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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

لندن في 

»المادة المظلمة«
تكاليفها تغطي  ا   

وضع  بهجت:  نبيل 
قائمة  على  اأراجوز 

انتصار  اليونيسكو 
الشعب  لفنون 

والشارع

الفي  البيت  مسارح 
ااستمرار  بن 
والتوقف!
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03متابعات [[

سعيدة  إنها  محمد  تسنيم  الفنانة  قالت 
ي  ممثلة  أحسن  جائزة  عي  بحصولها 
بذوى  الخاص  امري  الحلم  مهرجان 
عى  الثانية  للمرة  الخاصة   ااحتياجات 
ي  مشاركتها  خال  من  وذلك  التواي  
الذي   « رحمة  قلب   « امرحي  العرض 
التي  امهرجان  فعاليات  ضمن  شارك 
الشباب  مرح  خشبة  عي  أقيمت 
قر   بأي  الشبابية  بامنطقة  والرياضة 
إي   ٦ من  الفرة  ي  اإسكندرية  محافظة 

١١ ديسمر الجاري 
أكر  ضم  امهرجان  إن  تسنيم  وـوضحت 
الجمهورية  من ١٢ محافظة عي مستوي 
وقتا  واإسكندرية  والجيزة  القاهرة  منها 

وكفر الشيخ و ااساعلية  وغرهم .
تسنيم  بطولة  رحمة«   قلب   « مرحية 
)عم  فوزي  محمد  رحمة(،   ( محمد 
عبد  محمد  التمثيل  ي  شارك  رحمة(، 
هبة  رحمه(،  )والد  مصطفي  الدايم 
)امحر(،  محمود  رحمه(،  عم  )زوجة 
تأليف  رحمه(،  عم  )ابن  احمد  عمرو 

وإخراج: محمد فوزى
محمود عبد العزيز

امرحى  العرض  بروفات  إمام  إسام  امخرج  بدأ 
لفولتر   »كانديد«  رواية  عن  متفائل  خليك  الجديد 

والذى من امقرر تقدمه عى خشبة امرح القومى
سهر  الفنانة  حسن,  سامح  الفنان   بطولة  العرض 
عهدى  والفنان   , الغفور  عبد  أرف  ,الفنان  الصياغ 
فرقة  من  وشباب  الكاشف  تامر  والفنان   , صادق 
شبل  حازم  ديكور  آخرى   ومجموعة  القومى  امرح 

,مابس نعيمة عجمى ,موسيقى هشام جر
العرض  أن  إمام  إسام  امخرج  ذكر 

كانديد«   « لفولتر  رواية  عن  هو 
ويدور  لها  مرحه  بعمل  وقام 
العرض امرحى ى قالب كوميدى 
من  للتفائل  دعوة  وهو  غناى 
طويلة  برحلة  مر  شخص  خال 
من بلد اى بلد آخر, ولكن تفائله 
الصعاب,  كل  تخطى  من  مكنه 
ى  وثقته  الشديد,  لتفائلة  وذلك 
أن كل ىء سيمر, وهو ما يجعله 
رغم  الصعاب  من  الكثر  يتخطى 
وجود العديد من امتشامن حوله 

هدفهم,  إى  الوصول  يستطيعون  وا 
الزواج من  من  ويتمكن   30 بعد  يحقق هدفه  ولكنه 

حبيبته
فولتر  رواية  ما جذبه ى  أن  إمام  إسام  امخرج  أشار 
نحتاجه جميعا هذة  الذى  امضمون  تتحدث عن  أنها 
الفرة وهى أن تبقى متفائا ى كل اأحوال والظروف 

وأن تستمتع قدر امستطاع بجميع لحظات الحياة ,
يسعى  أن  شخص  كل  يدعو  »العرض  قائا  وإستكمل 

العرض  بطل  فعل  مثلا  إليها  يصل  حتى  إحامه 
عمره  تعدى  وقد  النهاية  ى  حبيبته  من  وتزوج 

الخمسن«
نصل  أن  العرض  خال  من  »نحاول  قائا  إمام  وأشار 
لشكل امرحيات الغنائية التى تقدم ى الخارج ولكن 

