كل  فيه  أفرزت  الذي  الطويل 
الطفلة  صوت  طبقة  إى  اإشارة  علينا  ينبغي  كان  وإن  سابقا، 
»رزان« التي كشفت عن طاقة غنائية مميزة باإضافة لتنوع أداءها 
ودمية  واللعب  القفز  تريد  وطفلة  وخائفة  حامة  فهي  التمثيي 

متخشبة امامح باستيكية امشاعر.
تركز اممثلون ي الثلث اأخر من امرح فقط، وم تساعد اإضاءة 
ي تقليص هذا الفراغ أو شغره. ولعل وضع دمى الفتاتن ي بداية 
ي  إراكها  وعدم  لكن  الفراغ،  هذا  لتقليل  محاولة  كان  العرض 
الطرق، وعدم حركتها ماما، جعل وجودها  الحوار بأي طريقة من 
وجودا مجانيا ماما ا طائل منه، وخروجها بعد أكر من ربع ساعة 
بأي من اأشكال،  البري  أو  الدرامي  باإيقاع  العرض م يخل  من 
بالعكس فإن ذلك أعطى مساحة برية أكر جالية لبقية اأبطال 

أن يستحوزوا بتكتاتهم عى بؤرة الصورة امرحية.
شخصية،  لكل  الداخلية  امونولوجات  صاحبت  موسيقية  اقتباسات 
يتحدث  الذي  فالشخص  ومجانية،  مبارة  اموسيقى  جعل  ما 
الشجنية،  يحتاج موسيقى شديدة  امبارة ا  بهذه  أنه حزين  عن 
ولعل التناغم اموسيقي الذي جاء مصاحبا لفاني »محمد محسن« 
وهو يستقبل مامح باستيكية بلهاء رغبة »سلوبتة« الجادة ي أن 
اإيفيه  ضد  هي  التي  الحامة  اموسيقى  مع  ُحّبه  لها  لُيثبت  يقفز 
اأربعة  بتناقضاتها  اللحظة  اللحظة. كانت هذه  تلك  الكوميدي ي 
بشكلها  اموسيقى  فيها  وظفت  والتي  دراميا  توهجا  اأكر  هي 

اأصح كدراما موازية للنص وليست تفسرا لحوار الشخصيات.

محمد عام
بطاقة العرض

اسم العرض: 

فاترينة إزاز

جهة اإنتاج: 

مستقل

عام اإنتاج: 

2018

تأليف: أحمد 

سمر

إخراج: عاء 
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فزر حزر 
اأساتذة توجيه  عنه  يغيب  هواة  عرض 

لدى  ومعروف  عريق  تاريخ  له  سويف  بني  ثقافة  قر  مرح 
امشهد الثقاي والفني حيث يحتضن التجارب الفردية، وكان آخرها 
من  مجموعة  يستضيف  الذي  اأول  الكوميدي  امرح  كرنفال 
خمسة  مدار  عى  الذاتية  بالجهود  تقدم  مرحية  عروض  خمسة 

أيام تبدأ مع إجازة عيد اأضحى بواقع عرض لكل يوم.
مع  العليم  عبد  أحمد  إخرج  من  فزر(  )حزر  اافتتاحي  العرض 
الواعد امتحمس للعمل امرحي ومتلك  الشباب  كوكبة كبرة من 
قدرة عى العطاء امرحي إذا تم توجيهه بالشكل الصحيح. وأخص 
يصعد  أن  وتلقائية  براءة  بكل  استطاع  الذي  آدم(  )الطفل  بالذكر 
عى جناح التنن/ خشبة امرح التي يهابها أباطرة امرح استطاع 
آدم براءة الطفولة الواعية أن يروض ذلك التنن ويقف وسط أكر 
من عرين ممثا من الشباب ليقدم دوره الذي ا يتعدى الخمس 

دقاق بثبات وثقة بالنفس يستحقان ااشادة.
العروض  من  مجموعة  تقديم  هو  الكرنفال  من  الهدف  كان  وإن 
بد  ا  أنه  إا  امبارك  اأضحى  عيد  إجازة  تناسب  التي  الكوميدية 
للعمل  امتحمس  الشباب  هؤاء  طاقة  استغال  فرصة  يكون  وأن 
امرحي، وهنا يأي دور اأساتذة الذين لهم سابقة أعال مرحية 

التجارب  هذه  لتدعيم  سابقا  والفني  الثقاي  امشهد  أثرت  قيمة 
الفنية الواعدة والوقوف بجانبها لتكون نواة لفرق مرحية قادمة 
تستكمل امسرة الفنية والثقافية ي بني سويف، من حيث وجود 
الدرامية  والكتابة  امرحية  اأعال  ي  الخرة  ذوي  يقدمه  منهج 
العرض  عنار  وكافة  التمثيي،  واأداء  واإضاة  والديكور  واإخراج 
امرحي الذي افتقد الكثر منه العرض اافتتاحي للمهرجان )حزر 

فزر(.
ُفكاهية  اسكتشات  مجموعة  من  يتآلف  مجمله  ي  بسيط  عرض 
متكررة  اجتاعية  مظاهر  عند  بالوقوف  امتلقي  ذهن  تخاطب 
تناقش مشكلتي التعليم والصحة اللتن تعتران من أهم مشكات 
كل  ماذا  العرض  لنا  ليقول  الفوازير  طريقة  عى  امري  امجتمع 
فكرنا  لو  فقط  واضحة  اإجابات  أن  من  الرغم  عى  الحرة  هذه 

تفكرا صحيحا.
لسان  عى  جاء  كا   - كواج  عبارة  العرض  أن  من  الرغم  وعى 
ما  الطوخي،  محمود  بكرة  درامية:  أعال  من   - العرض  مقدمة 
حصلش خر أرف حسني، بيانوا محمد عبد امعطي، فإن البناء 
جاء  بل  الدرامي،  معناه  الكواج  هذا  عن  ماما  يبتعد  الدرامي 

بعيدا حتى عن التوليفة الكوميدية للكتابة ي أبسط صورها.
وجود عدد كبر من اممثلن عى خشبة امرح معظم الوقت جاء 
مربكا للُمشاِهد عى الرغم من سيطرة امخرج عى عنار التمثيل 
مجموعة  وتحسب  له،  تحسب  سيطرة  وهذه  امجموعة  لهذه 
نتج  ذلك  أن  وأعتقد  فيه،  مبالغا  كان  العدد  أنفسهم أن  اممثلن 
هذا  أن  إا  العرض،  ي  للمشاركة  الشبابية  امجموعة  حاس  من 
العدد الكبر من اممثلن عى خشبة امرح جعل امخرج حذرا ي 

حركتهم امرحية والتكتل عى خشبة امرح با داع.

الفنية  الدالة  هذه  مع  أبدا  تتناسب  ا  امقدم  العرض  نوعية  إن 
ركن  ي  دقائق  سبع  عن  تزيد  مدة  ثابت  وضع  ي  ممثلة  لرك 
العرض  بداية  ي  جدا  طويلة  امظلمة  امقدمة  وجاءت  امرح. 
تبعها مقدمة موسيقية وحركات درامية أطول مستلهمة من عروض 

سابقة ا تناسب العرض القائم.
استفهام  بعامة  ااكتفاء  )دعاء(  الديكور  مصممة  بإمكان  كان 
الفكرة بدا من حبال  لتناسب  كبرة أوعامة تعجب واحدة فقط 
عامات ااستفهام والتعجب التي كانت مأ الفضاء امرحي مثل 
حفات أعياد امياد. أيضا كان ي إمكان مخرج العرض أن يكتفي 
التي  امفتعلة  اإضاءة  إفيهات  من  بدا  عادية  إنارة  امرح  بإنارة 
اتناسب ما يدار عى امرح. لنخرج ي النهاية بعرض مربك لكنه 
جميل أسعد جمهور اأطفال ي العيد وهم يكررون “دم دا طاطا.. 
دوم دا طاه” وهي جملة لحنية ذات واقع سمعي مريح عى لسان 

اممثلة طوال العرض ولكن كل ذلك م يستغل جيدا ي العرض.
ودور اأساتذة مها ي التوجيه أثناء الروفات امرحية مثل هذه 
تقدم  عمل  ورش  عن  عبارة  تكون  أن  مكن  كان  والتي  العروض 
وأنواع  للمرح،  السليم  الدرامي  اإعداد  كتابة  كيفية  خالها  من 
قواعد  وأبسط  وأهم  تقدم،  أن  ينبغي  التي  امرحية  العروض 
ورقصات  التمثيي  اأداء  بن  والفرق  امرحي،  والديكور  اإخراج 
الدي جي كا جاء ي العرض. وأن امرح الفقر له نوعية خاصة 

من العمق الذي يقدم حتى ا يكون صدى لرنامج تلفزوي شهر.

محمد رجب

بطاقة العرض

اسم العرض: 

حزر قزر

جهة اإنتاج: 

مستقل

عام اإنتاج: 

2018

إعداد درامي 

وإخراج: 

أحمد عبد 

العليم
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..  30 سينما 
والسلطة المثقف  بن  والعاقة  الثورة 

الثاثينات من  ي قرية ما من قرى الصعيد ا نعلم اسمها وي 
سيناي  العمل عى مروع  شاب  مخرج  يحاول  اماي  القرن 
طموح، هو إنتاج أول فيلم سيناي مري ناطق، ولكنه يواجه 
هذه  وأهل  بينه  الثقافة  اختاف  بحكم  الصعوبات  من  الكثر 
وي  والباشا(.  والشيخ  )امأمور  ومساعديه  وعمدتها  القرية 
من  الكثر  بعد  ولكن  فيلمه  تصوير  امخرج  يستطيع  النهاية، 
اأرار والخسائر التي لحقت بأهاي هذه القرية ما اضطرهم 

للقيام بثورة عى العمدة.
مرح  عى  قدم  الذي   ”30 “سينا  عرض  موضوع  ذلك  كان 
العرض  الحديني،  جال  محمود  وإخراج  تأليف  من  الهوسابر 
بطولة فريق التمثيل بكلية التجارة، تصميم مابس أمرة صابر، 
أبو بكر  موسيقى عمرو صاح، ديكور د. حمدي عطية، إضاءة 

الريف.
بشكل  والسلطة،  امثقف  بن  الجدلية  العاقة  العرض  يطرح 
ودالة  معن  مكان  يشر  ا  الثاثينات،  لفرة  يرجع  إنساي، 
تشابه  مع  أخرى  بلدة  أي  عى  إسقاطا  تكون  قد  الامكان 
 - الظام  الحاكم  لفكرة  مشرا  والسياي،  ااجتاعي  السياق 
الذي يتحدث عنه العرض - كنموذج موجود منذ القدم وحتى 
اأساي  امحور  ذلك  إن  أشكاله.  وتعدد  اختاف  مع  اآن 
يتم تجسيده   - والسلطة  امثقف  العاقة بن   - للعرض  بالنسبة 
من خال امثقف مثله شخصية امخرج ذي الثقافة امغايرة عن 
بالفعل..  تغيرهم  ي  النهاية  ي  نجح  الذي  القرية،  أهل  ثقافة 
الذي جاء منرا لعقولهم من دالة اختيار اسمه، وأيضا  »منر« 
من  جاء  ولكنه  القرية،  أهل  عن  »الغريب«  الطبيب  شخصية 
الُعمدة  شخصية  ي  فتمثلت  السلطة  أما  مهنته،  مارسة  أجل 
 – والطبيب  امخرج  من  كل  أمام  عقبات  وضع  الذي  الباطش 
أهل  تهديد  طريق  عن   – تغير  بأي  يقوم  أن  يحاول  من  وكل 
تعذيب  مثل  منها،  كل  مع  التواصل  أو  التعامل  بعدم  القرية 
بتصويره  امخرج  يقوم  الذي  الفيلم  ي  التمثيل  ي  يشارك  من 
الواسع(، وأيضا منع أهل  الخيال  إبراهيم صاحب  )قيامه بجلد 
)تهديده  لذلك  بحاجة  كانوا  لو  الطبيب حتى  زيارة  القرية من 
بن  العاقات  توتر  لنا  يتكشف  هكذا  فعلوا(..  إذا  بالقتل  لهم 
بالقرية،  للعمل  الطبيب  وصول  من  بداية  والسلطة  امثقف 
التصوير،  ومعدات  مساعده  ومعه  امخرج  بوصول  ومرورا 
الشيخ   – وحاشيته  ُعمدتهم  ضد  بثورة  الفاحن  بقيام  ونهاية 
الصغرة  أعاله  عى  يراقصون  كانوا  الذين   – وامأمور  والباشا 
والكبرة، فمثا الشيخ كان يصدر الفتاوى امغلوطة وكان يحرم 
الحب والتمثيل ويصفهم بالفحشاء والُفجر البن، وامأمور الذي 
»العمدة:  يؤيده  وكان  العمدة  به  يقوم  ما  بكل  علم  عى  كان 
امأمور:  امأمور/  حرة  يا  سامع  امخرج:  بالقوة/  همنعكم 
الشخصية  ي  فتتمثل  الباشا  شخصية  أما  هنا«،  النظام  ده  هو 

الرأسالية التي تنطوي تحت شخصية العمدة.

أما عن وضع امرأة ي مجتمع العرض فقد مرت مرحلتن – ي 
رأيي – امرحلة اأوى ي بداية العرض كان هناك وجود وظهور 
فتاة  امرح  عى  نشاهدها  شخصية  أول  كانت  حيث  للمرأة، 
باأحداث  مرورا  ثم  وتحتضنها،  التصوير  كامرا  بجوار  تجلس 
التي توضح أن امرأة ي هذه الفرة م تكن تفعل سوى »شغل 
من  بداية  كانت  الثانية  امرحلة  أما  واإنجاب.  والحقل  البيت« 
بتصويره  امخرج  يقوم  الذي  الفيلم  ي  امرأة  ومشاركة  اقتناع 
وحثه عى استكال عمله ونقل واقعهم الفعي الذي يعيشونه 
عايزكم  بتقولنا  بتكلمنا  ما  كل  أنت  للمخرج:  اممثات  »إحدى 
واحدة  زينة  كلمة  العمدة  واحنا مش هنقول ي حق  حقيقين 
ونكون حقيقين«، كا كان للمرأة دور واضح ي الثورة التي قام 

القيام بالثورة  النساء تحث الرجال عى  القرية وكانت  بها أهل 
يا  هروح،  إيه  من  هنخاف  اممثات:  »إحدى  السكوت  وعدم 

روح ما بعدك روح«. 
يخدم  الجسدي  اأداء  كان  التمثيي،  اأداء  مستوى  عى 
لدى  الحركة  ي  واضحة  مرونة  هناك  وأيضا  الدرامية  امشاهد 
جميع اممثلن ما ينم عن تدريبات كثرة قد قاموا بها، كانت 
لي  امرح  عى  كبرة  بحرية  تتحرك  »منر«  امخرج  شخصية 
ونجح  عقولهم،  عى  والسيطرة  وإبهارهم  إقناعهم  يستطيع 
بالفعل ي سحرهم وجذبهم للعمل معه، وأيضا شخصية العمدة 
باعتباره  له  يحلو  كا  امرحي  الفضاء  ي  يتحرك  كان  الذي 
و»راج«  كل يء،  ي  الناهي  واآمر  القرية  ي  العليا  السلطة 

شياء الباشا
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بطاقة العرض

اسم العرض: 

سينا 30

جهة اإنتاج: 

مرح 

الهوسابر

عام اإنتاج: 

2017

تأليف 

وإخراج: 

محمود جال

الذي  امصور  باعتباره  بحرية  يتحرك  كان  الذي  امخرج  مساعد 
شخصية  وأيضا  بالكامرا،  وتصويرها  اللحظات  بتسجيل  يقوم 
اادعاءات  بنر  امرحي  الفضاء  ي  يتحرك  كان  الذي  الشيخ 
الكاذبة، أما الشعب – الفاحن – فكانت أغلب تحركاتهم عى 
بالرابط  مسكهم  عى  يدل  ما  مجموعات  شكل  ي  امرح 
ضد  ثورتهم  ي  ومشاركتهم  آخر  حن  ي  وتقيدهم  حينا  بينهم 
السلطة الباطشة ي حن آخر. أما مخارج األفاظ فكانت تحتاج 
تحتاج  الصعيدية  امصطلحات  وأيضا  اللغوية  امراجعة  لعبض 
بشكل  للجمهور  تصل  لي  اللغوي  والضبط  التصحيح  لبعض 

سليم.

