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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

والشخصية   والدراما  الرقص 
المهرجان مائدة  على  أسئلة 

والعراق  وسوريا  فلسطن   
القصف تحت  مسرح 

ونتائج تاريخ   .. التجربيب  من  قرن  ربع 
خاص ملف 
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امرحي  للعرض  بروفات  امرحية  بهتيم  ثقافة  أطفال قر  فرقة  تجري 
فراج  سامح  إخراج  ومن  الحديني،  جال  محمود  تأليف   « الروفة   «
شهر  خال  امرى«  »عاء  الشهيد  مرح  عى  لتقدمه  استعدادا   ،

سبتمرالجاري ضمن مروعات تجارب نوادي امرح للموسم.
قال امخرج سامح فراج تدور أحداث الروفة عن احدى الفرق امرحية 
التي يراجع تقدمها الفني وتحصل عى امركز اأخر بآخر مشاركة لها ما 
انتائهم  من  ويضعف  الفرقة  أعضاء  جميع  عي  السلبي  ااثر  له  يكون 
امخرج  أن  غر  الذي جمعهم  وامكان  الفرقة  ترك  الجميع  فيقرر  للفرقة، 
عن  البحث  رحلة  لتبدأ  وااستمرار  رحيلهم  عن  بالراجع  الجميع  يقنع 
بقرار  الفرقة  تتفاجأ  حتى  جدوي  دون  امخرج  من  كثرة  ووعود  النص 
فقدان  جديد  من  ليبدأ  امرحي  للنشاط  ميزانية  وجود  بعدم  اإدارة 
اأمل واانسحاب والراجع  حتى يقف  أحد أعضاء الفرقة معلنا التحدي 
لديهم  ما  كل  تقديم  يستطيعون  وأنهم  وااستمرار  التوحد  ويحثهم عي 
رحلة  وتبدأ  الجميع  ويقتنع  وأحامهم  ذواتهم  لتحقيق  مواهب  من 

تحقيق الحلم من جديد.
سا   ، يوسف  شهد   ، هارون  أحمد  رضا،  خالد   « اأطفال  مثيل  الروفة 
يوسف رؤى هشام ،  محمد محمود ،  محمد سيد ، جنى محمد السيد 
جال  محمود  تأليف  الروفة   ، بهاء  مصطفي   ، السيد  محمد  معاذ   ،

الحديني  اعداد وإخراج  سامح فراج  . 

همت مصطفى 

الحكيم مديرة فرقة مرح  الفنانة وفاء  قالت 
الخاصة  ااحتياجات  ذوي  لدمج  الشمس 
التابعة للبيت الفني للمرح إن الفرقة تشارك 
لياي   « الدوي  للملتقي  الرابعة  الدورة  ي 
السام » بالعرض امرحي » انتيكا« من انتاج 
من   ٩ إي   ٧ من  الفرة  ي  يقام  والذي  الفرقة 
العامي وانتصارا  بالسام  الجاري احتفاًء  الشهر 
مدينة  الصادقة  والريشة   والنغمة  للكلمة 

امغارات تازة. 
مخرجة  شوقي  أمرة  امخرجة  أعربت  بينا 

سعادتها  عن  باملتقي  امشارك  انتيكا  عرض 
الخاصة  ااحتياجات  لذوى  عرض  مشاركة 
أول مرة ليمثل مر بامحافل الدولية  وسط 
امغرب  وهم  العام   أنحاء  جميع  من  مبدعن 
وساحل  والكونغو  والطوغو  ومر  والسينغال 

العاج والكامرون واأرجنتن وفرنسا وأمريكا  
نور،  إيناس  الدين،  أمر صاح  بطولة  »أنتيكا« 
وائل أبو السعود .  ، مشاركة ذوي ااحتياجات 
،  محمود، أحمد  أمرة  ، تسنيم،  الخاصة ميار 
محمد  صاح  محمد  فتحي،  أحمد  فوزي، 

فوزي، عبد الرحمن فوزي، حسنن سيد، رحمة 
عبد  رضا  محمد،  هدي  سعد،  مريم  إيهاب، 
محمد   ، محمود،  أحمد  سمر،  عادل  العظيم، 
مصطفي  خالد،  عاء  يوسف،  عمرو  سامي، 
إراف  الحكيم،  وفاء  عام،  إراف  مجدي، 
وأشعار  درامية  صياغة  زيد،  أبو  يوسف  فني، 
أمن حافظ ، ديكور شادي قطامش   مساعدوا 
دعاء،  الفتاح، هيثم حسن،  عبد  إخراج محمد 

ساح، إخراج أمرة شوقي. 

محمود عبد العزيز

للخطر  امعرضن  لأطفال  حياة  و  فن  مبادرة  تستعد 
يومي  ي  ورق«  »طيارة  امرحي  العرض  لتقديم 
مام  ي  الجاري  سبتمر   ١٥ و   ١٤ السبت  و  الجمعة 
مركز  الجراج   مرح  عى  مساًء،  السابعة  الساعة 

الجزويت الثقاي سيدي جابر - ااسكندرية . 
طيارة ورق نتاج ورش عمل ي مختلف فنون العرض 
لأطفال إمتدت طوال العام مع مجموعة العمل من 
متطوعن و مدربن متخصصن ي مجال الفن والربية 
اإيقاع  ورشة  ،مدرب  وهيب  جورج  إراف  تحت 
الحركة، عمر  و  البيومي، مدرب ورشة امرح  رأفت 
حاكم  رباب   ، السرك  ألعاب  ورشة  مدرب  محمود 
البهدي  عادل  الفنان  البري،  التعبر  ورشة  مدربة 
كارولن  سيناريو  عزيز،  دنيا  ديكور  السرك،  مدرب 
تقديم   ويتم  البيومي  رأفت  وإخراج  كتابة   ، كال 
جمعية  امبادرة  متطوعي   من  باراف  العرض  
للتنمية  الحرية  جمعية  و  ااسكندرية  كاريتاس 

امجتمعية.
بامبادرة  امشاركن  اأطفال  مثيل  ورق«  »طيارة 
مرنا  شعبان،  هبه  سعيد،  عادل  التمثيل  ي  ومشاركة 
امعرضن  اأطفال  لتنمية  تهدف  وامبادرة  وجيه، 
للخطر عن طريق ورش فنية تشجعهم عى اكتشاف 
نفسهم  عن  التعبر  عى  القدرة  اكتساب  و  مهارتهم 

بطرق مختلفة ومتنوعة 

همت مصطفى 

»الروفة«  قريبا 
بهتيم  بقصر  المصرى«  »عاء  الشهيد  مسرح  على 

السام«  »ليالي  الدولي  الملتقي  ضيافة  في  الشمس 
بالمغرب  الرابعه  دورته  في 

ورق« »طيارة 
جزويت  في   
اأسكندرية 
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حلمك«  »إبدأ  لورشة  اأوى  الدفعة  بتخريج  يتحقق  الحلم  بدأ 
لتقديم  الفنانن  شباب  لدعم  الثقافة  وزارة  مبادرة  وذلك ضمن 
جيل جديد من شباب امرحين إثراء الحركة امرحية امرية. 
الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة  التابع  الثقاي  الجيزة  مركز  شهد 
مراسم حفل تخرج الدفعة اأوى من ورشة »ابدأ حلمك« والتي 
للمرح  الفني  للبيت  التابعة  الشباب  مرح  فرقة  ينظمها 
الثقافة،  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  بحضور  وذلك   ،
الثقافية ومنهم  امخرج خالد  ومجموعة من قيادات القطاعات 
جال رئيس قطاع شئون اإنتاج الثقاي، والفنان إساعيل مختار 
رئيس البيت الفني للمرح، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة 
العامة لقصور الثقافة، وامخرج هشام عطوة نائب رئيس العامة 
امرح  فرقة  مدير  إساعيل  يوسف  والفنان   ، الثقافة  لقصور 
و  الطليعة،  مرح  فرقة  مدير  رور  شادي  الفنان  القومي، 
امخرج عادل حسان مدير فرقة مرح الشباب، وامخرج أحمد 
و  الشباب  الفنانن  من  وعدد  الورشة   عى  العام  امرف  طه 
الرواي  منهم  واإعامين  العامة  والشخصيات  والنقاد  امرحين 

إبراهيم عبد امجيد و الشاعر محمد بهجت. 
مشاريع  تقديم  اأوى  الدفعة  تخرج  حفل  مراسم  وشهدت 
التخرج الناتجة عن الورشة وهم مروع »مدد« و »نظرة« وهم 
نتاج الورشة التي تم تدشينها ي شهر ديسمر اماي، واستمرت 
مدة ٨ أشهر ي تدريب أكر من ١٠٠ من شباب اموهوبن عى 
من  مجموعة  أيدي  عى  بامرح  امتعلقة  اأداء  فنون  مختلف 

امدربن امحرفن ، والتي قدمت جميعها بامجان . 
التخرج بعمل ترحيب بشكل فني بواسطة  وبدأت مراسم حفل 

الثقافة خارج قاعة  الدفعة لوزيرة  الشباب  مجموعة صغرة من 
لفيلم  تاها عرضاً  ثم   ، الوطني  للسام  تاها عزف  ثم   ، العرض 
لورشة  امختلفة  امراحل  خاله  واستعرض  الورشة،  عن  تسجيي 
اأداء  التدريبات  بعض  من  مقاطع  تناول  والذي  حلمك«  »ابدأ 
والرقص  التمثيل  عى  الشباب  تدريب  وكيفية  امدربن  مع 
 6 استغرقت  التي  الورشة  خال  والديكور  والغناء  واموسيقى 
إيناس  الثقافة  وزيرة  حرتها  التي  الروفة  إى  باإضافة  أشهر، 
عبد الدائم ، عى خشبة مرح الجمهورية ، وبعض أراء امدربن 

ي الورشة.
 ثم تا الفيلم التسجيي عرض مشاريع تخرج الدفعة اأوى من 
الدكتور عاء عبد  الدراما  بتدريب  خال عرض »نظرة« و شارك 
اأرف،  عمرو  والسينوجرافيا  فاروق،  أرف  والتمثيل  العزيز، 

واموسيقى والغناء حازم الكفراوي، والرقص ضياء شفيق.
التدريب  ي  شارك  والتي  »مدد«  امرحي  العرض  تقديم  وتاه 
مختار،  أحمد  التمثيل  الدين،  صاح  ميرة  الدراما  ي  مجموعة 
حمدي  أحمد  والغناء  اموسيقى  حنفي،  محمود  السينوجرافيا 
ما  الحارين  جمهور  أبهرا  واللذان  فتحي  تامر  الرقص  رؤوف، 
عى   » حلمك  »ابدأ  شباب  وقدرة  إبداعية  طاقات  من  قدموه 

ورقص  وغناء  التمثيل  من  امرحي  اأداء  فنون  مختلف  تقديم 
ببعض  ومزجها  الشهرة  امرحية  امنولوجات  تقديم   من خال 

الغناء الشعبي واأغاي الفلكولورية . 
اإنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جال  خالد  امخرج  قال  جانبه  ومن 
تدريب  تستوعب  مختلفة  أماكن  بوجود  سعيد  بأنه  الثقاي 
وتنمية قدرات امواهب الشابة مشراً إى أن عدد اموهوبن هو 
لتدريب هذه  كثرة  نوافذ  وأمني وجود   ، جًدا  كبر  عدد ضخم 

الطاقات عى فنون اأداء امرحي .
مشراً إى أن وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم قد بدأت 
امحافظات ومنها مراكز  نافذة مختلف  أكر من  فتح  بالفعل ي 
تنمية امواهب ي أكر من مكان ومنها مركز طنطا الثقاي التابع 
أكر  اجتذاب  وذلك  ودمنهور   ، الثقافة  لقصور  العامة  للهيئة 

عدد الشباب اموهوبن . 
وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  قالت  فيا 
ومتنوعة  عظيمة  حلمك«  »ابدأ  ورشة  مواهب  أن  الثقافة 
إسراتيجية  مع  يتاي  وهذا  الدعم،  كل  وتستحق  ومتفردة 

الدولة امرية ي دعم وتدريب الشباب .
الدفعة  تخريج  بحفل  كلمتها  خال  الثقافة  وزيرة  قدمت  كا 

حلمك« »إبدأ  ورشة  من  اأولى  الدفعة  تخريج 

ورشة  من  اأولى  النسخة  تخرج  تشهد  الثقافة  وزير 
الثقافة بقصور  التجربة  تفعيل  وتعلن  حلمك«  »ابدأ 

بعد فرة  الفنية  للحياة  تخرجوا  102 شاب وفتاة 
6 أشهر  تدريب دامت 
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للجمهور  الشكر  الشباب »أبدأ حلمك«  اأوى من ورشة مرح 
امخرج  ومنهم  الثقافة  وزارة  قيادات  بجميع  وأشادت   ، امري 
عواض  أحمد  والدكتور  مختار  إساعيل  والفنان  جال  خالد 
من  كبر  عدد  وراء  الوزارة  قطاعات  أن مجموعة   مؤكًدا عى   ،
النجاحات وأن كافة القطاعات ا تعمل ي جزر منعزلة بل تعمل 
البعض  بعضها  مع  تعمل  القطاعات  كافة  وأن   ، متكامل  بشكل 

من قصور ثقافة وبيت فني للمرح . 
بجميع  حلمك  ابدأ  ورشة  بدء  عن  الدايم   عبد  أعلنت  كا 
امروع  تنفيذ  سيبدأ  أكتوبر  شهر  ففي  امرية  امحافظات 
والذي سيبدأ محافظة أسيوط والفيوم وسوهاج، وامرحلة الثانية 

ستبدأ من اإساعيلية وأسوان وكفر الشيخ . 
مركز  ي  لأطفال  امواهب  تنمية  مراكز  تشغيل  بدء  إى  مشراً 
طنطا الثقاي مؤكًدا عى بدء النشاط والذي شهد اقباًا شديداً ، 
وسوف يتم تقديم نفس التجربة بأسيوط بواسطة شباب ورشة 

“ابدأ حلمك” مع بداية ورشة التدريب. 
“أسعدونا  قالت:  حيث  حلمك  أبدأ  لشباب  الشكر  موجهاً 
معلنا عن   “ يستمر  أن  النجاح يجب  وبالتاي  وأمتعتونا  جميعاًـ 
»نظرة«  و  »مدد«  عرى  حلمك«  »ابدأ  ورشة  نتاج  استمرار 
، معربة عن أملها ي  ليلة عرض أخرى  لـ 15  وسيتم تجديدهم 
مشاركة دفعة التخرج اأوى من ورشة “ابدا حلمك “مشاركتهم 
للعمل  أمامهم  امجال  لفتح  للمرح  الفني  البيت  عروض  ي 

امرحي. 
 : قالت  حيث  العزف  وفرقة  امدربن  لجميع  الشكر  قدمت  كا 
رائع أشاد به جميع  الذي قدموا مجهوداً  “اشكر جميع امدربن 

الفنانن الحارين،  وأهنئ وأحي زماي اموسيقين” . 
وي سياق متصل قال الفنان إساعيل مختار ي كلمته عن فخره 
مروع  أن  عى  مؤكدا  أعالها،  و  بالورشة  الشديد  اعتزازه  و 
إبدأ حلمك سياقي نجاحات كبرة أنه يقدم بصدق و إخاص، 
الثقافة،  الدايم وزير  إيناس عبد  الدكتورة  للفنانة  الشكر  موجها 
وامخرج خالد جال رئيس قطاع اإنتاج الثقاي، امخرج الدكتور 
أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و كل من ساعد 

ي هذا اإنجاز.
الفخر  منتهي  حلمك  ابدأ  ورشة  مروع  يتابع  أنه  عى  مؤكًدا 
 ، القلب  ومن  وإخاص  بصدق  تقدم  التي  امروعات  من  أنها 
النجاح  مواصلة  متمنياً  حلمك  ابدأ  تجربة  بدعم  الجميع  داعياً 

لجميع شباب الورشة. 
فأوضح  الشباب  مرح  فرقة  مدير  حسان  عادل  امخرج  أما  
من   اأوى  الدفعة  امرحية  للحركة  يقدم  أنه  كلمته   خال  

ورشة “ابدأ حلمك” .
الشباب م يقدم شيئاً جديًدا، فمنذ أن  حيث قال: “ أن مرح 
عى  أكملت  قد   ،  2017 عام  ي  الشباب  مرح  قيادة  توليت 
وهم  مهمن  مدراء  لثاثة  الشباب  مرح  مهمة  تجارب  ثاثة 
امخرج خالد جال وامخرج هشام عطوة وامخرج شادي رور 
، الحقيقة أنهم قدموا تجارب مهمة قمت بدراستها جيًدا أخذت 
 ، طه  احمد  امخرج  مع  بالعمل  وذلك  بتطويرها  وقمت  منها 
وقمنا  عليه سوياً  والذي عملنا  “الورشة”  لديه حلم  كان  والذي 

بتطويره من خال جلسات عمل” . 
مشراً إى أن أحمد طه بذل به مجمهود كبر جًدا مع باقي ركاء 

تحمس  الذي  مختار  إساعيل  للفنان  الشكر  مقدماً    ، النجاح 
أن  متمنيا   ، الدعم  سبل  كافة  له  وقدم  كبر  بشكل  للمروع 
يستمر امروع ي مرحلته الثانية ، والتي بدأت التقديم لها منذ 

شهر سبتمر الجاري “ 
مؤكًدا إى أن هناك خطة طموحة مرح الشباب ولشباب إبدأ 
عروض   ٦ ضمن  الورشة  خريجي  مشاركة  سيتم  حيث   حلمك 
باإضافة  الشباب، هذا  فرقة مرح  إنتاج  من  مخرجن محرفن 
من  مخرجن  إسنادها  سيتم  التكلفة  قليلة  عروض   ٦ إنتاج  اى 

خريجي الورشة .
الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  قامت  الحفل  نهاية  وي   
 ، التمثيل  مدرب  فاروق  أرف  الفنان  بتكريم  الثقافة   وزير 
مدرب  فتحى  تامر  الفنان   ، التمثيل  مدرب  مختار  أحمد  الفنان 
للتعبر الحرى ، الفنان حازم الكفراوى مدرب للغناء و اموسيقى 
، الفنان احمد حمدى روؤف مدرب للغناء و اموسيقى ، الفنان 
،الفنان محمد حنفى مدرب  للسينوغرافيا  اارف مدرب  عمرو 
للسينوغرافيا، الكاتب ميرة صاح الدين مؤلف الدراما ،الكاتب 
الدكتور عاء عبد العزيز مؤلف الدراما ،امخرج احمد طه امدير 
الفني للورشة ، الفنان محمد فتحى مدير مركز الجيزة الثقاى ، 
امخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، 
امخرج الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامه لقصور الثقافة.

اأوي  الدفعة  حلمك”  “ابدأ  لورشة  تقدم  قد  انه  بالذكر  جدير 
5200 مشارك تم قبول 150 مشارك منهم عن طريق اختبارات 
مع مدري الورشة ،   تخرج منهم فعليا 102 تجسدوا ى عرضين 
“نظرة “و “ مدد” ، وحرصت الورشة عى تنفيذ برنامج تدريب  
اارتجال  و  التمثيل  مهارات  عى   إحرافيا  لتدريبهم  للمشاركن 
و  الخيال  و  الصورة  عنار  صياغة  كيفية  و  الكتابة  ومهارات 
و  اللغة  مهارات  تطوير  إى  إضافة  اأزياء  و  اإضاءة  و  الديكور 
شابة  طاقات  اكتشاف  بجانب  الشباب  عند  الرقص  و  اموسيقى 
الورشة   تقديم  تم  ااحراي،  امرحي  للعمل  وتأهيلهم  جديدة 
بها  مستمر  فالتقسيم  الورشة  من  الثانية  الدفعة  اما   ، بامجان 
حتى العار من سبتمر الجاري، و تقدم لها ما يقرب من ٣٠٠٠  

متقدم اى اآن.  

سمية أحمد 

الشباب  أحمد عواض هشام عطوة ومدربي ورشة مسرح  تكريم 

الشباب  تجربة مسرح  أكملت مسرة  عادل حسان: 

تنطلق من  »إبدأ حلمك«  الدايم  إيناس عبد 

بتطويرها  وقمت 

الجمهورية   أنحاء  لجميع  الشباب  مسرح 
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06 [ حوار

القومي: بالمهرجان  أزياء  مصممة  أفضل 

فستان عجمي:تصميم  نعيمة 
والمخرج بيي  جدل  محل  كان  سنووايت 

ومصممة  الديكور  مهندسة 
تخرجت  عجمي«  »نعيمة  اأزياء 
جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  في 
الرابع  ترتيبها  وكان   1971 القاهرة 
مهندسة  عملت  الدفعة،  على 
وكان  الطليعة  مسرح  في  ديكور 
جديد  هو  ما  كل  يقدم  المسرح 
الوقت.  هذا  في  تقليدي  وغر 
المخرجن  من  الكثر  مع  تعاونت 
اأجيال  جميع  من  المسرحين 
منها  إدارية  مناصب  عدة  وتولت 
في  واإعان  الدعاية  عام  »مدير 
الديكور  عام  مدير  الطليعة،  مسرح 
اأقسام  رئيس  الطليعة،  بمسرح 
بالمسرح  الديكور  عام  مدير  الفنية، 
اأزياء  قسم  على  مشرفة  القومي، 
على  حصلت  كما  اإبداع،  بمركز 
في  أعمالها  عن  الجوائز  من  الكثر 
جائزة  وآخرها  واأزياء  الديكور  مجال 
في  مسرحية  أزياء  مصممة  أفضل 
المصري  للمسرح  القومي  المهرجان 
عرض  عن  اأخرة  دورته  في 
مسرح  إنتاج  »سنووايت«  اأطفال 
حول  رزق،  محسن  وإخراج  البالون 
عرض  مع  وتجربتها  الجائزة  هذه 
في  دورها  وعن  »سنووايت« 
في  المسرحية  اأزياء  تصميم  مجال 
هذا  معها  لنا  كان  المصري  المسرح 
الحوار.

حوار: أرزاق رمضان
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المهرجان  م��ن  اأخ����رة  ل��ل��دورة  تقييمك  م��ا   _
القادمة؟ دورته  في  تتمنينه  الذي  وما 

التخطيط  يتم  وأن  أكر  بعناية  مختارة  تكون عروضه  أن  أمنى 
له مسبقا.

الحركة  ينقص  ال���ذي  م��ا  ن��ظ��رك  وج��ه��ة  م��ن   _
مصر؟ في  المسرحية 

يوجد  وا  العامية  للنصوص  امخرجن  معظم  يلجأ  لأسف 
نصوص مرية كثرة رغم وجود كتاب مرح مرين رائعن، 
نعتمد  وأا  امري  امرحي  بالعرض  ااهتام  ينقصنا  فنحن 

عى مقتبسات من الخارج.

ت��واج��ه  ال���ي  ال��م��ش��ك��ات  أب����رز  ه��ي  م��ا  وأخ����را   _
ت��ت��غ��ل��ب��ن  وك���ي���ف  ال���م���س���رح���ي���ة  اأزي��������اء  م��ص��م��م��ي 

عليها؟
وأيضا  امادي،  التمويل  هي  تواجهني  التي  امشكات  أول 
يحتاجون  فهم  الصغار  اأزياء  مصممي  كفاءة  قلة  إشكالية 
لتنمية  ورعاية  اهتاما  والخرات  التجارب  أصحاب  نحن  منا 
ا  مجالنا  ي  السن  فصغار  موهبتهم،  وتطوير  مهاراتهم 
لذا  العمل،  أثناء  تواجههم  التي  امشكات  اجتياز  يستطيعون 
سبيل  فعى  الورش،  تطوير  ي  يكمن  امشكات  حل  أن  أرى 
امثال ورشتي الخاصة كبرة وبها إمكانيات عالية ولكن ينقصها 
التي  للمشكات  بالنسبة  أما  أكفاء،  منفذون  ينقصها  التشغيل 
تواجهني شخصيا فقد أصبحت قادرة عى أن أتغلب عى معظم 
مشكاي بالصر والخرة، ولكن أهم مشكلة تواجهني حاليا هي 
بها ي كل مرح، فأنا  عدم توافر غرف محددة لأزياء للعمل 
حتى أستطيع أن أنجز عمي ي تصميم أزياء أي تجربة مرحية 
غر  هذا  لأسف  ولكن  اأزياء،  لتفصيل  مستقلة  غرفة  احتاج 
متوفر، كا أريد ورشة تعليم خاصة وهو أمر مهم جدا مستقبل 

هذه امهنة امتخصصة.

القومي؟ جائزة 
اأطفال  القومي مرحية  جائزة  أتوقع حصوي عى  م  براحة 
امهرجان  ي  أطفال  مرحية  تشارك  سنة  أول  ي  »سنووايت« 
تصميم  جائزة  عى  حصوي  أكر  متوقعة  كنت  فقد  القومي، 
الشخي  رأيي  ليس  وهذا  البؤساء«  »كوميديا  عرض  مابس 
لهذا  تصميمي  جائزة  عى  حصوي  توقعوا  حوي  من  كل  ولكن 

العرض وليس »سنووايت«.

تنفيذ  أثناء  مشكات  واجهتك  هل   _
»سنووايت«؟ عرض  أزياء  وتصميم 

لأسف الشديد نحن نعاي معاناة شديدة بسبب عدم   
وجود ورش تصميم أزياء للمرح ي مسارحنا، فقد كنت أعمل 
ي ورش مرح البالون منذ أكر من عرة سنوات وم ألجأ إى 
امائة  ي   80 بنسبة  الحاي  الوقت  ي  ولكن  الخارجية،  الورش 
أنا  البالون يتم تنفيذها ي ورش خارجية، وبراحة  من أعال 
حزينة لعدم اهتام وزارة الثقافة بالورش وتطويرها، ما أدى 

إى ترك العال للورش الخاصة بامرح بحثا عن فرص عمل.

م��ص��ر  ف������ي  ال����م����س����رح����ي����ون  ال����م����خ����رج����ون  ه������ل   _
ال����ع����رض  درام����������ا  ف�����ي  اأزي������������اء  ب���������دور  ي���ه���ت���م���ون 

المسرحي؟
معظم  وأصبح  يتزايد،  امخرجن  اهتام  بدأ  اأخرة  الفرة  ي 
امخرجن مهتمن بشكل كبر باأزياء، أنها نصف صورة العرض 
امرحي فالديكور واأزياء وتكملها اإضاءة يلعبون دورا كبرا 
ي الشكل الجاي للعرض امرحي، كا أن األوان تلعب دورا 
مثل  امبهجة  األوان  أفضل  ناحيتي  ومن  امابس،  ي  أساسيا 

اأحمر واأزرق والفوشيا واأخر.

ع����������رض  ف��������������ي  ت���������ج���������رب���������ت���������ك  ع��������������ن  ح���������دث���������ي���������ن���������ا   _
»سنووايت«؟

البيت  من  ليست  أخرى  مصممة  مع  العرض  كان  البداية  ي 
ااتفاق  تم  وبعدها  التصميم  تكمل  م  ولكنها  للمرح  الفني 
معي، ولكنني م أحصل عى الوقت الكاي فقد تم إسناد العمل 
لبداية  ممكن  وقت  أرع  ي  امابس  تجهيز  مني  وطلب  ي 
متشوقة  كنت  أنني  إنجازه  عى  ما شجعني  أكر  ولكن  العمل، 
اانتباه  أزياء اأطفال يجذب  جدا للعمل مع اأطفال فتصميم 
خاصة من خال األوان امستخدمة وبالفعل بدأت تنفيذ العمل 
بداية  قبل  شهرين  التجربة  استغرقت  وقد  اميزانية،  فور رف 

تقديم العرض.

في  المختلف  ما  نظرك  وجهة  من   _
السابقة؟ تجاربك  عن  »سنووايت« 

ا يوجد أي اختاف بن تجاري ي طريقة وأداء وتنفيذ امطلوب 
كانت  سنووايت  فتجربة  والتقني،  الفني  امستوين  عى  مني 
إعادة تناول عمل شهر من أعال والت ديزي، ما حفزي عى 
اأصي  الفيلم  عن  تختلف  أفكار جديدة  وابتكار  خياي  توسيع 
ولكن بدون أن يقلل هذا من استمتاع وانبهار اأطفال بالعرض، 
لفستان  بالنسبة  ولكن  أفكار..  أية  مواقع  أي  من  أنقل  ا  فأنا 
سنووايت، فقد كان تصميمه محل جدل بيني وامخرج، وكنت 
ا أستطيع التغير فيه حتى ا أغر من الشخصية اأصلية التي 
اأخرى  اموديات  جميع  ولكن  اأطفال  عقول  ي  بها  ارتبطت 

كانت من وحي خياي وتصميمي.