ى حدود امتاح من التكنولوجيا«
»فولتر  إمام  إسام  امخرج  قال  فولتر  كتابات  وعن 
بكتابة  قام  وقد  روائيا  كونه  من  أكر  فيلسوف  هو 
نعلم  وكا  بسيط  بشكل  الرواية 
برد  يقمون  العظام  الروائن  أن 
وأحاسيسها  الشخصيات  تفاصيل 
ولكن  السيكولوجية  وبنيتها 
فولتر تركيزه اأكر عى اأحداث  
لفكرة  ريع  بشكل  والوصول 

التفائل وتحقيق الحلم«
الفنان  مع  الفنية  الثنائية  وعن 
امخرج  قال  والنجم سامح حسن 
هو  متفائل  »خليك  إمام  إسام 
سامح  النجم  مع  الرابع  العمل 
حسن فقد سبق وأن قدمنا ى عام 
2005 مرحية » تحب موت إزاى » مع الفنان نضال 
البقية ى  إيضا قدمنا عرض »  السيد  الشافعى وإمان 
مع  بطولته  من  وكانت  ى  ى  أم  قناة  عى  حاتك« 
عيد  وسليان  اأبيارى  طارق  وهم  كبرة  مجموعة 
بعرض  »صولو«  مروع  ى  مشاركته  اى  ,باأضافة 
مونودراما وقدمت له كمؤلف 3 مرحيات وقد بدأنا 

مشورانا الفنى سويا
رنا  رأفت  

»عشان  امرحى  العرض  الصحفين   نقابة  مرح  يستقبل 
تجربة  وهى   حسونه،    خالد  وإخراج  تأليف  واحد«  احنا 
التنمية  وصندوق  علون   سلوي  مؤسسة  انتاج  جديدة  
الثقافية  ، وذلك   من 25 وحتى 27 ديسمر الحاى، ي مام 

الساعة السادسة مساًء، الدخول بامجان
مرحية »علشان أحنا واحد« بطولة وأداء ذوي ااحتياجات 
نورا  مصطفي،  عاء  الفتاح،  عبد  جليلة   : ،  اممثلون  الخاصة 
 « هاي  محمد  محمود،  أحمد  هاشم،  محمد  امنعم،  عبد 
هدير  جال،  هبه   ،« تعيلب   « إبراهيم  محمد   ،« حادة 
كرم،  أحمد  سيد،  عي  محمد،  عصام  صاح،  محمد  جال، 
الرحيم  عبد  الله،  عبد  شياء   ، الله  عبد  هيثم  كرم،  شياء 
سها  محمد،  وليد  حميده،  دعاء  الغفار،  عبد  محمد  رجب، 
البيه،  منار  مابس  جال،  أحمد  ديكور  حسام،  هنا  محمد، 
غناء  موي،  أمر  وألحان  موسيقي  السحري،  حامد  أشعار 
عبد  محمود   - محمود  تغريد   - عاء  إسام   « فرحة  فريق 
ومادة  تصوير  مصطفي،  يوسف  استعراضات   ،« الباسط 
فيلمية  محمد الليثي، إدارة مرحية محمد يوسف الجوراي، 
عاء  حسام   - محي  هادي   - كامل  أحمد  اإخراج  مساعدو 
الدين - عبد العزيز مسعد، مخرجان منفذان سوزان مدحت 

- كريم فراج، تأليف وإخراج خالد حسونة.
آية محمد

محمد تسنيم 
مهرجان  في  ممثلة  أحسن  جائزة  تحصد 
الخاصة ااحتياجات  لذوى  المصري  الحلم 

»كانديد« 
القومى المسرح  خشبة  على  قريبا 

واحد«  إحنا  »عشان 
الصحفين نقابة  مسرح  على  الخاصة  القدرات  ذوى  مع  حسونة  لخالد  جديدة  تجربة    