بصدد  فنحن  متكاملة،  شبه  فكانت  امرحية،  الصورة  عن  أما 
أن  سوى  يشوبها  ا  الثاثينات  زمن  ي  مر  صعيد  من  قطعة 
)اأوجه  اممثلن  من  للجمهور  الظاهرة  اأجزاء  تغطية  يتم 
إخفاء  ي  امستخدم  الرمادي  باللون  كامل  بشكل  واأيدي( 
وآذان  الرقبة  من  اأجزاء  بعض  كانت  اممثلن، حيث  جلد  لون 
اممثلن غر مغطاة بهذا اللون. ساعد هذا اللون الذي تم تلوين 
اإضاءة  تسليط  مع  امرحية  الصورة  اكتال  ي  به  اممثلن 
كان  كا  فقط..  واأسود  اأبيض  باللونن  الصورة  فتظهر  عليهم 
امرحية،  الحالة  اكتال  ي  مساعدا  عاما  ببساطته  الديكور 
اأبيض  اللون حتى ا تكر حالة  باهتة  عبارة عن خلفية  فهو 

واأسود وتتاهى مع الجو العام للمرحية. 
أما امابس، فكانت ذات داات واضحة تدعم الفكرة الرئيسية 
ارتدوا  )الشعب(  الفاحون  فمثا  الطبقية،  فكرة  وهي  للعرض، 
لون  نفس  الرمادية  القفازات  وأيضا  امحايد  الرمادي  اللون 
دهان الوجه الذي ُدهنوا به، أما العمدة والباشا وامأمور ارتدوا 
قفازات سوداء اللون ما يوحي بشكل ما أو بآخر عن اختاف 
طبقاتهم كا ارتدى كل من العمدة والباشا عباءات سوداء أيضا 
ليرز اختافهم عن شعب القرية، وأيضا امخرج منر ومساعده 
عن  تعبرا  السوداء  والقفازات  السوداء  القباعات  ارتديا  راج 
بكر  أبو  إضاءة  جاءت  كا  طبقاتها.  وأيضا  ثقافاتها  اختاف 
الريف عنرا أساسيا مكما للصورة امرحية، فكانت إضاءة 
عن  شاذا  عنرا  تكون  ا  حتى  اللون  باهتة  باردة  ألوان  ذات 
واأصفر  الفاتح  اأخر  اللون  استخدم  لذلك  امرحية،  الحالة 
اأبيض  اللونان  يتضح  حتى  امرحية  البؤر  ي  واأبيض  الفاتح 

واأسود.
يعلو  آخر  حن  وي  حينا  هادئة  فكانت  العرض  موسيقى  أما 
صوتها عى صوت اممثلن ما يزعج امتلقي، ولكنها بشكل عام 
كانت ممهدة أحداث العرض، ورما كان علوها امفاجئ مهيدا 
تكن  م  رأيي  ي  اموسيقى  ولكن  والذروة،  الراع  للحظات 
منفردة  تبدو  املتحمة حيث  العرض  عنرا متوحدا مع عنار 
بذاتها عن أحداث العرض، ما يعوق ماهي امتلقي مع العرض 

ي بعض امشاهد.
للمتلقي عى جميع  إيصال فكرته  - ي  رأيي  - ي  العرض  نجح 
تيمة  مثل  الواضحة،  التيات  بعض  باستخدام  امستويات، 
الثاي  الدرامي  الخط  يعد  الذي  الحب،  تيمة  وأيضا  الطبقية، 
بن  نشأ  الذي  الصامت  العاطفي  التواصل  خال  من  للحبكة 
رفع  التي  القرية  أهل  من  البكاء  الصاء  والفتاة  منر  امخرج 
لها منر قبعته عندما رآها للمرة اأوى، وأيضا تبادلها النظرات 
العرض  نهاية  نراها ي  امتبادل، ثم  ينم عن اإعجاب وااحتواء 
تودعه بعد انتهائه من تصوير فيلمه وهي مرتديه مابس ملونة 
تختلف عن مابس أهل القرية ومابسها ي بداية العرض؛ ما 

يدل عى اختافها عن أهل القرية.

المثقف  بن  اإشكالية  العاقة  العرض  يطرح 
إنسانى بشكل  والسلطة ولكن 
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بطاقة العرض
اسم العرض: 
أبو كبسولة

جهة اإنتاج: 
مرح برم 
التوني

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: محمد 
الصواف

إخراج: محمد 
مري

كبسولة« »أبو 
الخادع ومعيارها  العدد  كامل  افتة 

عرض  له  شاهدت  جدا،  متميز  مرحي  مخرج  بسيوي  سامح  الفنان 
للمهرجان  اأخرة  الدورة  ي  الجوائز  معظم  حصد  الذي  »هاملت« 
القومي للمرح، حيث حصل عى جائزة أفضل عرض مرحي كا حصل 
من  عدد  حصل  كا  إخراج،  أفضل  جائزة  عى  بسيوي(  )سامح  مخرجه 

اممثلن عى جوائز التمثيل.
برجل  )الغزل  قدرة مخرجه عى  ولفتني  امهرجان  قبل  العرض  شاهدت 
بدون  صغرة  قاعة  ي  والعرض  ضئيل  فاإنتاج  امثل،  يقول  كا  حار( 
لكنه  »هاملت«،  مثل  ضخم  لعمل  تصلح  ا  وبالتاي  طبعا،  كواليس 
بحرفية عالية استغنى عن الكواليس بل واستخدم اممثلن غر امشاركن 
امكان  لضيق  بالطبع  اموجودة  غر  الديكور  قطع  عن  بديا  امشهد  ي 

وقلة اميزانية، وم ينجح العرض فحسب بل حصد الجوائز أيضا.
ومقرها  امرحية  اإسكندرية  فرقة  رئاسة  بتوي  قرار  له  صدر  حن  لذا 
الصعبة  امهمة  هذه  ي  كبرا  نجاحا  له  توقعت  التوني،  برم  مرح 
وتقديم عروض تليق به كفنان، وبتاريخ مرح برم التوني الذي قدم 

عليه عروضا مرحية كمخرج.
نفسه ورما مع آخرين، فقدم عرضا  تحديا كبرا مع  لكنه لأسف دخل 
مرحيا بعد شهرين من توليه هذه امسئولية، هو عرض »أبو كبسولة« 
أبو ريع،  بطولة مصطفى  إخرج محمد مري،  الصواف،  تأليف محمد 
الفتاح، عاء زينهم، نورين كريم، إسام عبد الشفيع، أحمد  حسن عبد 

موسيقي  توزيع  عرفة،  كريم  ألحان  اإسكندرية،  فرقة  وأبطال  السيد، 
لله،  عبد  وائل  ومابس  ديكور  ريع،  أبو  مصطفى  أشعار  الري،  أمن 
نجاحا  العرض  وحقق  ميزو.  محمد  استعراضات  الفرن،  إبراهيم  إضاءة 
هل  ولكن  العدد.  كامل  افتة  ورفع  اإيرادات  أعى  وحصد  جاهريا 
هذا هو امعيار الوحيد لنجاح عرض مرحي؟ نعم، لكن معاير امرح 
ولغته  أمواله  يستثمر  أعال  رجل  وراءه  يقف  الذي  البحت  التجاري 
الوحيدة هي اأرقام ومفرداته تنحر ي اأرباح والخسائر، وا مكن أن 

تكون معيار فنان كبر بحجم سامح بسيوي لكنه الرهان أو التحدي.
فمن  الطعام  تناول  عن  تغني  كبسولة  اخراع  حول  تدور  العرض  فكرة 
إغراءات  الكبسولة  هذه  مخرع  ويتعرض  بالشبع،  يشعر  يتناولها 
مستهلكة  فكرة  وهي  ااخراع،  هذا  عى  لاستياء  إرائيلية  وضغوط 
الجديد  أما  واانتاء،  الوطنية  قيم  لغرس  حاجة  ي  فنحن  بأس  ا  لكن 
امنافسة للضغط عى  امتطرفة أيضا ودخولها ي  الجاعات  فهو ضغوط 
الامنطقي  اغتياله.  محاولة  يعرضه  ما  بإرار؛  يرفض  لكنه  امخرع، 
الجهات  هي  الراع  هذا  ي  الثالثة  الجهة  تكون  أن  هو  والامعقول 
أعطائهم  عى  إجباره  وتعذيبه  عليه  القبض  بإلقاء  تقوم  التي  اأمنية 
الدور  هذا  يتحول  ثم  مراقبته،  وتقوم  ااخراع،  لهذا  النهائية  امعادلة 
حيث  والخارج  الداخل  ي  تحركاته،  كل  متابعة  وحايته  لتأمينه  فجأة 
الوايات امتحدة  يتم اختطافه بزعم تسليمه جائزة السنبلة الذهبية ي 
أنه  هناك  ليكتشف  معه،  مساعديه  اصطحاب  عى  وير  اأمريكية، 
من  بالقتل  وتهديده  والدواعش  اإرائيلية  امخابرات  رجال  من  محار 
عى  منومة  أقراصا  تعطيه  التي  امرية  امخابرات  تدخل  لوا  الطرفن، 
لكنه  أيديهم،  بن  من  تخليصه  لها  يتسنى  حتى  للجميع  ااخراع  أنها 
“أرض  فيلم  من  مقتبس  جزء  وهو   – الراحة  أقراص  أيضا  يعطيهم 

النفاق” - ليفضح أمرهم ويأخذ منهم اعرافات بجرامهم.
فكل  ذلك،  ورغم  اسراحة.  تخللها  ساعات  أربع  العرض  زمن  استغرق 
سوى  به  يكن  فلم  اأول  أما  الثاي،  الفصل  ي  جاءت  تفاصيل  هذه 
تكن  فلم  للغاية،  وممل  بطيء  وإيقاع  مفتعلة  وكوميديا  بلهاء  حوارات 

اأحداث تستحق كل هذا الزمن.
وأنني لست من متابعي الدراما التلفزيونية فلم أكن أعرف بطل العرض 
الدراما  من  نجوميته  جاءت  الذي  قبل،  من  ريع  أبو  مصطفى  الفنان 
أبطاا  يقدم  أن  امرح مكنه  الفنون  أبو  أن  ليثبت مجددا  التلفزيونية 
الدراما  العكس فنجاحه ي  الفني، وليس  العمل  ونجوما ي كل مجاات 
التلفزيونية وحده ليس كافيا ليقوم ببطولة عمل مرحي بجوار من أكر 

منه موهبة وشهرة وتاريخ بأدائه الرتيب امفتعل.
اتسم  الذي  الله  عبد  وائل  ديكور  منها  اإيجابيات  ببعض  العرض  يتسم 
مكان  عن  تعر  لوحات  مجموعة  عى  اعتمد  حيث  والجال  بالبساطة 
الحدث وبعض قطع اأثاث البسيطة، إضاءة إبراهيم الفرن التي تنوعت 
بن الـ)فوول ايت( واألوان التي تناسب كل مشهد، كذلك استعراضات 
صغر  رغم  الذي  عوض  عاء  الظل  خفيف  الفنان  ووجود  ميزو،  محمد 
تغلف  التي  املل  حالة  يكر  كان  وجوده  مجرد  فإن  دوره  مساحة 
معها  حواراتها  أن  رغم  ونورين  الفتاح،  عبد  حسن  وكذلك  العرض، 
بالفصل اأول اتسمت ببطء اإيقاع. الفنان عاء زينهم محبوب جدا وله 

تاريخ لكن هذا الدور م يظهر كل إمكانياته.
عى  اعتمد  رتيبا،  مهلها  جاء  الذي  النص  عى  تقع  اأكر  اإشكالية 
الكوميديا غر الهادفة باستثناء بعض الجمل الخطابية ي النهاية لكشف 
حقيقة الكيان الصهيوي والكيانات اإرهابية التي تتخفى ي الدين، وهي 

أيضا جمل مكررة.
العرض  بطل  أن  نجد  الجاهري  اإقبال  هذا  لتفسر  محاولة  وي 
الطبيعي أن يكون هذا  التلفزيونية، فمن  الدراما  سكندري وقد ظهر ي 
ويضم  بفنانيه،  يحتفي  الذي  السكندري  الجمهور  طبيعة  وهي  اإقبال، 
الفتاح،  عبد  حسن  عوض،  عاء  الكوميديا:  ي  خاصة  متميزين  نجوما 
الدراما  ي  بقوة  ظهرت  التي  الواعدة  الفنانة  كريم  نورين  زينهم،  عاء 

الرمضانية ي العامن السابقن.