اأزي���اء  تصميم  ف��ي  ط��وي��ل  ب���اع  ص��اح��ب��ة  أن���ت   _
على  حصولك  تتوقعن  كنت  هل  المسرحية، 

القومي أتوقع حصولي على جائزة في  لم 

اأزياء في مسارحنا لتفصيل  أحتاج غرفة مستقلة   
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08 [ رؤى

السعادة باد  في  حدث 
الحكام! ويرئ  الشعوب  يدين   

الكتاب  من  الكثرين  وامحكوم  الحاكم  بن  الديالكتيكية  العاقة  جذبت 
وامخرجن العرب، وذلك منذ نشأة امرح مع مارون النقاش حينا قدم 
امستلهمة  امرحية  الرشيد” هذه  امغفل وهارون  الحسن  “أبو  مرحية 
من  امائة  بعد  والستن  الثالثة  الليلة  ي  واليقظان”  “النائم  حكاية  من 
 1977 عام  ونوس  الله  سعد  فعل  وكذلك   1853 عام  وليلة(،  ليلة  )ألف 
الكثر, ولعل ذلك يرجع إمانهم  املك” وغرهم  ي مرحيته “املك هو 
ما هو موجود( عى حسب  تغير كل  يلعب دورا ضخا ي  )امرح  بأن 
قول مايرهولد، واآن يستلهم وليد يوسف نفس امبنى الحكاي مرحيته 
“حدث ي باد السعادة” مع امخرج مازن الغرباوي ي عام 2018 بعدما 
الواقع  ي  والسياسية  ااجتاعية  ااقتصادية  التغرات  من  الكثر  حدث 
امشاركة بن  التي تعتمد عى  الدمقراطية  آليات  لنا عن  ليكشف  العري، 
رؤيته  يوسف  وليد  ويكثف  جديدة،  أفقية  عاقة  ي  وامحكوم  الحاكم 
بكلمته عى بامفلت العرض )ي البدء كان الشعب( كعتبة أساسية لقراءة 
السؤال: كيف قدمت مرحية  تأي مروعية  العرض امرحي. ومن هنا 

“حدث ي باد السعادة” هذه الرؤية التي رح بها صناع العرض؟
امرحية  هذه  أحداث  أن  البداية  من  تؤكد  درامية  بحيلة  العرض  يبدأ 
الحاي أي ماس،  بينها والواقع  الازمان والامكان، وأنه ا يوجد  تدور ي 
فهي تحي عن ملك قد جاء بجيشه من باد بعيدة ليحتل »باد السعادة« 
التي تشتهر بروات كثرة، لكن أهلها غر قادرين عى استثارها واانتفاع 
بها؛ لذا فقد مكنوا بسهولة من احتالها والسيطرة عليها، إى أن جاء اليوم 
الذي  بهلول،  الفقر  الحطاب  وهو  الشعب،  هذا  أبناء  أحد  استطاع  الذي 
يجسد دوره مدحت تيخة، أن يتسلل إى قر هذا املك امحتل بغية أن 
غاء  بسبب  الشعب  منه  يعاي  الذي  والبؤس  امتدنية  اأوضاع  له  يرح 
اأسعار، ما أجر أغلبية شعبه أن يعمل بالشحاذة، وهنا تحدث امفاجأة 
فيقرر املك امحتل أن يرحل إى باده البعيدة تاركا الحكم لبهلول ووزيره 
الشعب  لكن  والحرية  العدل  يحقق  أن  بهلول  ويحاول  عجبور،  الداهية 
يخذله أنه أساء استخدام ما منحه له بهلول وأرف ي أمور اللهو، فيقرر 
بهلول التنحي عن الحكم، ويندم أنه م يستخدم القوة مع هذا الشعب، 
إن  للسجن.  زيارته  خال  بها  التقى  اللذان  والشاعر  الحكيم  نصحه  كا 
تناقض شديد بن ما رح به ي  الدرامي قد وضع امخرج ي  البناء  هذا 
إى  نصل  حتى  وامحكوم  الحاكم  مشاركة  ينادي  بأنه  العرض  عن  كلمته 
ي  الرئيي  السبب  أنه  الشعب  تدين  أخرى  رسالة  وبن  السعادة،  باد 
ليست  عندهم  والحرية  الناس،  لجشع  نتيجة  اأسعار  فارتفاع  مشكاته، 
بن  العدالة  ترسيخ  إى  يسعى  املك  بينا  والفسق،  الفجور  سوى  تعني 
الشعب  له وتخي  الحاشية  الرغم من مضايقة  امجتمع عى  فئات  جميع 
أنه  ذلك  من  واأكر  الرأي،  عن  التعبر  ي  حتى  له  مشاركته  وعدم  عنه 
فأين  بالسجن،  ويتمسكون  الخروج،  يرفضون  السجون  لهم  تفتح  عندما 
هذه امشاركة التي يتحدث عنها صناع العرض؟ فإننا أمام رسالة تؤكد عى 
أهمية العاقة العمودية بن الحاكم وامحكوم، عاقة راعي برعيته، فاملك 
بهلول كان عليه أن مي كّل يء بالقوة والرعية تنفذ طواعية، أن املك 

إن فعل غر ذلك سيخر ملكه وشعبه معا، مثلا حدث ي باد السعادة.
شعب باد السعادة أفضل ما فيه بهلول الذي م يغضب أن هناك محتا 
قد اغتصب أرضه، وأصبح يتحكم فيه وي أهله وإما أغضبه ضيق العيش 
فذهب ليوضح اأمر للملك امغتصب أنه رما ا يعلم ما يحدث، وعندما 
السعادة  باد  شاعر  أن  معه،  يحكمون  امستعمرين  ترك  الحكم  توى 
الحكيم  يعد  وم  تبدد  قد  هو صلب  ما  وكل  مسجون  وحكيمها  مسجون 
هو من يحمل الحقيقة ي وجه القوة كا يقول تشومسي، وإما أصبح هو 
من ينادي بالقوة ي وجه الحقيقة، ما يعني أن »امفكر اموضوعي« عند 

أنطونيو غرامي وعابد الجابري و»امفكر الرسوي« صاحب الرسالة التي 
نيتشه  عند  النقدي«  و»امفكر  سعيد،  إدوارد  عند  امجتمع  لتغير  تسعى 
الحطاب  علم  الذي  فالحكيم  السعادة،  باد  ي  دور  لهم  يعد  م  وسارتر 
الذي  الثوري  الشاعر  وكذلك  الجدران  أسر  أصبح  اأشجار  يقطع  أا 
الشعب  فامدان  ذلك  ورغم  مجنون،  شبه  اآن  أصبح  بهلول  شعره  حفظ 
كتابه  ي  الكواكبي  الرحمن  عبد  قاله  ما  يذكرنا  وهذا  املك،  هو  والريء 
طبائع ااستبداد ومصارع ااستعباد )ااستبداد يقلب الحقائق ي اأذهان، 
ُمطيع،  حقه  وتارك  فاجر،  الحق  طالب  أن  اعتقاد  إى  الناس  فيسوق 
صالح،  امسكن  والخامل  ُملحد،  اُمدقق  والنبيه  ُمفِسد،  اُمتظلم  واُمشتي 
والحمّية  عتّوا،  الشهامة  عداوة،  والغرة  الّنْصح فضوا،   - كذلك   - وُيصبح 
كياسة  والتحيل  سياسة  النفاق  أن  يعتر  كا  مرضا،  والرحمة  حاقة، 
ديكتاتورها(  تصنع  الشعوب  كانت  )وإن  دماثة(  والنذالة  ُلْطف  والدنائة 
مثلا يقول امؤرخ اأماي كارل بروكلان فإن شعب باد السعادة قد صنع 
ي  للرغبة  الحرة  إرادتهم  مع  كامل  باتفاق  ذلك  يفعلوا  م  لكنهم  حاكمه 
الجشع ونياتهم الواعية للفجور. وإما ما وصلوا إليه هو نتاج لكل اأنظمة 
عى  نقول  كيف  فإذن  كذلك،  اأمر  كان  وإن  بهلول  حكم  سبقت  التي 

شعب باد السعادة )ي البدء كان الشعب(؟
يقدم  أن  جاهدا  امخرج  حاول  فقد  البري،  الخطاب  مستوى  عى  أما 
رؤية غرائبية حتى يبتعد عن اإحالة إى تحديد الزمان وامكان سواء من 
مصطفى  وإضاءة  شبل  حازم  وديكور  عودة  مروة  صممتها  التي  امابس 

تهامي
صالح،  لرضا   3d mapping وتقنية  بدير،  لكرمة  الحري  والتصميم 
وعامة  كتقنية  توظيفها  يتم  م  اآخران  كان  وإن  عباس  خالد  وخدع 

يجعل  جديد  فكري بري  معادل  إى  الوصول  أجل  من  العرض  ي  فارقة 
كان  وإما  مغاير،  داي  معنى  إنتاج  درامية  رورة  استخدامها  من 
مبهر,  بشكل  امرحي  امنظر  وتلوين  تغير  بهدف  فقط  استخدامها 
إظهار ااختاف بن عام املك السابق زمجور صاحب العرش امتحرر من 
القيود واملك الحاي بهلول صاحب العرش امقيد، وم يرر امخرج الداعي 
لهذه التقنية، وخصوصا أن لديه زخا مكنه أن يحقق به كل ما يريد من 
بناء  عنار  وكافة  به  امحيط  امادي  والفضاء  وصوته  اممثل  جسد  خال 
محمد  موسيقى  وبالنسبة  له.  وامتوفرة  عليها  امتعارف  امرحي  العرض 
مصطفى م تكن معرة عن اأشعار التي كتبها حمدي عيد فيا عدا أغنية 
“مش كل البيوت قصور” وقد استخدم امارش العسكري أكر من مرة دون 
عي  محمد  وفاطمة  الفشني  وائل  إمكانيات  من  يستفد  وم  لذلك  مرر 
التي ا مكن أن نختزلها فقط ي ميلودي واحد يعتمد فقط عى  الرائعة 

قوة الحنجرة فكاها لديه قدرة فائقة وجاليات صوتية متعددة.
دور  ي  قوقة  وعاء  بهلول،  دور  ي  تيخة  فمدحت  التمثيي،  اأداء  وعن 
الوزير، وحسن العدل ي دور الحكيم، وفاطمة محمد عي ي دور زليخة، 
أما  شخصيته.  مع  منسجا  منهم  كل  كان  السقا،  دور  ي  فوزي  وأسامة 
عن سيد الرومي ي دور زمجور املك امستعمر، فعليه أن يفرق بن خفة 
يستطيع  ا  كان  وإن  حتى  ساذجا  ليس  امحتل  فاملك  والسذاجة،  الظل 
إلقاء خطابه. وامثر أن بقية اممثلن العرب كخدوجة صري بائعة الحانة 
العرض بالشكل  القدور، م يتم توظيفهم ي هذا  بائعة  ونرين أي سعد 
اإخوة  مشاركة  فكرة  كانت  وإن  التمثيلية،  إمكانياتهم  لنا  يظهر  الذي 

العرب فكرة عظيمة تستحق كل تقدير.

محمد زناي
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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الهناجر ساحة  من  القطار  ينطلق 
ليل مسافر  في 

بعض  أن  لدرجة  عامنا  ي  اتساعا  أكر  أصبحا  والقهر  ااستبداد 
مع  تتفق  معينة  أغراض  لتحقيق  أخرى  دول  عى  مارسه  الدول 
تلك  تحقيق  قادر عى  غر  العام  أصبح  وبالتاي  العامة،  سياستها 
اأحام الكرى التي كانت ذات يوم تبر مستقبل أكر إنسانية، 
الوقع  ي  العبثية  والرؤى  التشاؤمية  انتشار  عى  ساعد  ما  وهو 

والفنون.
لصاح  ليل«  »مسافر  مرحية  حضور  من  يجعل  ما  ذلك  ولعل 
التي  النصوص  من  النوعية  هذه  إى  تنتمي  الصبور،  عبد 
والراجىديا  الكوميديا  بن  والخلط  والعبثية  التشاؤمية  تسودها 
التقليدي،  الدرامي  البناء  عى  تقوم  ا  حيث  »الراجيكوميديا«؛ 
)الراكب(،  وامسافر  الراوي،  هم:  شخوص  ثاثة  بها  فامرحية 
وعامل التذاكر. وبتحليلنا لتلك الشخصيات ناحظ أن النص يقدم 
الراكب ي صورة إنسان مهزوز مسكن بداخله ضعف قليل الحيلة 
الراوي فهو اإنسان امثقف  مهزوم يصدق ويرحب بامستبد. أما 
السارد وامالك للحكاية وكأي إنسان متلكه الخوف عندما يرهبه 
بطبعه  كتبه  تذييل  ي  الصبور  عبد  صاح  يقول  وكا  امستبد، 
امرحية  شخصيات  من  رئيسية  »شخصية  الراوي  بأن  مرحيته 
بديل الجوقة »وقال« فهو ممثل لكل من هم خارج امرح لذلك 
امتحول  امستبد  الشخص  هو  التذاكر  وعامل  حافته.  عى  يقف 

امتلون كاأفعى يظهر الضعف ي لحظات لينقض عى فريسته.
يدخل  ثم  الجمهور  بن  الراوي  بجلوس  امرحية  أحداث  تبدأ 
فيقدم  اأحداث  الراوي ي رد  ويبدأ  مقعد،  عن  يبحث  الراكب 
صنعته،  وا  اسمه  مهم  غر  ومهرجها  الرواية  بطل  بأنه  الراكب 
من  الطغاة  شخصيات  استدعاء  ي  الراكب  يبدأ  اآن  ويعلق: 
يردد(  )ثم  وهتلر،  وتيمورانك  وهانيبال  اإسكندر  مثل  التاريخ 
اإسكندر.. تك.. تك.. تك. يدخل عامل التذاكر قائا »من يرخ 
أنت«  العربة..  زاوية  ي  نومي  يزعج  من  يدعوي..  من  باسمي 
الرميل  هذا  ويقول  اإسكندر  بأنه  يصدق  م  ثم  الراكب  يخشاه 
فهو  وخوفه  شكه  من  لكنه  اإسكندر  الكاي  الكيس  ي  اأسمر 
وخنجرا  سوطا  العامل  يخرج  به  يرحب  ما  رعان  مهزوز  رجل 
اسمه  إن  ويقول  إرهابه  ويواصل  وحبا  سم  وأنبوبة  وغدارة 
زهوان ويطلب تذكرته، ويظل الراكب مذعورا من ترفات عامل 
التذاكر لدرجة أنه ينى موضوع تذكرته ويقلب ي جيبه ويجدها 
الراكب  فيخره  ثانية  مرة  التذكرة  يطلب  ثم  فيأكلها  له  ويعطيها 
بأنها ي بطنه، ولكن عامل التذاكر ينهره لكنه يحتال عليه ويتودد 
إليه ويعلم منه أن اسمه عبده ثم يخلع سرته ليطمئنه، ولكننا 
كصديقن،  معه  يتحدث  بأنه  ويخره  سرة  السرة  تحت  أن  نجد 
سلطان  اسمه  أن  يبلغه  أن  إى  ويتودد،  يرهبه  اأحداث  وتتواى 
ويتهم الراكب بأن اسمه ليس عبده وهو كاذب، فيؤكد له الراكب 
عباد  واأصغر  عابد  اأكر  وابنه  الله  عبد  وأباه  عبده  اسمه  أن 
ويستمر  بطاقته  التذاكر عن  عامل  ويسأله  عبدون،  اأرة  واسم 
الحوار إى أن يقول عامل التذاكر للراكب هذه قطعة ورق بيضاء 
أمريي  مأمور  نجمة  ويستخرج  لقد رقتها  أوراقك  ليست  وأنها 
الراكب  التحقيق فيطلب  من جيبه ويعلقها ي صدره ويبدأ معه 

يدويا  كشافا  استخدم  كذلك  امضيئة،  اأماكن  ذات  امدن  عى 
ليدفع امتفرج إى الشعور بظلمة امكان.

أما اموسيقى وامؤثرات الصوتية، فقد نجحت ي تأكيد الجو العام 
قطار  ي  بوجوده  الشعور  يستطيع  امتفرج  أن  لدرجة  لأحداث 

يتحرك كا مكنه الشعور باحتكاك العجات مع القضبان.
للمرحية  تذييله  الصبور ي  إذا كان صاح عبد  من جانب آخر، 
ي إحدى الطبعات قد قال »إنني لو أخرجت مرحيتي لجعلتها 
أو مسخرة كا يرجمها  اأداء قد تتحول إى )فارس(  كوميديا ي 
أنها  رغم  كوميديا  رأيي  ي  امرحية  »هذه  وقال  امجمعيون«. 
السوداء«،  أو  الداكنة  الكوميديا  من  إذن  فهي  بفاجعة،  تنتهي 
فنجد  التمثيي،  باأداء  الكاتب  فكر  مع  التقى  امخرج  فإن 
نفسه  عى  يتفوق  كعادته  التذاكر(  )عامل  قوقة  عاء  الدكتور 
وخاصة  والكوميدي  الجاد  اأداء  بن  اانتقال  ي  براعته  وتتجى 
دقيقة  بحسابات  زهوان  زميله  زوجة  عن  الراكب  مع  حديثه  ي 
كا  لخرته  وذلك  الكوميديا،  وراء  اللهث  خطأ  ي  يقع  ا  حتى 
أنه اأستاذ بأكادمية الفنون. وجهاد أبو العينن ي دور )الراوي( 
ممسوح  وجهه  الكاتب  عنه  قال  كا  شديدة  بحنكة  دوره  أدى 
لدرجة  الذكية  بالامبااة  مبطن  معدي  صوته  الفاترة،  بالسكينة 
أنه كان يعر مامح وجهه كأنه أمام كامرا سينائية. ومصطفى 
حمزة )الراكب( تلون أداؤه بن القهر والذعر وااستسام ببساطة 

شديدة. 
واأمل  بالحب  صدقي..  فؤاد  محمود  الواعد  للمخرج  تحية 

والعمل تستمر الحياة.

عري السلطة فيخره عامل التذاكر أنه عري السلطة ثم يخلع 
العدل،  تحقيق  بد من  ا  أنه  الراكب  ويخر  التذاكر سرته  عامل 
ويطلب  الراكب  بقتل  التذاكر  عامل  يقوم  بأن  امرحية  وتنتهي 
الجمهور  إى  الراوي  فيتوجه  الراوي مساعدته ي حمل جثته  من 
ويقول: ماذا أفعل؟!.. ماذا أفعل؟! ي يده خنجر وأنا مثلكم أعزل 

ا أملك إا تعليقاي: ماذا أفعل?! ماذا أفعل?!
خال  من  بالنص  الخاصة  الرؤية  تلك  تقديم  العرض  حاول  وقد 
الكاتب وم  فكر  تبنى  امخرج  أن  فنجد  امرحي،  العرض  عنار 
بعض  من  سابقة  محاوات  ي  حدث  كا  عنها  الخروج  يحاول 
امرح عى  ببناء  قام  فقد  الديكور  إنه مصمم  امخرجن وحيث 
شكل عربة قطار لها با بان وعدد من الشبابيك امفتوحة والفراغ 
منتصف  ي  يتسع  ممر  بينها  للركاب  مقاعد  عن  عبارة  الداخي 
مشاهد  فيها  منطقة  أكر  وهي  امرح،  خشبة  وتعتر  العربية، 
تشخيصا،  منطقه  ليصبح  الكري  فوق  رفا  اتخذ  وقد  مثيل. 
وبالتاي نجده قد أرك الجمهور مع اممثلن وأيضا بقية العنار 

امشاركة بالعرض ي تاحم معا.
مطابقة  معاره  مابس  والراكب(  )الراوي  للمابس  وبالنسبة 
ومابس  فقر  شخص  أنه  عى  تدل  الراكب  فمابس  لشخصيتها 
الراوي تعتر مابس أنيقه تدل عى أنه إنسان مثقف، أما )عامل 
وأزرار  كاي  لون  ذات  بعضها  فوق  يرتدي سرات  فكان  التذاكر( 

امعة.
الليل  من ناحية أخرى، استخدم امخرج اإضاءة لتعر عن ظلمة 
سره  أثناء  القطار  مرور  امرتبط  العابر  السطوع  حاات  تجسيد 

جال الفيشاوي
بطاقة العرض

اسم العرض: 

مسافر ليل

جهه اإنتاج: 

الهناجر

عام اإنتاج: 

2018

تاليف: صاح 

عبد الصبور

إخراج: 

محمود فؤاد 

صدقي
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سويف بي  إلى  أمتعته  يحزم  اأمل 
الكوميدي المسرح  كرنفال  في 

امختصون  فيها  يركز  بالكثر،  تاريخها  عر  القاهرة  استأثرت 
واأكادميون حيث ا يوجد أكادمية للفنون ي كل محافظة أو 
إقليم، وتعددت امسارح فيها وتنوعت أماطها بعدد كل مسارح 

أقاليم مر مجتمعة.
اأقاليم  ي  يقدم  الذي  امرح  فإن  هذا  كل  من  الرغم  وعى 
يجاهد  الهواة  فرق  من  أو  الجاهرية  الثقافة  فرق  من  سواء 
واإمكانيات  الفرص  واحتكار  والتهميش  التجاهل  عزمة  بكل 
فنا  مواقعه  من  ليبث  والبروقراطية  اإدارية  والقيود  الفنية 
صناع  قبل  من  القاهرة  مسارح  عى  يقدم  عا  يقل  ا  أصيا 

محرفن أو أكادمين؛ بل بإمكانه أن يتفوق عليهم، إذا أراد.
الكوميدي قدمت عى خشبة قر  امرح  كرنفال  تحت افتة 
الخرة  متفاوتة  مرحية  تجارب  خمس  سويف  بني  ثقافة 
وامهارة، مبرة بطاقات تحمل الكثر لفن امرح عى مستوى 

مفاهيم  مفهوم من  أي  السؤال  لكن  فقط.  اإخراج  أو  التمثيل 
الكوميديا منذ أريستوفانيس وحتى اليوم انطلقت منه العروض 

الخمسة؟
عن  عبارة  وهو  فزر«  »حزر  عرض  العليم  عبد  أحمد  قدم 
دور  خالها  تناول  التعبر،  جاز  إن  »توعوية«،  اسكتشات 
فجاءت  ااجتاعية،  امؤسسات  من  وغرها  وامدرسة  اأرة 
يأخذنا  وهذا  التعاطف.  واستدرار  بالبوح  متخمة  الشخصيات 
بعيدا عن التعريف الفني للشخصية الكوميدية من حيث كونها 

مثرة للضحك.
دراما  ي  سمر  أحمد  إزاز«  »فاترينة  عرض  رجب  عاء  قدم 
النص تحت عنوان »بني  رمزية، وكذلك قدم محمد سيد نفس 
قليلة  العرضن  تخللت  التي  اإضحاك  مناطق  فجاءت  كان« 
ومفتعلة، فهي ليست أكر من إفيهات أو قلشات جاءت زائدة 

عى حالة تراجيدية عن مانيكان يحلم أنه صار برا.
ي عري كامل كال وعمرو منر، جاء الجو العام سيكولوجيا، 
مستشفى  ي  فورمالن«  »جرعة  عرض  كال  كامل  قدم  حيث 
من  بدا  هذيانية  الشخصيات  جعل  بهذا  وهو  نفسية  أمراض 
فجاءت  بالفعل،  كوميدية  الشخصية  تصبح  حتى  تسطيحها 
شخصيات العرض لها مواقف فكرية وتثر قضايا كرى كالحرية 

ااجتاعية والتمرد.. إلخ.

أنه  إا  منر،  لعمرو  طلعت«  روحي  »مّا  عرض  ي  اأمر  نفس 
قدم »فتحي« امثقف الجامعي العواطي الذي يسكن السطوح، 
ي  معتمدة  العرض  بداية  ي  كتمهيد  اإضحاك  مناطق  فجاءت 
جاعا  »فتحي«  شخصية  مع  الشخصيات  تناقض  عى  معظمها 
الدرامي. وكا أن “فتلة” مغيب عن  الهيكل  ارتكاز  منها نقطة 
لكن  الواقع  مأساة  ي  غارق  “فتحي”  فإن  بالحشيش،  الواقع 
ومهذب  وضعيف  هزيل  وأنه  وثقافته.  معرفته  خال  من 
الحتة، و”أم لوزة”  اللسان؛ فيهرب من مواجهة كاشة بلطجي 
لعنار  باإضافة  السلوك.  غبية  الطبع  حادة  الصوت  جهورة 
أكر  كوميديا  صياغة  ي  اللغة  ومساهمة  واإدهاش،  كامفاجأة 
حقيقية لكن استخدامها كان أقل بكثر ي هذا العرض عن بقية 

العروض.
أساس  عى  تصمم  م  العروض  كل  ي  الرئيسية  الشخصية  لكن 
تناقض قوي إدراجها ضمن حالة امرح الكوميدي، فا الدكتور 
منر وا فتحي وا نيجرو وا عم أنتيكا شخصيات كوميدية ي 
حيث  لثرفانتس  كيخوتة  دون  شخصية  مثا  بعكس  تكوينها. 
قدمها  كا  أو  خالصة  كوميدية  أبرزها  الشخصية  ي  التناقض 

أسامة أنور عكاشة ي أي العا البري.
تعبرية  عدسات  إى  حاجة  ي  امرح  عى  الدراما  إخراج 
مختلفة يدرك من خالها كيفية التعامل مع الواقع عى خشبات 

محمد عام

بطاقة العرض

اسم العرض: 

كرنفال 

امرح 

الكوميدي

جهة اإنتاج: 

قر ثقافة 

بني سويف

عام اإنتاج: 

2018
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11 [ رؤى [

اأفكار  عى  يحافظ  الذي  هو  بالسياق؛  فالعرة  امسارح. 
واأحداث ي إطار الفن ويحميها من ااسفاف، فاقتصاص ثدي 
بينا  ومسفا،  بذيئا  يجعله  مختار  محمود  مثال  من  الفاحة 
كأثر  التلقي  إطار  ُيدخله  ما  هو  الفني  التشكيل  داخل  وجوده 
الشعبية  امهرجات  أغاي  بنقل  الهوس  ننكر  فني. وعى ذلك ا 
والرقصات العشوائية إى عروض امهرجان؛ وأصفها بالنقل أنها 
عناء  يبذل  وم  فيه  نشأت  الذي  ااجتاعي  سياقها  مقتصة من 
واضحا ي خلق سياق دارمي لها؛ فجاءت فجة ومبتذلة ومسفة.

لعل ما يواجهه مرح الهواه من ندرة الدعم امادي وامشاركة 
رط  أهم  يقتل  ما  هو  امحلية  بيئته  خارج  امهرجانات  ي 

امنافسة  غياب  بسبب  والدرامي  الفني  النمو  روط  من 
الثقافة  بنمطية مرح  أوليا  انطباعا  يعطي  قد  الحقيقية وهذا 
وتتطور  بااجتهاد  تتم  الصناعة  أمور  كل  حيث  الجاهرية؛ 
توافر  عدم  بسبب  الخالص  الفني  بالحدس  وتنمو  بالتجريب 
ااستعراي  والتصميم  واإضاءة  بالصوت  وامختصن  الفنين 
اأدب  حول  النقدي  الحوار  غياب  إى  باإضافة  والديكور، 
جمهور  يحرها  العروض  هذه  معظم  إن  حيث  وامرح؛ 
الوقت،  طوال  والفني  الجاي  ذوقه  تقويم  إى  يحتاج  خام 
امسئولية  ليدركوا  هنا  امرحين  عى  بالعبء  يلقي  وهذا 
الوقت بربية ذوقهم  إنهم مطالبون طوال  املقاة عليهم حيث 

الجاي عن طريق موسوعية ااطاع وامشاهدة وجرأة امغامرة 
والتخريب  التجريب  بن  الفاصل  الخط  من  والحذر  والتجريب 
عاء  عري  ي  سمر  أحمد  إزاز«  »فاترينا  نص  تكرار  ولعل 
ضيق  مدى  عى  يدل  واحدة  فعالية  سيد ضمن  ومحمد  رجب 
فناحظ  نصوصهم  امخرجن  منها  يختار  التي  الدرامية  امساحة 
ظاهرة تكرار النصوص واضحة بجاء دون أسباب ودوافع قوية 
لتكرار هذه النصوص عينها، حيث إن معظمها نصوص ضعيفة 
بثها كوميديا لفظية  الفني والفلسفي وتتشابة ي  عى امستوى 
يتجاهلون  امرحين  ونجد  وعظية.  ورسائل  توعوية  ودراما 
النصوص الكري والكاسيكيات الراجيدية ومكن أن نجد تجربة 
مرحية عمرها يزيد عى ١٥ عاما وم يقدم خالها نصا واحدا 
من نصوص شكسبر أو مولير أو ابسن أو بريخت أو حتي من 
نصوص امرح العري امعروف مثل بسيسو وسعد الله ونوس 
وميخائيل رومان وألفريد فرج وعي سام، بل نجدها تبتعد عن 
واضحا  كان  ما  وهذا  الفصحي،  العربية  باللغة  نص  أي  تقديم 
العروض  أحد  ي  إن  بل  امهرجان،  ي  الخمسة  العروض  ي 
سبيل  عى  فذلك  بالفصحى  الشخصيات  إحدى  تحدثت  إذا 

الكوميديا والتهكم ا أكر.
وعى ذلك م تخُل كل العروض من خلل ي بناء الدراما وأخطاء 
ي مفاهيم طبيعة الدراما امرحية وطريقة تعبرها عن الواقع، 
ورغم ذلك جاءت الدراما ي أضبط حااتها ي عرض »ما روحي 
عمرو  وإخراج  وإعداد  حمدي  مصطفى  تأليف  من  طلعت« 
أو  بالتناص  ما مكن وصفه  الدراما  ذلك شاب هذه  رغم  منر، 
من  استخدامها  تم  قدمة  وعبارات  وجمل  لثيات  ااستهالك 
اأوى  اإخراجية  التجربة  يفوتنا توضيح مدى صعوبة  قبل. وا 
امقدمة وقوعا  العروض  أقل  كانت رغم ذلك  التي  لعمرو منر 

ي أخطاء إخراجية.
ذلك  عى  والدليل  تتحلل،  ا  ولكن  تعاي،  امرحية  الحالة  إن 
عى  ذلك  يلقي  حيث  العروض  مع  وتفاعله  الجاهر  إقبال 
الفنانن مسئولية كبرة ي رفع الذوق امرحي وإبراز جاليات 
هذا الفن الرفيع لكل مشاهد ي كل قرية، فاأمل تفجر عندما 
صعدت السيدة إجال عامر رئيس إقليم شال ووسط الصعيد 
فرق  ساهمت خمس  التي  الفاعلية  هذه  اعتاد  لتعلن  الثقاي 
خمس  فرق  فيه  يتنافس  إقليمي  ككرنفال  إنجاحها  ي  محلية 
عى  القليوبية(  الجيزة،  الفيوم،  سويف،  بني  )امنيا،  محافظات 

مرح قر ثقافة بني سويف كل عام ي نفس التوقيت.