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

24 ديسمبر 2018العدد 591

أختتمت فعاليات مهرجان أعياد الطفولة محافظة الجيزة، بحضور 
التحكيم  لجنة  ورئيس  مرحية  تربية  أول  موجة  رشوان  عصام 
تحكيم(  لجنة  عضو  للمرح)  الفنى  بالبيت  فنان  نعيم  ناجح  و 
والتابعات  اأخبار  قسم  ورئيس  مرحى  ناقد  زيــدان  وأحمد 
شهر  منذ  بدأ  والذى  ؛   ) تحكيم  لجنة  عضو   ( مرحنا  بجريدة 

نوفمر وأستمرت حتى ديسمر .
   وقد رح عصام رشوان : بأن النتيجة امسابقة ى قطاع )أ( قد 
إستعراض  و  ـ  لله  بسم  بستعراض  الدقى  إدارة  فوز  عن  أسفرت 
ياخالة قمر ـ وأوبريت رسالة من أطفال العام  ؛ أما إدارة العجوزة 
ـ  ريال   معانا  وإستعراض  ـ  ياوردة  فتحى  بإستعراض  فازت  فقد 
إستعراض  زايد  الشيخ  وإدارة  الحلم؛  مايم  ـ  الدنيا  أم  وأوبريت 
مرحية  فاز  قد  أكتوبر  من  السادس  إدارة  وى  ؛  يادنيا  وحشاى 
أما  تابع  ؛  العرائس  ـ  مرح  والنحلة  الفراشة  ـ مرحية  الشجرة 
ـ  بلدى  عرض  ـ  قلب  أرسم  بإستعراض  العمرانية  إدارة  فازت  قد 
إستعراض أمى يانور بيتنا ؛ وإدارة جنوب  أوبريت الحلم ـ وأيضاً 
وإستعراض  ـ  الخر  وش  إستعراض  ـ   الحلوة  أولها  إستعراض 
؛  عبدو  جدو  ـوإستعراض  قراقيش  سكر  إستعراض  ـ  الفراشة 
ـ   السرك  إستعراض  ـ  ليلة  ألف  بإستعراض  فازت  الهرم قد  وإدراة 

وإستعراض النوى ـ وإستعراض الصينى ـ وإستعراض أحسن ناس .
من  كًا  فوز  تتضم  قد  )ب(  قطاع  عن  أما   : رشوان  أضاف  وقد 
من  زهور  وأوبريت  ـ  الخر  وش  بأستعراض  الدكرور  بواق  إدارة 
ومرحية  ـ  الفسحة  جرس  إستعراض  ـ  وكاوكا  إستعراض  ـ  نور 
اأرض الطيبة ـ مر بلدنا “ تنوعات مرية ـ إستعراض بشوقك ـ 
مرحية اأمانة ـ وإستعراض عيد الطفولة ـ حكاية نر ؛ وإدارة 
أبو النمرس إستعراض فرحة مر ـ  إستعراض الدنيا حلوة ؛ وإدارة 
منشأة  وإدراة  ؛  يابادى  أسمك  أكتب  إستعراض  فاز  قد  العياط 
أسكتش  الحومدية  بإدارة  فاز  وقد  ؛  نحلم  يا  إستعراض  القناطر 

إدارة  فازت  ؛وبينا  ياسيدى  عليك  لله  إستعراض  ـ  قهوة  أتفضل 
شباب  إستعراض  ـ  الزمان  هنغر  أحنا  بإستعراض  الجيزة  شال 
مر  عى  متخافوش  وإستعراض  ـ  شمندورة  إستعراض  الدنيا   
ـ  وجعك  عى  أقدر  ـ  حلمك  ى  أمسك  إستعراض  الوراق  ؛وإدراة 
وردى  بأستعراض  كرداسة  إدارة  فاز  وبينا  ؛  الطفولة  عيد  أغنية 
اماين  أنا واحد من  ـ وإستعراض  ليلة   ألف  ـ وإستعراض  وردى 
ـ إستعراض عى الركة ـ إستعراض أحسن ناس ـ ومرحية سمكة 

الطيف .

اإدرات  لهذه  الجمهورى  العرض  أن  رشــوان  عصام  أوضح  وقد 
التى تأهلت للنهائيات كًا من قطاع )أ(  يوم السادس عر  من 

ديسمر وقطاع )ب ( يوم الثامن عر من شهر ديسمر .
عى  ابــد  أن   : تريحاته  ى  نعيم  ناجح  الفنان  أضــاف  وقــد 
والفقرات  اموضوعات  إختيار  امــرح  واموجهن   اأخصائين 

اإستعراضية امامة مع امرحل العمرية التى تقدم من خالهم ..