نور الهدى عبد امنعم
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من  قطار  أشاهد  ي  إذا  اأوبرا  دار  حديقة  داخل  تجواي  اثناء 
أن  يوماً  أتخيل  فلم  الغريب  امشهد  هذا  أستوقفني  عربتان 
شاهدت قطار داخل دار اأوبرا،وتسألت ي نفي رما للرويح 
استجد ي  أقامتى خارج مر قد  أو بحكم  امكان  عي مرتادي 
متعددة  جوانب  من  أضاءت  وجدت  ما،وفجأة  الحديقة  يء 
أن  وابد  للعربة  الركاب  ااستعدادات من حوي وصعد  وبدأت 
خشبي،  مقعد  عي  وجلست  فصعدت   اأنطاق  قبل  أصعد 
اأحداث  بدأت  امتعاي  القطار  نفر  ومع  امغادرة  جرس  ودق 

..........أكون مسافر ليل 
يجعل  أن  امخرج  أراد  متميز  عرض مرحي  أمام  أنني  أدركت 
قصرة  رحلة  ي  ويأخذه  امرحي  زالحدث  من  جزء  امشاهد 
ي  امرحي  الحدث  من  جزاًء  ويجعله  مبارة  اأحداث  إي 
اممثلون  معه  يتعامل  أن  استطاع  الذي  الضيق  امكان  هذا 
أمام ممثل  أنك  لتدرك  كبرة  قاعة مرحية  منه  براعة وجعلوا 
متميز بل وشديد ااحراف ي اأداء، ومخرج شاب تعرض لنص 
ليبدأ ي استعراض  الصبور  مرحي لشاعر كبر مثل صاح عبد 
التي  الجوهرية  والتحوات  امعارة  والقضايا  اإشكاليات 
واقعه  عن  واغرابه  بالسلطة  وعاقته  اإنسان،  واقع  تعكس 
وسلب هويته من خال بطاقته لتزداد الهوة بينه وبن السلطة 
ومحاولة  التذاكر(  )مسؤول  صورة  ي  مثلت  التي  الدكتاتورية 
قتل الراكب حتي  يسلب حريتنا وهويتنا مع اأحدث ويجعلنا 
الشعوب   للمقهورين من  تحذير  أنها رسائل  تساؤل مستمر،  ي 
بل وقدر ُكبلت به ليارس عليها القهر وااستبداد ُلتبعد هؤاء 
وطأة  تحت  بهم  تحت  ترزح  وتظل  الدمقراطي  امجتمع  عن 
الدكتاتورية  حتي ا ترسخ لثقافة الحرية ونقد الغر، واستطاع 
وتأثر  امتعددة  بجوانبه  اايديولوجي  الراع  تجسيد  امخرج  
ما  امتشابكة مع كل  اإنسانية  امشاهد،وقضاياه  ذلك عي فكر 
يحيط به من واقع  فتجد نفسك أمام معطيات فلسفية ونفسية  
تصدى  متميز،  شاب  مخرج  وبرؤية  الكاتب  طرحها  متعددة، 
امشاهد بل  القبول من  الخشبة بصورة اقت  ليطرحها عي  لها 

وتفاعل معها  بكل تفاصيلها. 
الخشبة  عي  اممثلن  طاقات  يفجر  أن  امخرج  استطاع  لقد 
أن  امخرج  يثبت  وهنا  لنفسه،  أدانته  رغم  الجمهور  فيتفاعل 
اممثل هو سيد الخشبة حيث اأداء امتقن والتحوات امختلفة 
امتباينة.  أنه واقع إنساي امس دواخل النفس البرية لرصد 

انعكاساتها وتشابكها وخافاتها.
سواء  أدوات  من  امتلكه  ما  بكل  العرض  مخرج  غامر  لقد 
ما  الحدث  ي  مشاركة  لتكون  خارجها  أو  القطار  عربة  داخل 
وإكسسوار  ديكور  من  أدواته  توظيف  واستطاع  الجمهور  ي 
مرحياً   عرضاً  فتشاهد  العرض  لخدمة  وسينوغرافيا  وموسيقي 

مختلف وبصورة جديدة.

مجدي محفوظ

ليل مسافر 
المقهورين جماهر  من  تحذيرية  رسائل 
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امرحية،  النصوص  ترجمة  عملية  ي  النظر  إعادة  يجب    
اأجنبي  امرحي  اإبداع  عى  التعرف  أولويات  من  باعتبارها 
سواء  امرحية،  العملية  ي  امشاركة  اأطراف  جانب  من  خاصة 
أكانوا مرجمن، كتابا، مخرجن، منظرين، نقادا،  ممثلن  دارسن 
وميوله،  باهتاماته،  الجمهور،  عينها  تضع نصب  للمرح، حن 
ي سعيها الدؤوب أن يتعرف عى اإبداع العامي ي هذا الفن، 
محوري  دور  من  له  ما  الشعب،  مدرسة  الذي هو  امرح،  فن 

هام  ي نقل الثقافات، باإطاع عى إبداعات الغر.
اتسم  قد  اآن  حتى  بداياته  منذ  للمرح  الرجمة  وواقع 
جانب  من  عليها،  للوقوف  الكاي  ااهتام  تجد  م  مآخذ،  بعدة 
ذهنهم  وى  عاشوا  الذين  امرحين  من  أو  ندرة،  إا  امرجمن 
وكأنه  مرجمها،  أو  اأصي  بكاتبها  احتفاء  القدمة،  الرجات 
بلغة  معها  التعامل  أو  الرجات،  تلك  تحديث  ماما  محرم 

الشعوب ي  أن أحوال  عرية، وكأنها نصوص مقدسة، متناسن 
حركة دائبة، واللغة تتفاعل ي إرار للبقاء ي دائرة ااستعال، 
الجمود أعطى  الحياة، إا أن هذا  امرونة، وصفة  حتى تكتسب 
الراث امرحي العامي امرجم عدة سات مثل ثقل امضمون، 
ذهن  ي  امستخدمة،  األفاظ  ومتحفية  وقدم  اللغة،  وصعوبة 
الجمهور وبخاصة الشباب، ي زمن العومة، حيث تتنازع وسائل 
اإقبال عى  سلبا عى  آثر  الجاهر، ما  استقطاب  اإعام عى 
العروض امرحية الكاسيكية، أنها ارتبطت ي اأذهان بالكآبة، 

وثقل الظل.   
ولقد لجأ غالبية امرجمن إى تقديم أعالهم شعرا أو نرا، ما 
عنق  لوي  إى  اضطرهم  ما  النص،  مع  تطابقها  معه  يستحيل 
ألفاظ  فبعدت  الوزن،  أو  القافية،  لتناسب  وترادفها  الكلات، 
امؤلف  قصده  الذي  النص،  وروح  اأصي،  امضمون  عن  الحوار 
رنانة،  طنانة،  ألفاظا  استخدموا  حن  حواراته،  بركيبات  اأجنبي 

مفخمة. 

اللغة،  وتفاعات  وتحواته،  الزمان،  بحكم  منها  امهجور  وأيضا   
كل ذلك بهدف إثارة إعجاب الجمهور بصياغة الرجمة، أكر من 
ااهتام بالنص نفسه، فجاءت ترجمة حرفية أو صياغة إنشائية، 
امؤلف  صاغها  التي  اأفكار  تخدم  م  أنها  إبداعية،  وليست 
بلغته، ما يضيع ي الغالب الرموز، واأبعاد النفسية، والدرامية 
وجه  عى  للحوار  الرامية  البنية  ي  خلا  محدثة  األفاظ،  لتلك 
الخصوص، والعمل ككل عامة، وم يعد اأمر كونه  قراءة أدبية 
أدبية  محاولة  اأمر  وأصبح  الدرامية،  اأطر  عن  بعيدا  للنص، 
مجردة، عى حساب العملية الفنية امرحية، وم يكتفوا بذلك، 
الدراما  لغة  هي  الفصحى  أن  مثا   - منها  قواعد  وضعوا  بل 
اأسطورية والتاريخية، وأن العامية هي لغة اأعال الكوميدية 
وتنطق  بالفصحى،  تكتب  وسطا،  لغة  استخدام  البعض  ورأى   -
البسيطة  الطنانة،  استخدم،  الفصحى  أنواع  أي  ولكن  بالعامية، 
الجذلة ذات الجاات باغية، أم سوقية، أو متقعرة، أو فصحى 
أم  نبيلة،  أم  تعبرية،  فهل هي  العامية  وأما  تعبرية،  قوة  ذات 

كال يونس

المسرحية الرجمة 
والتجديد التقليد  بن 

أو  أعمالهم شعرا  إلى تقديم  المرجمن  غالبية  لجأ 
النص نرا مما يستحيل معه تطابقها مع 
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سوقية، دون مراعاة لركيبة الشخصيات وبنائها وأدق تفاصيلها، 
تنطق  الشخصيات  يجعل  ما  والطبقي،  ااجتاعي  ومستواها 
العمل دراميا، لتعرها وإخفاقها  كاما متنافرا، فتضيع مصداقية 
ي الوصول إى عقل ووجدان وذهن الجمهور، أن تلك الرجات 
وألفاظ  مفخمة،  عبارات  ورص  كلات،  نقل  سوى  تكن  م 
الدرامي  بالراع  ارتباط  أدى  دون  بليغة،  وخطب  مسجوعة، 
متناسن  للمرحية،  العام  والفني  النفي،  والجو  العام،  والبناء 
تأثره  لهذا كله  الرجمة ي نقل اأحاسيس وامشاعر، وكان  دور 
العمل  ي  امشاركن  اممثلن  وعى  ككل،  امرحية  العملية  عى 
والتمثيل  اأداء  ي  امبالغة  إى  يلجأون  إذ  الخصوص،  وجه  عى 

كنتيجة  بل وأصوات مستعارة متشنجة، وذلك  بأصوات مفخمة 
للطاقة  مقيدة  التداول،  نادرة  أنها  اللسان،  عى  اللغة  لثقل 
والراخ  باليدين،  التشويح  إى  معها  يضطرهم   ما  الحوارية، 
الدهر، ما يحدث  عليها  عفا  أداء  أساليب  واستخدام  با مرر، 
ما  الكلات،  يستشعر  ا  أنه  واممثل،  الحوار  بن  انفصاا 
مضمون،  إيصال  محاولة  ي  امضنية  محاولته  ويفشل  يجهده، 

وروح العمل  الفاقد امصداقية للجمهور.   
وما سبق تناوله برز دور الدراماتورج، وهو الشخص الذي لديه 
ببساطة  إليه  اإشارة  ومكن  امرحي،  التأليف  وتقنية  فنية، 
امعيبة  الرجات  تلك  يتناول  الذي  امرحي،  امعد  أنه  عى 

مشاهد،  فيختزل  عرية،  فنية  بنظرة  النص  مع  ويتعامل  فنيا، 
الدرامي بحس درامي متفرد،  البناء  وشخصيات، ويعيد تشكيلة 
وإعادة صياغة الحوار، مع اختصار فني بليغ للحوارات امطولة، 
التي م يعد للجمهور اليوم طاقة عى ساعها، أو اإصغاء إليها، 
مع مراعاة إمكانية اممثلن ي التعامل مع لغة ميرة متداولة، 
يحدث  حتى  والنهاية،  وامشاهد،  اأحداث،  ترتيب  إعادة  مع 
بأمانة  اإخال  دون  ذلك  كل  الفنية،  الناحية  من  حيويا  إيقاعا 
فرضية  مع  لواه  العكس،  عى  بل  النص،  مع  التعامل  ي  امعد 
إجادته، وحرفيته فنيا، مع إحساسه بنبض واهتامات، الجمهور، 
تقدم  حن  حالها،  عى  امرجمة  امرحية  ليقبل  يكن  م  الذي 
عى امرح، حتى لو حشد إنتاجها نجوم كبار، ودعاية مكثفة، 
الفنان اماهر،  ويجب عى امرجم أن يفسح مجاا للدراماتورج 
الحسبان،  ي  الجميع  وضع  إذا  خاصة  الحرج،  استشعار  دون 
صالح العمل اإبداعي، والرغبة اأكيدة ي تقديم أعاا محرمة 
إثراء  محاولة  ي  الفريق،  روح  خال  من  الفنية،  الناحية  من 

الحركة امرحية. 
الروط  هي  “ما  هامة،  قضية  مناقشة  إى  يدعو  سبق  ما  كل 
امرحية؟”،  اأعال  برجمة  يقوم  من  ي  توافرها  يجب  التي 
وما بن ااستفهام من وكيف مكن الوصول إى إجابة، وهى من 
ووجدان  ذهن  ي  فارقة  تكون  قد  للمرح،  محبة  نظر  وجهة 
أا  ي  إرارهم  عى  ظلوا  إذا  للمرح،  بالرجمة  امهتمن 
فنيا  وتجهيزه  للعمل،  باإعداد  سواء  بالعمل،  أحدهم  يشاركهم 

للعرض عى الجمهور بااتفاق مع مخرج العمل.
بالرجمة،  يقوم  من  بعينها ي  مواصفات  توافر  من  بد  ا  إذن،   
بل  أكادمية،  معرفة  للنص  اأصلية  باللغة  معرفته  تكفي  ا  إذ 
تلزمه مارسة واعية متفهمة مدلوات األفاظ ي تلك اللغة، مع 
دراسة دقيقة للظروف، والزمان، وامكان، والخلفيات ااجتاعية 
دقيقة  لغوية  دراسة  وأيضا  النص،  فيها  كتب  التي  والنفسية، 
للمرح  إن  إذ  إليها؛  يرجم  التي   اللغة  ي  األفاظ،  مدلوات 
لغته الخاصة، فيها تناسق شديد بن اللفظ مع غره من األفاظ، 
والبديع  البيان  لفنون  إدراك  مع  الدرامي،  وإيقاعه  اللفظ  وبن 
لسان  عى  تجرى  لغة  استخدام  عينه  نصب  واضعا  اللغتن،  ي 
تتبع  محاولة  ي  مجهدة  وغر  إليها،  وأنسوا  آلفوها،  الناس، 
مع  اللفظية،  بالرشاقة  يتسم  حوار  خال  من  وذلك  مغزاها، 
بالفن،  النابض  الدرامي  ولإيقاع  العام،  للسياق  األفاظ  مواءمة 
والتقاليد  والعادات  الدين  مراعاة  مع  الشخصية،  والركيبة 
امجتمع  ي  عليها،  التأكيد  وامراد  بااحرام،  الجديرة  الرصينة 
الذي يرجم إى لغته، ولن يتأى هذا إا من شخص يتوافر لديه 
وظروف  امرحية،  الحركة  بأحوال  وامعرفة  الدرامي،  الحس 
خال  من  الدرامية،  امصداقية  له  تتحقق  حتى  وذلك  اإنتاج، 
الفني  ااهتام  مع  مفرداته   حيث  من  للنص،  متكاملة  رؤية 

إبراز مفهوم النص وعناره اأساسية.  
قائم  فن  هي  إما  للمرح،  الرجمة  أن  جليا  يتضح  سبق  وما 
ترجمة  وهى  العامي،  اإبداع  بروائع  امرح  يغذى  بذاته، 
خاصة  بها  يقوم  صياغته   وتعيد  النص،  تفر  درامية،  تفسرية 
اأصلية  باللغتن،  دقيقة  معرفة  مع  الدرامي  الحس  لهم  ممن 
التمثيل  بفن  معرفة  من  أيضا  للمرجم  بد  وا  إليها،  امرجم 
الحضارات،  تفاعل  ي  سامية  رسالة  يؤدي  أنه  مدركا  امرحي، 
أشكال  أنسب  ويوظف  بعناية،  مفرداته  يختار  الدائم،  وحوارها 
اللغة سواء أكانت فصحى أم عامية ويرجم إليها، وهكذا يتضح 
إبداعية  كعملية  امرحية  الرجمة  وأبرزنا  ناقشنا  أننا  سبق  ما 
فنية، ا بد من تكامل عنار بعينها حتى تحقق هدفها امنشود 

بعيدا عن النقل الحري، والزخري امبالغ فيه. 