تتحلل والدليل على  ا  تعاني، ولكن  المسرحية  الحالة   
العروض الجماهر وتفاعله مع  إقبال  ذلك 
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12 [ قراءة

الفسطاط.. حريق 
المصري للشعب  الوطنية  الوحدة  تاريخ  من  صورة   

ليحولها إى قطعة فنية  امؤلف  تاريخية كرى  كثرا ما تحرك أحداث 
إبراز  ي  بعضها  تنجح  قد  أسئلة  عدة  تثار  وهنا  الناس..  عى  ُتعرض 
مثل:  من  اموروثة،  اأحداث  الراث/  مع  تعاملنا  حول  شاملة  رؤية 
هل من الروري أن يحافظ الكاتب عى امادة التاريخية كا وردت 
فا  هذا  له  صح  وإذا  يحذف؟  أو  يضيف  أن  له  يحق  وهل  إلينا؟ 
امعاير التي ينطلق بناء عليها؟ ثم السؤال اأهم امحرك لكل ذلك: ما 
إى عمل  ليحولها  تاريخية محددة  لحظة  الكاتب  اختيار  الدافع وراء 

درامي/ فني؟ 
من  عصيبة  مرحلة  ي  وقع  مهم  تاريخي  حدث  الفسطاط”  “حريق 
حياة الشعب امري؛ إذ كان حدثا فاصا انتهى عى أثره حكم دولة 
أثره  ذلك  يرك  أن  الطبيعي  من  كان  ورما  أخرى،  دولة  ليقوم حكم 
هذا  تشابه  وسواء  امريون..  يعيشها  التي  ااجتاعية  الحياة  عى 
الظروف  تلك  وتشابهت  واقعية معارة،  أحداث  اماي مع  الحدث 
ااجتاعية ي كا الفرتن، فإن ذلك ليس ما نهتم له كثرا ي مناقشتنا 
اختلط  مها  تاريخي،  حدث  عى  بنيته  تقوم  أن  اختار  درامي  لنص 
فيه الواقعي بالخياي أو التاريخي باُمتخيل؛ إذ ا محل مناقشة ذلك 

ي العمل الفني، ا سيا الدرامي.
 ،2018 يسطرون  مؤسسة  عن  الصادر  الفسطاط”  “حريق  ونص 
الكبر،  التاريخي  الحدث  استثار  يحاول  البكري،  رامي  للكاتب 
عاصمة  أول  الفسطاط  حريق  تتمحور حول  درامية  حبكة  لنا  ليقدم 
سنة  العاص  بن  عمرو  بناها  التي  مر  تاريخ  ي  إسامية  عربية 
الخطوط  لتظل  امستطاع  قدر  اأحداث  سر  عى  وحافظ  641م. 
امواقف  بعض  مستحدثا  التاريخي،  الواقعي  إطار  ي  ممتدة  العامة 
ي  الحياة  لتجسد  واقعية  غر  شخصيات  وخلق  الهامشية  واأحداث 
تلك الفرة معرة عن طبيعة الشعب امري، ومتخيلة شكل العاقات 
ااجتاعية فيه. لكنه وهو يفعل هذا يطرح قضايا قدمة حديثة مرر 
من خالها طبيعة متصورة ما كان عليه الشعب امري، وما هو عليه 
اآن، وما يجب أن يكون عليه دوما، وأعني تحديدا مسألة الطائقية، 
امتاسك،  الوطنية  الوحدة  نسيج  عن  مطية  صورة  تقديم  محاوا 
أشد  ي  خاصة  الوحدة  لتلك  ُيحتذى  مثاا  امريون  يرب  وكيف 

امواقف صعوبة.
من  كثر  يتخللها  طويلن  فصلن  عر  امرحية  أحداث  تستمر 
الراع  للمرحية مجسدة  الدرامية  الخطوط  تتنامى معها  اللوحات، 
خال  من  فائقة  بعناية  امؤلف  رسمها  برية  صورة  ي  السياي 
ليرز  بينها  باإضاءة  متنقا  ويسار،  من  إى  امرح  خشبة  تقسيم 
الحوار  السلطة والشعب، كا دعم ذلك من خال  الدائر بن  الراع 
الحركة  بأهمية  امؤلف  وعي  يعكس  ما  امختلفة؛  الشخصيات  بن 
امختلفة  الدرامية  بالخطوط  أيضا  وااهتام  امرح.  خشبة  عى 
ي  هذا  وضح  وقد  بالتقاطع،  أخرى  وأحيانا  بالتوازي  أحيانا  السائرة 
القائد  وهو  اأرملتن،  بامرأتن  امري  الدين  حسام  البطل  عاقة 
وعى  الوطن،  تخليص  سبيل  ي  بالجهاد  القيام  عليه  اموعل  الشعبي 
إقامة  ي  ويأمل  يحب  الذي  الطبيعي  اإنسان  فإنه  هذا  من  الرغم 
شخصية  مع  ملحوظ  بشكل  هذا  نجح  الناس.  مثل  طبيعية  حياة 
الوزير  ابن  الشجاع”  بينا أخفق ي معالجة شخصية “حسن  حسام، 

أبيه،  رغبة  غر  عى  الفرنج،  ضد  شعبية  كتيبة  يقود  الذي  شاور، 
إى  حاجة  ي  كانت  الشخصية  وتلك  الشعبية.  امقاومة  إى  وينضم 
وانحيازها  عليه  وخروجها  لأب  انتائها  بن  النفي  الراع  تجسيد 

للوطن، اأمر الذي أهمل ماما من قبل امؤلف. 
تصديرها  امؤلف  حاول  التي  الوطنية  الوحدة  مسألة  تأملنا  وإذا 

واضحة  بنمطية  تناولها  أنه  نجد  وإبرازها،  تقدمها  يجب  كرسالة 
كصورة قدمت آاف امرات خالية با أدى مرر درامي، ويتجى هذا 
ي مشهدين واضحن: اأول عندما يتم الحفاظ عى مسجد عمرو بن 
العاص – وهو هنا رمز الديانة اإسامية – من الحريق عى يد جندي 
امعلقة – كرمز عى  الكنيسة  الحفاظ عى  يتم  امقابل  مسيحي، وي 
ُقدم  الذي  الحدث  وهو  مري،  جندي  يد  عى   – امسيحية  الديانة 
بشكل مقحم وا عاقة له بالبنية الدرامية، حتى إنه مكن ااستغناء 
النهاية  مشهد  هو  الثاي  امشهد  البنية.  تلك  عى  تأثر  أي  دون  عنه 
الشعوب  ووحدة  تكاتف  عن  تعر  مختلفة  أجناس  فيه  ُحر  الذي 

العربية الذين ليس لهم أية عاقة باأحداث امطروحة ي النص.
من  الرغم  عى  فنيا،  العمل  قيمة  من  قلل  إخفاق  هذا  أن  أعتقد 
وقع هذا  النص،  اأساسية ي  القضية  وتدعيم  إبراز  بهدف  ُطرح  أنه 
 – لكنها  امؤلف  إليها  ينتمي  رما  فكرية  اسراتيجية  من  اإخفاق 

لأسف – ا تنتمي للنص. 
أن  أيضا  أود  ا  أنني  كا  النص،  عن  معتمة  صورة  أقدم  أن  أود  ا 
أقدم صورة مبهرة عنه، لكنني أحاول أن أكتب هنا - محايدا – قراءي 

لعمل يستحق أن يراه الناس عى خشبة امرح.    

عادل العدوي

النص 
يتناول 
حدث 
تاريخى 
مهم وقع 
فى مرحلة 
عصيبة
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للمسرح  الدولي  القاهرة  مهرجان  ندوات 
والمعاصر التجريي 

أعلنت إدارة امهرجان القاهرة الدوي للمرح التجريبي وامعار، 
وجلسات  ندوات  برنامج  عن  مهران،  سامح  الدكتور  برئاسة 
امهرجان ي دورة اليوبيل الفي 2018؛ تقام الندوات ي امجلس 
اأعى للثقافة، ويحمل امؤمر الفكري للمهرجان عنوان “فلسفات 
الجسد ي امرح امعار” وتتضمن جلسات امهرجان عدة محاور 
أساسية؛ امحور اأول: الجسد بن اممثل وامتفرح، وامحور الثاي: 
الجسد  فهو  الثالث  امحور  أما  آيديولوجي،  راع  كساحة  الجسد 
ي امرح بن امنظورين اأخاقي وااجتاعي. وتبدأ أوى ندوات 
الدكتور  العارة صباحا، حيث يلقي  امهرجان 11 سبتمر، ي مام 
سامح مهران رئيس امهرجان كلمة تحت عنوان “فلسفات الجسد 
ي امرح امعار” يعقبه ي الحادية عرة يتحدث دايفيد هري 
- بحث عن اأصالة وغواية  وانج تحت عنوان “عامنا غر اأصيل 
وتحمل  امهرجان  جلسات  أوى  ذلك  يي  اماي”،  إى  الحنن 
طالب،  أبو  أسامة  د.  يرأسها  امعار«  امرح  ي  »الجسد  عنوان 
)سوريا(،  عي  وميسون  )امغرب(،  الضعيف  بوسلهام  امتحدثون: 

راشمي رافيكومار )الهند(.
محور  جلسات  أوى  تبدأ  سبتمر،  من  عر  الثاي  اأربعاء  وي 

العارة صباحا، ويرأسها  اممثل وامتفرج(  )الجسد ي امرح بن 
الفرحاي  الهادي  محمد  امتحدثون:  الخطيب،  سمر  محمد  د. 
)تونس(، فاضل السوداي، جورج روش هواندا )الرازيل(، ويوسف 
جسد  »مناهج  عنوان  تحت  الثانية  الجلسة  )امغرب(.  الفتوحي 
)العراق(،  الجاف  فاضل  ويرأسها  والتطبيق«  النظرية  بن  اممثل 
)اأردن(، أساء مصطفى  الضعيف  العزيز  نوال عبد  وامتحدثون: 
تقام  عر  الثالث  الخميس  )بلغاريا(.  آنجيلوفا  إلينا  )اأردن(، 
آيديولوجي«  راع  كساحة  »الجسد  الثاي  امحور  جلسات  أوى 
امتحدثون:  حبيب،  سامية  د.  ويرأسها  صباحا  العارة  الساعة 
مشهور مصطفى )لبنان(، جوناثان جيل )نيوزيلنده(، مداي مينون 
السياسية«  »اأجساد  ندوة  تعقبها  )مر(.  يوسف  داليا  )الهند(، 
أنتونييف مدير  امخرجة دينا أمن، ويتحدث فيها سيتفان  يرأسها 
مهرجان امرح الدوي ببلغاريا، مريام بوسامى )تونس(، مارجان 
كلمة  صباحا  العارة  ي  السبت،  أما  وكندا(.  )إيران  موساي 
عنوان  تحت  براندستير  جابرييل  أمانيا  لدولة  الرسمي  امتحدث 
)اأجساد  جلسة  تعقبها  امعار”  امرح  ي  امتحولة  “اأجساد 
امتعارضة(، ويرأسها محمد الهادي الفرحاي )تونس(، وامتحدثون: 

عي الزيدي )امغرب(، خزعل اماجدي )العراق(، هشام زين الدين 
اأحد  ويعقد  )مر(.  سعيد  محمد  )تونس(،  عابد  كال  )لبنان(، 
عدة  إى  تنقسم  للمهرجان،  الفي  اليوبيل  مناسبة  خاصة  ندوة 
جلسات، اأوى بعنوان “حول مفاهيم التجريب وامعار” ويرأس 
الكريم  عبد  وامتحدثون:  مر،  من  العزيز  عبد  عاء  د.  الجلسة 
الحميد  عبد  سامي  )امغرب(،  زيدان  بن  الرحمن  عبد  )العراق(، 

)العراق(، ميسون عي )سوريا(، عز الدين مدي )تونس(.
ويليها جلسة “امهرجان التجريبي ي مر وصداه الدوي” ويرأس 
الجلسة د. حسن عطية، ويتحدث فيها هوي هيل )أمريكا(، مارفن 

كارلسون )أمريكا(، عمر امعتز بالله )مر(.
امستوى  عى  امهرجان  »صدى  جلسة  صباحا  العارة  الثاثاء  ي 
الكريم  عبد  وامتحدثون:  شيحة،  محمد  د.  يرأسها   ،»1 العري 
السيد  حاتم  )سوريا(،  قزق  فايز  سوداي،  فاضل  )امغرب(، 
»صدى  جلسة  ويعقبها  عان(،  )سلطانة  الربيع  آمنه  )اأردن(، 
دوارة،  عمرو  د.  ويرأسها   »2 العري  امستوى  عى  امهرجان 
العباس  أبو  محمود  )البحرين(،  حمدان  يوسف  امتحدثون: 
محمد  )العراق(،  اأسدي  جواد  )سوريا(،  فضة  أسعد  )العراق(، 

امديوي )تونس(.
ندوة  صباًحا  العارة  وي  سبتمر،  من  عر  الثامن  اأربعاء 
)أمانيا(،  أنجل   توماس  لـ  وكلمة  القنايل”،  دوي  تحت  “امرح 
يعقبها ندوة »دور امرح ي أوقات الحرب« يرأسها جاسن جون 
بيي )السودان(، ويتحدث فيها إمان عون )فلسطن(، عجاج سليم 

)سوريا(، جاسن جون بيي.
أوقات  عرض  صناعة  أجل  من  امرحين  “معاناة  جلسة  تليها 
الحميد،  عبد  سامي  وامتحدثون  عي،  ميسون  وبرأسها  الفراغ”، 
عن  »الكتابة  بعنوان  جلسة  الخميس  عي.  ميسون  فضة،  أسعد 
أبو  محمود  فيها  ويتحدث  مصطفى،  مشهور  ويرأسها  الحروب« 
العباس، تحسن يقن )فلسطن(، فتحي كحول )ليبيا(، يليها جلسة 
الحروب”  أنقاض  وسط  امرحي  الفضاء  مستوى  عى  “التجريب 
ويرأسها عبد الكريم عبود، ويتحدث فيها مشهور مصطفى، سعد 
عزيز عبد الصاحب، عبد الكريم عبود، ثم كلمة خاصة عن امرح 

السويري يلقيها امخرج والدراماتورج إريك ألروفر.
شياء سعيد جوناثان جيل عي الزيدي

 فاضل سوداي
ميسون عى

سامح مهران
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[ ملف

والدرامي  المعاصر  للرقص  ورش 
الشخصية  وتطوير 

والتجريي المعاصر  فعاليات  ضمن 

“دورة  والتجريبي  امعار  للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان  إدارة  أعلنت 
اليوبيل الفي” برئاسة د. سامح مهران وامنسق العام امخرج عصام السيد، 
عن الورش امصاحبة لفعاليات الدورة 25 التي تقام ي الفرة من 10 وحتى 
21 سبتمر الحاي. تبدأ الورش قبل موعد اافتتاح الرسمي بورشة للمخرج 
ورشة  يعقبها  امرحي،  اإنتاج  سبتمر حول   6 إى   2 من  ياقوت  د. جال 
ابتداء من 11 سبتمر حتى  السعادة«  »أدائية  امعار تحت عنوان  للرقص 
19 سبتمر للمدربن البلغارين ويي براجر وإيفا شفيشروفا، تعتمد الورشة 
عى تبادل امارسات واأساليب الفنية امختلفة بهدف توليد أدوات أدائية 
فنية  موادا  امتدربون  سينتج  يوم،  كل  وي  الرئيي  الورشة  بعنوان  تتعلق 
واارتجال  والنصوص  الفيديو  ومقاطع  بالصور  اشتغالهم  من  نابعة  مختلفة 
باستخدام  امواد  صياغة  نعيد  كيف  أسئلة:  عى  وتجيب  الصياغة،  وإعادة 
اسراتيجيات فنية مغايرة؟ وكيف لنا أن نطور من استجابتنا للركيب اأداي 
كمشارك  العرض  ي  الجمهور  ينخرط  وكيف  هشا؟  يكون  ما  داما  الذي 
إيجاي؟ وكيف مكن لجسد امؤدي أن يكون مسيطرا ي العملية امرحية؟ 
الذين  وامخرجن  الحركة،  ومصممي  الراقصن،  للممثلن،  متاحة  الورشة 
جديدة  مارسات  عى  والتعرف  الفنية  معارفهم  اختبار  استعداد  لديهم 
امرحية. وي  اأدوات  لتطوير  الرقصات كمدخل  الجسد وتصميم  ي حركة 

نهاية الورشة ُيقدم مثاا ي جلسة عامة.
دراسة  أكمل  امرح،  ستديو  وخريج  مستقل  فنان  براجر  ويي  امدرب 
فنون امرح ااصطناعي )الركيبي( بجامعة بلوفريف - بلغاريا سنة ١٩٩٩ 
الرقص  بشبكة  التحق  حيث  للتدريب  بالنمسا  منحة  عي  وحصل  بصوفيا. 
سنة ٢٠٠١ وكذلك مرح تريفن برلن سنة ٢٠٠٠. كا يعد مؤسسا مشاركا 
أكادمية الرقص البدوي ومهرجان »ضد السكون« أو الاستاتيي. كا تعقد 
سبتمر،   21 حتى  سبتمر   17 من  ابتداء  الدرامي  للرقص  تدريبية  ورشة 
مع  الخيال  استخدام  عى  الورشة  وتعتمد  فيهر  فرينيك  امجري  للمدرب 
الجسد امادي لخلق أفكار جديدة للحركة، عر العمل ي شكل ارتجاي موجه 

الجاعي،  العمل  الحرفة،  تنويع  عى  اأول  امقام  ي  تركز  للمجموعات، 
اإحاء،  عمليات  إمام  وبعد  الحركة،  مستوى  عى  الفردية  واابتكارات 
سيقوم امتدربون بعمل تجربة مستخدمن عدة عنار للحركة ومركزين عى 
للرقصات  تصميا  سيخلقون  العملية،  نهاية  ي  امختلفة،  الحيوانات  حركة 
مبنيا عى أفكارهم وارتجااتهم، كا تركز الورشة عى الجانب اإبداعي لدى 

الراقصن امحرفن الذين وصلوا إى مراحل متقدمة.
العام.  أنحاء  أماكن عدة مختلف  بالتدريب ي  قام  فيهر  فرينيك  وامدرب 
وعمل بعدد من مدارس الرقص ومع الكثر من الفرق، اعتاد ي رقصاته أن 
عمله  ي  تزال،  وا  السنن  عر  تطورت  التي  به  الخاصة  امفردات  يستخدم 
الجانب اإبداعي لدى الراقصن امحرفن الذين وصلوا إى مراحل  يركز عى 

متقدمة ي ورشاته.
عنوان  تحت  امرحية،  للكتابة  التورفر ورشة  إريك  امجري  امدرب  ويقدم 
الكتابة للمرح اليوم »هل ينتظر أحد مرحيتي؟«، من 11 إى 17 سبتمر، 
وهي ورشة مخصصة لكتاب امرح وامؤلفن الناشئن، عن ما هي اأهداف 
بن  العاقة  وتناقش  مرحية؟  أعاا  نكتب  حن  لتحقيقها  نسعى  التي 
الشكل  هو  وما  امامة؟  واموضوعات  العناوين  هي  ما  والجمهور:  الكاتب 
اانسب واللغة اأفضل لتقدمها عى خشبة امرح؟ من خال هذه الورشة، 
نتعرف عى العناوين امحتملة عى امستوى الفردي وامحي والعامي، فضا 
التي  مرحيات  واللغة  الشكل  وتحديد  امرحية  الحبكة  عمل  تعلم  عن 

مكن تقدمها ي امستقبل.
النوع،  تخص  تساؤات  عى  لإجابة  البسيطة  الكتابة  لتمرينات  إضافة 
الشكل، امضمون واللغة باإضافة إى تحليل دراماتورجي مرحية سويرية 
البناء  عى  الركيز  مع  الصفراء(  اأيام  أو  اأوتوبيس  اأعي،  تكون  )قد 
التخطيط مروعات  الرئيسية  القضايا  الشخصية.  وحوار  امحتوى  امرحي، 
وتصور  العناوين  مختلف  عن  بالحديث  امرحية،  الكتابة  ي  مستقبلية 
العنوان. مرينات كتابة بسيطة. تحليل حبكة  لهذا  الحبكة والشكل امامن 

إحدى امرحيات وإعادة كتابة بعض امشاهد. مرينات كتابة بسيطة يقوم 
بها امتدربون كواجب منزي خال أيام الورشة.

زيورخ  بجامعة  وآدابها  واأمانية  اإنجليزية  اللغة  درس  التورفر:  إريك 
عمل  ١٩٩٧؛  عام  منذ  بزيورخ  سوفوكليس  مرح  مخرج  مساعد  وعمل 
امعارة  وامروعات  الكتابات  عى  تركيزه  وكان  ودراماتورجي  كمخرج 
وكذا  أمانيا  داخل  وامهرجانات  امسارح  ي  متنوعة  فنية  أساليب  مثل  التي 
ي النمسا وإنجلرا واأرجنتن وسويرا. أخرج إريك مرحية “اأوتوبيس” 
جديدة  مرحيات  لعرض  امهرجانات  لتنظيم  مبادرة  أطلق  و”اأيتام”. 
امرح  جائزة  منها  جوائز  عدة  عى  حصل  بزيورخ  سوفوكليس  مرح 
عام  منذ  للفنون  زيورخ  بأكادمية  مدرسا  عمل   .٢٠١٥ عام  ي  السويري 

.٢٠١١
تحت  مثيل  بورشة  الثانية  للسنة  فورمان  جايلز  اإنجليزى  امدرب  ويعود 
عنوان »تطوير الشخصية الدرامية« ابتداء من 11 سبتمر حتى 16 سبتمر، 
الورشة إى رحلة شاملة لتطوير  ويعمل فورمان عى أخذ امشاركن معه ي 
الشخصية الدرامية وامشهد امرحي. يهدف جيلز ي هذه الورشة إى وضع 
منهجية  خال  من  الشخصية  تحليل  وطرق  مفاتيح  عى  امشاركن  أيدي 
طرق  عى  الوقوف  حيث  لندن،  ي  الدراما  مركز  مؤسس  فيتس  كريستوفر 
تحليل الشخصيات امتخيلة من خال السياقات الضمنية غر امعلن عنها ي 
النص، والوقوف عى الحياة الداخلية والخارجية للشخصية امراد تجسيدها. 
الصدق  إى  للوصول  للممثل،  مهارة  اللعب  كيفية  أرار  تقديم  بهدف 

التمثيي.
جايلز فورمان ممثل وواحد من امدربن الرائدين ي امملكة امتحدة وي كل 
امراكز  من  والكثر  لندن  ي  الدراما  مركز  ي  بالوكالة  كمدرب  عمل  أوروبا. 

امهمة بها.

14

أحمد زيدان
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اليوبيل  بدورة  الحرب  مسرح  من  عروض 
والتجريي للمعاصر  الفضي 

القنابل دوي  تحت  المسرح 

فكرية  ندوة  تعقد  أن  والعامية  العربية  امهرجانات  اعتادت 
لدراسات،  نتائج  أو  بتوصيات  وتخرج  امرح  أمور  ي  تبحث 
وتظل هذه الندوات حبيسة اأمور النظرية حتى لو تكلمت عن 
دورته  القاهرة ي  مهرجان  ولكن  منهج،  أو  تجربة رجل مرح 
آتون  ي  امرح  عن  ندوة  ليعقد  القاعدة  تلك  كر  الفضية 
منفصل  محور  ي  ملتهبة  مناطق  من  عروض  تصاحبها  الحرب 
داخل امهرجان، ويقول الدكتور سامح مهران رئيس امهرجان إن 
مهرجان  الفي  باليوبيل  نحتفل  ونحن  أننا  امحور  اختيار هذا 
القاهرة الدوي للمرح التجريبي وامعار، ا يسعنا إا تقديم 
التحية لصناع امرح، القادرين عى امقاومة أن امرح يلعب 
اآي وحميميته  بقوة حضوره  اأوقات  مثل هذه  دورا هاما ي 
مع امتلقي وقدرته عى تنمية الوعي والتثوير، وأن يكون ساحا 
سلميا للمقاومة. فامرح مهمته اأوى هي محاكاة الحياة. وما 

أحوجنا إى الحياة وسط مشاهد اموت اليومية.
وتقول الدكتورة أساء الطاهر، امسئولة عن الندوات، إن امحور 
اأشاء،  يلملم  الدمار،  )كيف تصنع مرحا وسط  يطرح سؤاا 
وشهادات  الحوار  جلسات  خال  من  وذلك  بالحياة(،  ويحتفي 
امشاهدة،  لجان  اختارتها  التي  العروض  وكذلك  امرحين 
وهي: “رائحة حرب” من العراق، “مروح َع فلسطن”، “حجارة 
قد  أنه  إى  مشرة  سوريا،  من  “هن”  فلسطن،  من  وبرتقال” 
تواصلت إدارة امهرجان مع سفاري اليمن وليبيا لتقديم عروض 
أية  عى  التواصل  عر  نحصل  م  ولكن  العنوان  نفس  تحت 

عروض.
الوطني  للمرح  التابعة  للتمثيل  الوطنية  الفرقة  تقدم  حيث 

زمن  كل  هي  دقيقة   60 وعر  حرب«  »رائحة  مرحية  ببغداد 
عن  واحدة  حكاية  تربطها  امشاهد  من  مجموعة  يقدم  العرض 
ما  بسجن  يقوم  )الجد(  ديني  متطرف  تحول  سابق  رجل حرب 
تبقى من عائلته - زوجته )الجدة( وحفيده )اللقلق( - ي غرفة 
الديني  الرهيب  أساليب  عليهم  ومارس  مقرة  جنب  بيت  ي 
أفكاره  ليخضعوا  وترويضهم  إبقاءهم  محاوا  معا  وااجتاعي 

امريضة وامتطرفة.
وسياي  واجتاعي  ديني  )االتباس(  فكرة  العرض  يناقش 
يؤدي  ما  وداعش؛  واإرهاب  التطرف  عر  الكارثية  ونتائجه 
التي تدفع هموم وأحام  الحروب،  الهوية وامواطنة عر  لضياع 
عى  القري  التهجر  وكذلك  البحر  طريق  عن  للهجرة  شباب 
أساس عرقي والنزوح، وفكرة تقسيم امنطقة العربية والخرائط 

الجديدة للمنطقة واإسام السياي والربيع العري.

على  اأمر  »التبس  رواية  عن  حرب”  “رائحة 
مسلم،  أكرم  الشاب  الفلسطيي  للروائي  اللقلق« 
عماد  إخراج  غازي،  مثال   - البحري  يوسف  كتابة 

محمد.
مرحية  بفلسطن  جنن  مخيم  الحرية  مرح  فرقة  تقدم  كا 
تم  حقيقية  قصصا  يحي  دقيقة   45 وعر  فلسطن«  َع  »مروح 
من  متنوعة  بأماكن  فلسطن  ي  اأصلين  السكان  من  اقتباسها 
إى  وصوا  فامخيات  للجدار،  امحاذية  امناطق  إى  اأغوار 
هم  امحرفن؛  اممثلن  من  مجموعة  يقدمها  البدو،  تجمعات 
أحداث  تدور  التمثيل، حيث  الحرية ي  خريجو مدرسة مرح 

امتحدة  الوايات  ي  وامولود  جاد  شخصية  حول  امرحية 
اأمريكية، الذي قرر وأول مرة ي حياته زيارة وطنه، رغبة منه 
ي معرفة امزيد عن شعبه وهويته، ليكتشف أن الواقع يختلف 

كثرا عا تراه ي اأخبار.

إخراج  الراعي،  نبيل  تأليف  فلسطن”  َع  “مروح 
)الرتغال(.  مراندا  ميكائيا 

مرحية  بفلسطن  عشتار  مرح  فرقة  تقدم  آخر  صعيد  وعى 
»حجارة وبرتقال« وهو عرض مدته 50 دقيقة يعتمد عى لغة 
عر  بالزمن  ويسافر  فلسطن،  ي  ااضطهاد  واقع  يصّور  الجسد 
سبعن عاما من ااحتال وااستيطان، حيث يعود بنا ي التاريخ 
وعد  ذريعة  تحت  فلسطن  إى  اأوى  اليهودية  الهجرات  إى 
بلفور، من خال قصة رجل يصل إى بيت امرأة كاجئ معدم، 
تدريجيا  ويحاول  اأوى،  العامية  الحرب  بعد  أوروبا  من  قادما 
تعيش  كانت  هي  بينا  منه،  وطردها  منزلها،  عى  السيطرة 
النزاع  يبدأ  الرتقال.  بيتها وأرضها مع محصولها من  بسعادة ي 
بينها من أجل السيطرة عى امكان وااستحواذ عى ممتلكاتها.

عكاش.  آنا  وإخراج  تأليف  “ُهّن”  مسرحية 
واحد  مرح  عى  جميعها  العروض  هذه  عرض  يتم  وسوف 
سبتمر   21 إى   10 من  الفضية  الدورة  انعقاد  أثناء  ي  بالتواي 

.2018
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لاطاع هامة  فرصة  المهرجان 
المغايرة واأفكار  والرؤى  التجارب  على 

المسرح« فى  التجريي  المهرجان  »أثر  ندوة  فى 

امعار  للمهرجان  الفى  باليوبيل  ااحتفال  فعاليات  إطار  ى 
امرح  أثر  عن  ندوة  للثقافة  اأعى  بامجلس  أقيم  والتجريبى 
مسعد  محمد  الناقد  قدمها  امري  امرح  عى  التجريبي 
ود.  الجلسة  رأست  التي  حبيب  سامية  الدكتورة  فيها  وتحدث 

جال ياقوت وامخرج طارق سعيد والكاتبة رشا عبد امنعم.