شياء سعيد

حاليا  يجري  إنه  عبيد  مجدي  امخرج  قال 
الــي طفى  “مــن  امــرح  العرض  بــروفــات 
الثالث  امرحى  للموسم  استعدادا  النور” 
اإدارة  أطلقته  ــذى  وال للجمهور  للمرح 
وذلك  الثقافة،  قصور  بهيئة  للمرح  العامة 
منتصف شهر فراير القادم مضيفا أن العرض 
من إنتاج فرقة أسيوط القومية  تحت رعاية 
إقليم  رئيسة  مهران  فوزية  الدكتورة  وإراف 
مدير  مكاوي  وضياء  الثقاى  الصعيد  وسط 
عام فرع ثقافة أسيوط و وسام درويش مدير 

قر الثقافة .
إطار  العرض ي  :  تدور أحداث  أوضح عبيد 
ومشاكل   لهموم  يتعرض  وساخر،  كوميدي 
التشخيص  منهج  خال  من  امري  امواطن 
امــوقــف،  وكــومــيــديــا  التشخيص،  داخـــل 
السينا  والحركية. ودمج  اللفظية  والكوميديا 

مع امرح .
النور”   طفى  من   “ مرحية  عبيد  تابع   
ومابس.نار  ديكور  متوي  صاح  للمؤلف 
الفنان  إهداء  موسيقي  إعداد   ، الحافظ  عبد 

وإخراج  تصوير  الفيلمية  امادة  فاضل،  رضا 
اهداء من امخرج رامي غيط، بطولة دراويش 
النوي،  حمدي  وعشاقه  ومريديه  امــرح 
مصطفي  عاطف،  مصطفي  محمد،  كريم 
إبراهيم، جوزيف رفعت، إسام بسطا، بوي 
ناهد  صموئيل،  منال  الصباغ،  لؤا  حسني، 

امرح  عشاق  و  فــاروق،  إبراهيم  عاطف، 
امرحية،  القومية  اسيوط  فرقة  اعضاء 
الله  عبد  العرض  ومنفذو  اإخراج  مساعدو 
حامد، هاي محمد، شادي مصطفي، جوزيف 

رفعت، تصميم وإخراج مجدي عبيد

محمود عبد العزيز 

04 ]متابعات

نعيم: ناجح 
الطفولة أعياد  لمسابقة  المائمة  الموضوعات  إختيار  من  ابد 

النور«  طفا  اللي  »من 
الثالث المسرحى  للموسم  تستعد 

يستعد امخرج حسن العشاوى لتقديم عرض “ فرقة فاشلة 
جدا “ لفرقة كراكر تيا وذلك للمشاركة ى مهرجان آفاق ى 
دورته امقبلة 2019 العرض من  تأليفه وإخراجه                                               
الواقع  بن  محاكاه  العرض  العشاوى  حسن  امخرج  قال 
النهوض  يحاول  مخرج  شخصية  طرح  خال  من  والخيال 
نكون   أن  اممكن  أننا  من   قيمه هامة وهى  بفرقته وزرع 
مشرك  حلم  لدينا  كان  إذا  واحد  كيان  ذات  واحدة  فرقة 
حتي  لنفسه  يحلم  ويصبح  ذلك  ي  يفشل  ولكنه  به   نحلم 
عاجز  يعيش  و  جدا  فاشلة  فرقة  لتصبح  الفرقه  كيان  ينهار 
عى زكريات اماي الساخر األيم                                                  

تجربة  مثل  العرض  جدا  فاشلة  فرقة  عرض  عن  وأضــاف 
مجموعة  به  أغرس  أن  وحاولت  فريق  كونت  فقد  شخصية 
لإسف  ولكن  وامشاركة  التعاون  قيم  ومنها  القيم  من 

تفككت الفرقة وأصبحت بفردى             
فرقة فاشلة جدا تأليف واخراج حسن عشاوى مخرج منفذ 
أساء شعراوي بطولة رضوى حجازي, محمد شوقي, حسن 