بذاته يغذى  إنما هي فن قائم  للمسرح  الرجمة   
العالمي اإبداع  بروائع  المسرح 
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خال العرين سنة اماضية، كان مفهوم الشخصية محل بحث. 
فالشخصية بالنسبة لكثر من العلاء مر ببعض اأزمات )عنوان 
كتاب روبرت أبري Robert Abirachid هو عنوان فصيح ي 
 La Crise du هذا السياق »أزمة الشخصية ي امرح الحديث
أول  نر  الذي   ،personage dans le heatre Moderne
مرة عام 1977 ثم أعيد نره عام 1994(. وبامثل، كانت كلمة 
»شخصية Charcter« ي قاموس امصطلحات امرحية ي مجلة 
»دراسات مرحية Etudes heatrales »عام 2001 مصحوبة 
 Elinor بكلمة »أزمة« بن قوسن. وبالطبع ذهبت اليانور فوش
ي  الشخصية  موت  وأعلنت  كثرا  ذلك  من  أبعد  إى   Fuchs
 he الحداثة  بعد  امرح  حول  رؤى  الشخصية:  »موت  كتابها 
من  بيدو  وقد   .»Death of Character ater Modernism
ويوضح   .« »الشخصية  نطرح سؤال مامة  أن  الرر  أو  التهور 
البحث الدقيق للموضوع، رغم ذلك، أن اإجابة أكر تعقيدا ما 

مكن أن تقرحه العناوين الدرامية ي اأعال امذكورة.
ودعوي أبدأ بادعاء كر ايام Keir Elam بأن الدراما هي »أنا 
أخاطبك أنت هنا واان ». وإذا كان صحيحا بالتأكيد أن مفهوم 
الحالية، استنتاج  السنوات  الشخصية قد تطور إى حد كبر ي 
أن امفهوم م يعد مفيدا ي دراسة اأعال امعارة يبدو حكا 
امرحيات  أكر  إنه حتى ي  أقول  أن  وأود  ما.  إى حد  مترعا 
الشخصية  مفهوم  زال  ما  اماضية  العر  السنوات  ي  امبتكرة 
التحدث  اممكن  من  يزال  ا  ذلك،  عاوة عي  الصاحية.  بعض 
بعد  ما  بدرجة  اعتبارها  مكن  التي  اأعال  ي  الشخصية  عن 
)ما ي  بعد حداثية  أو  ليان(  - زيس  درامية )كا عرفها هانز 
بالفن  وااحتفال  الغموض،  ليان:  وضعها  التي  السات  ذلك 
كخيال، وااحتفال بامرح كتفاعل، واانقطاع، وعدم التجانس، 
احتياطات  اتخاذ  مع  والهدم(،  الشفرات،  وتعدد  نصية،  والا 
مكنها  كمفهوم  الشخصية  أن  أوضح  أن  أحاول  وسوف  معينة. 
أن تستمر حتى لو ألقينا كثر من العنار التقليدية اأخرى من 
امكتوبة خال  النصوص  عي  ماحظاي  تقتر  وسوف  النافذة. 
تطور  ندرس  أن  اممكن  من  وبالطبع  اأخرة.  سنة  العرين 
الشخصية من خال دراسة مختلف عروض اأعال عر العصور 
عنوان  يحمل  والذي  كتابها  فصول  أحد  ي  فوش  فعلت  )كا 
هذه  ولكن   ،)Ibsen against the grain البذرة  ضد  »ابسن 

الصورة بعيدة عن هدفنا ي هذه الدراسة.
للشخصية  التقليدية  امقاربات  أن  ناحظ  أن  يجب  ذلك،  رغم 
أنواع تحليل بعينها عدم ماءمتها  إذ تؤكد  التعديل.  تحتاج إى 
هي  هذه  أن  ويبدو  الحديثة.  امرحيات  عي  التطبيق  عند 
امقرح   actantial model التفاعي  للنموذج  بالنسبة  الحالة 
قد  نفسه  هو  أنه  يبدو  )الذي   Greimas جرماس  بواسطة 
وهي  روري،  لدواعي  أذكرها  سوف  التي  الدراسة  استلهم 
عنوان  تحمل  والتي   ،Etienne Souriau سورو  اتين  دراسة 

 Les deux cent mille مثر  درامي  موقف  ألف  »مائتي 
situations dramatiques عام 1950(. ورغم ذلك، قد يكون 
الرجوازية  أو  الكاسيكية  النصوص  عي  تطبيقه  عند  مفيدا 
»امرح  كتابها  استون وجورج سافونا ي  الن  لتعريف  )طبقا 
فائدته  ولكن   ،)”heater as sign - system دالة  كنسق 
النموذج  يربط  الواقع،  وي  وضوحا.  أقل  امتطرفة  للنصوص 
التفاعي الشخصية بالحدث، ويؤكد عي الطريقة التي تؤثر بها 
الشخصيات الفردية عي مسار اأحداث. وفكرة قدرة الفرد عي 
الدرامية  اأعال  كثر من  تقوضت ي  قد  السيطرة عي مصره 
للشخصيات  العامة  بالدوافع  تتعلق  التي  فاأسئلة  الحالية. 
كر  لكام  وفقا  العراقيل،  وضع  إى  بالسعي  امحملة  )الدراما 
أو  وامعاونن  واموضوعات  الذوات  مثل  والتصنيفات  ايام(، 
الخصوم، هي أسئلة غر مامة غالبا. وقد كان هذا صحيحا ي 
تحليل  فا مكن  يزال صحيحا.  وا   Beckett بيكيت  مرحيات 
أن  الراجيدي،  البطل  سعي  إطار  ي  الحديثة  الدراما  أغلب 

مفهوم البطل الراجيدي نفسه محل جدال.
أن  مكن  اهتام،  محل  اأخرى  التحليل  ماذج  تكون  ما  بقدر 
 Philippe هامون  فيليب  أيد  فقد  ماثلة.  مشكات  نواجه 
Hamon التناول السيميولوجي للشخصية الذي أخذ ي اعتباره 
بعينها  أعال  امامة ي  امامح  إبراز  واقرح  امامح  الكثر من 
امتعلقة  وامكانة  الشخصيات  ومخزون  الحدث  ي  )الدور 
بالتناص وامامح الفردية(. ويعمل هذا امنهج جيدا مع اأشكال 
فيها  منح  التي  امرحيات  ي  عيوب  له  ولكن  تقليدية  اأكر 
هذه  تكون  التي  أو  مميزة  طفيفة  مامح  بضعة  الشخصيات 

وسافونا  استون  خريطة  فان  وبامثل،  مستقرة.  غر  امامح 
امقارنة لتحليل الشخصيات، رغم إبراز الفروق امهمة بن ثاثة 
أنواع من امرحيات، تعتمد عي النصوص امتطرفة والتي هي 
تتضمن  فمثا،  للشخصية.  بنائها  ي  متطرفة  غر  الحقيقة  ي 
امعلومات  من  »ثروة   Top Girles القمة  »فتيات  مرحية 
والبعد  والخلفية  ااجتاعية  ومكانتهم  الشخصيات،  عمر  عن 

النفي، حتى لو كرت التقاليد بأساليب أخرى.
التناول.  صعبة  أناقشها  أن  أود  التي  امرحيات  وشخصيات 
تصنيفات  إى  تقريبا  تقّسم  أن  مكن  تطرحها  التي  فامشكات 
صعوباتنا  تنشأ  الحاات  بعض  وي  ما.  حد  إى  تتداخل  أخرى 
هذه  مثل  وي  امتاحة.  امعلومات  ي  الشديد  النقص  من 
ومكانة  عمرها  وأحيانا  للشخصية  اسا  النص  يقدم  اأمثلة، 
يتضح يء عن ماي  الرجوازية، ا  النصوص  أرتها. وبعكس 
الشخصيات. وهذا أحد مامح الشخصية ي أعال هارولد بنر 
إذ إن أي معلومات مقدمة مكن ااستفسار   .Harold Pinter
من  رما  أو  ماما  الصعب  ومن  مناقضتها.  تتم  وغالبا  عنها 
كانت  بالطبع  هذه  الشخصيات.  دوافع  نحدد  أن  امستحيل 
امياد  عيد  »حفلة  )مثل  امبكرة  بنر  مرحيات  ي  الحالة  هي 
ففي  وضوحا.  أكر  ذلك  أصبح  التالية  مرحياته  ي  ولكن   ،)«
الراب  »من  أو   )Moonlight »)1993 القمر  »ضوء  مرحية 
الشخصيات  تقدم  م   ،)Ashes to Ashes« )1996 الراب  إى 
للحار  اعتباراتهم  ان  بل  فقط،  للاي  تناقضية  اعتبارات 
عليها  امعول  امعلومات  ي  النقص  وهذا  غالبا.  متشعبة  كانت 
تحدي  عي  كثرا  تؤكد  م  بالشخصيات  يتعلق  ما  ي  ذاتها  ي 

 تأليف: سوزان باتيه
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

الشخصية  مفهوم 
المعاصرة الدراما  في 
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الحدث  كان  إذا  شكسبر،  مرحيات  ي  نرى  كا  امشاهدين، 
لكثر  امميز  املمح  ليس  ذلك  رغم  والرابط  مرابطن.  والحوار 
حول  سميث  هارينج  توري  مقالة  )أنظر  امعارة  الدراما  من 
 .)theater Topics مجلة  ي   »non - realism »الاواقعية 
»حالة  ليوتار  فرنسوا  لكتاب  وفقا  الكرى  الرديات  نهاية  ومع 
يتم  الذي   »he postmodern Condition الحداثة  بعد  ما 
ااستشهاد به ي أغلب اأحوال، فان اأعال غالبا ما تكون ذات 
القارئ استخاص  بنية تحبط محاوات  نهاية مفتوحة، وتقرح 

نتائج.
تثبيت  ي  يساعدانا  أن  مكن  اللذان  وامكان،  الزمان  يستخدم 
القمر »مثا  التأثر امضاد. فمرحية »ضوء  الشخصية، لتحقيق 
مبنية بطريقة تتعلق بتعدد أسباب الترذم والتشظي. إذ ٌترى 
أرة  ي  أعضاء  أنهم  امفرض  من  الشخصيات،  من  مجموعتان 
واحد، ي أماكن منفصلة ولن يتقابا أبدا. ومكن دفع اانفصال 
بنر  لهارولد  أخرى  مرحية  أي  ي  كا  مداه  أقى  إى  امكاي 

مثل »أصوات عائلية »)1981( – وهي مرحية مكتوبة لإذاعة 
أصا - حيث نسمع فيها صوتن )نفرض أنها أم وابن( يقدمان 
اآخر  منها  كل  يواجه  أن  دون  لأحداث  مختلفة  صياغة 

مبارة. وسوف نعود إى غياب الحوار فيا بعد.
الزمني.  الترذم  امكاي  الترذم  إى  نضيف  أن  ومكن 
فيها  يتطور  ألعاب  مكانها  ي  ونجد  داما  مهجورة  فااستمرارية 
الحالة  ي  التطور.  ي  ماما  يفشل  أو  غامض  بشكل  الحدث 
 Caryl Churchil اأوى. مكن دراسة مرحية كاريل ترشل 
»بعيدا Far Away«. فالحبكة تقفز إى اأمام من الفصل اأول 
ي  كان  الذي  الجمهور،   / القارئ  يكون  حتى  التاي  الفصل  إى 
وضع صعب من أجل بناء لشخصيتن موجودين ي الفصل اأول 
أخرى،  مرة  الثالث  والفصل  الثاي  الفصل  إى  ينتقل  أن  ويجب 
ذلك،  عي  عاوة  امواقف.  تطورت  وماذا  كيف  يتخيلون  وهم 
مكن أن ناحظ كيف بقيت نهاية امرحية مفتوحة. وي مكان 
ففي  الزمني.  التشظي  من  أخرى  أنواع  تعمل  أن  مكن  آخر 

لكل  يحدث  ذلك  فان  الزمن،  إطار  تغر  إذا  التقليدية،  الدراما 
أن  يبدو  القمر »ا  الشخصيات. ورغم ذلك، ي مرحية »ضوء 
الزمن. فاأم واأب )بيل  كل الشخصيات تنتمي إى نفس إطار 
ابنيها )جاك  الحار مع  أنها يشأركان ي نفس  يبدو  وآندي( 
أما  متناقض.  اماضية  لأحداث  حسابهم  كان  لو  حتى  وفريد( 
انحراف  أسرة  اأخرى  الناحية  من  تبدو  فهي  برجيت،  ابنتها 
وانتقا  أخويها  كر  بينا  امراهقة،  سن  ي  به  امحتفظ  الزمن، 
الراب«.  إى  الراب  الزمن ي »من  أيضا  بنر  البيت. ومزج  من 
لنا  كان  إن  الحرب  بعد  ولدت  منطقيا  الرئيسية  فالشخصيات 
أن نصدق، كا يحدد النص امكتوب، معنى أنه اآن وأن هذه 
الشخصيات ي سن اأربعن. ورغم ذلك، تستحر بعد التجارب 
زمن  ي  ااعتقال  معسكرات  تذكرنا  مواقف  رابيكا  التي ردتها 
الحرب: »شاهدته يسر عي الرصيف ومزق اأطفال من ذراعي 
إى  باستمرار  ينزلق  الحوار  أن  وحقيقة   .« الصارخات  أمهاتهم 
الرغم  الزمني صعبة. وعي  التنظيم  يجعل كل محاوات  الرد 
لن  فإنه  بااضطراب،  امتلقن  أو  القراء  يصيب  قد  هذا  أن  من 
برينتس بينلوب  تقرح  )كا  الشخصيات  تأمل  من  منعهم 

Penelope Prentice ي دراستها الحديثة عن بنر(.
مثل  عمل  ي  ذلك  من  أبعد  إى  امتلقن  تخيات  دفع  ويتم 
 .)Blue Heart« )1997 حزين  »قلب  ترشل  كاريل  مرحية 
بشكل  بسيط  موقف  القلب«  »رغبة  اأوي  امرحية  تبدأ  إذ 
صات  لديها  أن  يبدو  التي  امساة  الشخصيات  يتعلق  مخادع 
قصرة  الحالة  وهذه  مطمن.  بشكل  مألوف  وامشهد  معروفة. 
يبدأ،  فالحوار  أصيلة جدا.  بنية  لها  فامرحية  ذلك.  اأمد رغم 
الثانية  امرة  وي  البداية.  إى  أخرى  مرة  يعود  ثم  ويتوقف، 
يسمح للحوار أن يسمر لفرة أطول قليا، قبل أن يتوقف مرة 
ا  وماحظات  عرضية  تنويعات  وجود  من  الرغم  وعي  أخرى. 
إضافة  مرات ويجب  الحوار عدة  استئناف  فيتم  تكرارها،  مكن 
اإماءة..  ونفس  الطريقة  بنفس  تعاد  أن  يجب  التتابعات  أن 
الشكوك  أن  إى  وباإضافة  الرعة.  ي  تنوع  مع  أحيانا  الخ، 
الحدث  مكانة  ي  شكوك  هي  اماضية  الشخصيات  حياة  ي 
الشارحة  الدرامية  الكتابة  من  النوع  هذا  أن  وصحيح  الحاي. 
الزائفة  الطبيعة  يرز  أنه  يبدو   metadramatic writing
منع  ا  ولكنه  للتلقائية،  الواضح  وفقدانه  امرحي  للحوار 
الخياي  العام  تخيل  محاولة  من  تناقي  بشكل  امشاهدين 
وتأثر  الحوارية.  التبادات  مثل هذه  فيه  ٌتفر  أن  الذي مكن 
انتباه  البنية، مادامت الشخصيات هي امعنية، هو إزاحة  هذه 
مكن  بحيث  حرفيا،  تقال  التي  الكلات  عن  بعيدا  امشاهدين 
أو اأخر منه. وهنا  اأول  الجزء  الحوار بدون  بعد فرة تقديم 
»جاليات  تسميته  عي  ليان  اصطلح  ما  بوضوح  نقرب 
القصة  إفساد  مع   »Aesthetic of repetition التكرار 
مشاركن  امتلقون  يصبح  إذ  الشكل.  وكلية  ومعنى  وتفكيكها، 
ما  وتوقع  فعا  قيل  ما  تذكر  من  كل  بواسطة  الحوار  ويكتبون 