دورة  أول  أن  إلى  أشارت  حبيب  سامية  د. 
المعهد،  من  تخرجها  بداية  واكبت  للتجريي 

مضيفة:
لذا أعتر أن مسرتنا مع امهرجان هى مسرة عمر، وهى تجربة 
اقرحت  و  والثقاي،  اإنساي  امستوى  عى  ي  بالنسبة  هامة 
امهرجان  عى  النقدية  الحركة  تأثر  عن  ندوة  إقامة  حبيب 
التجريبي، مشرة إى انه لو م تكن هناك حركة نقدية مصاحبة 
له ما استطعنا رؤية نقاد هامن واكبوا امهرجان منذ الثانينات 
للفنون  العاي  امعهد  من  تخرجنا  فقد  قالت:  والتسعينيات. 
أزمة  يواجه  الناقد  كان  ما  ،وداما  كبرة  طاقة  لدينا  و  امرحية 
أساء  بوجود  فقط  تهتم  التي  الثقافية  الصحف  ي  العمل  ي 
كبرة وا نعلم ماذا سنفعل، التجريبي أتاح لنا ان نشاهد عروض 
مهرجانات مرح  هناك  تكن  فلم  قبل،  من  نشاهدها  م  مبهرة 
امهرجانات  عدد  لقلة  باإضافة  الوقت،  ذلك  ي  مر  ى  كثرة 
العربية، أضافت: إن وجود امهرجان التجريبي كان له بالغ اأثر 
من حيث هو مهرجان دوى و كانت تجربته عى مدى 25 دورة 
بالنسبة مر وللدول العربية قيمة كبرة ا نستطيع أن نغفلها. 
مهرجان  تأسيس  تم   1991 عام  امهرجان  توقف  عندما  تابعت: 
الحرة  الفرق  من  الشباب  نشاط  استوعب  الذي  الحر  امرح 
امرحين  كبار  وسانده  البالغ  أثره  له  وكان  الجامعة،  وخارج 

من  الكثر  ربحنا  و  دورات  أربع  امهرجان  استمر  و  والنقاد 
اأساء امرحية و ظهرت أساء كبرة من امخرجن منهم خالد 
جال و طارق سعيد و خالد الصاوي وحسن الجريتى و منصور 
امستقل  وامرح  الجامعة  مرح  مخرجي  من  الكثر  محمد،و 
من  اكتسبناة  ما  إى  يرجع  وهذا  متميزة،  تجارب  لديهم  الذين 
الندوات  أضافت:   ، وفنيا  علميا  التجريبي  امهرجان  ي  خرات 
عن  تتحدث  كانت  التجريبي  تواكب  كانت  التي  الفكرية 
التجريب وكيفية ااستفادة منه ي تطوير الحركة امرحية ،فكان 
جرأه  أكر  والثانينيات  التسعينيات  فرة  ى  امري  امرح 
واختافا عا كان عليه ى الخمسينيات والستينيات وما ميز هذه 
فرة  عاروا  الذين  أساتذتنا  كبار  بن  يحدث  كان  ما  الندوات 
مطاوع  هاى  والدكتور  أردش  سعد  الدكتور  ومنهم  الستينيات 
العلمية  للمفاهيم  مراجعة  بينهم  فتحدث  ذى  احمد  والدكتور 
قد  و  التجريب ورورته ي امرح امرى  فيا يخص  والفنية 

تعلمنا أن التجريب يعني البحث عن رؤى وأفكار جديدة .
و دعا الدكتور جال ياقوت لشهداء محرقة بنى سويف متمنيا 
أن ا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى، تابع: نتحدث عن أثر 
التي كانت تقدم، فقد كانت  الفنية  الجودة  امهرجان من حيث 
يقدم  فيا  تراجعا  هناك  أصبح  وقد  عالية  فنية  بجودة  تتميز 
الحركة  ى  الكبر  ودوره  التجريبي  امهرجان  أثر  ي  جدال  ا  و 

آخري،  مرة  امهرجان  لرجوع  كبر  بشكل  حاربنا  وقد  امرحية، 
الفرق  اختيار  آلية  ترتبط  هل  السلبيات:  يخص  فيا  وتساؤى 
الراجع  بسبب  وهل  ؟  امادية”  “بامقدرة  يرتبط  الراجع  وهل 
“التبادل  لروط  تخضع  ااختيارات  أصبحت  امادية  امقدرة  ى 

الثقاي” وجميعنا يعلم ماهى روط التبادل الثقاي.
أختلف  اأخرة  السنوات   10 ى  أن  ياقوت  جال  د.  وذكر 
أن  “اعتقد  قائا  وتابع   ، امرحين  سفر  فكرة  مع  التعامل 
العروض وجودتها وآلية اختيارها نقطة هامة للغاية ى امهرجان 
التجريبى الذي يعد إحتكاكا بن رؤى مختلفة وتيارات مرحية 
مختلفة، ومر تعد مثابة القبلة التى يأي لها الجميع ليشاهدوا 
تجارب مرحية مختلفة ويتعلمون منها ويقومون بنقل التجارب 
اكتسبنا  وقد  مختلفة  تجارب  لتقديم  الحاس  يعطيهم  ما  وهو 
الكثر من اايجابيات ومنها لغة الجسد والتعامل معها وأهميتها 
حقيقي  ووجود  حراك  التجريبي  امهرجان  خلف  وقد  للممثل 
تأثر  اى  الدول،باإضافة  جميع  وي  امري  للمرح  وفعال 
فقد  اأهمية،  شديد  الجاهرية  الثقافة  مرح  عى  امهرجان 
 ، به  الجاهرية  الثقافة  امرحية ى  التجارب  الكثر من  تأثرت 
بالخروج عن امألوف والشكل الكاسيي للمرح فأصبح هناك 
خيال ى التعامل مع مفردات العمل امرحى من خال اإضاءة 
امرح  ى  أثره  للمهرجان  وكان  والصورة،  واموسيقى  والصوت 

التجريي في  المهرجان  التجريب موجود قبل 
لديه مشروع يقوم على فرضية وجود فنان 
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امستقل وامرح الجامعي،
تعتمد  والذي  إنتاج  با  مرح  مهرجان  أن  إى  ياقوت  وأشار 
فلسفته عى “الخيال وليس امال” والتعامل مع مفردات مختلفة 

وحلول أبداعية خاقة تأثر بفكرته.
عودة  ى  ساهموا  الذين  امرحين  لكل  الشكر  ياقوت  ووجه 
امهرجان التجريبي مرة أخرى، مشرا اى أن إضافة كلمة امعار 

إى التجريبي افتقدته الكثر من خصوصيته.
بينا ذكر امخرج طارق سعيد أن امهرجان التجريبي يعد فرصة 
وتحدث   ، امغايرة  واأفكار  والرؤى  التجارب  عى  لاطاع  هامة 
عن بداية عاقته بامهرجان التجريبي التى بدأت منذ عام 1988 
وعند تأسيسه لفرقة الضوء، مشرا إى مشاركته ى الدورة اأوى 
كا  وإخراجه،  تأليفه  من  اأخرة”  “الليلة  بعرض  امهرجان  من 
شارك بعرض “امطاردة” عن نص لنجيب محفوظ وقد كان يقوم 
بالتحضر لعرض العابرون للدورة الثالثة التي تم إلغائها، تابع : 
شاركت فرقة الضوء بعرضن ى مهرجان امرح الحر الذي اقيم 
اأخرة”  “الليلة  وعرض  العابرون  وها  التجريبي  توقف  عقب 
وذلك بناءا عى طلب الدكتور نهاد صليحة وعند توقف امهرجان 
التجريبي وعودته حادثتني امخرجة نورا أمن وطلبت أن أكتب 
مقالة عن امهرجان التجريبى والتي حملت عنوان “مولد سيدي 

التجريبي” وقد كان هذا التعبر متداوا.
إصدارات  تقديم  ى  التجريبي  امهرجان  دور  عن  ايضا  تحدث   
تحوى  التى  الورش  مجموعة  اى  باإضافة  سابقا  متاحة  تكن  م 
أسهم  ما  وهو   ، العام  أنحاء  جميع  من  الخراء  من  مجموعة 
عن  للحديث  ايضا  وتطرق   . امرية  امرحية  الحركة  تطور  ي 
السامر  مرح  خشبة  عى  يقدم  كان  الذي  ليلة   100 مهرجان 
التي  اأساء  من  مجموعة  بذكر  حديثه  وأختتم  أهميته  ومدى 
ارتبطت بامهرجان التجريبي ومنها د. نهاد صليحة وامخرج حازم 
السعود  أبو  ومحمد  بدران  ونبيل  سعد  صالح  وامخرج  شحاتة 

امتناوى  وهاي  أمن  نورا  وامخرجة  الدويري  طارق  وامخرج 
رشا  والكاتبة  يحيى  عفت  وامخرجة  يتى  الجر  حسن  وامخرج 
والدكتور سامية حبيب وغرهم  امنعم وامخرجة عبر عى  عبد 

من اأساء.
عن  الحديث  ستبدأ  أنها  امنعم  عبد  رشا  الكاتبة  ذكرت  فيا 
النقطة  أن  مؤكدة  امرح،  ثم  التجريبي  امهرجان  ثم  التجريب 
انتقال  فكرة  هي  إليها  يلتفت  وم  اأهمية  غاية  ى  تعد  التى 
اأدي  الحقل  إى  العلمي  الحقل  من  التجريب  مصطلح  فكرة 
والفني، فإذا كانت التجربة العلمية تبنى عى فرضية فالتجريب 
أيضا ى امرح مرهون بوجود فرضية يعمل من خالها امخرج 
كباحث وعام ى مجاله يتعامل مع هذه الفرضية ليصل لهدفه، 
هذه النقطة التي أشار إليها الدكتور سيد اإمام كانت مثابة فك 
لالتباس فهناك داما فكرة وتساؤل، أطرحة وهو أن وجود إبداع 
اإبداع  من  يخلو  ا  نقدمه  ما  فكل  تجريب  يصحبه  بالتأكيد 

وبالتاى ا يخلو من التجريب.
امهرجان  قبل  موجود  التجريب  أن  إى  امنعم  عبد  أشارت  ثم 
التجريبي ي وجود فنان لديه مروع ولديه فرضية يعمل عليها 
وطوال الوقت يكتشف مساحة جديدة أو تقنية جديدة ويقوم 
امرح  مهرجان  أن  وذكرت  جديدة.  فنية  مدرسة  بتجريب 
منى  طلب  “عندما  قالت:  الدهشة  لها  بالنسبة  مثل  التجريبي 
برحلة  ذلك  ربطت  التجريبي  امهرجان  عن  شهادي  اكتب  أن 
بداية  بامهرجان كانت  العجائب” وبداية عاقتي  “أليس ى باد 
 1999 عام  مشاركتي  وكانت  بامصادفة  وذلك  بامرح،  عاقتي 
وكان لدى شعور مثل شعور “أليس ى باد العجائب” فهو مثل 
محاوله  مع  قبل،  من  عليه  أعتاد  م  مختلف  لعام  العبور  بوابة 
ثرىا  كان  فامهرجان  العجائب،  باد  ي  أى  فشعرت  شفراته  لفك 
عارت  وقد  وامغايرة  الهامة  العروض  من  بكم  كبر  بشكل 
امهرجان قبل أن يتحول لفكرة الكم وليس الكيف. كانت هناك 

يكن  م  و  والفنى.  اانساى  الغذاء  وتعطينا  للغاية  مثرة  عروضا 
امهرجان لتقديم العروض فقط ولكن كان يحوى فعاليات آخري 
الروافد  من  تعد  التى  وااصدرات  والورش  الفكرية  كالندوات 
،وكانت هذة  امري  امرح  ى  اأثر  بالغ  لها  كان  التي  الهامة 
كل  عى  امرحين  منها  يطلع  التي  النافذة  مثابة  اإصدارات 
جديد عى نظريات جديدة وتقنيات ومناهج، ومن اآثار الهامة 
له أيضا أثره ي الحركة النقدية حيث قدم لغة نقدية جديدة م 
تكن متوفرة من قبل، فأغلب ما كان يقدم من النقد كان يكتب 
واختافها  بتايزها  التجريبي  عروض  للغاية.  كاسيى  بشكل 
ورؤية أشكال من امرح م تكن شائعة أدى بدوره اى ااحتياج 
النقاد  من  عدد  الوقت  هذا  ى  وظهر  جديدة،  نقدية  لغة  إى 
لديهم حساسيات نقدية مختلفة وظهر عدد من الكتاب يكتبون 
ى مجلة امرح أمثال هشام إبراهيم، عز الدين بدوى، وكان له 
أبعاد  التي تحمل  الجديدة  الفنية  اأشكال  اأثر ي ظهور بعض 

إيجابية وسلبية .
وعروض  الجسد  لغة  أن  إى  امنعم  عبد  رشا  الكاتبة  وأشارت 
محمد  منصور  امخرج  روادها  أحد  كان  والتى  الجسدي  التعبر 
بدأت باانتشار دون أن يكون لها بصمة أو هوية أو بعد فكرى، 
وكان ذلك أثر سلبي ولكن ي نفس الوقت هناك بعض امخرجن 
صحيح  بشكل  الفني  الشكل  هذا  توظيف  استطاعوا  الذين 
لديهم فرضية خاصة هو  الذين  امخرجن  ، ومن  وبأبعاد فكرية 

امخرج سمر العصفوري، تابعت:
وكان للمهرجان التجريبى أثر كبر ى ظهور أشكال فنية جديدة 

ومنها مرح الجريدة الحية وامرح الردى ومرح الحى، 
عى مرح  تعتمد  التي  امستقلة  الفرق  من  الكثر  هناك  وكان 
الجر يتى وفرقة مختر  الورشة للمخرج حسن  الرد مثل فرقة 
امرح  مهرجان  كان  أيضا  عى،  عبر  للمخرجة  امسحراى 
التى  والعروض  النسوى  امرح  إنتشار  ى  كبر  أثر  التجريبى 

كانت مهمومة بقضايا امرأة ومرح العرائس وامرح اأسود. 
صورته  ى  امهرجان  أن  اى  امنعم  عبد  رشا  الكاتبة  وأشارت 
الحالية م يتخلص ماما من عيوبه فهناك رورة أن نعمل عى 
وعروض  كبرة  مسارح  لديها  دول  بن  التعاونية  الرتوكوات 

هامة، 

ِرنارأفت

الكثر  أفقدته  التجريي  إلى  المعاصر  كلمة  إضافة 
من خصوصيته
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المسرحي  اأفق  وانفتاح  والمعاصرة  التجريب  مفاهيم 
مصر في  المسرحية  بالحركة  النهوض  في  المهرجان  ودور 

يناقشون والمبدعون  الباحثون  تجريى  سنة   25 محور  فى 

جلسات  أوى  للثقافة  اأعى  بامجلس  امؤمرات  قاعة  استقبلت 
للمرح  القاهرة  مهرجان  الفي  اليوبيل  بدورة  الفكرية  امحاور 
وامعارة  التجريب  مفاهيم  تتناول  والتي  والتجريبي  امعار 
بالحركة  النهوض  ي  امهرجان  ودور  امرحي  اأفق  وانفتاح 
امرحية ي مر ، وقد تحدث بالندوة كًا من الدكتور سيد اإمام 
 ، الحسيني  إبراهيم  امرحي  والكاتب   ، الفنون  بأكادمية  اأستاذ 
والباحث عمر توفيق ، وأدار الندوة الناقد محمد مسعد ، بحضور 
سعيد  طارق  امرحة  بينهم  من  وامرحين  اإعامين  من  عدد 
والكاتبة رشا عبد امنعم، ود. سامية حبيب، والكاتبة ياسمن إمام 
شغف، والكتاب والصحفين هند سامة ومي سليم بسام الزغبى، 

وامرق عى امحاور الفكرية د. أساء يحي الطاهر عبد الله.
للمرح  القاهرة  مهرجان  احتفال  إطار  ي  الندوات  هذه  وتأي 
تنظيمه  أثار  والذي  الفي،  بيوبيله  العام  وامعار هذا  التجريبي 
واأشكال  التجريب  مفاهيم  حول  واسًعا  جدًا   1988 عام  منذ 

امرحية الجديدة عى الجمهور والنقاد مًعا. 
التجريبي  مهرجان  عى  بإطاله  كلمته  اإمام  سيد  الدكتور  وبدأ 
وامعار وحالة الجدل التي احدثها ي الحرالك امرحي امري ، 
حيث قال : “أنه منذ أن أنشأ امهرجان التجريبي عام 1988، وبعد 
دورتن بدأت تحدث  نوع من الحراك الفكري الجاد حول مفهوم 
قراءة  بعمل  قررت  الفرة  تلك  وأن ي   ، امهرجان  التجريب وحول 
مثلت  والتي   ، امهرجان  فكرة  حول  نقدية  استقبال  دراسة  وأول 
تلقى  الوعي، وكيف  التجريب ي امرح إضافة ي  ي كتاب حول 
امرحين العرب فكرة التجريب، وتناولت خال الدراسة أكر من 

50 و60 مرحي عري ومري وكيف استقبلوا تجربة التجريبي.
مفهوم  أن  القول  أستطيع  القراءة  هذه  خال  من  والحقيقة 
دائرة  داخل  امفاهيم  ي  جًدا  شديد  التباس  عمل  التجريب 
استقبالها ، وأن  هناك خلط شديد جًدا بينه وبن مفهوم التجديد، 
لدى  تحدث  ممكن  التي  ااستجابة  طبيعة  بن  وما  التغير  بن  ما 
تكنولوجية،  متغرات  من  تحيطه،  التي  امتغرات  وطبيعة  الفنانن 
فكرة  أن  اأمور  اختاط  ي  االتباس  هذا  قمة  وأن  واكتشفت 

التجريب وفكرة وجود حدود واضحة حول امصطلح . 
بفكرة  وثيق  ارتباط  ارتبطت  التجريب  فكرة  أن  شديد  وباختصار 
باريس  ي  بودلر  فرانسوا  شارل  الفرني  الشاعر  وأن    ، الحداثة 
وهو أول من استخدم مصطلح “الحداثة” ي مقدمة ديوانه “أزهار 
الر” . وي نفس الفرة التاريخية ظهرت العديد من الكتب التي 
تنتهج نفس امنهج والتي أسست لفكرة التجريب ي الفن وامرح 
وكيفية  التجريب  مفهوم  وبن  الحداثة  بن  امشرك  والقاسم   ،
ااستفادة من اأبحاث العلمية وناتج البحث العلمي ، وأن هناك 

نتائج  
أن سناحظ ي القرن الـ 19 وظهور مدرسة جديدة جًدا ي اأدب 
نقدية  لنظرية  ستؤسس  والتي  “الرناس”  مدرسة  وهي  والفنون 
، والذي ظهر خال  ، والتي ظهرت ي عام 1862  ونظرية إبداعية 
ديوان مجموعة من الشعراء والذي ُيعد بداية تأريخ لفرة الحداثة 
أول  ظهر  واحد  بعام  الديوان  هذا  ظهور  وبعد   ، اتجاهاتها  بكل 
معرض  أول  ظهور  بداية  وُيعد  الحداثة  ينتج  تشكيي  فن  معرض 
الطب  كتاب  بعدها  ويظهر   ،1863 عام  ي  التأثرية  للمدرسية 

التجريبي . 
العلمي ي  امنهج  ااستفادة من  انه كيف مكن  القول  وهنا مكن 
هذا  ولتحقيق   ، الفنية  اأعال  لتقدير  محددة  نتائج  إى  الوصول 
الشكل امنهجي  اتسمت  كل مدارس الحداثة ي اتجاهات محدده. 
العامية  الحرب  فرة  ي  الحداثة  ي  امرحية  التجارب  أشهر  ومن 
باأساس حول  قامت  التي  امرحية  الحركات  بعض  اأوى ظهرت 

الرجوازية،  الطبقة  من  الجمهور  استفزاز  مكن  كيف  تساؤل 
وظهرت وقتها مجموعة من التجارب التي ظهرت عى هذا اأساس، 
وكيفيه  واستقطابه  الجمهور  استقبال  بكيفية  تتعلق  تجارب  ومنها 
توصيل رسالته ، وذلك عن طريق بعض التقنيات التي تم ابتكارها 
تجربة  هي  السياق  هذا  ي  قدمت  تجربة  وأهم   ، الفرة  تلك  ي 
كانت  والتي  الجاعات  هذه  وميزت  والدمية”   “الخبز  مرح 
وليس  بتمويلها  يقوم  من  تجد  ا  وأيًضا  مضطهدة  وأيضاً  ساخطة 
 ، راسلتها  أن تصل  تريد  الوقت  للتمويل، وي نفس  لديهم مصادر 

فلجأت وقتها للبحث عن مصادر للتمويل.  
امعيار  تكسر  حاولت  التي  التجارب  من  مجموعة  وظهرت 
تشكيلة  وإعادة  امعار  استخدام  ي  وبدأوا   ، للمرح  التقليدي 
ااتجاه  ثم  ومن   ، امرحي  للعرض  قابًا  يكون  بحيث  وتهيئته 
جديدة  مواد  واكتشاف  وتشكيلها   تدويرها  وإعادة  الخام  للمواد 
ونتج   ، ألخ   ... امرحي  للعرض  جديدة  مواد  واكتشاف  لإضاءة 
الفنية  والحركات  اأشكال  من  العديد  التيارات  هذه  وجود  عن 
بريخت  ومرح   ، التعبرية  الحركة   ، الريالية  الحركة  مثل 
“الجريدة  فكرة  أو  حركة  أخرجت  التي  وهي   ، التوثيقية  والحركة 
الحية” والتي ظهرت قبل وصول استالن للحكم ، والتي قامت عى 
التعامل  وإما   ، عليهم  امتعارف  امثقفن  مع  التعامل  عدم  أساس 
مع العال ي امصانع والفاحن، وذلك لتقديم مفاهيم أيدلوجية 
عروضاً  خالها  من  تقدم  والتي   ، امجتمعية  الفئات  لتلك  متطورة 
مفاهيم  طياتها  ي  تحمل  فنية  اسكتشات  أو  استعراضية  مرحية 

أيدلوجية متطورة، وبعيدة عن أشكال امرح التقليدي ، وامتدت 
والصن  روسيا  ومنهم  الدولة  من  للعديد  الحية  الجريدة  فكرة 
امخرجن  ضمن  ومن  اأوروبية  البلدان  معظم  ودخلت   ، وانجلرا 
برتولت  اأماي  امخرج  هو  الحية  الجريدة  بفكرة  تأثروا  الذين 
كيف  وهو  العرين،  القرن  ي  امخرجن  أهم  من  وهو  بريشت 

مكن التواصل مع جمهور العامة وكيف نصل اى الطبقات.
وكانت من أهم التجارب امرية التي قامت عى أساس الجريدة 
تستهدف  كانت  والتي  الجاهرية  الثقافة  تجربة  هي  الحية 
وضع  مكن  ا  الشديد  لأسف  والتي  والفاحن  العال  طبقات 
وجود  عدم  فكرة  اسيا  الجاهرية  الثقافة  لتجربة  دقيق  قياس 
جمهور اسيا ي الفرات اأخرة ، أنه وي كل مرة نبدأ من الصفر 

وا يوجد قياس علمي حقيقي لتلك التجربة . 
أما عن امهرجان التجريبي فهناك عدة تجارب مكن القياس عليها 
بشكل علمي ومنهجي فنستطيع هنا القول أن هناك عدة تجارب 
كان لديها فكرة محددة حول التجريب قامت عليها والتي تستحق 
الحديث عنها وكانت لهم تجارب رائدة ي هذا، وهم حسن  فعا 
التجريب  مجال  ي  مهمة  تجارب  خال  من  قدم  والذي  الجريتي 
والتي وصلت اى نتائج حقيقية حول فكرة الحي وكيف مكن أن 
يكون الحي جزء من العرض امرحي والتقنية التي تم استخدامها 
الثانينات،ونتج  منذ  بدأت  والتي  أعاله  مدار  تطويرها عى  وتم 
عن تجربة حسن الجريتي العديد من الحكائن البارعن مثل سيد 

رجب. 

الحية قامت على  الجريدة  : فكرة  اإمام  د. سيد 
المثقفن  التعامل مع  أساس عدم 
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أما عن ثاي  التجارب هي تجربة الفنان انتصار عبد الفتاح وتجربة 
التي قدمها من خال اأصوات   الصوي ومجموعة اأعال  امرح 
ومنها  التصويرية   واموسيقى  الصوت  إمكانيات  تطبيق  وكيفية 
أهم  من ضمن  ُيعد  والذي  فاوست،  وطبول  الكحل،  مخدة  عرض 

ثاث عنار كان لهم دور خطر جًدا ي التجريب معناه العلمي. 
امنعم وهو من  امخرج نار عبد  التجارب هي تجربة  ثالث  وأن 
ومنها  مبهر  بشكل  الفراغ  باستخدام  قاموا  الذين  امخرجن  أهم 
وغرها  صعبة  رواية  قدمت  والذي  السبعة”  اإنسان  “أيام  عرض 
الفراغ  واستخدام  تقليدية  غر  كتابة  قديم  حيث  اأعال،  من 

بشكل غر تقليدي .
تقديم  استطاعوا  نظري  وجهة  من  الثاث  اأساء  هذه  وُيعد 

أنفسهم من منظور تجريبي بشكله العلمي والذي مكن قياسه . 
الحسيي  إبراهيم 

فيا قال الكاتب والناقد امرحي إبراهيم الحسيني مدير جريدة 
مرحنا : “أنه هناك صعوبة ي الحديث بعد الدكتور سيد اإمام، 
لهذا  محدد  معنى  يوجد  ا  أنه  التجريبي  مصطلح  بالنسبة  وإما 
فيختلف  يتم بشكل محدد  التعامل معه ا  وأن وسائل  امصطلح، 
فامعني   ، مخرج  مخرج  ومن  لناقد  ناقد  ومن  لكاتب  كاتب  من 
التي يتم  فضفاض جًدا ، ففي امرح مكن لكل اأشياء الجديدة 
، فهناك تقنيات جديدة  استخدامها مكن أن ُيطلق عليها تجريبي 
اسيا   ، جديد  مفهوم  تخرج  أن  اممكن  من   ، جديدة  وأشكال 
بهذه  تتأثر  أن  اممكن  من  ومجتمعية  عشبية  طبقات  ظهور 
التجارب ، فكل موقف جديد مكن أن يتعامل معه بشكل مختلف 
 ، الحدث  ومكان  زمن  حيث  من  وأيضاً  الشخص  طبيعة  حسب 
وبالتاي مكن القول بأنه ا يوجد قيمة حقيقة ي التعامل مع كل 
امتغرات التي تصادفك ي الحياة ، وا يوجد سياق محدد للتعامل 

مع ما يقابلنا ي الحياة” 
لديهم  الذين   امستقلن  مجموعة  هناك  أن  الحسيني  وتابع 
تجارب مهمة جدا سواء مع امهرجان التجريبي والذي حصلوا عى 
جوائز هامة بامهرجان مثل هاي امتناوي وطارق سعيد أو محمد 
مهمة  تجارب  قدموا  والذين   ، وغرهم   عى  عبر  أو  السعود  أبو 
للفراغ وشكل  ، وذلك من خال استخدامهم  وتقديم رؤى مغايره 

من أشكال تقديم مرح مغاير للتواصل مع امجتمع . 

ثم تحدث عن تجربة امخرج انتصار عبد الفتاح مع امرح الصوي 
كانت  وكيف  الفراغ  واستخدام  اأصوات  تعدد  أو  “الجرموفية” 
الفتاح  انتصار عبد  بتوقف  توقفت  وإنها  أن تستمر  التجربة  لهذه 
 ، امسرة  هذه  تستكمل  مشابهة  مرحية  حركات  ظهور  وعدم 

فتتوقف التجربة بتوقف مبتكرها أو مبدعها . 
والذي  ااستفهام  ومرح  سعد  مصطفى  تجربة  عن  تحدث  كا 
توقف برحيل مصطفى عن الحياة، وأن اموضوع يتعلق ما يسمى 

بـ “الذوق العام” . 
الكتابة امرحية  كا تطرق الحسيني خال حديثه عن بداياته ي 
امرحية  الكتابة  شكل  إى  ووصل  التجريب  من  بدأ  وكيف 

التقليدية. 
للتجريب  محدد  معنى  هناك  ليس  انه  القول  مكن  بأنه  مختتًا 
لرؤيته  وفقاً  التجريب  مصطلح  مبدع  كل  يتناول  أن  اممكن  ومن 

وإبداعه الشخي .
توفيق   عمر  الباحث 

فيا بدأ الباحث عمر توفيق كلمته بتقديم الشكر إدارة امهرجان 
عامنا  عن  رحل  والذي  عزمي  حازم  الناقد  والدكتور  التجريبي 
ي  قدمه  الذي  فكرته  وصاحب  البحث  ي  الفضل  له  ما  مؤخراً 
للمرح  القاهرة  امهرجان  بتوثيق  تعلقت  والتي  اماجستر  رسالة 

التجريبي ، والذي سيتم نرة بالكتاب التذكاري للمهرجان . 
وتابع توفيق قائًا : “ أن حديثه يتناول فرة امهرجان منذ نشاته ي 
عام 1988 وحتى عام 2010 وهي فرة توقف امهرجان ، والحقيقة 
أطلق  الذي  اأول  امهرجان  يكن  م  التجريبي  امهرجان  أن  أن 
عامية،  مهرجانات  تجارب  فهناك  التجريبي  مصطلح  نفسه  عى 
مرحيات  ايطاليا  مهرجان  مثل  عليها  امصطلح  نفس  إطاق  تم 
الفصل الواحد والذي أقيم عام 1984 ، وتبعه مهرجان عام 1986، 
أقيم  والذي  بامرأة  الخاص  التجريبي  للمرح  الدوى  امهرجان 
حراك  ي  امهرجانن  هذين  وجود  وأن  “انجلرا،  امتحدة  بامملكة 
مرحي أدي إى إلقاء الضوء بشكل كبر جًدا ي امرح أن يكون 
آخر   بشكل  امجتمعات  داخل  وانساي  وثقاي  فكرى  حراك  منطقة 

.“
وهو   ، اأسبق  الثقافة  وزير  حسني  فاروق  الفنان  أن  إى  مشراً  
كثرة  سلبيات  هناك  وأن   ، امهرجان  ظهور  ي  الفضل  صاحب 

ي  طويلة  سنوات  امكوث  ومنها  امهرجان  عى  تأخذ  أن  ممكن 
محدد  تعريف  تحديد  عند  الوقوف  وهي  التجريبي  مفهوم  رح 

للتجريبي .
ي  نجح  امهرجان  أن  إا  السلبيات  تلك  من  بالرغم  “أنه   : متابعاً 
بداياته باستقطاب عدد من اأساء امرحية العامية الامعة  مثل 

بير بروك”.
العديد  عنه  نتج  قد  التجريبي  امهرجان  أن  عى  توفيق  وأكد 
منذ  عام  ي  الحقيقة  نشأته  منذ  عاماً   22 خال  اإنجارات  من 
هي  امهرجان  ي  امشاركة  الدول  أكر  أن  نجد  حيث   1989 عام 
عى  الحاصلن  الدول  أكر  وها  مرة   12 والعراق  مرة   20 تونس 
تعوض  لن  التي  الفرص  من  مجموعة  قدم  كا   ، امهرجان   جوائز 
لفنانن  والتمثيل  واإخراج   الكتابة  مستوى  عى  سواء  أخرى  مرة 
امهرجان  بفضل  اا  الفرصة  لهم  ستتاح  يكن  م  والذين   مرين  
التجريبي ، كان للمهرجان التجريبي الفضل ي القاء الضوء بشكل 
والقى    ، الحديث”   الرقص امرحي   “ بفرق  ما يسمى  كامل عى 
الضوء عى ما يسمى بـ “مرحة الرواية”  من خال عرض الطوق 
ما  واممثات  اممثلن  من  مجموعة  عى  الضوء  والقى   ، واإسورة 

كانوا ليأخذوا الفرصة ي يوم من اأيام لوا امهرجان التجريبي . 
أي  عنها  يصدر  م  التجريبي  للمهرجان  دورتن  أول  أن   “  : وتابع 
 22 خال  كتاًبا   327 امهرجان  عن  صدر  و   ، جوائز  أو  إصدارات 
عاماً وتضمنت هذه اإصدارات و55  كتاب من إصدارات النصوص 
عن  كتاًبا   34  ، واإخراج  التمثيل  مناهج  ي  كتاًبا  و47   ، امرحية 
ي  كتاب  و20   ، والعامية  والعربية  امرية  امرحية  الشخصيات 
النقد امرحي، و 19 كتاًبا عن الدراما وأهميتها وأشكالها امرحية 
ي  كتاباً   28 و   ، امتخصصة  السينوغرافيا  عنار  عن  كتاًبا   25  ،
والدراسات  اأبحاث  ي  كتاب   97  ، امختلفة  امرح  نظريات 
العام،  مستوى  عى  امرحي  بالشأن  اهتمت  والتي  امرحية 
باإضافة إى كتابن عن امهرجان، باإضافة إى كتاب النظريات وتم 

إصدار هذه الكتب ي الفرة من 89 وحتى 2010. 
جعل  إى  جًدا  كبر  بشكل  أثرت  الكتب  هذه  أن  توفيق  واختتم 
مرح الهواة وامستقلن أحد اأعمدة الرئيسية لتقديم نشاط فني 

مرحي بشكل كبر.

سمية أحمد 

“التجريب”  : مفهوم مصطلح  الحسيي  إبراهيم 
يختلف من شخص آخر فضفاض 
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التجريى للمسرح  الدولى  القاهرة  مهرجان 
 2010 إلى   1988 من 

البلدان،  من  للعديد  مميزة  سمة  الفنية  امهرجانات  أصبحت   -
اأمر الذى تتحول معه الدولة ى فرة إقامة امهرجان اى مشهد 
وهو  امهرجان،  مدينة  داخل  الحياة  نواحى  كافة  ى  مؤثر  فنى 
كان  أمثال”مهرجان  العامية  امهرجانات  من  عدد  ى  مانراه 
وطرق  السينائية  التأثرات  أهم  أحد  يعتر  الذى  السيناى” 
العام والذى تتحول معه مدينة كان وشاطئ  العبور لأفام إى 
ذاته  اأمر  امهرجان،  فرة  أثناء  العام  أماكن  أهم  إى  الريفرا 
مهرجان”أفنيون  مثل  مرحى  حدث  إقامة  فمع  امرح  ى 
العام  أنظار  ملتقى  إى  الهادئة  امدينة  تلك  تتحول  امرحى” 
وأخر  أهم  لروا  امرح  عشاق  من  الكثر  يأى  حيث  امرحى 
والتعرف  العامية  امرحية  والعروض  امرح  عام  التطورات ى 

عى ثقافات عوام أخرى م تكن متاحة لوا وجود امهرجان.
- وبامثل كان وجود “مهرجان القاهرة الدوى للمرح التجريبى 
“ى الفرة من 1988 وحتى عام 2010 م يجعل مدينة القاهرة 
محط أنظار العام امرحى، ويلتقى امرحين ى هذا امهرجان 
للمناقشة والتحليل والتوصل إى نتائج مرحية جديدة، وكذلك 
عى  وجمهورعام  ومتخصصن  هواة  من  امرح  عشاق  كان 
أيام  طوال  امتميزة  امرحية  العروض  من  كبر  عدد  مع  موعد 
امهرجان  يصاحب  كان  كا  العام،  أنحاء  كافة  من  امهرجان 
امهرجان  نرة  سواء  الصحفية  امطبوعات  من  به  بأس  ا  عدد 
متابعة  وامجات  الجرائد  ى  للمهرجان  امخصصة  الصفحات  أو 
الفريد من نوعه ى الرق اأوسط، هذا  الحدث امرحى  هذا 
كافة  ى  مرجمة  كتب  من  امهرجان  مطبوعات  إى  باإضافة 

نواحى امرح.
- واذا كان امهرجان مثله مثل كل اأشياء الجميلة ى مر التى 
طالتها أيادى الفساد اإدارى والبرى ما أر بصورة امهرجان 
إا أن ذلك ايعنى أن نقوم بدفنه ونتخلص منه بدًا من تطويره 

ودفعه اى العودة بقوة لسابق عهده .
القاهرة  مهرجان  سنستعرض  القادمة  القليلة  الصفحات  وى   -
وأليات  نشأته  أسباب  ناحية  من  التجريبى  للمرح  الدوى 
مفهوم  عى  والركيز  الرسمية  بامؤسسة  وعاقته  به  العمل 
بلد  ى  امرحى  بالحراك  وعاقته  العربية  الهوية  عن  امهرجان 

ااستضافة مر.
من  والناتجة  الخاصة  اإحصائيات  من  مجموعة  أقدم  وسوف 
منه  اأخرة  الدورة  وحتى  بدايته  منذ  امهرجان  إقامة  دورات 
امتواضع هذا خطوة عى طريق  الصغر  وأرجو أن يكون بحثى 
إعادة امهرجان مرة أخرى أنه واحداً من اأشياء الثقافية الهامة 

امميزة للثقافة امرية ى سنواتها اأخرة.
 : المهرجان  نشاة  أسباب  أوا 

إى  التجريبى  للمرح  الدوى  القاهرة  مهرجان  نشاة  ترجع   -
ى  عهداً  اأطول  الثقافة  وزير  حسنى  فاروق   / السيد  شخص 
ظهور  ى  الفضل  صاحب  فهو   )  2010  –  1985  ( مر  تاريخ 

عـمـر تـوفـيـق
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كلمته  ى  يخرنا  هو  وها  دولياً،  مهرجاناً  وجعله  للنور  امهرجان 
 }  1988 عام  للمهرجان  اأوى  الدورة  إفتتاح  أثناء  ألقاها  التى 
التجريبى من  الدوى للمرح  القاهرة  جاء طرح فكرة مهرجان 
مدهشة  حيوية  يجد  أشكاله  بكل  اإبداعى  التعبر  بأن  إماى 
لحظة العبور من مجتمع إى أخر، وتلك حقيقة نعرفها وندركها 
لكنها كانت غائبة عن ساحة فن امرح الذى تعتر مر ذات 
، وم يكن اأمر ى تصورى ينحر ى  تاريخ وتجربة رائدة فيه 
لكن  الوافدة فحسب،  التجريبية  العروض امرحية  إقامة بعض 

كان ذلك بداية ى ظل ممكنات الواقع وقتذاك. 
- فنحن أمام وزير أراد أن يرك بصمة ى عام الثقافة بوجه عام 
لرحيله ى أى وقت فتكون  وامرح امرى بوجه خاص تحسباً 
النسيان  شديد  امرية  الثقافة  عام  ى  له  باقية  البصمة  هذه 
إهتامه  حسنى  لفاروق  يحسب  ولكن  ماسبق،  كل  وهدم 
للمهرجان  أعطى  ما  وهو  امهرجان  بهذا  والخاص  الشخى 
امريون  امرحيون  فشاهد  البدايات  ى  وقوية  كبرة  دفعة 
بعد  تتكرر  ولن  م  فرص  ى  القاهرة  ى  العام  مرحى  كبار 
يتم  والتكرمات  الجوائز  بدأ  مع  الثانية  الدورة  هى  فها  ذلك 
تكريم كًا من )مارتن إيـسلن – يوجن يونسكو – بير بروك – 

جروتوفسى( 
الفونسو   ( فنجد  سنوياً  القاهرة  اى  الكبار  حضور  ويتواى 
العر  الدورات  ى   ) براون  فولكر   – أرابال  فرناندو   – ساسرى 
هذا  اى  بشدة  اأضواء  جذب  الذى  اأمر  للمهرجان  اأوى 
امهرجان الذى جاء بناءاً عى رغبة وزير الثقافة الذى أراد صنع 

مهرجاناً خاصاً مر ى مجال امرح وإعطائه صفة العامية.
- وم تكن كلمة التجريبى وليدة عى امهرجانات الدولية ى ذلك 
الوقت فقد سبقها مهرجان    “ امرأة الدوى للمرح التجريبى 
امملكة  ى   1986 عام  أغسطس  ى  اأوى  للمرة  أقيم  الذى    “
امتحدة، وكذلك مهرجان “ IL SEGRETO DI ALICE “ ايل 

سيجريتو دى اليس التجريبى الدوى ى إيطاليا عام 1984. 
نظرة على سبب  أيضًا  المهرجان  نجد فى ائحة  - كما 

التجريى ومعاير  إقامة المهرجان وتفنيد مفاهيم المسرح 
 : كالتالى  وهى  دولى  مهرجان  هو  ولماذا  التجريب 

1 – تقيم وزارة الثقافة بجمهورية مر العربية مهرجان القاهرة 
امرحية  امهرجانات  مع  ليساهم  التجريبى،  للمرح  الدوى 

العربية ى إثراء الحركة امرحية ى مر واأقطار العربية، من 
خال الحوار امتجدد بن امبدع امرحى والجاهر. 

خاص،  بوجه  بامرح  لصيقة  سمة  وسيظل  كان  التجريب   –  2
امبدع  الفنان  صاحبت  قد  التجديد  ونزعة  عام،  بوجه  وبالفن 
منذ البدايات، ومن خال التجريب والتجديد تتناغم العاقة بن 
الفن والحياة ى خدمة القضايا امتجددة التى تفرض نفسها من 

خال الحركة اإجتاعية الدائبة.
اضافة  ى  رغبة  التجريب،  بسمة  امهرجان  هذا  إختصاص   –  3

جديدة إى مهرجانات امرح العرى القامة.
محدد  تعريف  عند  تتوقف  أن  امهرجان  ادارة  تشأ  م   –  4
للطليعة وتسليًا بأن امرح  الواسعة  بالحدود  للتجريب، أخذاً 
الطليعى ى النهاية، هو امرح الذى تفرضه امررات اإجتاعية 

ى لحظة ما.
تتعارض  ا  للفن  القومية  الهوية  بأن  امهرجان  ادارة  تؤمن   –  5
الفنون  ى  التجريبية  التيارات  مع  الدائم  الحوار  منطق  مع 
وامكانية  الزمنية  امسافات  ضاقت  أن  بعد  وذلك  العامية، 
التكنولوجية ى وسائل اإتصال، وبفضل امتغرات  الثورة  بفضل 

اإيدولوجية امتاحقة ى العام.
أرضها  عى  سنوياً  امهرجان  هذا  عقد  إى  مر  تسعى   –  6
مع  يتفاعل  متجدد  عامى  مرحى  مناخ  تهيئة  إى  لتطلعها 
صدقا  أكر  مر  سبيل  ى  وذلك  وعطاء،  أخذا  مر  ى  امرح 
وتعبرا عن الواقع اإجتاعى امتجدد، وعن يقن بأن الصعوبات 
أنها  أخر  دون  بلد  عى  قارة  ليست  امرح  يجتازها  التى 

صعوبات ناشئة من أوضاع ومتغرات عامية.
خاصة  نزوة  ليست  امهرجان  إنشاء  مررات  أن  نجد  وهكذا   -
امهرجان  بإلغاء  امطالبن  يردد  كا  العام  امال  وإهدار  بالوزير 
وإستبداله مهرجان أو مهرجانات أخرى فهل من الحكمة والعقل 
مر  تاريخ  من  عاماً  وعرون  إثنان  تاريخ  شطب  يتم  أن 

امرحى من أجل مصالح شخصية ا مرحية.
   : العمل  أليات  ثانيًا 

يشهدها  محاور  عدة  خال  من  امهرجان  عمل  أليات  تتحدد   -
امهرجان ى كل دورة من دوراته 

باب  فتح  عند  البداية  ى  مشاهدتها  تتم  التى  العروض  فهناك 

ااشراك سنوياً ى امهرجان من خال إرسال برقيات لكل الفرق 
إسطوانات  الفرق  هذه  فرسل  والخاصة  الحكومية  العامية 
مدمجة ) CD ( للعرض وتنعقد لجنة مشاهدتها وإقرار الصالح 
عى  أو  الرسمية  امسابقة  ى  سواء  امهرجان  ى  للعرض  منها 

هامش امهرجان.
ى  الراغبة  امرية  العروض  مشاهدة  أخرى  لجنة  تقوم  ثم 
اأصلح  وإقرار  أوامستقلة  الحكومية  امهرجان سواء  اإشراك ى 
من هذه العروض للمشاركة ى امسابقة الرسمية للمهرجان ومن 

سيتم إراكه عى هامش امهرجان.
للمهرجان  تابعة  لجان  عدة  تتواجد  امهرجان  إنعقاد  أثناء  وى 
الثقافة –  العليا للمهرجان امكونة من ) وزير  اللجنة  بداية من 
رئيس امهرجان – مقرر لجنة امرح بامجلس اأعى للثقافة – 
الفنى للمرح  البيت  أمن عام امجلس اأعى للثقافة – رئيس 
للفنون  العاى  امعهد  عميد   – للكتاب  العامة  الهيئة  رئيس   –
امرحية – مدير صندوق التنمية الثقافية – أمن عام امهرجان 
القومى  امركز  رئيس   – الخارجية  الثقافية  العاقات  رئيس   –
للمرح – رئيس امركز الثقاى القومى دار ااوبرا- نقيب امهن 

التمثيلية ( 
 : التالى   النحو  على  المهرجان  لجان  تأتى  ثم 

1 – اللجنة التنفيذية للمهرجان  التى تضم كل اللجان التالية 
2 – لجنة الندوات وامحارات 

3 – لجنة الرامج والعروض والتجهيزات 
4 – لجنة امطبوعات 

5 – لجنة الرجمة 
6 – لجنة متابعة العروض 
7 – لجنة العاقات العامة 

8 – لجنة ااعام والنر 
9 – لجنة الشئون امالية واادارية 

العمل  ألية  تتبع  محاور  عدة  امهرجان  أثناء  تتواجد  كا   -
ندوة  داماً  فهناك  للمهرجان،  امقامة  الندوات  مثل  بامهرجان 
عدة  منه  يتفرع  عنواناً  تحمل  الدورات  من  دورة  لكل  عامة 
مجموعة  النهاية  ى  تنتج  ندوات  خال  من  تقام  محاور  فروع 
مثل  امهرجان،  أثناء  تدور  مرحية  أسئلة  عى  اإجابات  من 
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لندوات ى دورات متعددة  التجريب كمثال هام  تعريف كلمة 
بامهرجان.

للعروض  الجوائز  من  مجموعة  امهرجان  ائحة  أنشئت  كا 
جوائز  خمس  وهى  للمهرجان  الرسمية  امسابقة  ى  امشاركة 

كالتاى :
1 -  جائزة أفضل عرض مرحى تأليفاً واخراجاً 

2 – جائزة أفضل اخراج مرحى 
3 – جائزة أفضل ممثل 
4 – جائزة أفضل ممثلة 
5 – جائزة أفضل تقنية 

تعمل  به  خاصة  عمل  ألية  له  امهرجان  يكون  الطريقة  وبهذه 
امهرجان  نجاح  وهو  منها  الهدف  يحقق  ما  متوازى  ككل 

وإستمراره . 
: الرسمية  بالمؤسسة  المهرجان  عاقة  ثالثًا 

- امهرجان هو إبن رعى للمؤسسة الرسمية ى مر، فهو فكرة 
مثل  مع  للتعامل  الرسمية  الجهة  وهى  الثقافة  وزارة  وتنفيذ 
هذه امهرجانات التى تختص بالفنون بوجه عام وامرح بوجه 
خاص، فمن خال ائحة امهرجان نجد ان الدولة تتكفل بإقامة 
ى  امشاركة  الفرق  من  فرقة  كل  عن  شخص   15 عدد  وتنقات 

امهرجان إقامة كاملة شاملة.
- كذلك تعتر لجان امهرجان القامة عى تنفيذ كل ما بامهرجان 
تشكيل  خال  من  عرضنا  فكا  اأساس،  ى  حكومية  لجان  هى 
عى  القامن  فكل  التنفيذية  واللجان  للمهرجان  العليا  اللجنة 
هناك  يوجد  وا  الدولة  مثل  رسمية  جهات  هى  اللجان  هذه 
ولكن  امهرجان،  تنفيذ  ى  الخاصة  والجهات  لافراد  مشاركة 
ااعانات  خال  من  امهرجان  بدعم  امشاركة  يريد  من  يسمح 
للمهرجان،  الفعلية  اإدارة  عن  بعيداً  امور  من  ذلك  شابه  وما 

الذى يعتر بأكمله مثيل رسمى للدولة ى امهرجان.
- من جهة اخرى ابد من التذكر بأن لجان التحكيم لها مطلق 
إثبات رسمى حتى اأن  الحرية ى إختيارتها للجوائز، فا يوجد 
ومن امعارضن للمهرجان أنفسهم بوجود تدخل حكومى رسمى 
ى إختيار الجوائز، أوقبول ورفض عروض لدول معينة، فيا عدا 
اتستطيع  عام  شعبى  رفض  من  تأى  التى  اإرائيلية  امشاركة 
الجهات الرسمية أن تتغاى عنه خاصة ى مهرجان يحدث حراكاً 

جاهرياً مثل هذ امهرجان. 
العربية  الهوية  عن  المهرجان  مفهوم  رابعًا 

: والعالمية 
) العربى  المسرح  على  المهرجان  أثر   (

دول  من  كبر  عدد  ومشاركة  دولياً  امهرجان  اعتبار  كان  إذا   -
امؤقت،  التوقف  حتى  البداية  منذ  امهرجان  دورات  ى  العام 
دول  من  امهرجان  بجوائز  الفرق  هذه  من  كبر  عدد  وفوز 
العامين  امهرجان مجموعة كبرة من امرحين  عديدة، وحر 
العامية  بعروضه وندواته ومناقشاته صفة  امهرجان  أكسب  ما 
بشكل ريع وتتضح الهوية العامية ى عروض امهرجان امختلفة 
التى تقدم مفاهيم جديدة عن اانسان ى راعاته التى تتشابه 
ى كافة بلدان العام.  - ولكن ما يهمنى هنا هو مفهوم الهوية 
كافة  ى  وبقوة  موجودة  العربية  فالهوية  امهرجان  ى  العربية 
ى  متواجدة  عربية  دولة  عرة  سبعة  فهناك  امهرجان  دورات 
دورات امهرجان مشاركات متباينة كان أقلها ى الدورة السادسة 
مشاركة  أكرها  وكان  فقط  عربية  مشاركات   7 بعدد   1994 عام 
عرة  التاسعة  الدورة  و   2004 عام  عرة  السادسة  الدورة  ى 
دورات  ى  امشاركات  أقل  وكانت  مشاركة   16 بعدد   2008 عام 
فقط  مشاركات   9 بعدد  العربية  اإمارات  دولة  هى  امهرجان 
بينا جاءت أكر الدول مشاركة ى دورات امهرجان هى تونس 
امشاركات  عدد  توضح  التالية  والجداول  مشاركة   21 بعدد 

الخاصة بكل دولة عربية خال سنوات امهرجان الـ 22 .
العربية من خال امكرمون  بالهوية  - كا يأى اهتام امهرجان 
العرب ى دورات امهرجان، وكذلك أعضاء لجان تحكيم امهرجان 

عدد امشاركة 2345678910الدورة 1الدولة
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بيان إحصاى بالدول العربية التى شاركت ى امهرجان  من 1999 إى 2010 

امكرمون العرب ى امهرجان من 1988 اى 2010

   *  تعنى امشاركة  هذه العامة    -  تعنى عدم امشاركة 

*  تعنى النكريم بعد وفاة صاحب اأسم 

الدولةااسمالسنةالدورة
ــــــــــــــــــا توجد تكرمات ى هذه الدورة 11988

العراق – سوريا – الكويت – الجزائرابراهيم جال – سعد الله ونوس –   *عى بن عياد –  *صقر الرشود –  عبد الرحمن ولد كاى21989

*كاتب ياسن – عبد الكريم برشيد – امنصف السويى – محمد اماغوط – روجيه 31991
عساف 

الجزائر – امغرب – تونس – سوريا 
– لبنان 

امغرب – الجزائر – تونس – الكويت – سوريا ثريا جران – عبد القادر علوله – فاضل الجعيبى – فؤاد الشطى – وليد إخاى 41992

يعقوب الشدراوى – محمد حسن الجندى – رياض عصمت – زياى ريف عياد –51993
 عز الدين فنون

لبنان – امغرب – سوريا – الجزائر – تونس 

تونس – سوريا عز الدين امدى – * فؤاد الساجر 61994

رمون جبارة – فرحان بلبل – فضيلة عسوس 71995
 محمد امنجى بن ابراهيم 

لبنان – سوريا – الجزائر – تونس 

امغرب محمد الكغاط 81996

لبنان – تونس انطوان كرباج – رضا دريرة 91997

سوريا – لبنانممدوح عدوان – مراى معلوف 101998

لبنان نضال اأشقر 111999

الفى عبد الرحمن الشبى – رضا كريت –122000
 يوسف العاى 

السودان – لبنان – العراق 

امغرب عبد الرحمن بن زيدان 132001

تونس – سوريا – العراق احمد السنوى – اسعد فضه –  سامى عبد الحميد 142002

لبنان شكيب خورى 152003

امغرب – السودان – الجزائر – العراق أمينة رشيد – خالد امبارك – سكينة مكيو –  محسن العزاوى 162004

لبنان – فلسطن بول شاؤول – مارى الياس 172005

لبنان – العراق انطوان ملتقى – صاح القصب 182006

تونس رجاء بن عار 192007

امغرب – السودان عبد القادر البدوى – عى مهدى 202008

العراق – الجزائر عزيز خيون – محمد بن قطاف 212009

سوريا حنان قصاب 222010
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امكرمن  عدد  ى  العربية  الهوية  وتتميز  امتتالية،  دوراته  ى 
العرب كا يتضح من الجدول .

متواجدة  فكانت  امهرجان  تحكيم  لجان  ى  العربية  امشاركة   -
سنوياً مع كل دورة من دورات امهرجان كا يتضح من الجدول 

التاى. 
فهناك مجموعة  امهرجان فحدث واحرج  لجوائز  بالنسبة  أما   -
عربية،  وفرق  ومخرجون  فنانون  عليها  الجوائز حصل  من  كبرة 
وعرون  اإثنان  امهرجان  دورات  من  دورة  كل  ى  تكون  تكاد 
وهو ما يؤكد ااهتام بالهوية العربية للمهرجان والجدول التاى 
دورات  خال  العرب  الفنانن  عليها  حصل  التى  الجوائز  يوضح 

امهرجان. 
بلد  فى  المسرحى  بالحراك  المهرجان  عاقة  خامسًا 

: اإستضافة 
) أثر امهرجان عى امرح امرى (

- إن م تكن العروض التى تعرض ضمن امهرجان قد أثرت بقوة 
ى امرحين امرين حكومين وهواة ومستقلن، فتأكد أن من 
يخرك بذلك يكذب عليك، فا أقيمت دورة للمهرجان خاصة ى 
األفية الجديدة إا ويستفيد منها امرحين امرين، بل وصل 
اأمر ى بعض اأحيان إى نقل العرض بالكامل مع عملية مصر 

لاحداث والشخصيات.
إصدرات  ى  فكان  الباحث  نظر  وجهة  من  اأكر  اأثر  أما   -
امرحية،  العملية  تخصصات  شتى  ى  كتب  من  امهرجان 
فمهرجان القاهرة الدوى للمرح التجريبى هو أحد امهرجانات 
فمن  بامرح،  تختص  مكتوبة  إصدارات  يصاحبها  التى  القليلة 
 327 إجاى  أصدر  قد  دورة   22 طوال  امهرجان  دورات  خال 
إحصاء  بعمل  الباحث  قام  وقد  امرح  فروع  كافة  ى  كتاب 
لفرعها  خاص لهذه اإصدارات ، وتم تصنيف هذه الكتب وفقاً 
للمهرجان  الوى  الدورة  أن  توضيح  مع  امرح،  عام  ى  الخاص 
بها  تكن  م  اصدارات وكذلك  اية  تشهد صدور  م  عام 1988  ى 
لتصنيفى  فوفقاً  العموم  عى  تجريبية  دورة  كانت  أنها  جوائز 

الخاص لإصدارات كانت النتيجة كالتاى. 
ى  مر  عليها  حصلت  التى  امهرجان  جوائز  ساعدت  كا   -
يكونوا  م  امرى  امرح  فناى  من  متميزة  مجموعة  إكتشاف 
عى  الجوائز  وساعدت  بل  كبر،  بشكل  قبل  من  معروفن 
إكتشاف نوعيات جديدة من امرح ى مر مثل عروض فرقة 

الرقص امرحى الحديث
الدورة  ى  امهرجان  ى  مر  جائزة  أول  صاحبة  كانت  والتى   
السابعة عام 1995 وهى جائزة أفضل تقنية عن عرض “اأفيال 

تختبئ لتموت” للمخرج “وليد عوى”.
الرواية مثل عرض  لتقديم مرح  الفرصة  امهرجان  أتاح  - كا   
للمخرج “نار  افضل اخراج  الفائز بجائزة   “ “الطوق واأسورة 

عبد امنعم” ى الدورة الثامنة عام 1996. 
- وبفضل امهرجان أيضاً كان تعرف الجمهور بشكل أكر فاعلية 
وتفاعله مع مرح الطقوس كا ى عرض “مخدة الكحل” الفائز 
عرض  كذلك  و   1998 العارة  الدورة  ى  عرض  أفضل  بجائزة 
“سامى  للفنان  ممثل  أفضل  بجائزة  الفائز  فاوست”  “طبول 

العدل” ى الدورة الحادية عرة 1999.
مجموعة  عى  الجمهور  تعرف  ى   اأكر  الفضل  وللمهرجان   -
الحاصلة  نايت”  “كرمة  مثل  التمثيل  ى  الجديدة  الوجوة  من 
للمهرجان  عرة  السادسة  الدورة  ى  ممثلة  أفضل  جائزة  عى 
عام 2004 ، وكذلك “محمد فهيم” الفائز بجائزة افضل ممثل ى 

الدورة الحادية والعرون للمهرجان عام 2009.
والجدول التاى عن الجوائز امرية ى امهرجان، ومدى إستفادة 
كافة  ى  التجريبى  امرح  مهرجان  وجود  من  امرى  امرح 

قطاعات امرح.
- وهكذا نجد ى تلك اإطالة عى مدى أهمية مهرجان القاهرة 
الحركة  تأثر  ومدى  القديم،  مساه  التجريبى  للمرح  الدوى 
أتاح  والذى  امهرجان،  بذلك  العرى  والوطن  مر  ى  امرحية 

امشاركة العربية ى لجان تحكيم امهرجان ى الفرة من 8891 إى 0102

إصدارات امهرجان ى الفرة  من 1989 إى 2010 
إجاى عدد الكتب التى صدرت عن مهرجان القاهرة الدوى للمرح التجريبى ى الفرة  من 1989 إاى 2010  - 327 كتاب 