سوف يقال.
امشاهدين  منع  ذلك  من  أكر  اأمر  يستدعي  فقد  ذلك،  ومع 
داما  تكرر  الشخصيات  أن  حقيقة  ي  معنى  إيجاد  محاولة  من 
نفس اماحظات، ناهيك بحقيقة أن عنار الحوار القليلة التي 
سوف  التي  اأحداث  عدد  نفس  وكذلك  ترز،  سوف  تتكرر  م 
فمن  انهاية.  ما  إى  امتكررة  الدنيوية  الفعاليات  مع  تتباين 
يؤسس  القلب«  »رغبة  مثل  نصا  بأن  نجادل  أن  مكننا  ناحية، 
تحديا للوضع امركزي للنص ي الدراما، كا برهن ليان ي كتابه 
من  ولكن   ،»Postdramatic heater الدرامي  بعد  »امرح 
الحوار  يستدعي  الضارة،  امشاهدين  بتوقعات  مناورته  خال 
نفسه،  الدرامي  الحدث  ي  التطور  وافتقاد  ذاته.  إى  اانتباه 
تطوير  فعا ي  يخدم  قد  الشخصيات،  بدا من هدم مصداقية 
بعض عنار إعداد الشخصيات الدقيقة. فتكرار التافه وامبتذل 
يجعله غر مألوف ويجعل اأحداث التناقضية ي امرحية أكر 
وخارج  داخل  إى  يندفعون  الذين  اأطفال  حشد  مصداقية: 
الذين  القتلة  من  اثنن  ووصول   ،15 صفحة  ي  امرح  خشبة 
طوله  يبلغ  الذي  الطائر  ودخول   17 صفحة  ي  الجميع  يقتلون 
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عرة أقدام ي صفحة 23. كل من هذه اأحداث مكن أن يرى 
الثاث  الشخصيات  من  أخرى  أو  لشخصية  تهومات  باعتباره 
امحبوسن ي نقاشهم الذي لن يصل إى أي مكان. ومكن تفسر 
نهاية امرحية ي الواقع باعتبارها نوعا انقاب اموقف الدرامي 
التقليدي: العودة إى الوطن. إذ يتم بناء امرحية بأكملها، ولو 
إى  »سوزي«  اابنة  عودة  وحتى  وبدايات،  نوبات  ي  ذلك  كان 
جملتن  وتقول  اأخرة،  اللحظات  ي  تظهر  فهي  أرتها.  بيت 
قصرتن، لي يتوقف الحدث فقط ويعود إى البداية مرة أخرى 
للماحظتن اأخرتن اللتن سمعناها مان مرات. وا نستطيع 
أن نتأكد كيف نفر غياب تطور الحدث، ولكن هذا لن يوقفنا 

عن تأمل هذه اأرة وعاقاتها.
ومكن أن توجد تجربة ماثلة ي قراءة العمل امصاحب »غاية 
يتعلق  تافه  لحدث  مقاطعة  تحدث  إذ   .»Blue Kettle زرقاء 
امرحية عن روط  منتظم ي حوار  بتدخل  تافهة  بشخصيات 
)اأفعال  العادية  للغة  إزاحة  باعتباره  والغاية  اأزرق  اللون 
شيئا  عاديا  التدخل  هذا  ويصبح  الخ(.  والصفات..  واأساء 
فشيئا حتى يتحلل الحوار إى تبادل أصوات با معنى. وهنا مرة 
تفسر  محاوات  عن  الجمهور  يتخي  أن  امستبعد  من  أخري، 
من  القليل  سوى  النص  يقدم  م  لو  حتى  الشخصيات  سلوك 

اإيضاحات.
أنت  أخاطبك  »أنا  يقدم  الذي  النص  فان  اأخرى،  الناحية  ومن 
»ي مكان وزمان معن رما ا يكون بالرورة أسهل ي التفسر 
الثانية  ايسونزو  الشخصية. ففي مرحيو مثل »معركة  إطار  ي 
باركر  تأليف هوارد   »he Twelth Battle of Isonzo عرة
»، ترتبط شخصيتان معلومتان بنوع من التفاعل اللفظي يذكرنا 
امرحية  تستغل  ذلك،  عي  عاوة  تقليدية.  اأكر  بالدراما 
 Intra بوضوح نسق ااتصال امزدوج، ومحور امشاهد الداخلية
 theatron الذي يكون مها مثل »محور الفرجة - scenic axis
امشاهد  ي  ااتصال  فمحور  ليان.  مصطلحات  وفقا   ،«  axis
الداخلية هو اأكر تأثرا هنا أننا نعرف أن الشخصيات عمياء. 
هناك  أن  حقيقة  من  للنص  امرحي  التأثر  من  كثر  ويستمد 
من  وعي  الشخصية.  وإدراك  امشاهد  ادراك  بن  التناقض  هذا 
أننا مكن أن نجادل بأن باركر، بخاف كل كتاب الدراما، يستغل 
العنار البرية والا شفهية ي امرح، فا مكننا أن نقول إن 
بأنه  باركر  النص. فقد وصف  أسبقية  بأي حال  تهدد  مرحياته 
كاتب درامي حداي، فهل مكن اعتباره كاتبا بعد درامي؟. ولكن 
ذلك،  ورغم  الدراسة.  هذه  ي  هدفنا  ليس  السؤال  هذا  إجابة 
نفس  تفسر  مشكات  تطرح  شخصياته  بأن  أجادل  أن  مكنني 
هذين  إى  أعالهم  تنتمي  الذين  الكتاب  أولئك  مثل  الطبيعة 

الصنفن.
وغر  والغامضة  املغزة  الشخصيات  عي  اآن  حتى  ركزنا  أذا 
إنكار  فعا  مكن  ا  فإنه  تحديدها،  يصعب  التي  امستقرة، 
امتلقي جهدا لرسم   / القارئ  لو بذل  مكانتها كشخصيات حتى 
نوع من الصورة لهذه الشخصية. ورغم ذلك، ي بعض اأمثلة، 
بااضطراب  تصيبنا  التي  هي  امنطوقة  الكلات  فليست 
فا  الشخصية.  تنطقها  التي  الكلات  أنها  باعتبار  والتشويش 
صحيحة،  امنطوقة  الكلات  كانت  إذا  عا  نسأل  أن  يكفي 
ويعول عليها، ومرابطة..الخ. بل يجب أن نسأل اآن عن طبيعة 

هذا الخطاب.
ي  درامية  لنصوص  امتزايد  الحضور  ناحظ  أن  مكننا  أوا، 
بعد  للكتابة  موذجي  ملمح  هو  التناص  وهذا  أخرى.  نصوص 
الهزلية  األعاب  من  كثرة  أشكاا  يتخذ  أن  ومكن  الحداثية 
 Tom Stoppard ستوبرد  توم  يقدمها  أن  حاول  التي  ما  نوعا 
بطريقة  تقتبس  والتي   ،”Travesties »البهلوانات  مرحيته  ي 
 .Sarah Kane واضحة وريحة، وصوا إى اقتباسات سارة كن
الكلات امنسوبة  فالتناص يزيح بشكل متعمد سؤال من وراء 
مصادر.  أو  وسياقات  آخرين،  متحدثن  بتقديم  الشخصية،  إى 
وقد يرتبط هذا بصورة خطاب آخر ي الدراما امعارة: طبيعته 
ااستبطانية. فبدا من امساهمة ي خلق عام خياي، فإنه يبدو 
العام  بها  التي يعمل  الكيفية  الضوء عي  بتسليط  اهتاما  أكر 
الخياي. وقد يتخذ هذا ي بعض الحاات شكل الدراما الشارحة، 
كا هي الحالة فعا ي مرح برانديللو، ولكن هناك تنويعات 

هي،  نعرفها  التي  اأمثلة  أشهر  أحد  ولعل  هذا.  عي  كثرة 
»محاوات   Martin Crimp كرمب  مارتن  مرحية  بالطبع، 
 – اإشارات  فعدد   .«  Attempts on Her Life حياتها  عي 
امبارة وغر امبارة – إى امكانة الخيالية لأحداث والشخصية 
مثرة   ،)Anya آنيا  أو   Annie آي  »)أو   Anne »آن  الرئيسية 
النص  بها  ينقسم  التي  الطريقة  بالطريقة  بداية  لإعجاب، 
امرحية  بنية  تقرح  إذ  مشاهد.  من  بدا  سيناريوهات  إى 
نعرفها،  التي  التقليدية  الشخصية  هي  ليست  »آي«  أن  نفسها 
وامنتجن،  السينائين،  الكتاب  بواسطة  مبتكر  بناء  هي  بل 
التسطيح  قبيل  من  يبدو  ذلك،  ورغم  الخ.  الدعاية..  ووكاء 
تعالجها  التي  الطريقة  إطار  فقط ي  امرحية  ترى  أن  ما  نوعا 
الكامرا  إى  إشارات  هناك  كانت  لو  حتى  ااتصال،  وسائل  بها 
وخلق الشخصية. أوا، يجب ماحظة التنويع امحض ي أساليب 
ماما،  مفككة  ليس  امختلفة  السيناريوهات  ثانيا،  الخطاب. 
فموضوع اإرهاب واأسطح الوحشية ي عدد منها. وعي الرغم 
مائم  غر  الشخصية  مفهوم  يكون  أن  نتوقع  أن  مكن  أننا  من 
عن  نجمعها  أن  نحاول  صورة  كل  منهجيا  يفكك  نص  ي  ماما 
استخدام  حالة  ي  شخصيتنا  خلق  مهارات  فان  »الغامضة،  »آن 
فيا  فقط  ليس  التنبؤ،  إى  يؤدي  الواقع  ي  سيناريو  فكل  دائم. 
يتعلق بـ»آن«، بل أيضا ي ما يتعلق بالشخصيات التي تذكرها. 
وعى الرغم من حقيقة أن هويتها تبدو متشظية بشكل متزايد 
عن  أنفسنا  نسأل  أن  عن  أبدا  نتوقف  لن  فاننا  امنال،  وعزيزة 

اأمثلة،  يتكلمون عنها. وي كثر من  الذين  امجهولن  امتكلمن 
فلنمنحهم  بدقة،  تحديدهم  نستطع  لن  ان  ماما،  اممكن  من 
سينا،  )مخرجي  ااجتاعية  الوظيفة  من  نوعا  اأقل  عي 
الرغم من  الخ(. وعي  الرطة..  وكتاب سيناريو، ومحققن من 
أن هناك سيناريوهات هزلية وفكاهية، فان مسألة هوية »آي 
والقتل،  اانتحار،  إى  بعضها  يشر  شيطانية.  إيحاءات  »تتخذ 
مستوين.  عي  تأملها  يجب  هنا  والهوية  الخ.  والتعذيب.. 
يتساءلون  بل  »آي«،  يتساءلون فقط عن هوية  ا  فامشاهدين 
أن  ومكن  عنها.  تتحدث  التي  الشخصيات  هويات  عن  أيضا 
ٌيرى هذا امستوى امزدوج للهوية ي الطريقة التي يستخدم بها 
تقتبس  شخصية  باستخدام  الحوار،  داخل  الحوار  أسلوب  النص 

كلات من اآخرين دون أن يكون أي منها محددا ومعروفا:
امطار. اصحب طفي إى امطار. ا داعي أن ترخ ي وجهي. 
إى  الحقل  من  جاءت  فاحة  مجرد  لست   – متعلمة  امرأة  أنا 
امدينة لي أنظف حامات اأغنياء. ومعي جوز سفر، وحساب 

ي البنك بالدوار وأصحب طفي إى امطر.
غريب!

من  قلت،  مثلا  أجل،  ولكن  أمر.  دعني  فضلك  من  واآن 
الغريب أنه ا يوجد حتى تراه. طفل؟ أي طفل؟

بعد  امرح  ي  الرد  عن  ليان  ماحظات  مع  يتاءم  هذا 
إذ  الدرامي،  بعد  للمرح  مهم  ملمح  الرد  »مبدأ  الدرامي: 
يصبح امرح مكانا لفعل الرد. وغالبا ما نشعر أننا ا نشاهد 
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مثيا مشهديا بل رد للمرحية امقدمة.
واآن«،  »هنا  عي  التقليدية  الدراما  تركز  قلنا،  أن  سبق  كا 
وتقدم الحوار باعتباره تفاعل بن الشخصيات. وي أغلب الدراما 
امعارة م تعد تلك هي الحالة منهجيا. فالحوار متزج بالرد، 
الرسائل  )مثل  مختلفة  أصول  من  متكرة  وأجزاء  والتعليق، 
وامونولوج.  »محاوات”(،  مرحية  ي  التليفون  عي  امسجلة 
امعارة  الدراما  تشبه  ا  التقليدية،  النصوص  وبعكس 
أخرى  هناك شخصيات  تكون  أن  مكن  أنه  داما،  امونولوجات 
الدراسة  وتكشف  الحوار.  ي  مشاركة  تبدو  أن  ومكن  حارة 
الواعية، رغم ذلك، أن الشخصية ا تتواصل فعا مع الشخصية 
بعض  ي  امونوجات  حضور  كلية  ليان  ذكر  وقد  اأخرى. 
مثل »حنن  اآخر. ونص  البعض  كورالية ي  أو مامح  النصوص 
اختزال  يتم  إذ  التصنيف.  ياءم هذا  تأليف سارة كن   »Crave
م(،  ج،  ب،  )أ،  اأبجدية  حروف  إى  اأربعة  امتكلمن  هوية 
الشخصيات  كانت  إذا  القارئ  عي  يختلط  لن  ذاته  هو  والذي 
يشر ي  ا  امرح  اأساء عي خشبة  وغياب  متايزة.  اأربع 
مرحية  تذهب  ذلك  ورغم  اإطاق.،  عي  صعوبات  إى  ذاته 
»حنن »إى أبعد من مجرد عدم إعطاء اسم وسن ونوع ومكانة 
ا  اأربعة  الناذج  أن  هو  هنا  امثر  للمتكلمن.  اجتاعية 
منحون أي هوية. ومكن استخدام صفات مميزة أحيانا لتمييز 
من  خوف  من  يعاي  م  ويرب،  يدخن  )ب  اآخر  عن  متكلم 
بأنه يستغل اأطفال  أ ميز نفسه  اأم،  الشيخوخة، ج يشر إى 