الدولةاأسمالسنةالدورة

ـــــــــا توجد جوائز ى هذه الدورة 11988

العراق – امغرب – الكويتيوسف العاى – عبد الكريم برشيد –  عبد العزيز الريع21989
تونس – سوريامحمد إدرس – نبيل حفار31991
سوريا – الكويت أسعد فضه – محمد مبارك بال 41992
امغرب عبد الرحمن بن زيدان 51993
لبنان رفيق عى أحمد 61994
تونس الفاضل الجعيبى 71995
امغرب عبد الواحد عوزى 81996
لبنان نضال اأشقر 91997
تونس عز الدين امدى 101998
سوريا رياض عصمت 111999
لبنانبول شاؤول 122000
الجزائر حميدة أيت الحاج 132001
تونس امنصف السويى 142002
امغرب يونس الوليدى 152003
الجزائر محمد بن قطاف 162004
العراق يوسف العاى 172005
امغرب حسن امنيعى 182006
لبنان رفعت أسعد طرابية 192007
الكويت فؤاد الشطى 202008
تونس محمد امنجى بن إبراهيم 212009
السودان فضل الله أحمد عبدالله 222010

أبحاث ودراسات مرحيةنظريات ى امرحكتب للمهرجانسينوغرافيادرامانقد مرحىشخصيات مرحيةمناهج مثيل واخراجنصوصالدورة

198911-1--1--

199123-1---1-

19927---1--2-

199351---1-13

1994211211-13

1995321----24

199622---1-37

199722312--34

1998152111124

1999434211--3

2000322231-12

2001231111-24

2002432221--4

2003525-----5

20045211-3-14

2005323--3--8

2006211-22-38

2007241113-16

2008-22232-16

2009-421-2-39

2010-23212-113

55473420192522897ااجاى
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والوطن  ى مر  امرح  فناى  من  كبرة  مجموعة  عديدة  فرصاً 
ما  بكل  امرحية  وأفكارهم  رؤاهم  لتقديم  والعام  العرى 
تحمله من تجديد وطليعية ى فن امرح، والتى م يكن متاحاً 
نقدياً  تركيزاً  الذى أعطى  امهرجان  تلك اأعال قبل هذا  تقديم 
قبل  قبولها  الصعب  كان من  التى  العروض  تلك  عى  وجاهرياً 

وجود امهرجان.
العروض  لياى  من  مجموعة  عن  عبارة  امهرجان  يكن  فلم   -
مرحية  ثقافية  تظاهرة  كان  حااته  أسوأ  ى  حتى  ولكنه  فقط 
من  أتاحه  ما  وذلك  امرح  فن  مع  امتعاملن  جميع  أفادت 
وجود العروض والندوات ونجوم امرح ى مر والوطن العرى 
امهرجان  أتاحها  التى  اإصدارات  هو  أهمية  واأكر  والعام، 
من  دورة  كل  عن  الصادرة  الكتب  كانت  حيث  اأطياف،  لكافة 
امعرى  التجديد  مثابة  م   2010 عام  حتى  امهرجان  دورات 
والثقاى للحياة امرحية، فاإصدارات كانت ى كل عنار العمل 
امرحى ما أفاد امرحين ى تطوير أدواتهم امرحية، وتقديم 

عروض تتاى مع الفكر امرحى العامى.
خاصة  للتوقف  أخرى  مرة  يتعرض  أا  نتمنى  الذى  وامهرجان   -
أن  لإنسان  يتيح  ما  لكل  والربص  والتشكك  الخوف  دعاة  من 
يعمل عقله ويتقدم ويرتقى ى عام اإنسانية، بعيداً عن كل تلك 
أهمية  عى  تؤكد  والتى  العام،  حول  يومياً  تسفك  التى  الدماء 
من  مجموعة  الفكرى  الدمار  ذلك  يواجه  حقيقى  فن  وجود 
امدعن امضلن والتى مازالت أصواتهم تتعاى بإيقاف وسجن كل 

ماهو ى صالح اإنسان.
- جزيل الشكر إدارة امهرجان ى دورته الخامسة والعرون

المراجع 
الدورة  التجريبى –  للمرح  الدوى  القاهرة  1 – كتاب مهرجان 

اأوى من 1 إى 10 سبتمر 1988
2 – مجلة امرح – العدد 7 ، 8 يوليو/ ديسمر 1988 م – عدد 
خاص مهرجان القاهرة الدوى اأول للمرح التجريبى – الهيئة 

امرية العامة  للكتاب – القاهرة 
خال  التجريبى  للمرح  الدوى  القاهرة  مهرجان  حصاد   –3

دوراته العر 1988 إى 1998 – إصدارات امهرجان 1998 م 
اماعب  ى  جولة   ، سألوى  التجريب  عن   – صليحة  نهاد   –4
اأرة  مكتبة   – للجميع  القراءة  مهرجان   – التجريبية  امرحية 
 – للكتاب  العامة  امرية  الهيئة   – الفكرية  ااعال  سلسلة   –

القاهرة – 1998 م 
العامة  امرية  الهيئة   –  89 امرى  امرح   – دوارة  فؤاد   –  5

للكتاب – القاهرة – 1989 م 
 – امرى  امرحى  التجريب  لقضايا  تقييمى   – 6 – سيد خاطر 
رقم  عدد   – مرح   – ااكادمية  دفاتر  سلسلة  الفنون  أكادمية 

4 – القاهرة – 2005 م 
افتتاح  - كلمة  ؟  التجريبى  7 – ريتشارد شيكر – ماهو امرح 
 26  –  21 الدورة   – التجريبى  للمرح  الدوى  القاهرة  مهرجان 

اكتوبر 2009 م 
8 – كتاب مهرجان القاهرة الدوى للمرح التجريبى الدورة 21 

– 2009 م اصدارات امهرجان 
 – عاماً  وعرين  إثنن  خال  امرجمة  ااصدارات  قامة   –  9

إصدرات مهرجان القاهرة الدوى للمرح التجريبى 2010 م 
 10 – امرح التجريبى والواقع ى مر – ندوة أحوال مرية – 
مجلة أحوامرية  1 / 10 / 1999م - مؤسسة اأهرام الصحفية 

Ahramonline.org.eg  ااهرام الرقمى –
 – وعربياً  الحديث عامياً  التجريبى  بلبل – امرح  11 – فرحان 
الدورة   – التجريبى  للمرح  الدوى  القاهرة  مهرجان  اصدارات 
العارة 1998 م – www.startimes.com  - 12 أبريل 2009 م 
الدوى  القاهرة  مهرجان  حسنى  فاروق   - شعيب  هبة    –  12
اكتوبر   9  – النهار  جريدة   – لابداع  محرك  التجريبى  للمرح 

  www.alnaharegypt.com2010 م

الدولةاأسمالجائزةالسنةالدورة

ــــــــــــــــــــــــــــــا يوجدا يوجد11988

العراقجواد الشكرجىافضل ممثل21989

فلسطندلع الرحبىافضل ممثلة31991

افضل عرض41992
افضل عرض
افضل ممثلة

الجيب الرى
النو

كفاح سامه

لبنان
سوريا
ااردن

افضل اخراج51993
افضل ممثلة

جواد اأسدى
صباح بوزوتيه – جليلة بكار – فاطمة بن سعيدان

سوريا
تونس

افضل اخراج61994
افضل تقنية

عبد الله السعداوى
األيه

البحرين
سوريا

تونسكام الليلافضل عرض71995

افضل ممثل81996
افضل ممثلة

بشر الغرياى
امان عون

تونس
فلسطن

ايوجدا يوجدايوجد91997

تونسعطيلافضل تقنية101998

تونسليى طوبال – صابرة الهميسافضل ممثلة111999

افضل ممثلة122000
افضل تقنية

برناديت حبيب
بعد كل ها الوقت

لبنان
سوريا

افضل عرض132001
افضل ممثل

قصص ااحتال
امنصف الصايم

فلسطن
تونس

ا يوجدا يوجدا يوجد142002

الجزائرهال عنرافضل ممثل152003

افضل عرض162004
افضل تقنية

افضل عمل جاعى

كلون هون
القول والبندير
اعتذر استاذى

لبنان
الجزائر
العراق

افضل عرض172005
افضل اخراج
افضل ممثلة
افضل تقنية

افضل عمل جاعى

فوى
عبد امنعم العايرى

روق محمد
حريق البنفسج
الخروج للداخل

سوريا
سوريا
اليمن
العراق
ااردن

افضل ممثلة182006
افضل ممثل

بيان شبيب
فايز قزق – نضال السيجرى

فلسطن
سوريا

سورياشوكواافضل عرض192007

افضل ممثلة202008
افضل ممثل
افضل تقنية

راما العيى
عبد الستار البرى – يحيى ابراهيم

تحت الصفر

سوريا
العراق
العراق

افضل مخرج212009
افضل ممثلة

اسامه حال
برى اساعيل

سوريا
العراق

افضل عرض222010
افضل ممثلة

حقائب
ساح دراوى – ساح توكابرى – نبيلة قويدر

تونس
تونس

الجوائز التى حصلت عليها مر من امهرجان

اأسمالجائزةالسنةالدورة

اأفيال تختبئ لتموتافضل تقنية71995

نار عبد امنعمافضل اخراج81996

مخدة الكحلافضل عرض101998

سامى العدلافضل ممثل111999

حيث تحدث اأشياءافضل عرض122000

افضل تقنية152003
افضل عمل جاعى

حلم نحات محمود مختار
اقنعة واقمشة ومصائر

كرمة نايتافضل ممثلة162004

كام ى رىافضل عمل جاعى192007

افضل اخراج202008
افضل عمل جاعى

خالد جال
خالتى صفية والدير

محمد فهيمافضل ممثل212009
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الراث يبدأ من  أن  بد  ا  الخلف والتجريب  إلى  نراجع  نحن  سامح مهران: 

بمفهومه  المصري  المسرح  في  التجريب  من  عاما  ثاثون 
هذه  كل  بعد  وصلنا  أين  وإلى  نجرب؟  لماذا  الحديث. 
الحركة  في  حقيقي  تطور  هناك  حقا  هل  السنوات؟ 
حقيقية؟  هوية  دون  تخبط  مجرد  أنها  أم  المسرحية، 
مصر  في  المسرحية  الحركة  على  التجريب  تأثر  مدى  فما 
تطور  إلى  أدى  مما  باإيجاب  هل  اأخرة؟  السنوات  في 
يد  على  الماضي  القرن  ستينات  في  حدث  كما  المسرح 
وظهور  مصر  في  الملحمي  المسرح  بدخول  أردش  سعد 
للمسرح  تجريبية  جماعة  أول  إنشاء  ثم  الطليعي،  المسرح 
حسي  فاروق  يد  على  باإسكندرية  ااجتياز(  )جماعة 
المسرحية  الورش  ذلك  بعد  ظهرت  حى  حافظ،  والسيد 
أحدثه  الذي  اانقاب  ثم  منيب  نبيل  د.  يد  على  والمخترات 
كان  التأثر  أن  أم  اللعبة؟  بمسرحية  محمد  منصور  الراحل 
با  اهراءات  مجرد  المسرحي  الناتج  فكان  أكر  بنسبة  سلبيا 
التجريي  الفكر  توقف  هل  في؟  عمق  أو  فكر  أو  مامح 
والمسرح  الحركي  للتعبر  صورة  تقديم  مجرد  عند  عندنا 
جديد  دون  الرؤى  ثبات  في  السبب  كان  مما  الراقص 
المسرح  في  الحركي  الشكل  أصاب  ومما  يذكر،  حقيقي 
المصري  المسرح  هوية  أين  جديد؟  دون  بالتقليدية 
صفة  عليها  يطلق  عروض  من  يقدم  فيما  له  والتأصيل 
النص  من  للتخلص  محاولة  هو  التجريب  صار  هل  التجريب؟ 
المسرحي؟ المؤلف  موت  فكرة  نحو  سرا  المؤلف  ومن 
تناولنا  في  الرئيسية  المحاور  كانت  اإشكاليات  هذه  كل   
في  شارك  الي  المصري،  المسرح  في  التجريب  لموضوع 
ثاثة  يمثلون  الفنانن  كبار  من  مجموعة  عليها  اإجابة 
وجيل  الوسط  وجيل  السبعينات  جيل  مختلفة؛  أجيال 
ومخرج  مؤلف  بن  ما  إبداعاتهم  تنوعت  وكذلك  الشباب، 
أو  تأييدا  تحمل  الي  اإجابات  فتنوعت  وممثل.  وناقد 
أجيال  بن  ما  خفية  صراعات  على  تنطوي  أو  اتهامات 
القارئ  على  طرحه  أردنا  ما  وهو  متنوعة..  وأفكار  مختلفة 
الدورة  فعاليات  مع  فيها  نعيش  الي  اأيام  هذه  في 
منذ  عرف  الذي  المعاصر  للمسرح  الدولي  للمهرجان  الـ25 
التجريي. بالمهرجان  نشأته 

  أحمد محمد الريف

المصري..  المسرح  في  التجريب 
تدمرية؟ قوة  أم  تقدم  قاطرة 

اآراء حوله  واختلفت  كثرا  المسرحين  شغل 
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التجريبي كانت إعانا رسميا لوفاة  البعض. فبداية  التي يقدمها 
امرح امري.

أكد عى رورة  فقد  السيد حافظ  الكبر  امرحي  الكاتب  أما   
الكلمة ي التجريب والبحث عن الهوية امرية أوا، حيث قال: 
سبعن،  سنة  معي  بدأت  كفكرة  التجريبي  امرح  مروع  إن 
كان هدفها البحث عن هوية أو شكل للمرح امري والعري، 
محاولة  هناك  وإن  اأصل،  ي  غري  امرح  أن  اعتقد  إي  حيث 
ظواهر  هناك  أن  أساس  عى  العري  أو  امري  امرح  لتأصيل 
تأريخ  لحركة  تعميق  مثل  ا  امرحية  الظواهر  لكن  مرحية، 
مفرق  كنا ي   67 نكسة  بعد  أنه  فالحقيقة  الشعوب،  تأصيل  أو 
أن  أو قبل  نواجه ذاتنا؟  انهزمنا؟ وكيف  طرق، من نحن؟ وكيف 
الكرى من أين نبدأ؟ فبحثت عن  نواجه عدونا كانت اإشكالية 
لشكل  الوصول  ي  واسراتيجية  رغبة  التجريبي،  للمرح  شكل 
املحمي  بالطبع كان هناك ما يسمى بامرح  للمرح امري، 
بعض  ي  كري  امائة  مرح  وقدم  أردش،  سعد  أستاذنا  قدمه 
كنوع  ااحتفالية،  من  كنوع  تقدم  كانت  ولكنها  امرحيات 
الفقر  امرح  بتقديم  تم  وما  وكذلك  الثقافية،  الرفاهية  من 
وجروتوفسي، وغره من ظواهر. كان معنا ي جاعة )ااجتياز( 
العبقري فاروق حسني وكان متحمسا  الفنان  الوزير  سنة 1970 
من  مجموعة  مع  بها  أقوم  كنت  التي  التجريب  لفكرة  جدا 
فني  شكل  عن  تبحث  التي  امرحيات  بعض  وقدمنا  الشباب، 
جديد للمرح، وكانت هذه أول جاعة أو فرقة تتكون خصيصا 
التجريبي وأول مرح يهدف للبحث عن شكل مري  للمرح 
الفكرة  تبنى  الوزير  منصب  فاروق حسني  توي  وبعد  للمرح، 
وجود  إى  يطمح  كان  التبني  هذا  التجريبي،  امهرجان  وأنشأ 
الراقص  شكل من أشكال امرح امري الخالص، جاءنا امرح 
مرحيات  وقدموا  شبابنا  انبهر  ولأسف  التجريبي،  امهرجان  ي 

والتشكيل  الحري  التعبر  أن  وأدعي  والعرين  الواحد  وبدايات 
أنها مرح تجريبي؟  التي نسمعها  الغريبة  الحري وامصطلحات 
جرائم  من  فإن  لذا  امرحي،  النص  قوامه  الحقيقي  فامرح 
امرحي،  امؤلف  موت  مصطلح  رسخ  أنه  التجريبي  امرح 
عندما بدأ التجريبي وبدأت دوراته ابتعد وانكمش كتاب امرح 
وهاجروا، منهم من هجر إى غربته ي بيته ومنهم من هجر إى 
عاجا  أردنا  إذا  ذلك،  شابه  ما  أو  السينا  أو  للتلفزيون  الكتابة 
وليس  امرحي،  الكاتب  أوا  يعود  أن  بد  ا  امري  للمرح 
الكاتب فقط، بل الكاتب امرحي امفكر، ي اماي كان الكاتب 
مفكرا، عندما انتهى وجود امفكر امرحي، مات امرح امري 
وماتت هويته، وماتت شخصيته، ناهيك ببعض التجارب القليلة 

مؤسي  من  وهو  الخوي،  فهمي  الكبر  امخرج  مع  البداية   
كبرة،  فنية  تجارب وخرة  التجريبي ي مر، وصاحب  امهرجان 
هو  ما  وكل  الجديدة  والتجارب  الشباب  تشجيع  يعشق  وهو 
جديد ي امرح، يقول: أغلب امخرجن من شباب امرح هذه 
النص،  انتقاء  يحسن  ا  فأوا  نفسه،  ي  يفكر  منهم  كل  اأيام 
لكن  فقط  جيد  مخرج  أنه  فيه  يثبت  الذي  النص  يختار  فهو 
برؤيته  يهمهم  ما  للناس  يقدم  أن  يحاول  الذي  الرسالة  صاحب 
أن  مكن  من  هم  هؤاء  قليل،  هو  وبخياله  هو،  وإبداعه  هو 
بأنهم  امرح  شكل  تغير  ي  فعا  وبدأوا  امرح  شكل  يغروا 
أصحاب رؤية ويحاولون تقديم ما يجب أن يكون، والتجريب ا 
والتجريب، وي  والتجديد  التطوير  إى  زلنا ي حاجة  فا  ينتهي، 
غدا  الغد،  صحيح  هو  خطأ  اليوم  تراه  وما  خطأ  يوجد  ا  الفن 
الناس  الصحيح وتعودت  الصحيح، وبعدما يصبح هو  يصبح هو 
عليه، فيكتشفون صحيحا آخر، شيئا مختلفا، والحياة تتجدد وإا 
سيكون الفن متجمدا، فن غر متطور، واآن ظهرت مهنة مصمم 
التجريب وم تكن موجودة من قبل، واستخدام  أثر  اإضاءة من 
السينوغرافيا،  مصممي  غر  هذا  اإضاءة،  ي  جديدة  تقنيات 
من  فقط  ثاثة  أو  باثنن  تغر  امري  امرح  فإن  وللعلم 
امخرجن، فعندما عاد نبيل األفي وحمدي غيث من بعثتها ي 
عبد  ألغيا مرح  امري،  امرح  شكل  غرا  فقط  اثنان  فرنسا، 
الرحيم الزرقاي امغرق ي التقليدية، وكذلك زي طليات امجدد 
اأكر واأستاذ العظيم، والرائد اأول كا أسميه، وأيضا اآن نشأ 
الدراماتورج الذي كان مهمة امخرج من قبل، والسينوغرافيا التي 
نتاج امرح  البرية عى امرح، كل هذا  امؤثرات  تشمل كل 

التجريبي.
اختلف  فقد  سعد،  حسن  الكبر  وامؤلف  وامخرج  الناقد  أما   
التجريب  إن  يقول:  حيث  الخوي،  فهمي  امخرج  عن  ماما  رأيه 
بامرح  يسمى  ما  ودمر  كثرة،  مرحية  أجيال  كرامة  أهدر 
بعد  يوجد مرح مري،  كان  تجريب  يوجد  أن  فقبل  امري، 
مرحية،  عروض  اآن  توجد  امري.  امرح  اختفى  التجريب 
امرية  الهوية  حيث  من  امري  بامرح  لهم  عاقة  ا  لكن 
مرح  عند  توقف  امري  فامرح  امرية،  والشخصية 
فبدأ  السبعينات  ي  أما  عميقة.  فجوة  وبينهم  وبيننا  الستينات 
ا  لكنهم  استحياء،  عى  القليلة  التجارب  بعض  ماعدا  الرهل، 
يشكلون ظاهرة وا يوجد لها امتداد، ماذا نجح سعد أردش من 
إنه عماق  نقول  لكننا  قليلة جدا،  قدمها  التي  امرحيات  قبل؟ 
امجموعة  ي  فقيمته  مطاوع،  كرم  وكذلك  بذاته،  وليس  بجيله 
امرح  قدموا  معا،  جديدا  أبدعوا  ككل،  الجيل  وي  امحيطة 
كل  يء  والتجريبي  يء  والطليعي  ينبغي،  كا  الطليعي 
الفكر  ي  التجديد  عن  نتحدث  نحن  لكن  مختلف،  اتجاه  منها 
يغرك  فا  مرح،  يوجد  فا  اآن  يحدث  أما  مر،  ي  امرحي 
العشق اأربعون(  الغناء( أو )قواعد  ما يقال عن )يوم أن قتلوا 
إشكالية  بها  وهي  لها  الكبرة  الزائفة  الدعاية  بتلك  ليست  فهي 
مصطلح  تحت  يندرج  مر  ي  مرح  يوجد  فا  خطرة،  دينية 
مر  ينتمي  ا  لكنه  مرحي  زخم  وجود  رغم  امري  امرح 
فاروق حسني  الثانينات ووجود  بداية  كهوية وكشخصية، ومع 
وزيرا للثقافة نعم له إنجازات لكن أيضا عليه بعض التحفظات، 
وا  فلسفة  ا  فالتجريبي  مرارا،  حذرنا  التجريبي  أدخل  عندما 
نظرية، فالتجريبي مجرد اجتهاد لبعض الكتاب لو كان التجريب 
جاليات  ي  التجريب  كان  لو  امخرجن  ولبعض  امضمون،  ي 
نزع  أنه  جهنم  ي  بامرح  قذف  فالتجريبي  امرحي،  العرض 
النصوص  التقليد اأعمى وتشويه  اعتمد عى  عنه شخصيته أنه 
تجريب  وكلمة  ماما،  الحوار  وألغى  وامرية  والعربية  اأجنبية 
تعني التطوير والتحديث والبحث عن ما هو جديد، فكيف أعود 
والتخلف،  الجهل  قمة  فهذا  وتطوير  تجريب  وأسميه  بالتشكيل 
إذن أنا بدأت من حيث إنتهى امرح عند اليونانين القدماء من 
التشكيل والتعبر الحري، ثم نأي اليوم ي نهايات القرن العرين 

إساعيل مختار

تجارب جيدة ومتمزة ومبدعون جدد لدينا  إسماعيل مختار: 

الوقوع  الكلمة يعصمه من  ااعتماد على 
الشكانية والنسيان في 

المصري المسرح  انقابا في مسرة  أحدث  لمنصور محمد  »اللعبة« 
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انتهاء  ينتهي مجرد  الراقص ولكنه  أنا لست ضد امرح  راقصة، 
الجمهور  واستمتع  امشاهدة،  من  الجمهور  وانتهى  العرض، 
فهو  اموضوع،  ينى هذا  ثم  برؤية حركية جسدية جميلة جدا، 
ا يبقى ي ذاكرة شعوب وا ذاكرة تاريخ، يبقى سطرا ي ورق، 
النص  هذا  اأصل.  ي  نص،  له  الذي  فهو  الحقيقي  امرح  أما 
شو  برنارد  شكسبر،  نصوص  مثل  العصور  عر  ويقدم  مكتوب، 
النصوص  هذه  وبنر،  ويونيسكو،  بيكيت  وبريخت،  وتشيكوف، 
تبقى مئات السنن، فنحن نعيش ي كارثة فكرية، أو عدم نضج 
هي  والوثائق  بوثائق،  تثبيتها  من  بد  ا  التاريخ  حركة  أن  لفهم 
النص، العروض التي ليس لها نص، ليس لها أب وا أم وهي غر 
رعية فهي جميلة وتنتهي ي حادث ساعة وهي حدث مشاهدة 

امرحية.
للمرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  امخرج  ويؤكد   
امخرج  لدى  والفني  الثقاي  وامخزون  الخرة  توافر  رورة  عى 
قبل أن يلجأ إى التجريب، فيقول: إن منهج جروتوفسي أو كل 
اأشكال امرحية وامخترات التي أقيمت ي تاريخ امرح عى 
ويبدأ  مرحيا،  متبلورين  كانوا  بأنهم  ميزوا  امرحين،  كبار  يد 
اأدوات  التجريب عى بعض  أنواع  نوع من  أن يعمل  كل منهم 
أو امعامات امرحية حتى يستطيع أنه يصل لشكل من أشكال 
التطوير أو إثبات فكرة معينة أو ما إى ذلك، وامشكلة أنه عندما 
من  نوع  يعمل  أن  أساس  عى  طرح  التجريبي  امهرجان  طرح 
أشكال مرحية جديدة،  امرحية إيجاد  لأدوات  الحراك  أنواع 
نفس  ي  لكن  العنار،  بعض  تحريك  ي  ونجح  جوانب  ي  نجح 
الوقت اتخذ البعض تلك امسألة كمطية لترير الفشل، بادعاء أن 
به  قام  ما  لدينا  لكن  تجريب.  بأنه  أو وعي  فهم  يفعله دون  ما 
ثم أحمد كال وأحمد  الراحل منصور محمد  ثم  نبيل منيب  د. 
كل  الهادي  عبد  محمد  ود.  الفتاح  عبد  هناء  د.  وكذلك  مختار، 

بعدهم  واستكمل  امرحية،  الفنية  الحركة  أثرت  مخترات  هذه 
ظهور  ي  ساهم  هذا  كل  وجيله  جال  خالد  ثم  كبار  أساتذة 
اإيجابيات  فكان هذا من ضمن  مبدعن جدد،  وانتشار وصعود 
بظهور مرح الصورة ومرح الجسد وما إى ذلك، لكن ي نفس 
اختار  أساسية ي  مقومات  له  يكون  أن  بد  ا  التجريب  الوقت 
بالتجريب  تبدأ  لن  لكنك  التجريب  مكنك  ي  امرحية  الخرة 
أنك ي هذه الحالة تقوم بالتجريب فينا نحن، فمن هنا أرى أن 
هذه هي السلبيات أنك تجرب دون أن يكون لك خرة مرحية 
العنار  عى  العمل  ي  تبدأ  وأن  التجريب  لخوض  تؤهلك  قوية 

امرحية.
موجود  مرحي  لون  فهو  فرة  منذ  امنتر  الحري  امرح  أما 

وقد بدأ التبلور ي تجارب شباب امرحين وهذا م يكن معروفا 
الراحل منصور محمد وما تاه من  أبدعه  من قبل، لكن مثا ما 
شكل  تخلق  أن  استطاعت  التجريبي  امهرجان  ي  ظهرت  أشكال 
أساي  تأثر  وهذا  الحري،  الدرامي  والتعبر  الراقص  امرح 
حركة  دخول  عى  بناء  الظهور  ي  بدأت  أخرى  أشكال  وهناك 

التجريب ي مر.
 أما د. محمود زي أستاذ التمثيل واإخراج بامعهد العاي للفنون 
امرحية، فرى أن البداية ا بد أن تكون من خال الجمهور مع 
تطوير تقنيات امرح: إن كل عرض جديد هو تجريب، فمسألة 
التجريب وتخصيص جزء له ي حركة امرح العامية، أنا ضد هذا 
امرح  قبل  عندنا  مثا  لكن  تجريب،  به  عمل  كل  أن  التوجه 
الطليعي قدما، جاءنا د أحمد عبد الحليم بعد عودته من الخارج 
وكذلك مرح  وقتها،  ي  تجريبا  هذا  فكان  كري،  امائة  مرح 
بها  التي  الفكرة  تعتمد عى  التي  العروض  تقام  فكانت  الجيب، 
خروج عن امألوف أو شذوذ ي التوجه سواء من ناحية النص أو 
العر  لدينا امرح وسيلة متخلفة عن  زال  ما  لكن نحن  غره، 
التقليدية  الوسائل  كل  مسارحنا  ي  نستخدم  زلنا  فا  مر،  ي 
تجديد  بعد  حتى  جدا  وقدمة  بالية  وسائل  التقنية،  الناحية  من 
مسارحنا ما زلنا نستخدم الحبال وامنافيا ي تغير الديكور وما 
ويذهب  منزله  لرك  استعداد  عى  ليس  اآن  فامتلقي  ذلك،  إى 
الكام،  هذا  كان  أًيا  يتكلمون  أناس  ليشاهد  وأواده  أرته  مع 
أمام بعضهم، أنه عنده مليون قناة تلفزيونية تستطيع أن تحقق 
فالتقدم  إبهارا،  له  قدم  لو  للمرح  الذهاب  إما مكنه  ذلك،  له 
التقنية واموجود ي أوروبا منذ مائة عام  التكنولوجي من حيث 
حتى اآن غر موجود لدينا ي مر، فا زلنا نعتمد عى امرح 
فهذا  كلمة وممثل،  امرح  اآن،  اأربعينات وحتى  منذ  القديم 
ما رف الجمهور عن امرح، هذا هو ما أثر عى امرح وليس 
العروض التجريبية بكل ما تحمله، فإذا كان لها تأثر إيجاي هو 
تشكيل حري وغره،  أو  برقص  للعرض سواء  تجميل  فقط مجرد 
الكلمة،  دون  كاما  جاهري  بعرض  أقوم  أن  مكن  ا  فاليوم 
فامرح هو الكلمة، ا بد أن يكون هناك كلمة، فأغلب العروض 
مقارنة  تدهور،  امري  وامرح  قدمة،  نصوص  الدولة  مرح 
الستينات  فرة  بن  وما  اآن  بن  ما  الرواد  عدد  مع  اإنتاج  بكم 
والسبعينات، فكان اإقبال شديد جدا عى امرح أما اآن فمها 
الحري  التعبر  أو  الراقص  امرح  حتى  كثر،  العروض  عدد  كان 
امتفرج،  ذهن  ي  يعلق  ا  تجريبي،  كمرح  امنتر  الخالص 
اعتقد أن هناك متلقي مرحي  أنها مرح فا  وا يرتادها عى 
سيذهب إى عرض قد كتب عليه أنه عرض مرحي راقص بدون 
بل  مرح  أنه  امتلقي  عند  مصنف  غر  أنه  مرحي،  حوار 

سيقول إنه استعراض مجرد رقص وغناء أو فرجة شعبية.
العاي  بامعهد  والدراما  النقد  أستاذ  سليم  مصطفى  د.  ويؤكد   
للمرح  التأصيل  عن  البحث  رورة  عى  امرحية  للفنون 
امري قال: منذ أوائل الستينات توجد رغبة عند امبدع امري 
للخارج  سافروا  الذين  امبدعن  فمجموعة  جديدة،  آفاق  لفتح 
وتعرفوا عى امرح الطليعي اأوروي، جاءوا بفكر جديد حدث 
بينه وبن الفكر السائد مزج أو ديالكتيك أنتج تجارب هامة جدا 
تأليف  من  مطاوع  كرم  أخرجها  التي  وبهية  ياسن  تجربة  مثل 
عن  الجاهرية  الثقافة  ي  جرجس  إميل  وتجربة  رور،  نجيب 
عطيل وأساها عطا الله، وتجارب سعد أردش ي مرح الجيب، 
وقدم  كبر  بشكل  امري  امرح  ذلك  بعد  منها  استفاد  التي 
التجريبي  امهرجان  سبقت  التي  اأعال  من  كبرة  مجموعة 
مرح  مثل  تجارب،  هناك  كان  بالفعل  فيه،  التفكر  وسبقت 
امرح  الرادق،  اأقاليم، مرح  ي  الفتاح  عبد  لهناء  الفاحن 
الذي  امقهى  مرح  الخوي،  لطفي  يقدمه  كان  الذي  السياي 
حاول أن يقدمه صالح سعد، وهنا التقت وجهة نظرنا ي مرحنا 
وقاموا  الخارج  من  القادمة  الطليعية  النظر  وجهة  مع  امري 
ودراسة،  تام  وعي  عى  كانوا  امبدعن  التأصيل،  عملية  بتشكيل 
فتمكنوا من إنتاج أشكال رائدة ا نستطيع اآن أن ننتج ربعها. 

أحمد السيد

المسرح أجيال مختلفة تعليم  التنويري في  الدور  يمثل  التجريي  السيد:  أحمد 

للهوية  تأصيل  لانطاق من  هناك ضرورة 
والتجريب من خالها

للهوية والتجريب من خالها  تأصيل  لانطاق من  هناك ضرورة 
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فقدما كان لكل هذا تأثر حقيقي ي امرح امري لدرجة أنه 
اللغات  يقدم  الذي  فامرح  اآن  أما  اأقاليم.  ي  مرحا  قدم 
غر الكامية لو كان أصيا أمر، معنى أنه لو تجذر ي امجتمع 
امري أنتج تيارات، لكنك ا تستطيع أن تذكر عرض شعبي ي 
هذا اإطار مثل مرحية اللعبة منصور محمد، هذه هي الحالة 
اأوبرا  ما قدم بعد ذلك ي  أما  اإطار،  الفريدة جدا ي كل هذا 
مرحا  وليس  نخبة،  مرح  إا  هو  ما  الحديث  الرقص  وفرق 
التي  الوحيدة  الفريدة  الحالة  أن  بدليل  اإطاق  عى  جاهريا 
يكمل  وم  محمد  منصور  اللعبة  كانت  جاهريا  مرحا  قدمت 
امري، وم  امجتمع  يتجذر ي  م  الحري  امرح  لكن  مروعه، 
غر  اللغات  كل  أن  حتى  اآن،  حتى  حقيقيا  مرحيا  تيارا  ينتج 
هذه  كانت  فلو  امرح.  ي  أصيلة  غر  لغات  زالت  ما  الكامية 
قبل  بالناس  مرتبط  وفكر  وكلمة  موضوع  عى  قامة  اأشكال 
الشكل الحري أمرت. مثل اللعبة منصور محمد، فهو فيها لعب 
وعر  الناس  تخص  امجتمع  كل طبقات  تخص  وقضايا  أوتار  عى 
عنها بطريقة الناس، فاستطاع أن يقدم عرضا مدة ساعة ونصف 
بدون كام ومع ذلك فكله ضحك ومعرفة وفكر، وأي شخص من 
أي طبقة مكن أن يفهمه، فمنصور رصد سلبيات امجتمع وكانت 
التي  بالطريقة  الحري  امرح  نتبنى  م  فنحن  جدا،  مفهومة 
تناسب مع مجتمعنا، وبالتاي م يستطع أن يشكل تيارا ي مر. 
فامجتمع امري يحتاج إى مرح حتى لو بدون كام يخاطب 

كل طبقات الشعب فنحن يجب أن نبدأ من الناس.
له  كان  التجريب  أن  صاح  الدين  حسام  الكبر  امخرج  ويرى   
نتائج  قال:  امرح ي مر، حيث  أثرا سلبيا شديدا عى مسرة 
بامرح  ضارة  كانت  اماضية  السنن  ي  امرح  ي  التجريب 
امري، فامرح ي مر كان يتطور بشكل طبيعي ذاي يعكس 
اأوروبية  اأشكال  بعض  من  ويتخلص  وفولكلوره  تراثه  فيه 
علبة  أغلبه  أن  رغم  فامرح  متميز،  ما  شكل  عى  ويبقى 
إيطالية إا أنه كانت هناك محاوات للخروج من العلبة امغلقة 
مريتنا،  عن  يعر  مرح  نحو  ووجدان  وفولكلور  تراث  نحو 
بالسلب،  أثر  التجريبي  خاص.  ملمح  لنا  يكون  أن  فامفروض 
اآن  أننا  والنتيجة  امري،  بامرح  أر  التجريبي  فامرح 
ي  وموقعنا  صورة،  عرض  وا  كاسيي  عرض  إبداع  نستطيع  ا 
الفرجة امرحية ضعيف، فا زادت الفرجة وا التكنيك بالعكس 
هذه  كل  بعد  ركود مرحي  وحالة  خواء مرحي  حالة  ي  نحن 
وكان  البداية،  من  خاطئا  كان  فالتجريب  التجريب،  من  السنن 
لعدم  عمري،  مدار  عى  فيه  أشارك  وم  البداية  منذ  رأيي  هذا 
قناعتي به، فا يوجد ي العام كله مرح اسمه مرح تجريبي، 
تستوعب  أن  تخرجها  مرحية  كل  ي  مطالب  كمخرج  فأنت 
تضيف  وأن  العام  ي  امرحيات  لكل  اإخراج  ي  حدث  ما  كل 
جديدا، أما أنني أكون مطالبا فقط أن أضيف جديدا ي امطلق، 
شيئا  أصنع  وأن  القواعد،  تحطيم  مجرد  فقط  أصنع مرحية  أن 
امرح  أن  امرح،  ي  خاطئة  الفكرة  هذه  قبل  من  يحدث  م 
غر مطلوب به هذا التحدي، إما كل ما هو تجريب تدعيه مجرد 
التجديد ماذا وما الغرض؟ طاما ليس هناك غرض فسيكون هناك 
الراحل  اأستاذ  امري،  للمرح  التاريخية  اأحداث  بسر  رر 
به كلمة به حكاية  اللعبة،  أقام عرضا رائعا اسمه  منصور محمد 
كان عرضا خاصا به هو، ليس له عاقة بامهرجان التجريبي وإما 
لكان  امهرجان  عن  بعيدا  لكن  بالتجريبي،  عرض  أنه  صادف 
كل  ي  مرة  خمسن  ذلك  قبل  الرائع  العرض  هذا  أقام  منصور 
مكان ينجح به، وهو عبارة عن مجموعة من اأحداث والقصص 
ذو داات واضحة من خال مرح راق، وهذا العرض مكن أن 
يقدم سواء داخل التجريبي أو خارجه، وكان عرضا عاديا م يطلق 
امرح  ي  وتحول  نقلة  يعتر  وكان  التجريبي  صفة  وقتها  عليه 
للبحث عن هوية  كانت هناك محاوات  التجريبي  قبل  امري، 
للمرح امري يحاول يوسف إدريس أن يصنع شكا للمرح 
التجريبي  بعد  ما  أما  امؤلفن،  كتابات  ي  كانت  حتى  امري، 

موجود  هو  ما  فكل  يكتبه،  ي  يستهويه  ماذا  كاتب  فأي  اليوم 
عن  استغنى  فكيف  امرح،  عى  ماتت  التي  الكلمة  عى  مبني 
الكلمة ي امرح والكلمة يقولها ممثل يصلني بإحساسه وأداءه 
يجوز  فا  اممثل  وصوت  دفء  ألغي  فكيف  مشاعري  ويحرك 
ما  فكل  امتفرج،  يستمتع  فهل  ذلك  حدث  فإذا  الكلمة،  إلغاء 

يحدث اآن خزعبات. فنحن لسنا جادين ي حبنا للمرح.
بامعهد  واإخراج  التمثيل  مساعد  أستاذ  نجاي  عاصم  د.  أما   
واموضع  القضية  وجود  رورة  فيؤكد  امرحية  للفنون  العاي 
حتى نضع قدمنا عى أسس تجريبية سليمة: امرح العري أصا 
الكلمة وأجعله  بدأ مرح كلمة، وبالتاي عندما أفرغه ماما من 
أن  يتطلب  فهذا  تجريب  به  أقيم  أو مرح  مرح حري خاص 
هذا  هضم  بعد  ذلك  بعد  انطلق  ثم  العري  مرحنا  من  أبدأ 
ي  مرحية  تجربة  وأي  الجديدة،  التجارب  نحو  ننطلق  امرح 
حد ذاتها هي تجريب حتى مرح الكلمة هو تجربة، ما حدث 
يستحر  كان  التجريبي،  امرح  بوجود  اماضية  سنة   22 ال  ي 
طبيعة  وعى  الخارج  من  ثقافة  عى  تعتمد  الخارج  من  عروضا 
ي  باممثل  خاصة  اجتاعية  ظروف  وعى  الخارج،  من  ممثل 
عى  بلده  ي  يعيشها  التي  الصورة  هذه  ينقل  وهو  الخارج، 
منهم،  كنت  وأنا  الشباب  من  جيل  جاء  وبالتاي  أمامنا،  امرح 
نحن ي  نظل كا  أم  التجريب كا هو،  ننقل  نظر هل  بدأوا ي 
ا  فنحن  امنتصف،  من  بالعصا  أمسك  كنت  شخصيا  أنا  الكلمة، 
لها شكل  نضع  ثم  بنا،  الخاصة  الكلمة  وعن  نتنازل عن مرحنا 
وأنا  النص،  عى  وليس  الصورة  عى  التجريب  فيكون  مري، 
له  الحديث  فالرقص  تجريبي،  مرح  الرقص  اعتبار  عى  اعرض 
ناسه، هذا من وجهة نظري ا يائم امرح امري، فلو امرح 
منذ  موجودة  كانت  التي  النهضة  ي  يستمر  أن  يريد  امري 
يناير،  ثورة  بعد  ثم   ،2008 أو   2007 حتى  وصاعدا  التسعينات 
م  الشباب  فهؤاء  ثورية،  نزعة  به  آخر  اتجاه  ي  الشباب  ذهب 
يعش بالقدر الكاي، شابا عمره عرين عاما، م يحمل من خرات 
الوضع ااجتاعي ما يكفي، أنه عندما بدأ وعيه كان عنده عر 
سنوات، من أين يأي بإبداع من خال عرة سنوات خرة حياتية 
أنه ا يء، متى  ومرحية، هم حاولوا أن يجتهدوا، لكني أرى 
بدأ يظهر الشباب؟ ي الثاث سنوات اأخرة، فشاهدنا لتامر كرم 
أنتيجون ثم يوم أن قتلوا الغناء فهو يعتمد عى مرح حقيقي 
مرح كلمة، به غناء وبه شكل، فتتوازن هذه امعادلة، غر هذا 
أو  اجتاعي  واقع  ذهنه  ي  وهو  مرحا  يقدم  أحد  أي  أرى  ا 

أننا  التجريبي مهم  قضية أساسية يستطيع أن يطرحها، فامرح 
نشاهده لكن عندما نطرحه عى خشبة امرح امري مفردات 
بشكل  هذا  تقدم  التي  اإمكانيات  لدينا  يكون  أن  بد  ا  مرية 

جيد، دون التخي عن جذورنا امرحية.
 ويرى امخرج الشاب محمد مي أن اأزمة تكمن ي عدم تطور 
يقول:  إذ  امرح  ي  التجديد  مع  تواكبها  وعدم  النقد  حركة 
بحد  مؤلف  أو  كاتب  أو  منهج  عى  قائم  التجريب  أن  أرى  ا 
للجمهور  عرضا  كانت  لو  حتى  امرحية  العملية  ولكن  ذاته، 
أن يقول فكرا معينا،  يريد  امخرج  هي تجريب، تجربة يخوضها 
أن  تريد  ماذا  التجريب،  يحمل  الذي  هو  امطروح  واموضوع 
أن  تريد  ماذا  فيه؟  تجاربك  أوجه  وماهي  اموضوع،  هذا  تطرح 
ي  امشكلة  لكن  الفنان  أو  امجرب،  ي  ليست  امشكلة  تقول؟ 
ما  أهم  هو  النقد  ثانيا  هذا؟  يستوعب  هو  الجمهور، هل  تلقي 
النقد  عى  القامون  داما  أنه  ا،  أم  تجريب  هذا  كان  إن  ميز 
يساوي  واحد  زائد  واحد  بطريقة  امرحي  العمل  عن  يتحدثون 
حقه  ومن  يجرب،  أن  حقه  من  فامخرج  اعرض  أنا  ا..  اثنن، 
توجد  تجريب،  ذاته  حد  ي  هذا  النص،  عى  والحذف  اإضافة 
مشكلة ي النقد وهي أن امخرج إذا أضاف شيئا للنص يعترونه 
مؤلفا وكاتبا مع أنه فقط يجرب، فالنقد مكن أن يوقف امسرة 
أم سوى  تجريبا  كان  إن  العرض  أحد يحكم عى  فا  الفنية هنا، 
عرضا  أعمل  أنني  أبدا  ليس  التجريب  تجربته،  ي  نفسه  امخرج 
امخرج ويضعه  ما يستعره  لكن كل  راقصا،  صامتا، وليس عرضا 
وليس عن  إليه هو  يؤول  أنه  تجريب  فهو  امرح،  عى خشبة 
طريق الدراسات واحد زائد واحد يساوي اثنن، فنحن نريد محة 
ونحن  مانعا،  الفكر  يصبح  فا  والفكر،  العروض  تحتوي  نقدية 
التجريب ي مر، وأضيف أن امهرجان  ليس لدينا سياسة تقبل 
عروض مرح  فيه  يعرض  التجريب  اسم  يحمل  الذي  التجريبي 
ونحن  مجرب،  هو  رؤية  صاحب  مخرج  كل  إن  اإيطاي،  العلبة 
لدينا طفرة كبرة لدى شباب امخرجن ي امرح امري، وبدون 
نجوم، وكل واحد أصبح له مدرسة خاصة به هو وليست خاصة 
قتلوا  أن  ليلة  أشاهد  فعندما  التجريب،  يتحدث  عا  بفكرة 
العرض  من  ومزيج  التجريب،  من  مزيج  بها  كرم،  لتامر  الغناء 
الجاهري، فتامر كرم له مدرسة خاصة به لكن لأسف ي مر 
طبعا  فتوجد  ننتقده،  ي  صغر  أو  كبر  يء  عن  نبحث  نحن 
وأنا محمد  له صورته  فتامر كرم  طفرة ويوجد مخرجن جيدين، 
ي  ي  خاص  شكل  وي  موجود  الشباب  وسط  أنني  أزعم  مي 

الجمهور نقدمه ا يجذب  بالية وما  تقنياتنا  محمود زكي: 

السيد حافظفهمي الخوي

كارثة فكرية اآن  تجريبية ونعيش  أول جماعة  أنشأت  السيد حافظ: 

الفن يتجمد  التطوير والتجديد حى ا  بد من  الخولي: ا  فهمي 
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اختيار اموسيقى وااستعراضات والقالب امرحي، فهذه مدارس 
معها  يتطور  أن  النقد  عى  لكن  طفرة مرحية  فتوجد  مختلفة، 

وا يحد من حرية وإبداع امخرج.
فرى  ملك،  مرح  السابق  امدير  السيد  أحمد  امخرج  أما   
وتطوير  اإيطالية  العلبة  ومرح  التقليد  من  الخروج  رورة 
بدأت  مر  ي  امرحية  الحركة  يقول:  وتقنياتها  امسارح  بنية 
اأوروبية،  البعثات  من  العائدين  الفنانن  يد  عى  الستينات  ي 
أنهم  اميزة  وكانت  اأوروبية،  وخراتهم  دراستهم  إلينا  نقلوا 
لنا الجديد ي أوروبا والعام فكان هناك تطور مرحي  يقدمون 
عى مستوى امرح الطليعي ومرح الجيب واأفكار، كل هذا 
نبيل  لدكتور  الاحقة  امرحلة  ي  لكن  مها،  مرحيا  رافدا  أنتج 
منيب وتاميذه مثل عاء قوقة ومنصور محمد اهتموا بالتطوير 
عن طريق اممثل، فأنتج الورش امرحية لتطوير أدوات اممثل، 
وصقل  ومثل  ويغني  يرقص  الذي  العارض  اممثل  واستخدام 
مهاراته امختلفة وهذه كانت نقلة نوعية أضافت تغيرا كبرا ي 
امرح امري. أضاف: أول ما بدأ دخول امرح التجريبي كان 
عادوا  الذين  اأساتذة  لتاميذ  امرية  اأفكار  بن  اختاط  أول 
عن  يبحثون  التاميذ  فأصبح  والسبعينات،  الستينات  بعثات  من 
تاميذ  مثل  مختلفا،  مرحا  يظهر  وبدأ  امري،  للمرح  هوية 
مختلفا  مرحا  قدم  الذي  محمد  منصور  مثل  منيب  نبيل  د. 
والذي اعتقد أنه أقرب اأمثلة امرحية لتشكيل مرحا مريا، 
وعى  نعيشها  التي  وامشكات  اأفكار  عى  يعتمد  كان  أنه 
وإكسسوارات  أدوات  واستخدم  امرية،  امرحية  العرض  طرق 
مرتبطة مر أكر من تقليد الغرب واعتمد عى الفكرة واإنسان 
يبدع ي  وكان  كان عظيا  عنده  الشكل  أن  مع  الشكل  من  أكر 
القاش  مثل  بسيطة  وأدوات  بأفكار  جميلة  تكوينات  الفراغ 
وكان  طفرة،  محمد  منصور  فكان  وهكذا،  واممثلن  والراميل 
العام  ي  يحدث  ما  منه  نرى  الذي  الجديد  الرافد  هو  التجريبي 
امتقدم، فالتجريبي ظل مثل الدور التنويري والدور اأساي ي 
هو  امرح  ي  التجريبي  والفكر  مختلفة،  أجيال  امرح  تعليم 
دائم، فالتجريب هو كل فكرة جديدة تقدمها عى امرح تصلح 
وتخلفنا  الذهني  نحن قصورنا  لكن  تجربة،  الناس هي  للتأثر ي 
امرحي أدى إى أن يقال عى ما هو بدون كام تجريبي فلجأنا 
إى عروض بدون كام واتجهنا إى أن يكون معظم العروض غناي 
الخروج  فقط  مجرد  تعبرية  أدوات  أو  راقصة  أو  مرحي  تراي 
من ااعتاد عى الكلمة حتى يفهمها الناس، لكن اللغة امرحية 

عنار  والكلمة هي  والرقصة  والحركة  فاإماءة  عامية،  لغة  هي 
للتوصيل امرحي، فإذا م ملك هذه اأدوات فا تلجأ أن تلغي 
أحدهم، فا تلغي الحوار وتقول إن هذا هو التجريب، فامطلوب 
أو  الكلمة  عى  اعتمدت  سواء  تقدمه  ما  الناس  يفهم  أن  منك 
الحركة أو غره، ومكن أن نقدم عرض مرحي دون ااعتاد عى 
الكلمة لكن ا بد أن يكون هناك تواصل ليس بالرورة أن تكون 
ولأسف  تواصل.تابع:  أي  بها  ليس  التي  عوي  وليد  عروض  مثل 
فمعظم امسارح لدينا تقدم مرح العلبة اإيطاي دون محاولة 
الخروج من هذه النمطية إى أشكال أخرى مثل امرح الدائري 
أو استخدام القاعة متعددة اأغراض مثل قاعة الغد الوحيدة ي 
مر متعددة اأغراض، ولكن كل امسارح مصممة كعلبة إيطاي 
فقط  واحد  شكل  وهذا  البنية،  حيث  من  امشكات  أحد  وهذه 
حياتنا  ي  حقيقي  تأثر  لها  التي  والعروض  امرح.  أشكال  من 
ي  جدا  مؤثر  امرح  فعندهم  أوروبا  عكس  عى  جدا  قليلة 

امجتمع ومغر فيه وي مشاعرهم.
الغناء، يرى  قتلوا  أن  يوم  تامر كرم مبدع عرض  الشاب  امخرج   
التجريب،  ي  نبدأ  أن  قبل  أوا  الجمهور  عن  البحث  يجب  أنه 
كبرة،  وإيرادات  كبرا  نجاحا  حققت  كثرة  عروض  لدينا  قال: 
لذا اعرض عى فكرة وجود أزمة أو انحدار ي امرح، رغم أننا 
نكون  م  صحيح  مرحي،  ازدهار  حالة  نعيش   2015 عام  من 
النهاية لدينا تجربتن  حركة مرحية جاعية كبرة بعد، لكن ي 
كبرا،  تحقق حضورا جاهريا  موسم  كل  اأقل ي  ثاثة عى  أو 
فيوجد جنن تم مياده بعد الثورة التي حركت امتغرات بشكل 
تم  بامرح  كان  الذي  فالرأكد  كلها،  الثوابت  وكرت  عام 
الباحث  الجمهور  وهو  الثورة  بعد  جمهور  يوجد  وصار  تحريكه 
الجمهور مرة  الفضائيات عاد  اابتسامة وعندما ظهر مرح  عن 
فنحن  ابتسامة،  عن  للبحث  اابتسامة  بسبب  للمرح  أخرى 
نتحدث عن متغر حدث ووصل مرح الدولة بعدها بسنتن أو 
أنتيجون  تجارب مثل  ثاث، وتبلور ي عام 2015 عندما نجحت 
حققوا  واحد  عام  ي  كلهم  جال،  خالد  اأستاذ  وتجربة  وروح 
مثل  مهمة  تجارب  توجد   2017 عام  ي  نحن  واان  كبرا،  نجاحا 
يوم أن قتلوا الغناء التي اقرب إيرادها من امليون جنيه، وكذلك 
ي  نحن  بالعكس  أزمة،  ي  لسنا  فنحن  وشامان،  العشق  قواعد 
بأن  الدولة،  ودعم  الجميع  لدعم  يحتاج  مرحي  وتقدم  تطور 
تنظر للمرح بعن أفضل، ونحتاج لتغير بعض القوانن بالبيت 
تأثر  له  التجريبي  امهرجان  فإن  وبالطبع  الثقافة،  بوزارة  الفني 

العام ما  إيجاي كبر أننا ننفتح عى ثقافات مختلفة من دول 
الثقاي ورؤيتك للمستقبل وللمرح، فطبيعي  يزيد من رصيدك 
صورة  مرح  أو  ديجيتال  أكانت  سواء  تشاهدها  تجربة  أي  أن 
يستفيد،  أن  بد  ا  امرحي  فالفنان  كانت  أيا  وأسود  أبيض  أو 
فالجمهور  الجمهور،  يريدها  ا  التجريبية  التجارب  هذه  لكن 
يريد مشاهدة مرح يعر عنه وعن ما يدور ي عقله وقلبه، وا 
الدهشة امرحية  إى ذلك، فحتى  ما  أو  يبحث عن ممثل يطر 
لكن  التجريب  ضد  لست  أنا  اموضوع،  إطار  ي  تكون  أن  بد  ا 
علينا أوا إيجاد حركة مرحية مستقرة ثم نبحث عن التجريب، 
لكننا  مرحية،  بثورة  فنقوم  ااستقرار  من  امتلقي  مل  وبعدما 
فا  الجمهور،  جذب  ونحاول  حقيقي  مرح  إيجاد  نحاول  اآن 
يصح ان نقيم له اآن تجارب تجريبية لينفر من امرح ويركه 

مرة أخرى.
التجريبي  امهرجان  رئيس  مهران  سامح  د.  يرى  النهاية  وي   
الخوض ي  الراث من أجل  أنه ا بد من ااعتاد عى  وامعار 
غار التجريب إذ يقول: أوا يجب أن نعرف ماذا تعني التجربة؟ 
عى  سابقة  وليست  ذاتها  التجربة  فعل  من  مستمدة  فالقيمة 
مساءلة  يعني  امعنى  بهذا  فالتجريب  وبالتاي  التجربة،  فعل 
التجريب شكليا،  يكون  ذلك  عدا  ذاته،  الراث  الثوابت ومساءلة 
أي  تركيبي  فن  امرح  إن  الجميع  يقول  فاجر  أيام  منذ  ثانيا 
يندمج فيه الرقص والغناء واموسيقى مع الدراما ي كل متوحد، 
العنار وأصبحت مرجعية  انفصلت هذه  كله  العام  اآن ي  أما 
يوجد هذا  الذي  السياق  تحليل خارج عن هذا  يوجد  فا  ذاتها، 
ي  ونحن  التجهيز،  سابقة  العوام  يرفض  والتجريب  التجريب، 
تستطيع  وا  للاي  ننظر  الوقت  فطوال  الخلف  إى  تعود  بلد 
تكون  تكاد  امرحية  الثقافة  أن  أوا  إطاقا،  للجديد  النظر 
تكاد  الغرب  ي  الحقيقية  التقدم  وسائل  عى  وااطاع  منعدمة، 
التجارب  هذه  أنتجت  التي  السياقات  ومعرفة  منعدمة،  تكون 
تكاد تكون منعدمة، لكن هل يوجد تجريب شكي ينحاز للرقص 
ي  لكن  مفهوم،  أي  بدون  ذلك ي مر  إى  وما  الحري  والتعبر 
الراث  مساءلة  خال  من  فنحن  مفهوم،  لديهم  يوجد  الخارج 
أما  أخرى،  قيم  إى  نصل  أن  مكن  الغرب  تراث  أو  تراثنا  سواء 
ا  فالشكل  مري  أو  عري  مرحي  شكل  إيجاد  لفكرة  الدعاية 
البنية  ي  تطور  نتيجة  يحدث  فالشكل  فوقي،  بشكل  يفرض 
السياسية وااجتاعية وااقتصادية والفكرية، فالشكل ي تعريف 
بسيط ودقيق هو مضمون تشيأ فأصبح شكا، فمن خال تشكل 

امضمون نحصل عى الشكل.
أما انتشار امرح امعتمد عى الصورة فهو نتاج ما قيل منذ زمن 
أنه ا بد من وضع الحقيقة للتأكد امري أنه قد تعارض اإشارة 
الجسد  ولغة  الصورة  لغة  عر  تستطيع  فأنت  امكتوب،  امشهد 
أحيانا أن تتغلب عى مشكات رقابية أو مشكات تقنية والكلمة 

تعجز عن هذا التغلب.
فمن أجل خوض التجريب يجب عى امبدع أوا أن يعرف فكرة 
التجريب  شجاعة  وامتاك  الغري  والراث  الراث  عى  التجريب 
الثقاي. وعليه ادراك  التفاعل  وقادرا عى استنتاج قيمة من هذا 
والسياي  وااجتاعي  الثقاي  السياق  وإدراك  العامة  الثقافة 
والثقاي الذي يتحرك من خاله وحتى السياق اأخاقي والنظرية 
والثقافة  اأدائية،  للفنون  الغري  امرح  أفرزت  التي  اأخاقية 
التحليل  أدوات  وامتاك  أخرى،  تجارب  عى  وااطاع  امرحية 
التاريخي،  التقليدية وثقافته هو، وسياقه  وامتاك ثقافة امرح 
ومساءلة الثوابت، فمن يساءل الثوابت يكون قادرا عى استنباط 
أدوات جديدة  وبالتاي تستدعي  العام  للتعامل مع  قيم جديدة 

للتعامل معها أيضا وقد تكون حركة الجسد مثا.
المصري بالمسرح  أضر  التجريب  الدين صاح:   حسام 

مصطفى سليمحسن سعد

المسرحي المؤلف  المصري وقتل  المسرح  التجريب دمر  حسن سعد: 

المسرح المصرية في  للهوية  تأصيل  تجريب دون   مصطفى سليم: ا 
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تاريخنا المسرحي، وخصوصا خال فرة الربع اأخر من القرن التاسع عشر، 
وتوثيقها  المعلومات  واستكمال  ااكتشافات  من  لمزيد  يحتاج  زال  ما 
وإعادة كتابته، خاصة وأن الصحافة خال تلك الفرة كانت ما زالت بمرحلة 
المسرحية  العروض  أو  الفنانن  أخبار  ونشر  بتتبع  تهتم  تكن  ولم  البدايات 