النهاية،  ي  امامح.  هذه  نفر  أن  الصعب  من  ولكن  جنسيا(، 
الذي  هو  لأطفال  الجني  ااستغال  عن  الذاي  اإعان  إن 
وأحيانا  الحب.  عن  يتحدث  لي  امؤثرة  الكلات  أكر  منح 
يبدون منغمسن ي نوع من الحوار )تجاب اأسئلة، ويتنازعون 
لدينا  يكون  وأحيانا  منهجيا.  ليس  هذا  ولكن  اماحظات(  عي 
انطباع بأنهم ا يتوجهون إى بعضهم البعض، بل يتوجهون إى 
ومادية  واإيقاع  الصوت  ويبدو  الجوقة،  من  كنوع  امشاهدين، 
من  كثر  بناء  ويتم  اأقل.  عي  معناهم  مثل  مهمن  الكلات 
التي  بأن هوية واحدة هي  توحي  التي  الطريقة  بهذه  امقاطع 
ويردد  مساهمة  يقدم  منها  كل  أصوات،  أربعة  إى  انقسمت 
أصداء الصوت السابق. ي أحيان أخرى، يبدأ الحوار بن موذجن 
من الناذج اأربعة مثا، ولكن تتم مقاطعته فورا عندما نعتقد 
تحديد  وشك  عي  أننا  نعتقد  عندما  ااخراق،  حافة  عي  أننا 

هوية أو عاقة معينة.
لفهم  امشاهدين  يساعد  أن  امتوقع  من  الذي  والحوار، 
الشخصية بشكل أفضل، يفعل العكس من ذلك غالبا، من خال 
إبراز الشكوك امتعلقة بعاقة امتكلم بالكلات امنطوقة. ومثل 
الشخصية  كام  تقليدي  بشكل  الشخصية  إى  امنسوب  النص 
الدراما. فالشخصية  أفكارها ي مناجاة( ي لحظة معينة ي  )أو 
وامتكلم ها شخص واحد وهذه الوحدة تتقوى عادة بواسطة 
حضور ممثل واحد لكل شخصية. وهذه ليست هي الحالة داما 
أخرى  مازجات  ناحظ  أن  نستطيع  حيث  الحديثة  الدراما  ي 

 »4.48 »ذهان  كن  سارة  نرى ي مرحية  أن  ونستطيع  تعمل، 
حيث وجود الشخصية رما هو اأكر تطرفا عي نحو بعد درامي 
اآن  لدي  وأن  اآن.  حتى  ذكرناها  التي  امرحيات  كل  ي 
امؤرات  من  القليل  يتضمن  النص  هذا  فان  اماحظة،  فرصة 
ي ما يتعلق للكيفية التي مكن بها توزيع النص بن امتكلمن. 
كذلك.  ليس  منها  كثر  ولكن  الحوار،  تشبه  العرضية  فامقاطع 
عدة  أو  اثنن  أو  واحد  ممثل  النص  ينطق  أن  اأداء، مكن  وي 
ممثلن / ممثات، حارين بدنيا أو غر حارين. فالنص ينزلق 
واانتاء  واان،  هنا  امنطوقة  الكلات  بن  واأمام  الخلف  إى 
الردي إى ماض بعيد. وكا ي مرحية »حنن«، فان الكلات 
واإيقاعات  الصمت(،  )أو  اأصوات  من  أهمية  أقل  نفسها 
امتكلمن  ربط  امستحيل  من  يصبح  إذ  والصور.  والناذج 
بالشخصيات. وقد أكدت الكتابات النقدية عن عرضها اأول ي 

مرح رويال كورت هذه الصورة:
بالخدر  شعور  إنتر  إذ  تعبر،  بدون  النص  اممثلون  “نفذ 
كانت  بأنها  نحتج  رما  أننا  رغم  امرحية،  أغلب  ي  السطحي 
الكام.  من  النمط  هذا  خال  من  النص  لتقديم  طريقة  أفضل 
من  كثر  سيا  وا   – النص  من  أخرى  أجزاء  اممثلون  وأدي 
الكثافة  كبر ي  بالشخصيات، مع عمق   – اممتدة  امونولوجات 
ينطق  أحيانا  كانت مختلفة:  النص  الكام ي  فناذج  العاطفية. 
الوقت، وي أحيان أخرى ينهي  الجملة ي نفس  الثاثة  اممثلن 
كل منهم جملة اآخر، ويبني الجمل معا، ويجيبون عي أسئلة 

كل منهم اآخر”
بوسائل  يزودهم  بل  يؤدوه،  لي  دورا  للممثلن  النص  منح  ا 
محاولة  عن  إذن  نتخى  فهل  الجمهور.  مع  أخرى  اتصال 
أن  نستطيع  ا  أننا  رغم  النص؟.  ي  خياي  عام  عي  العثور 
أن  مكنني  متاسك،  درامي  عام  ي  محددة  شخصيات  ميز 
عندما  بسهولة  امؤدون  لهم  يروق  لن  امتلقن  بأن  أجادل 
من  أجزاء  شظايا:  لنا  يقدم  فالنص  امرحية.  هذه  يشاهدوا 
واإدراك  التجربة  من  وأجزاء  والحار،  واماي  وامكان،  الزمن 
وعندما  امرح.  خشبة  وراء  ما  عام  ي  تنشأ  التي  والعاطفة 
تقودنا  أن  يجب  ا  نسمعها  أو  الختامية  املحوظات  نقرأ 
امضمر،  امخاطب  وضمر  امتكلم  لضمر  الواضحة  امرحانية 
ننى أن امرحية منحتنا  الستائر، لي  باإشارات إى  امعززين 
الختامية  السطور  وقراءة  الحقيقي.  اليأس  من  ريعة  محات 
هذ  يدم  امشاهد  إى  امؤدي  من  توجه  باعتبارها  امرحية  ي 

اليأس.
بعد  ما  أساليب  إى  يلجا  أنه  رغم  ندرسه،  الذي  الكتابة  نوع 
ولقد  ااحتفال.  أو  اابتهاج  إى معنى  فعا  يقودنا  فا  الحداثة، 
استحضار  ي  مؤثرة  أنها  الحداثة  بعد  ما  جاليات  اختيار  تم 
الطبيعة امتكرة للتجربة امعارة. ي الواقع، بعيدا عن رفض 
بتناولها  الشخصية،  لخلق  مجهزة  امرحيات  تبدو  امفهوم، 
الرابط  أفكار  عن  باانفصال  مبار،  وغر  غامض  بشكل 
إيهامية  امعارة  الدراما  أغلب  أن  من  الرغم  فعي  التقليدية. 
ومتشظية، وليست متأصلة ي الزمان أو امكان، أو تحت سيطرة 
بشكل  يعزز  هذا  فان  واحدة،  خطاب  صيغة  أو  واحد  ممثل 
مع  ومأشيا  يهدمها.  أنه  عن  فضا  الشخصية  صاحية  تناقي 
مدعوين  امشاهدون  يعد  م  الكرى،  الرديات  ي  الثقة  عدم 
لتحديد شخصية مبنية فعا، ولكن متوقع منهم أن يشاركوا ي 
عملية البناء. ولذلك، مكننا أن نختار اموافقة مع جان - ماري 
دمييه Jean - Marie Diemme الذي كتب ي مجلة »دراسات 
هناك  بل  أزمة،  حالة  ي  ليست  »الشخصية  »يقول  مرحية 

اكتشاف مستمر ما تعنيه الشخصية فعا.
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

جامعة  في  اإنجلزي  لأدب  أستاذا  تعمل  باتييه  سوزان 
المسرح  كتاب  حول  الدراسات  من  الكثر  وقدمت  جرينوبل، 
 – كن  سارة   – تشرشل  كاريل  مثل  واأمركي  اإنجلزي 

شبرد. سام 
 Drama« عنوان  يحمل  كتاب  الدراسة  هذه  نشرت  وقد 
كريستوف  »إعداد:   and / after Postmodernism

.2006 عام  ميديك  مارتن   – هينك 
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طوب  إبراهيم  شويكار  بالكامل  وإسمها  تركى  أصل  من  شويكار  القديرة  الفنانة 
 1932 عام  نوفمر   24 في  “اأسكندرية”  مدينة  مواليد  من  وهي  صقال، 
لم   .1935 عام  مايو   4 مواليد  من  أنها  ذكرت  قد  المراجع  بعض  كانت  وإن 
فقط،  متوسط  فرنسي  مؤهل  على  بالحصول  واكتفت  العالي  تعليمها  تكمل 
والذي  الجواهرجى،  نافع  حسن  المحاسب  من  حياتها  بداية  فى  وتزوجت 
الوحيدة  ابنتها  منه  أنجبت  وبعدما  الزواج،  هذا  من  فقط  عامن  بعد  توفى 
حياتها  فبدأت  بالعمل،  فراغها  وقت  شغل  قررت  زوجها  وفاة  بعد  الله.  منة 
العملية بالعمل كسكرترة بشركة “شل” للبرول، وذلك حى تم إكتشافها فنيا 

باأسكندرية.  “سبورتينج”  بنادى 

شويكار
عكل« يصدقه  ا  »شئ 

وجدير بالذكر أن قامة أفامها السينائية تضم مجموعة متميزة من اأفام التي 
حققت نجاحا جاهريا كبرا ومن بينها عى سبيل امثال: الزوجة رقم 13، أمريكا 
وذلك  العام،  ي  رجل  أشجع  الكرنك،  الشحات،  الكداب،  مات،  السقا  بيكا،  شيكا 
باإضافة إى مجموعة كبرة من اأفام التي شاركت الفنان فؤاد امهندس بطولتها 
أنت  العام،  ي  رجل  أخطر  قزاز،  العتبة  النفاق،  أرض  وهو وهي،  أنا  بينها:  ومن 
مراي  الوزير،  بنت  عريس  النساء،  سفاح  حيجنني،  ده  الراجل  بابايا،  قتلت  إلي 
مجنونة مجنونة، عام مضحك جدا، هارب من الزواج، إقتلني من فضلك، امليونر 
فيفا  أغسطس،  ي  غرام  امراهقن،  مدرسة  بالعافية،  أجازة  غرام،  أجازة  امزيف، 

زاطة، شنبو ي امصيدة، مطاردة غرامية. 
بها مكنني تصنيفها طبقا إختاف  التي شاركت  الفنية  ونظرا لكرة عدد اأعال 
التاريخي  التتابع  مراعاة  تليفزيون( مع  إذاعة،  امختلفة )مرح، سينا،  القنوات 

كا يي: 
المسرحية: اأعمال   - أوا 

لفن  هوايتها  تفجرت  فقد  شويكار،  للفنانة  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
من  التمثيل  أصول  وتعلمت  موهبتها  وأكدت  أظهرت  كا  خاله،  من  التمثيل 
خاله بفضل نخبة من أخلص أساتذته )ي مقدمتهم اأساتذة عبد امنعم مدبوي 
مع  الناجح  الفني  الثناي  ذلك  تكوين  ي  نجحت  بعدما  خاصة  امهندس(،  وفؤاد 
امهندس والذي قدما من خاله مانية عر مرحية متميزة )وهي:  الفنان فؤاد 
وسموه،  وهو  أنا  حالة حب،  فن،  وأنت  فن  أنا  الفني،  السكرتر  وهي،  وهو  أنا 
هاللو  الفاتنة،  نجمة  قسمتي،  انتهت،  الزيارة  الجميلة،  سيدي   ،12 الساعة  حواء 
بناتك،  عى  سك  محرمة،  عائلة  أنهاحقا  ؟،  ليه  ليه  نفي،  ي  كان  ياما  دولي، 
ي  خاله  من  نجحت  كا  الوصية(.  تقريبا،  مراي  اتخطفت،  روحية 
ومن  بالذاكرة  حفظت  التي  الشخصيات  من  مجموعة  تقديم 
اللعوب  امدللة  امرأة  نادية  الدولة:  مسارح  بفرق  بينها 
ي  امهندس(  )فؤاد  حمدي  امحامي  معها  ورطت  التي 
النهاية مرحية  تتزوجه ي  عدة مواقف محرجة ثم 
“أنا وهو وهي”، سيدة اأعال عزيزة التي ترتبط 
ي النهاية مدير أعالها ياقوت عبد امتجي )فؤاد 
الفتاة  الفني”،  “السكرتر  مرحية  امهندس( 
الزواج  تريد  التي  الضبع  متوي  سوسن  امدللة 
من رجل له تجارب عاطفية، فيضطر رجب )فؤاد 
ذلك  إدعاء  العمل  ي  والدها  ريك  امهندس( 
الخاص  القطاع  بفرق  وأيضا  حب”.  “حالة  مرحية 
وصيفة  شاهستة  التالية:  الشخصيات  مجموعة  قدمت 
قصة حب  ي  وتقع  شخصيتها  تنتحل  التي  ماهيناز  اأمرة 
سنجقي  حليم  تيمور  الباشا  ياوران  امهندس(  )فؤاد  عمر  مع 
مرحية “أنا وهو وسموه”، “فكرية” الزوجة امتوفاة التي يظهر شبحها 
 ،”12 الساعة  “حواء  مرحية  امهندس(  )فؤاد  الباجوري  سامي  الكاتب  لزوجها 
)فؤاد  الطاروطي  بك  كال  نجح  التي  صدفة  السوقية  والفتاة  امتردة  النشالة 
امهندس( بتحويلها لسيدة أرستقراطية مرحية “سيدي الجميلة”، الراقصة أوسة 
امهندس(  )فؤاد  الفضل  أبو  املتزم  امهندس  ارتبطت بقصة حب وزواج مع  التي 
مرحية “إنها حقا عائلة محرمة”، امرأة العجوز الرية امنتقمة من حبيبها اأول 

)محمد صبحي( مرحية “الزيارة انتهت”. 
مراعاة  مع  التاريخي  للتتابع  طبقا  امرحية  أعالها  مجموعة  تصنيف  ومكن 

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

- “امرح الكوميدي”: أنا وهو وهي، السكرتر الفني )1963(، أنا فن وأنت فن 
)1964(، حالة حب )1965(. 

-2 بفرق القطاع الخاص:
- “الفنانن امتحدين”: أنا وهو وسموه )1966(، حواء الساعة 12 )1968(، سيدي 

الجميلة )1969(، الزيارة انتهت )1984(. 
 ،)1972( دولي  هاللو  الفاتنة،  نجمة   ،)1971( قسمتي  امرية”:  “الكوميدي   -
 ،)1977( محرمة  عائلة  أنهاحقا   ،)1976( ؟  ليه  ليه   ،)1974( نفي  ي  كان  ياما 

سك عى بناتك )1980(. 