الرفيعة. الفنون  وبقية  اأوبرا  لعروض  ترقى  ا  شعبية  فنونا  باعتبارها 
نشاطها  عن  يصلنا  لم  مسرحية  فرق  عدة  هناك  أن  سبق  ما  يؤكد  ومما 
الي  الجوالة  الفرق  جميع  لها  ومثال  جدا،  القصرة  اأخبار  بعض  سوى 

إليها،  باإشارة  نجم  يوسف  محمد  الكبر  العربي  المؤرخ  قام 

الله عبد  لطيفة 
المسرح خشبة  على  تقف  مسلمة  ممثلة  أول 

الخديوية باموسي مر«.
أسئلة  عدة  إساعيل  عي  د.سيد  لدى  أثارت  امعلومات  وهذه 
ا؟  أم  مثيلها  تم  وهل  امرحية؟  تلك  طباعة  تاريخ  بينها:  من 
امؤلفة  التي مثلتها؟ ومن هي  الفرقة  وإذا كانت مثلت، فا هي 
الطبع  قبل  قروش  خمسة  منها  أن  معنى  وما  لطيفة؟  السيدة 

وبعده؟ وما حقيقة الفصل امضحك »العفريت«؟
مكن  ومنطقيتها  وجاهتها  رغم  اأسئلة  تلك  جميع  أن  والحقيقة 
تاريخ  ماهو  فقط وها:  تركيزها ي سؤالن   - نظري  - من وجهة 
الفصول  تقديم  أن  نظرا  وذلك  امؤلفة؟،  بيانات  وما  النر؟ 
ي  متبعا  تقليدا  كان  امرحية  قبل  أو  الفصول  بن  امضحكة 
أو  عر  التاسع  القرن  نهايات  ي  سواء  العري  امرح  بدايات 
الربع اأول من القرن العرين، وكذلك كان أسلوب تقسيط من 
متبعا  أسلوبا  النر  قبل  منه  من  جزء  تسديد  أو  الكتاب  راء 
وشائعا أيضا، فكان امؤلف الذي ا يستطيع تحمل طباعة مؤلفه 
مفرده يعلن من يريد اقتناء الكتاب أن يدفع نصف منه مقدما، 
من  من  جزءا  امؤلف  يجمع  وبذلك  الطباعة  بعد  اآخر  والنصف 
السؤال  ويتبقى  كعربون.  البداية  من  للنار  ويسلمه  الطباعة 
وهو  شخصيتها  من  والتأكد  امؤلفة  بيانات  معرفة  بعد  اأهم 

تحديد مشاركاتها امرحية اأخرى.
امرحية  طباعة  تاريخ  إى  منطقية  بصورة  الباحث  توصل  وقد 
أواخر  النص طبع ي  بأن هذا  تفيد  إشارات  إن هناك عدة  حيث 
القرن التاسع عر، وذلك عن طريق عدة دائل ومن بينها: عنوان 
مرحية  أنها  رغم   - بلقيس«  »املكة  رواية  يقول:  الذي  النص 
صفة  كانت  حيث   - الحديث  اأدي  بامفهوم  رواية  وليست 
ومن  آنذاك،  امرحية  والعروض  النصوص  عى  تطلق  »رواية« 
اأدلة أيضا وصف امرحية بأنها: تشخيصية غرامية حربية، وهي 
ي  العربية  امرحيات  وناري  طابعي  لدى  اأثرة  العبارات  من 
القرن التاسع عر. هذا باإضافة إى تلك العبارة التي جاءت عى 
الغاف وتقرر: بأنه يعقب عرض هذه الرواية فصل مضحك للغاية 
ي  منترة  كانت  امضحكة  والفصول  »العفريت«،  فصل  له  يقال 
وتحديدا  امرحية،  العروض  ظهور  منذ  مر  ي  امسارح  جميع 
)طبعت  امطبعة  اسم  نجد  وأخرا  عر.  التاسع  القرن  أواخر  ي 
بامطبعة الخديوية باموسي مر( التي تدل أنها طبعت ي العهد 

الخديوي مر.
ذلك  بعد  أمكن  امرحية  نر  فرة  تحديد  مجرد  أنه  والحقيقة 
اأخبار  مجموعة  خال  فمن  مؤلفته،  عى  التعرف  وبسهولة 
امرحية امنشورة خال تلك الفرة والبحث عن مرحية بعنوان 
»بلقيس« اتضح فورا أن هناك مرحية واحدة بهذا اإسم قدمتها 
وأن  عام 1893،  ميخائيل جرجس  الرور« مؤسسها  فرقة »جوق 

بطلة الفرقة تدعى »لطيفة عبد الله«، كا جاء باأخبار التالية:
 - بجريدة »امقطم« ي أكتوبر 1893: »مثل جوق الرور البارحة 

المسرحي: تاريخنا  توثيق   -  
ميخائيل جرجس  الوطني مؤسسه  الرور  فرق: جوق  مقدمتها  وي 
العري الجديد مؤسسه بشارة لحمة عام 1889،  عام 1889، الجوق 
جوق   ،1891 عام  جرجس  مرقص  مؤسسه  الحر  الوطني  الجوق 
مر  شبان  جوق   ،1891 حمدي  عي  مؤسسه  الوطني  الكال 
الوطني  ااتحاد  إبراهيم حجازي عام 1894، جوق  الوطني مؤسسه 
مؤسسه داود سليان عام 1894، الجوق اإسكندري العري مؤسسه 
مصابني  نقوا  مؤسسه  الدمشقي  الجوق   ،1895 عام  لطيف  رشيد 
عام  شكري  يوسف  مؤسسه  الجديد  السوري  الجوق   ،1895 عام 
عام 1904،  العري مؤسسه جورج طنوس  التمثيل  1897، مجتمع 
وتجدر   .1906 عام  اإسكندراي  عبده  مؤسسه  الرق  زهرة  جوق 
الشام  باد  إى  ينتمون  الفرق  لتلك  امؤسسن  أغلب  أن  إى  اإشارة 
الفرق كانت  اليهود وامسيحين امرين، كا أن أغلب تلك  أو من 
مختلف  جوات  خال  من  أو  اإسكندرية  مدينة  عروضها  تقدم 
القامة  رصد  يتم  م  اآن  حتى  أنه  الشديد  ولأسف  امحافظات. 

الكاملة لعروض كل فرقة أو حتى أساء امشاركن ي تقدمها!!
منرة  الطرب  سلطانة  أن   1915 عام  منذ  السائد  ااعتقاد  كان 
أعلنت  تعتي خشبة امرح، حيث  أول ممثلة مرية  امهدية هي 
ممثلة  »أول  عنوان  تحت   ،1915  8  25 يوم  اأهرام  ذلك جريدة 
ليلة   - الخميس  يوم  مساء  ي  »تحي  يقول:  واإعان  مرية«، 
بدخول  فيها  يحتفل  ليلة  »برنتانيا«  تياترو  ي  الحاي   -  26 الجمعة 
امغنية امشهورة الست منرة امهدية التمثيل العري، فتنشد قصيدة 
استقبال من تلحن اموسيقي امبدع كامل الخلعي، ثم مثل أول مرة 

دور »وليم« ي الفصل الثالث من رواية »صاح الدين اأيوي«.
وامؤرخ  الباحث  بإكتشاف   2001 عام  تغيره  تم  ااعتقاد  هذا 
بامطبعة  منشورا  مرحي  لنص  إساعيل  عي  د.سيد  امرحي 
امؤلفة  اسم  ي  امفاجأة  ومثلت  عر،  التاسع  القرن  ي  الخديوية 
ي  منطقية  وبطريقة  كثرا  اجتهد  وقد  لطيفة«!!،  »السيدة  وهي 
عبد  »لطيفة  نفسها  هي  امرحية  تلك  مؤلفة  أن  أثبات  محاولة 
الله« نجمة فرقة »ميخائيل جرجس«، والتي تعد أول ممثلة مرية 

مسلمة تقف عي خشبة امرح.
الله: عبد  لطيفة  والممثلة  المؤلفة   -  

القديم  مرحية »املكة بلقيس« - كا هو واضح من صورة غافها 
حقيقتها  إى  القارئ  يهدي  تأريخ  أو  توثيق  أي  عى  تشتمل  ا   -
الُنقاد  التفات  عدم  وراء  السبب  كان  اأمر  هذا  ولعل  امجهولة. 
أنها  من  رغم  التاريخية،  وقيمتها  أهميتها  إى  امحدثن  والكتاب 
املكة  »رواية  التالية:  البيانات  إا  يتضمن  ا  فالغاف  مطبوعة! 
بلقيس، تشخيصية غرامية حربية، ذات أربعة فصول، تأليف السيدة 
كل  من  محفوظة،  الطبع  حقوق  امؤلفة،  ذمة  عى  طبعت  لطيفة، 
نسخة خمسة غروش صاغ قبل الطبع وبعده، ويعقب هذه الرواية 
بامطبعة  ُطبعت  العفريت،  فصل  له:  يقال  للغاية  مضحك  فصل 

عمرو دوارة

لاكتشافات  يحتاج  الفي  تاريخنا  زال   ما 
المعلومات والتوثيق واستكمال 
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أشهارها  بعد  الله«  »عبد  لقب  اسمها  إى  أضافت  وأنها  جرجس، 
»لطيفة«  باسم  اإكتفاء  ي  اأساي  السبب  هو  هذا  وأن  إسامها، 
بالكامل عى  الفرة اأوى من حياتها وكذلك ي عدم ذكر اسمها  ي 
غاف امرحية امنشورة (م يلتفت كل من د.سيد عي إساعيل وا 
الناقد اأدي نبيل فرج إى عدم ذكر اسمها كاما عى غاف امرحية 

امنشورة!(.
بلقيس: مسرحية   -  

ارتباط  من  الرغم  عى  لكنها  غرامية،  أدبية  »بلقيس«  مرحية 
اسمها »بلقيس« باسم ملكة »سبأ« فإنها ترد وقائع لقصة مغايرة، 
املكة  أو  »سبأ«  مدينة  عن  التاريخية  اأحداث  إى  بصلة  مت  وا 
وبصياغة  الفصحى،  العربية  باللغة  امرحية  كتبت  وقد  بلقيس. 
مع  وذلك  الحر.  والنر  امسجوع  والنر  الغناي  الشعر  بن  تجمع 
كتابة ونر الفصل امضحك باللهجة العامية، وهو ا يقل أهمية عن 
امرحية، لصعوبة العثور عى نصوص ماثلة ي هذا الشكل البسيط 
اارتجال.  الذي قد يعتمد ي كثر من صياغته وأحداثه عى  امبار 
النص  أن  الله  عبد  لطيفة  اممثلة  هي  النص  مؤلفة  أن  يؤكد  وما 
سائدا  كان  الذي  اأدي  النص  من  امرحي  العرض  نص  إى  أقرب 
خاله  من  إحساسها  ظهر  حيث  الفرة،  تلك  خال 
امشاهد،  بنبض  وإحساسها  العملية  امرحية  خراتها 
امؤلف  بها  يتمتع  التي  اأساسية  السمة  تلك  وهي 
امرحية  امشاركة  فرصة  له  أتيحت  إذا  امرحي 

واإحساس بنبض الجمهور.
الراع  ذلك  حول  »بلقيس«  مرحية  أحداث  وتدور 
اأسر  حول  جوليا  وابنتها  بلقيس،  املكة  من  كل  بن 
بختيار، الذي تنافست اأم واابنة ي حبه، وعندما تتأكد 
يتبادان الحب وأن  ابنتها وهذا اأسر  املكة بلقيس أن 
السجن،  ي  بها  تلقي  ابنتها  إى  بقلبه  إنحاز  قد  حبيبها 
وتحاول ي محاولة أخرة لي تنفرد هي بهذا الحبيب أن 
تثنى اإبنة عن هذا الحب بإقناعها بأنها مخطوبة لفرناس، 
باليأس  تصاب  إقناعها  ي  فشلها  من  تتأكد  حينا  ولكنها 
بختيار(،  (ابنتها وحبيبها  معا  لقتلها  الساح  لرفع  وتضطر 
ولكن القدر يعاندها فينجيان من القتل ي حن تلقى ابنتها 
ما  بلقيس  املكة  تجد  وا  مرعها،  فوديم  الريئة  الثانية 
الساح،  بنفس  نفسها  تقتل  أن  سوى  خطئها  عن  به  تكفر 

بختيار  اأسر  بزواج  الدرامية  اأحداث  تنتهي  وبذلك 
من اأمرة جوليا.

نره  أعيد  قد  النص  هذا  أن  إى  التنويه  ويجب 
مبادرة وتحقيق للباحث واأستاذ اأكادمي سيد عي 
إساعيل بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2001 ي 

سلسلة »نصوص مرحية« )العدد الحادي عر(.
جرجس«: »ميخائيل  فرقة   

تعد فرقة »الرور« التي قدمت هذه امرحية ي 
أواخر القرن التاسع عر من أشهر الفرق الشعبية 
الصغرة التي تقدم عروضها ي أحياء القاهرة وي 
اأقاليم واأرياف. وقد بدأت نشاطها امرحي ي 
عروضها  تقديم  ي  واستمرت    1887 عام  أواخر 
واتخذت  عام1896   حتى  منتظمة  شبه  بصورة 
ي  عروضها  لتقديم  ثابتا  مرحا  البداية  ي 
أقيم  خشبي  مرح  عن  عبارة  وكان  بواق، 
الشعبية،  الحانات واللوكاندات وامقاهي  وسط 
ي  مكان  من  أكر  ي  ذلك  بعد  تنقلت  ثم 

من  نصوص  عى  عروضها  أكر  ي  معتمدة  »امحروسة«، 
وم  جرجس.  ميخائيل  الفرقة  صاحب  شقيق  جرجس  مرقس  تأليف 
تقتر عروضها خال امواسم امتتالية عى »القاهرة« وحدها، وإما 
القبي،  الوجه  ي  وخصوصا  عروضها  لتقديم  اأقاليم  تطوف  كانت 
الفرق  بن  الرسة  امنافسة  تلك  من  للهروب  محاولة  ي  وذلك 
وبالتاي  و»اإسكندرية«،  »القاهرة«  محافظتي  من  كل  ي  الكرى 
غرس  ي  ساهمت  التي  الجوالة  امرحية  الفرق  أوى  من  تعد  فهي 
جريدة  أن  الحظ  حسن  ومن  امرية،  بالربة  امرحية  الفنون 
»اأهرام« كانت تتابع بعض جواته حتى أنها نرت بدءا من العدد 
التالية أخبار عن جولته  بتاريخ 30 يوليو عام1889 واأعداد   3482

أيام (قدم خالها  التي استمرت عرة  امرحية محافظة »أسيوط« 
والتي  مريدات(،  عائدة،  الوفين،  الخلن  بختنر،  املك  مرحيات: 
ختام  ومنها  الفيوم«  محافظة  إى  التالية  امرحية  بجولته  أعقبها 
تتواى بعد ذلك  جولته امرحية مدينة »بني سويف«. وهكذا كا 
أخبار الفرقة فنجد أن الفرقة قد قدمت عروضها عام1894  مدينة 
»بني سويف« مرة أخرى، كا أنها ي عام1896  قامت بعدة جوات 
اأقاليم  قامة  تضم  كا  و»امنوفية«،  »امنصورة«  مدن  ي  مرحية 
اأخرى التي قدمت فيها عروضها–  خافا ما سبق - كل من: طنطا، 

امنيا، أبو تيج بأسيوط، سوهاج، قنا.
أيضا عى  الفرقة  باأقاليم حرصت  وبخاف ما تم ذكره من جوات 
سجلت  وقد  بالعاصمة،  الشعبية  اأحياء  مختلف  عروضها  تقديم 
محافظة  أحياء  ببعض  امرحية  لعروضها  تقدمها  الصحف  بعض 
بك،  وكلوت  الشعرية،  وباب  النارية،  بينها:.  ومن  »القاهرة« 
وبواق، وما ساعد عى تنقل الفرقة من إقليم إى اآخر ومن حي 
أحيان  وي  الركيب،  سهل  متنقا  خشبيا  كان  مرحها  أن  آخر  إى 
كثرة كان عبارة عن خيمة متنقلة!! ومن الواضح من خال اأخبار 
فرة  طوال  الفرقة  شاركت  قد  الله  عبد  لطيفة  الفنانة  أن  امنشورة 
جميع  ي  معها  تجولت  كا  عروضها  جميع  ببطولة  وقامت  إنتاجها 

جواتها امرحية.
وتجدر اإشارة إى أننا حينا نتحدث عن الفرق الجوالة التي تقدم 
الغري  بقالبه  امرحي  الفن  بالطبع  نقصد  فإننا  امرحية  الفنون 
بعيدا عن تلك اإرهاصات للمرح العري والتي يندرج تحتها بعض 
وشاعر  والحكواي  الظل  وخيال  الدنيا  كصندوق  الشعبية  الفنون 
الربابة واأراجوز وفرق »امحبظاتية«، تلك الفرق التي كانت تتجول 
أو ي  الشعبية  التجمعات  فنونها ي  لتعرض  اأقاليم  دامة ي  بصفة 

بيوت بعض الوجهاء أصحاب النفوذ.
المسرحية: مشاركاتها 

جدير بالذكر أن الفنانة لطيفة عبد الله قد شاركت ي بطولة جميع 
عروض جوق »الرور«، وأن أغلبية تلك العروض قد تم تقدمها أكر 
نظرا  وذلك  أخرى،  فرق مرحية  عدة  ذلك من خال  قبل  مرة  من 
فاعتمدت  الزمنية  الفرة  تلك  الفكرية خال  املكية  لغياب مفاهيم 
الفرقة عى إعادة تقديم نصوص تلك امرحيات التي حققت نجاحا 

جاهريا كبرا من خال اأجواق الكرى.
 - جوق »ميخائيل جرجس« (الرور(: بختنر ملك الفرس )1887(، 
الجميل  ناكر   ،)1888( وامقدور  القدر  حكم  ي  اأمور  عواقب 
العذري،  الهوى  الوي،  الخل   ،)1890(
الوطن،  حب  بلقيس،  الجليس،  أنس 
(الصياد)،  الرشيد  هارون  القلوب،  قوت 
يوسف الصديق )1891(، عايدة (عائدة( 
محمود  اأمر  العا،  أبو  اأمر   ،)1892(
امؤمنن  انتصار  محمود(،  اأمر  (أر 
أحوال  الحق،  إظهار  امحبن،  واجتاع 
تلياك،  امغري(،  )القائد  أوتللو  العشاق، 
كليوباترة(،  (املكة  كليوباترة  جينفياف، 
(محاسن  حسن  اأمر   ،)1893( ميريدات 
امفقودة،  الفتاة  امتكلم،  العلم  الصدف(، 
شهداء الغرام، كرم العرب، نبوخذ نر ملك 
الوداد،  حفظ  الزمان،  بديع   ،)1894( بابل 
الصيانة  عاقبة   ،)1895( اأيوي  الدين  صاح 
بن  امعتمد  السيد،   ،)1896( الخيانة  وغائلة 
نابليون  العبي،  عنرة  العادل،  املك  عباد، 

)نابليون بونابرت( )1897(. 
امعلومات  كل  بإن   - الشديد  ولأسف   - أقرر  أن  يجب  وأخرا 
امقال سواء عن فرقة »ميخائيل جرجس«  الواردة ي هذا  والبيانات 
الله  عبد  لطيفة  الرائدة  وامؤلفة  اممثلة  عن  أو  امرحي  وإنتاجها 
ي  فصل  أو  بدورية  مقال  يتضمنها  م  »بلقيس«  مرحية  عن  أو 
اعتمدت  ولكنها  أكادمية  مرجعية  دراسة  أو  مذكرات  أو  كتاب 
محاولة  بعضها ي  مع  تتكامل  اجتهادات  مجرد  اأوى عى  بالدرجة 
تجميع أجزاء الصورة اممزقة ومد الخطوط استكال بعض النقاط 
وامامح الغائبة ي محاولة استعادة امامح الكاملة الغائبة لحياتنا 
امرحية خال الربع اأخر من القرن التاسع عر. وأكرر مرة أخرى 
أننا كباحثن ومؤرخن ما زلنا نتعاون ونبذل قصارى الجهد ي سبيل 
الناقصة عن طريق  وامعلومات  الغائبة  النقاط  تلك  بعض  استكال 
ببعض  امتناثرة  واإعانات  اأخبار  بعض  وتوثيق  ودراسة  تجميع 
الدوريات القدمة امطوية التي يصعب الوصول إليها، ولكن ما زال 
أمامنا الكثر وخصوصا بفرة بدايات امرح العري، ومع ذلك نعمل 
ونتعاون ونتفاءل فقد تحمل لنا اأيام القادمة كثر من اإكتشافات 

واإضافات عن هذه الفرة وعن الفنانة الكاتبة لطيفة عبد الله.

اممثلون  فأحسن  العشاق«  »أحوال  أو  »بلقيس«،  رواية 
أخذتها  حن  »بلقيس«  وخصوصا  واإلقاء،  التمثيل  ي  واممثات 
تصفيق  وكان  هي،  تحبه  الذي  اأسر  لعشقها  ابنتها  من  الغرة 
ر  مضحك  فصل  وتاها  ااستحسان،  عامة  متواليا  الجمهور 
أن  عى  امؤكد  الدليل  شك  با  هو  الخر  وهذا  الحارون«.  به 
الخر  أن  امكتشف،  امرحية  نص  فعا  هي  امذكورة  امرحية 
امرحية  مع  تتطابق  والتي  وفكرتها  امرحية  مضمون  ذكر 

امنشورة.
أمكن  حيث  امهمة  التفاصيل  ببعض  ذلك  بعد  اأخبار  وتتابعت 
جوق  نجمة  نفسها  هي  لطيفة  امؤلفة  أن  بسهولة  ااستنتاج 
أول   18/2/1891 ي  »امقطم«  جريدة  نرت  حيث  »الرور«، 
خر عنها وما جاء فيه عى لسان مؤسس الفرقة: »إجابة لطلب 
كثرين قد اتخذنا محا جديدا حسن الغاية ي النرية لتشخيص 
اآن،  إى  تشخص  م  والتي  شخصت  التي  الروايات  من  كثر 
حرة  اأدوار  بأهم  وسيقوم  رواية،  الليلة  هذه  ي  وسنشخص 
امشهورة  السيدة  وحرة  عي،  أفندي  مصطفى  الشهر  امطرب 

ويعقب  الله،  عبد  لطيفة  الفن  بهذا 
السيدات  إحدى  رقص  فصل  ذلك 
امشهورات، ويتلو ذلك فصل مضحك، 
لوج  صاغ  قرش   30 الدخول  أسعار 
الجمعية  مدير  كراي«..  خمس 

ميخائيل جرجس«.
والخر الثاي الذي أكد تلك امعلومة 
ي  »الرور«  جريدة  نرته 
وجاء   ،24/3/1892 بتاريخ  الفيوم 
جمعية  جوق  إلينا  »قدم  فيه: 
اأديب  حرة  بإدارة  “الرور” 
فمثل  جرجس،  أفندي  ميخائيل 
أشهرها  أدبية  روايات  عدة  بيننا 
أمس  مثلها  وقد  “عائدة”،  رواية 
اممثلون  فأجاد  كثرين  بحضور 
حسن  من  بأدوارهم  واممثات 
سيا  التمثيل،  وبراعة  اإلقاء 

رئيس  رمسيس  دور  )ممثل  رحمي  أفندي  محمود  حرة 
عائدة(،  دور  (ممثلة  لطيفة  الفاضلة  الخاتون  وحرة  الكهنة(، 
ما اضطر الحارون استعادة عدة أدوار مهمة، يتخللها تصفيق 
امرسح  نخلة ي  إبراهيم جرجس  وكيلهم  وقد وقف  ااستحسان. 
الهيئة  عى  التأثر  من  لها  وما  الروايات  فضل  مظهرا  خطيبا 
ااجتاعية، ثم مدح الجوقة وأظهر براعتهم ي هذا الفن، وختمه 

بالدعاء لسمو خديوينا امعظم ورجاله الكرام«.
مؤلفة  الله  عبد  لطيفة  السيدة  أن  تؤكد  اإشارات  وجميع 
غر  فمن  اأوى،  وممثلته  “الرور”  جوق  نفسها  هي  امرحية 
امنطقي أن تكون مؤلفة مرحية »املكة بلقيس« شخصية أخرى 
معا  وأنها يشركان  امرحية  نفس  مثلت  التي  الفرقة  نجمة  غر 

ي نفس ااسم »لطيفة«.
لطيفة  وامؤلفة  اممثلة  شخصية  تفاصيل  تظل  ذلك  مع  ولكن 
الله غائبة ومجهولة، وتظل حياتها صفحة مجهولة ي حياتنا  عبد 
ببطولتها  التي شاركت  امرحيات  وأخبار  أخبارها  فجميع  الفنية، 
مجرد  الوحيدة  نجمتها  كانت  التي  بالفرقة  الخاصة  وامعلومات 
م  وبتجميعها  الصحف،  بعض  ي  وردت  شاردة  شحيحة  إشارات 
أنها  نظرا  وذلك  الغامة،  حياتها  عن  تفاصيل  أي  معرفة  نستطع 
الشهرة  من  حظها  تأخذ  وم  جوالة  مرحية  لفرقة  بطلة  كانت 
وا  ميادها  تاريخ  عى  التعرف  نستطع  م  وبالتاي  التاريخية، 
تفاصيل  وا  ونشأتها،  أرتها  عن  تفاصيل  أي  وا  وفاتها  تاريخ 
عن بداية هوايتها للفن وبداياتها امرحية وكيفية اقتحامها لعام 
عي  د.سيد  باستنتاجها  قام  التي  امعلومات  وحتى  ااحراف. 
ليس  امرح«  خشبة  تعلو  مسلمة  مرية  »أول  بأنها:  إساعيل 
تكفي  ا  اإسم  داات  أن  فيه  شك  ا  فما  يؤكدها،  ما  هناك 
لبنانية  بأنها  تؤكد  التي  اأقاويل  بعض  هناك  وأن  خاصة  وحدها 
مرية  بأنها  أخرى  أقاويل  ترددت  كا  مرية،  وليست  اأصل 
مسيحية وعى صلة عائلية وطيدة مؤسس الفرقة الفنان ميخائيل 

الغناء  الريادة في  المهدية  للفنانة منرة  تبقى 
تأسيس فرقة تحمل اسمها المسرحي وفي 



    

إى شهداء بنى سويف :
ساحوا عجزنا .. كل الوعود كاذبة .. ا قاعات 
بامكم  .. وا يومكم صار يوما للمسرح 

امصرى .. و احريق م ينطفىء... 
 فقط ا تنسونا حتى نلقاكم 

حمد الروبى

طلبات  تلقى  عن  والرياضة  الشباب  وزارة  أعلنت 
 - )التمثيل  امرح  مجال  ي  عمل  بورشة  االتحاق 
الثامن  ى  وذلك   - والحوار  السيناريو  كتابة   - ااخراج 
  2018 سبتمر  من  الورشة  وتستمر  ،الحاى  سبتمر  من 
بها  الجزيرةويدرب  شباب  مركز   2019 يونيو  وحتى 
القديرة  الفنانة   ، وامتخصصن  امرحين  من  نخبة 
سميحة أيـــوب، والفنانة وفاء الحكيم، والفنان ريف 
خالد  والدكتور  الحسيني،  إبراهيم  والكاتب  صبحى، 

الحكيــــــم: خبر ي اأداء الحري.
بالورشة حيث تعنى- الوزارة روط ااشراك  وحددت 

الجامعات  من  امرح  مجال  ي  اموهوبن  بالشباب 
مسابقة  ي  والفائزين  الشباب  مراكز  وأعضاء  امرية 
ي  الراغبن  وعى  بامديريات،  الفنون  ومراكز  ابداع 
: ش  والرياضة  الشباب  وزارة  مقر  اى  التوجه  ااشراك 
لنادي  الرئيسية  البوابة  امام   / عقبة  ميت   / يوليو   26
للرامج  امركزية  اإدارة  السادس  الدور   / الزمالك 
الرقم  من  صورة  احضار  مع   ( والتطوعية  الثقافية 
لكل  جنيها  ( خمسون  ج   50  ( مبلغ  وتسديد  القومي 

مشارك بالورشة لجدية امشاركة.
نظرية  محارات  تنفيذ  الورش  برنامج  ويتضمن 

وعملية صباحا ومساءاً مدة )4 أيام - 3 ليلة( كا يي:
ومنهج  من  عى  الشباب  تعريف   - التمثيل:  أوا 

إعداد  مرينات  وعمل  االقاء  عى  التدريب   - الورشة، 

والتخيل  واالقاء  بالتنفس  خاصة  تدريبات   - ممثل، 

مجال  وى  مثيلية،  مشاهد  خال  من  ذلك  وتطبيق 

اإخراج:، يتعرف امتدرب عى أشهر امذاهب امرحية 

اإخراج  مناهج  وطرح  حرة،  امثله  مع  نظري  بشكل 

والتجريبي،  والرمزي  والتعبري  املحمي  امرح  من 

وكذلك أسس اإخراج امرحي وعمل مجموعات تقوم 

كتابة  ورشة  وتتضمن  مشهدي،  أو  مشهد  إخراج  عى 

النص  بناء  حول  نظرية  تعريفات  والحوار  السيناريو 

وااستدعاء  الخيال  تدريبات  والسيناريو،   امرحي 

وسينائية،  مرحية  نصوص  وكتابة  تطبيقات  الحر،  
بدنيا  الشباب  اعداد  الحري  اأداء  ورشة  وتتضمن 
ي  التمثيل  اثناء  داخل  التحرك  مهارات  عى  للتعرف 

العرض امرحي.
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ورش  مدربى  ضمن  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة 
سبتمر  فى  تنطلق  الى  والرياضة  الشباب 

أحمد زيدان