وقد انضمت ي بدايتها الفنية عام 1960 لفرقة “أنصار التمثيل والسينا”، وشاركت 
م  أنها  امفارقات  ومن  هاشم”،  أم  “قنديل  القضية”،  “كسبنا  مرحيتي:  بطولة  ي 
تتجه لأدوار الكوميدية ي بداية حياتها الفنية بل عملت أوا ى عدة أدوار تراجيدية 
انضمت  الوهاب.  عبد  فطن  السيناي  امخرج  الكوميدية  موهبتها  أكتشف  حتى 
امخرجن  بعض  ظلها  وخفة  جالها  دفع  وقد  التلفزيون”  “مسارح  إى  ذلك  بعد 
بدءا  كبرا  نجاحا  وحققت  امرحيات،  بعض  ي  النسائية  البطولة  أدوار  ي  لتقدمها 
من  العرين  القرن  ستينيات  مطلع  منذ  فأصبحت  وهي”،  وهو  “أنا  مرحية  من 
أكر الفنانات جاهرية، خاصة بعدما نجحت ي تكوين ثناي فني ناجح مع الفنان 
الراحل فؤاد امهندس أصبح من أبرز الثنائيات ي تاريخ الفن امري والعري، وكان 
بالزواج، ومشاركتها معا ي تقديم عدد كبر من  نتائج نجاحها إرتباطها معا  من 
أكر  إرتباطها  استمر  وقد  والسينا.  واإذاعة  امرح  من  كل  ي  الشهرة  اأعال 
التعاون  أن  إا  بالطاق  الزوجية  إنتهاء عاقتها  من  وبالرغم  عاما.  مانية عر  من 
اأعال.  قليل من  بطولة عدد  بينها من خال مشاركتها معا ي  استمر  قد  الفني 
ويذكر أنها تزوجت لفرة بعد ذلك من امؤلف امرحي مدحت يوسف. ويذكر أن 
بدور صغر  الطليعة قد شارك معها  الفنان أحمد شكري عضو فرقة مرح  شقيقها 
مرحية “سيدي الجميلة”، كا ذكرت بعض امراجع بأنها ترتبط مع الفنانة شاهيناز 

طه برابط اأخوة  أيضا.
تحمل  يستطعن  الاي  القائل  اممثات  من  واحدة  بأنها  شويكار  الفنانة  وتتميز 
مكنني  الكوميديا  نجات  مشاركات  ورصد  للذاكرة  وبالعودة  الكوميدية،  البطوات 
تصنيفهن إى ثاث مجموعات، حيث تضم “امجموعة اأوى”: اممثات الاي يقمن 
الدميمة وتضم هذه امجموعة كل  الشعبية والحاة امشاكسة والفتاة  امرأة  بأدوار 

زينات صدقي،  راتب،  عقيلة  منيب،  ماري  إبراهيم،  زكية  الفنانات:  من 
ليى  زايد،  جاات  رشدي،  سامية  الجمل،  ملك  حمدي،  وداد 

تضم  حن  ي  الكياي.  عائشة  الصغر،  نعيمة  فهمي، 
الظل  بخفة  يشتهرن  الاي  اممثات  الثانية”:  “امجموعة 

الكوميدي  النجم  مساندة  عى  وقدرتهن  وبجالهن 
هذه  وتضم   - اإضحاك  مهمة  يقمن  أن  دون   -
زوزو  شكيب،  ميمي  الفنانات:  من  كل  امجموعة 
العا، ليى طاهر، هناء  شكيب، سعاد حسن، زهرة 
الشوربجي، عايدة رياض. أما امجموعة الثالثة وهي 
الفنانات  بعض  تضم  التي  النادرة  امجموعة  تعد 

اإضحاك  مسئولية  عليهن  يقع  الاي  الجميات 
الشخصية  مهارتهن  أو  اموقف  كوميديا  عى  إعتادا 

بديعة مصابني،  الفنانات:  امجموعة كل من  وتضم هذه 
ميمي  البابي،  سهر  شويكار،  أحمد،  خرية  سام،  نجوى 

جال، نبيلة السيد، سناء يونس، سعاد نر. 
الفنية بقدرتها عى  الفنانة شويكار قد ميزت خال مسرتها  والحقيقة أن 

مختلف  وبتجسيد  تلفزيون(،  إذاعة  سينا  )مرح  الفنية  القنوات  مختلف  العمل 
ي  وخاصة   - فقط  الكوميدية  اأدوار  أداء  عى  تقتر  فلم  الدرامية،  الشخصيات 
الكوميديا  بن  امتنوعة  اأدوار  من  بأداء مجموعة  قامت  بل    - والتلفزيون  السينا 
الكوميدي  اأداء  تخصصت ي  فقد  امرح  أما ي  وااستعراض،  واإغراء  والراجيديا 
وهي  امهندس،  فؤاد  القدير  مع  تكوينه  ي  نجحت  التي  الثناي  خال  من  وتفوقت 
بخاف خفة روحها وميزها ي أداء أدوار الفتاة الدلوعة، ومهارتها ي توظيف دالها 
بفن اإلقاء وي عكس وتغير الحروف ببعض الكلات أو مط وقلب بعض الكلات 
اأخرى ومن أشهر اأمثلة عى ذلك عباراتها الشهرة: “بيلعب ي حواجبينو”، “يء 
الغناء  أجادت ي  بابايا”، كذلك  يا  آآآآآه  بابايا  قتلت  إلي  ا يصدقه عكل” و”أنت 

والرقص ما أهلها لتقديم بعض ااستعراضات الناجحة.  
شويكار   الفنانة  تألق  شهدت  قد  اماي  القرن  الستينيات  بداية  فرة  كانت  وإذا 
بامجال  العمل  عى  أكر  مشاركاتها  تركيز  شهدت  قد  السبعينيات  فرة  فإن  مرحيا 
السيناي، فقدمت خالها عرات اأفام امهمة من بينها: الكرنك، السقا مات، فيفا 
زاطا، طائر الليل الحزين، الشحات، الكداب، دائرة اإنتقام، اإخوة اأعداء، النداهة. 
وذلك ي حن شهدت فرة الثانينات بداية إهتامها بامشاركة بالدراما التليفزيونية، 
والتي قدمت من خالها العديد من اأعال التي تنوعت ما بن الكوميديا والراجيديا 

ومن بينها: امرأة من زمن الحب، هوانم جاردن سيتي، بنت من شرا، كام رجالة.

عمرو دوارة
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الطيب، حسن عارة، حسن حافظ، يحيى  فؤاد، خري بشارة، سمر سيف، عاطف 
العلمي، هشام أبو النر، عبد امنعم شكري، نادية حمزة، عبد اللطيف زي، إبراهيم 
الشناوي، سيد طنطاوي،  أنور  ثروت،  أحمد  يحيى،  أحمد  السبعاوي،  أحمد  عفيفي، 
يس إساعيل يس، إيناس الدغيدي، عادل صادق، نور الريف، خالد يوسف، أحمد 
فاروق، إبراهيم لطفي، السعيد مصطفى، ريف حمودة، ريف يحيى، وولف ويا.

اإذاعية: إسهاماتها   - ثالثا 
ساهمت الفنانة شويكار بأدائها امعر ونرات صوتها امميزة ي إثراء اإذاعة امرية 
لأسف  ولكن  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  مدار  الدرامية عى  اأعال  من  كبر  بعدد 
وذلك  القديرة  الفنانة  لهذه  اإذاعية  امشاركات  جميع  حر  ويستحيل  بل  يصعب 
هذا  اإذاعية!!،  لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  نظرا 
اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  من  كبرة  مجموعة  اإذاعية  أعالها  قامة  وتضم 
عنر  اأنس،  إجري، شلة  إجري  امصيدة،  العام، شنبو ي  أشجع رجل ي  بينها:  ومن 
العتبة جزاز، خميس  أخويا،  وبابويا عى نص  أنا  دنيا،  يا  دنيا، ولو  بنت  دنيا  سبعة، 
حلوة  امفرس،  والفك  دليلة  بابايا،  قتلت  إلي  أنت  عنيها،  سواد  عشان  وجمعة، 

ومجنونة ولكن عاجباي، باب السرك، شهادة مياد، أزواج لكن غرباء.
التلفزيونية: أعمالها   - رابعا 

مع  الفني  إنتاجه  وبداية  التلفزيوي  البث  بدايات  شويكار  القديرة  الفنانة  عارت 
امستمر  عملها  ظروف  لها  تسمح  م  لأسف  ولكن  اماي،  القرن  ستينيات  بدايات 
باأعال  امشاركة  بفرصة  واإذاعية  السينائية  باأعال  مشاركاتها  وأيضا  بامرح 
متأخرة  التليفزيونية  امشاركاتها  عى  تركيزها  بداية  تعتر  ولذا  مبكرا،  التليفزيونية 
نسبيا مقارنة بنجات جيلها، ومع ذلك فإن قامة إسهاماتها اإبداعية تضم مشاركتها 
امهمة  التليفزيونية  والتمثيليات  امسلسات  الرئيسة بعدد من  اأدوار  أداء بعض  ي 
حكاية  الرمان،  فرط  الحوت،  اأزمري،  بيت  أنا،  مش  أنا  الحب،  كرياء  بينها:  ومن 
مراث، شهادة مياد، الدنيا ما تلف، مليون ي العسل، ترويض الرسة، أبرياء ولكن، 
حدود،  با  أشواقي  الشوق،  قر  القرين،  بن  والنهار،  الليل  حلم  الغائب،  الزوج 
اللعب ي  العنكبوت، رياح الخوف،  عشاق ا يعرفون الحب، وجيدة وسامح، أحام 
الوقت الضائع، عفوا وظيفة هانم، أواد حرة الناظر، ر اللعبة، موعد مع الغائب، 
كام رجالة، عائلة زنانري، هوانم جاردن سيتي، امرأة من زمن الحب، يوم عسل يوم 
أزعرينا، مرات جوزي،  نلتقي،  الحياة، رما  تيار  بيت حكاية، ويأخذنا  بصل، من كل 
شرا،  من  بنت  مرة،  رابع   .. آلو  أرار،  بدون  عام  الفوارس،  رحيق  التغريبة،  أوتار 
أحزان مريم، ر علني. وذلك بخاف بعض التمثيليات والسهرات التليفزيونية ومن 
بينها: امقص دار، عريس لسعاد، الخزنة دي مش ازم تترق. وتجدر اإشارة إى أن 
الذي عرض عام  2012 ي رمضان   فيه كان مسلسل “ر علني”  آخر عمل شاركت 

وشارك ي بطولته الفنانن غادة عادل، أحمد فهمي وإياد نصار.
الفنانة القديرة بعدة جوائز عن أدوارها السينائية  كان من امنطقي أن تفوز هذه 
امتميزة، وأن يتم تكرمها عن هذا امشوار الفني الحافل بالنجاحات بعدة مهرجانات 
امهرجان   ،1973 عام  بتونس  الدوي  قرطاج  مهرجان  بينها:  من  وسينائية  مرحية 
“اأول للمرح الضاحك” الذي نظمته “الجمعية امرية لهواة امرح” عام 1994، 
مهرجان امركز الكاثوليي للسينا، وأيضا تكرمها بالدورة العرين للمهرجان القومي 

للسينا عام 2016. 
إسعادنا  عى  الفنية  مسرتها  طوال  حرصت  التي  الجميلة  فنانتنا  عمر  ي  الله  أطال 
ورسم البسمة فوق شفاهنا، فنجحت ي ترك بصمة فنية خاصة بها ي زمن النهضة 
مقدمتهم  وي  الكوميديا  نجوم  كبار  من  كوكبة  وسط  الجميل  والفن  امرحية 
محمد  الهنيدي،  أمن  عوض،  محمد  امهندس،  فؤاد  مدبوي،  امنعم  عبد  اأساتذة: 
رضا، جال إساعيل، زهرة العا، سهر الباروي، ميمي شكيب، زوزو شكيب، نظيم 

شعراوي، عبد الله فرغي، سناء يونس، عادل إمام، أحمد راتب.

- “عصام إمام”: روحية اتخطفت )1990(. 
- “النيل امرحية”: مراي تقريبا )1991(.

فؤاد  الفنان  مع  ببطولتها  شاركت  التي  “الوصية”  مرحية  إى  باإضافة  وذلك 
ثورة  إحتفاات  ي  وقدمت  مدبوي  امنعم  عبد  الفنان  بإخراجها  وقام  امهندس، 

يوليو بحضور الزعيم الراحل جال عبد النار.
قد  بطولتها  ي  شاركت  التي  امرحيات  مجموعة  خال  ومن  أنها  بالذكر  وجدير 
تعاونت مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة: 
سمر  امهندس،  فؤاد  الرقاوي،  جال  السام،  عبد  حسن  مدبوي،  امنعم  عبد 

العصفوري، محمد أبو داود، عصام السيد.
السينمائية: أعمالها   - ثانيا 

عن  قليا  يزيد  ما  ببطولة  امري  الفن  مسرة  إثراء  ي  شويكار  الفنانة  شاركت 
مشاركاتها  أوى  كانت  حيث  تقريبا،  قرن  نصف  من  يقرب  ما  خال  فيلا  مائة  
وأحدث  الشيخ،  كال  إخراج  من  الوحيد”  “حبي  بفيلم   1960 عام  السينائية 
أفامها عام 2010 وهو فيلم “كلمني شكرا” من إخراج خالد يوسف. وخال رحلة 
نصف قرن تضمنت قامة أعالها السينائية اأفام التالية: حبي الوحيد )1960(، 
فرصة  آخر   ،13 رقم  الزوجة  البنات،  دنيا   ،)1961( الخافت  الضوء  اأسياد،  غرام 
)1962(، من غر أمل، الباب امفتوح، الحسناء والطلبة، امجانن ي نعيم، النشال، 
وهي،  وهو  أنا   ،)1963( كايرو  النيل،  عروس  الشيطان،  طريق  الجالة،  صاحب 
فتاة  زوج،  إعرافات  الرقاوي،  أدهم  امدينة،  حديث  شاذة،  فتاة  الدهاء،  أمر 
شيطانة، هارب من الزواج، امارد )1964(، الرجال ا يتزوجون الجميات، إقتلني 
أغسطس  غرام ي  العشاق،  مبى  بالعافية،  أجازة   ،)1965( الشقيقان  من فضلك، 
)1966(، أخطر رجل ي العام، الراجل ده حيجنني، أجازة غرام  )1967(، شنبو ي 
امصيدة، أشجع رجل ي العام، عام مضحك جدا، مراي مجنونة مجنونة مجنونة، 
العتبة  والجو  ومراي  أنا   ،)1968( النفاق  أرض  غرامية،  مطاردة  امزيف،  امليونر 
قزاز )1969(، سفاح النساء، أنت إلي قتلت بابايا، عريس بنت الوزير، رضا بوند، 
ربع دستة أرار )1970(، غرام ي الطريق الزراعي، نحن الرجال طيبون )1971(، 
 ،)1974( اأعداء  اأخوة   ،)1973( الشحات  امحتالن،  شلة  امراهقن،  مدرسة 
زاطة،  فيفا  حب،  أوى  سنة   ،)1975( والحب  الجبان  الكرنك،  النداهة،  الكداب، 
السقا  الحياة،  أجل  من  وكدبة،  كدبة   13 ناعم،  جنس   ،)1976( اإنتقام  دائرة 
مات، فتاة تبحث عن الحب، طائر الليل الحزين، دعاء امظلومن )1977(، شباب 
يرقص فوق النار، امرأة هي امرأة )1978(، اإخوة اأعداء، خلف أسوار الجامعة 
 ،)1982( للجنة  يعود  آدم  امر،  الخبز  دنيا،  يا  أرزاق   ،)1981( القرش   ،)1980(
الطيب  للطلبة،  ممنوع  اأوهام،  بحر   ،)1983( الهوى  درب  الذئاب،  العربجي، 
الخطر،  سنوات  اليتيم،  سعد   ،)1984( النصابن  السطوح،  القاي،  بيت  أفندي، 
الزمان  لهذا  رجل  والذئاب،  إبنتي  السادس،  اليوم   ،)1985( اأرض  ي  اموظفون 
)1986(، الكاشة )1987(، بنت الباشا الوزير، زمن اممنوع، خطة بعيدة امدى، 
والكلب  النصاب  ربع،  إا  جرمة   ،)1989( تو  حكاية   ،)1988( مدرسة  إغتيال 
)1990(، تحت الربع )1991(، البحث عن طريق آخر )1992(، أمريكا شيكا بيكا 

)1993(، كشف امستور )1994(، العاشقان )2001(، كلمني شكرا )2010(.
السابقة من نخبة متميزة من  أنها قد تعاونت من خال مجموعة اأفام  ويذكر 
صاح  مصطفى،  نيازي  اأساتذة:  مقدمتهم  وي  العربية  السينا  مخرجي  كبار 
عبد  فطن  الشيخ،  كال  اإمام،  حسن  شاهن،  يوسف  بركات،  هري  سيف،  أبو 
الفقار، حلمي رفلة، رمسيس نجيب، حلمي  الصيفي، محمود ذو  الوهاب، حسن 
الدين،  ضياء  أحمد  عرفة،  سعد  كرامة،  عيى  مصطفى،  الدين  حسام  حليم، 
حسن يوسف، محمود فريد، كال عطية، حسن رضا، سيد عيى، نجدي حافظ، 
أحمد  العزيز،  عبد  محمد  فهمي،  أرف  بدرخان،  عي  جال،  نادر  كال،  حسن 

 فواصل
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لمجرد شيء ا تحول نفسك 
الدامة، فالتوقف والجمود  الحركة  الحياة تكمن ي حالة  طبيعة 
مكنه  ا  “امرء  يقول  هراقليطس  فالفيلسوف  اموات،  يعنيان 
النزول إي النهر مرتن ي نفس اموضع“ وامعني أن النهر متجدد 
كل  وي  دوما  ومتجدد  متغر  كذلك  نفسه  واإنسان  ومتغر، 
لحظاته، وإذا ما طبقنا نفس اأمر عي امرح ستجده صحيحا 
ماما، فالعرض امرحي الواحد متغر كل يوم عن العروض التي 
سبقته وعن تلك التي تليه، فالجمهور مختلف والحالة العصبية 
وامزاجية واانفعالية للممثل مختلفة وهذا ما يجعل أداءه رغم 
امتفرج  مع  يتكرر  نفسه  اأمر  للعرض مختلف،  الشكي  الثبات 
أيام  ي  مرة  من  أكر  الواحد  امرحي  العرض  يشاهد  الذي 
امسيطرة  الجديدة  اانفعالية  حالته  وفق  يشاهده  إنه  مختلفة، 

عليه ذلك اليوم .
وإذا ما أجريت تجربة ما بأن تخر أحد امتفرجن بخر سار قبل 
عر  وسيشاهده  مزاجه  سيتعكر  ما  مرحي  لعرض  مشاهدته 
هذا امزاج امتعكر، والعكس بالطبع صحيح، والقصدية من وراء 
ذلك البحث عن حالة التغر اموجودة ي كل يء وي امرح، 
الحرة  والفرق  والهواة  اأقاليم  فناي  من  الحالة  لهذه  وامدرك 
من  ينتجه  ما  مستوي  عي  دائم  وتجدد  حياة  حالة  ي  ستجده 
فن أيا كان نوعه، وغر امدرك لها سيظل متجمدا ي حالة موات 

قد ا تنتهي.
ستجد  الفنانن  بعض  مع  الصحاي  التعامل  اكتشافات  ومن 
أو  تحقيق  داخل  رأيا  فيها  يقول  مرة  كل  ي  يدهشك  بعضهم 
النرات  أو أي نرة من  لجريدة مرحنا  تقرير صحفي سواء 
اآخر  البعض  لكن  بتحريرها،  قمت  التي  للمهرجان  امصاحبة 
شيئا  يقول  ا  الذي  الكام  نفس  يرددون  ستجدهم  كر  وهم 
اأول  فالنوع  ..؟  ذلك  يعني  ماذا  تذكر،  معلومة  أية  به  وليس 
تشبه  حالة  ي  اآخر  والنوع  النهر،  مثل  دامة  تجدد  حالة  ي 
قراءة  وزا  إطاع  وعدم  حالة سكون  ميتا، ي  ليس  لكنه  اموت 

وا دراسة .
بعض  قبل  من  كأداة  استخدامه  يتم  ما  غالبا  الثاي  النوع  وهذا 
مرحيا  عرضا  تشاهد  ..عندما  لك  سأقول  ..؟!  ..كيف  امخرجن 
الحرة   والفرق  اأقاليم  الجامعات،  الهواة،  عروض  ي  وخاصة 
ستجد أن هناك مجموعات ممن تم استخدامهم لتزين الصورة 
الكلية للعرض بوقوفهم صامتن أو ببذلهم جهودا بدنيه كبرة ي 
عمل استعراض رديء أو أداء راقص عي أغنية،... وما إي ذلك، 
عدم التطور يحولهم مجرد أشياء يتم استخدامها إكال الصورة 
لجاليات  مكون  وفاعل  رئيي  كعصب  استخدامهم  دون  من 

الصورة فنيا وفكريا ومشاركا ي إنتاج رموزها وإشاراتها.
تصدق  وعندما  تجمد،  حالة  ي  لكونهم  يفطنون  ا  أنهم  اأزمة 
اأقاليم  فناي  من  الكثر  أعرف  يصدقونك،  ا  القول  بعضهم 
كذلك، وأعرف أضعافهم من الفنانن الجيدين وامدهشن والذين 
من  الكثر  عي  والتفوق  القاهرية  الفن  ساحة  غزو  مقدورهم 
وا  يقرأ  ا  الذي  فالفنان  الوعي،  ي  امشكلة  فيها،  الراسخن 
امرحي  النص  عليه  يحتوي  الذي  الوعي  أن  أدرك  لو  يشاهد 
سينتقل عر رؤية امخرج البرية منظومة إشاراته ودوال رموزه 
للمتفرج  امنتقل  امعني  هذا  مكونات  أحد  وأنه  امتفرج  إي 
يعي  أن  يجب  إذ  عاتقه  عي  املقاة  الكبرة  بامسئولية  سيشعر 
بدوره  ينقله  كأداة  واممثل  للممثل  فينقله  النص  معني  امخرج 
هذه  من  يأخذ  وثقافته  وعيه  حسب  عي  وامتفرج  للمتفرج، 

امعاي ما يتناسب ومنظومة رؤيته ومدي وعيه .
من  موجه  والكام  اأمر،  وخاصة  الوعي،  كلمة  كثرا  كررت 
امرحي  العرض  عنار  ي  العمل  باتجاه  طريقهم  يتحسسون 
الرمز  حامل  أنت  كن  بل  يء  مجرد  نفسك  تحول  ا  امختلفة 
ومطلق امعني والقابض عي جمر امرح بكل إشاراته ورموزه. 



    

بليغة  شعبية  حكمة  مفرّط”...  صدق  وا   .. متساو  “كذب 

فرحا  بها  لفرح  أرسطو  إى  قد وصلت  كانت  أنها  لو  أظن   ،

“فن  لكتابه  كمقدمة  ذهب  من  بحروف  ولكتبها  كبرا، 

الشعر” الذى تعلمنا منه قوانن الفنون الدرامية. 

 فهكذا هى الدراما ببساطة “كذب متساو” ى مقابل صدق 

الواقع . فأن  تكون كاتبا دراميا بارعا ، عليك أن تكون كاذبا 

بارعا، كاذبا بصدق! 

الحقيقة  هذه  تصدمك  هل  الشاب،  الكاتب  عزيزى 

البسيطة؟ هل يؤمك كثرا أن تكون كاذب؟ ... ا يا صديقى 

فالكذب الفنى غر مؤّثم، بل عى العكس هو مبجل. وإن 

هو  ما  الفنى(  )الصدق  أن  فأعلم  مصدوما،  تزال  ما  كنت 

إن  قليا  ستهدأ  هل  واآن  كذبك.  من  مزيد  إنعكاس  إا 

نسميه  هل   ... آخر؟  بوصف  )الكذب(  وصف  إستبدلنا 

بإن  مرهونا  اأمر  سيظل  ولكن   ، فليكن   ... ؟  مثا  )خياا( 

الرط  هو  ذلك  مّفرطا.  أم  متساو،  الـ)خيال(  هذا  كان 

الذى يعجز البعض عن تحقيقه فيلجأون إى اإدعاء بأنهم 

صديقى  يا  هؤاء  الواقع(.  يكتبون   .. الصدق  )يكتبون 

حن  بعضهم  رد  سمعت  ولعلك  الحقيقيون.  الكذبة  هم 

تكتبون؟  الذى  الهراء  هذا  ما   : لهم  يقول  من  يواجهون 

فينظرون بتعال، ثم يتساءلون بتعام: )أليس هذا ما يحدث 

 .. أليس  الشارع؟  الناس ى  يقوله  ما  أليس هذا  الواقع؟  ى 

أليس ....(.!

فالواقع  كثرا.  ويحدث  الواقع،  ى  يحدث  قد  نعم  لهم  قل 

قانون   .. آخر  قانون  فيحكمه  الفن  أما  امصادفة،  تحكمه 

اممنطق(  الكذب   .. امرتب  الكذب   .. امتساوى  )الكذب 

أن  اإطاق  عى  تعنى  ا  واممنطق  وامرتب  وامتساوى   ..

تتحدد كتاباتك ببداية ووسط ونهاية، لكنها تعنى ااتساق، 

فقط اإتساق أيا ما كان امنهج الذى ستختار للكتابة وهذه 

الخالق  منحه  من  إا  ملكها  ا  القليل،  إا  ملكها  ا  قدرة 

ونصف  أنصاف،  فهم  امدعون  أولئك  أما  كاملة،  موهبة 

اموهوب هو الكارثة الكاملة ... وما أكرها كوارثنا. 

الكيل طفح، وفاض، وكاد  .. أن  ماذا أقول لك  ذلك اآن؟ 

يفوق  ما  امدعن  من  ستجد  حولك  انظر  جميعا.  يغرقنا 

برثراته  الواقع  ينقلون  صخبا،  الساحة  ملئون  خيالك، 

بل   ، الواقع  نعكس  نحن  ويقولون  و..  وسبابه  ومصادفاته، 

رما يتهموننا نحن بالتعاى . 

وعى  عددهم  كر  وإن  إليهم  تسمع  ا  الشاب  عزيزى 

نفسك،  كن  فقط  إدعائاتهم.  بالونات  وانتفخت  صوتهم 

أن  باحساسك  دوما  واحتفظ  واحذف  اكتب ومزق  واجتهد، 

هناك داما أفضل م تصل إليه . وتذكر أن أساء كثرة مأت 

اأجواء راخا وشهرة لبعض الوقت.. ثم ا ىء .. فقاعات 

ذابت وم يعد يذكرها أحد، فا تتشبه بهم ... كن نفسك. 

نفسك كن   .. الشاب  الكاتب  عزيزى 

مع  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  اجتمعت 
واقامة  لتنظيم  العليا  اللجنة  اعضاء  الجديد  التشكيل 
ضمت  والتى  للثقافة  ااعى  امجلس  مقر  امهرجانات 
الفنية  امجاات  مختلف  ى  وامثقفن  الخراء  من  نخبة 
والثقافية هم عى بدر خان ، داوود عبد السيد ، محمود 
العدل  محمد   ، داوود  راجح   ، السيد  عصام   ، الحدينى 
فوزي   ، خليل  هالة   ، الكومى  طارق   ، الشناوى  طارق   ،
العوامرى ، عمرو سامة ، ناير ناجى و امن عام امجلس 
 ، الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس   ، للثقافة  ااعى 
القومى  امركز  رئيس   ، الثقاى  اانتاج  قطاع شئون  رئيس 
للسينا بجانب ممثلن عن اامانة العامة مجلس الوزراء 
 ، السياحة   ، امالية   ، ،الداخلية  الخارجية  وزارات  وعن 
ااثار ، الطران امدى الشباب والرياضة ، التنمية امحلية 

ورؤساء النقابات الفنية واادبية بصفتهم .
خالها  وجهت  بكلمة  ااجتاع  الثقافة  وزيرة  بدأت 
الجدد  باأعضاء  ورحبت  السابقة  اللجنة  أعضاء  الشكر 
والفن  الفكر  مجال  ى  عظيمة  قامات  مثلون  الذين 
الية  تسعي  الذى  الرئيي  الهدف  ان  وقالت  واادب 
عي  والحفاظ  اابداع  تنمية  اي  يهدف  الثقافة  وزارة 

الهوية امرية بروافدها الحضارية امتنوعة باإضافة اي 
تعزيز التنمية ااقتصادية وااجتاعية امستدامة وتفعيل 
العدالة  لتحقيق  وايضا  والعام  مر  بن  الثقاي  التبادل 

خال  من  العام  امال  عى  حفاظا  للمواطن  الثقافية 
تنظمها  التي  امهرجانات  لجميع  اجندة وخريطة واضحة 
والتكرار  التداخل  عدم  يضمن  بشكل  الدولة  تدعمها  أو 

فيا بينها وفق برنامج زمنى يكفل عدم تعارض فعالياتها 
إى جانب إعداد دراسة كاملة عن الدعم امطلوب سواء 

امادى أو اللوجستى 
الوزارات  مع  التنسيق  أهدافها  من  اللجنة  أن  وأضافت 
انتقلت  ثم   ، اإجراءات  وتبسيط  لتسهيل  امختلفة 
عى  اآراء  بإجاع  واتفقت  اأعال  جدول  اى  اللجنة 
ومنها  امهرجانات  عمل  لتنظيم  محددة  أليات  وضع 
امجاات  مختلف  ي  متخصصة  نوعية  لجان  تشكيل 
 – وغناء  موسيقي   – – مرح  سينا   ( والفنية  الثقافية 
فن تشكيي – ادب ( لفحص الطلبات امقدمة وتصنيفها 
اللجنة  أقرت  كا  العامة  اللجنة  عى  عرضها  ثم  ومن 
برورة عدم امساس بامهرجانات الراسخة و الناجحة مع 
اتاحة الفرصة للشباب الواعد ى التعبر عن انفسهم من 
الوعي  نر  اي  الهادفة  والجديدة  امبتكرة  اافكار  خال 
ومنحت  ثقافياً  امجتمع  تنمية  و  العام  بالذوق  واارتقاء 
بعض  اوضاع  لتوفيق  الحاي  العام  خال  فرصة  اللجنة 

امهرجانات التى تدعمها الدولة وتصحيح مسارها.

03 سبتمبر 2018العدد 575

مشهد 

 .. المهرجانات  لجنة  جلسات  أولى  فى 
المهرجانات  تنظيم  طلبات  لفحص  متخصصة  لجنة 

والناجحة الراسخة  بالمهرجانات  مساس  وا 

أحمد زيدان

محمد الروى