هشام أحمد اى .                                                 

رنا رأفت

جدا« فاشلة  »فرقة 
مخرج  محاوات 
بفرقته للنهوض 
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اماي  ااثنن  أقيمت،  امــدري،  امرح  أنشطة  فعاليات  ضمن 
عى مرح قر ثقافة اأقر، مسابقة أعياد الطفولة عى مستوى 
الجمهورية، مدارس مديرية اأقر للربية والتعليم، بحضور امخرج 

صاح الحاج محكا للمسابقة من قبل وزارة الربية والتعليم.
اأقر،  محافظ  ألهم  مصطفى  امستشار  برعاية  امسابقة  أقيمت 
اأقر  مديرية  مدير  عمران  أحمد  اللطيف  عبد  الدكتور  وإراف 
للربية والتعليم، وبدعم ومشاركة اأستاذ سعد فاروق رئيس إقليم 
جنوب الصعيد الثقاي، واأستاذ دياب محمد عن امشاركة امجتمعية 

وأولياء اأمور.
وااستعراضات  الشعري  اإلقاء  بن  ما  امقدمة  العروض  تنوعت 
بالحرفية  واتسمت  امرحية،  والعروض  العرائس  ومرح  امرحية 

والفنية ورسمت البسمة عى الوجوه.
لتنمية  امسابقة  توظيف  ي  اأقر  مديرية  امرح  توجيه  ونجح 
جاءت  حيث  الطاب،  لدى  امواطنة  روح  وتذكية  الوطني،  الحس 

جميع اأعال امشاركة حاملة مضمونا وطنّيا رائعا.
فصول  من  نجدي”  طارق  “لن  للطفلة  شعري  بإلقاء  العرض  بدأ 
قدمت  ثم  اأساي،  للتعليم  امريس  مجمع  مدرسة  اأطفال  رياض 
مدرسة اأقباط الكاثوليك باأقر استعراضا غنائّيا بعنوان “اضحك”، 

يدعو للتفاءل واأمل من تنفيذ “مارينا راجي” و”ممدوح فخري”.
)مايم(  حركيا  أداء  اابتدائية”  عطية  “مشايخ  مدرسة  قدمت  ثم 
فكلنا  الجميع  بن  وامشاركة  للتعاون  يدعو  تسعة”،  “واد  بعنوان 
اختيار  ي  )نرمن(  العمل  عى  امرفة  وفقت  وقد  واحد،  أصل  من 
الحركية  الدراما  أداء  اأطفال  وأجاد  للعمل،  امصاحبة  اموسيقى 

امعرة عن روح العمل.
لعرائس  مرحية  لغات  الخاصة  الــســام  مــدرســة  قدمت  ثــم 
“الجوانتي” بعنوان “كيب تاون” النص من تأليف وإخراج “كرستن 
ترشيد  ورورة  امياه  استخدام  ي  اإراف  قضية  ويعالج  سامي”، 
امؤلفة  أحسنت  وقد  قومية،  قضية  ذلك  واعتبار  امياه،  استهاك 
وإيصالها  الفكرة  عن  التعبر  ي  العرائس  وتوظيف  الحدث  اختيار 

بسهولة لجمهور امتفرجن وخصوصا اأطفال.
وطنيا  استعراضا  الطود  بإدارة  اابتدائية  النر  مدرسة  قدمت  ثم 

رائعا بعنوان تواريخ امجد من تنفيذ “نجفة حليم” و”رجاء”.
وقدمت مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات باأقر استعراضا وطنيا 
أجادت  التي  بطرس”  “نيفن  تنفيذ  من  الدنيا”  “قد  بعنوان  غنائيا 
بشكل  ااستعراضية  الحركة  ورسمت  والغناء  اموسيقى  استخدام 

ممتع وأحسنت استخدام اإكسسوار واللوحات التعبرية.
ثم قدمت مدرسة السام الخاصة لغات مرحية “نجوم الساء” من 
تأليف وإخراج “كرستن سامي” التي تتناول قضيتي خطف اأطفال 
وأواد الشوارع، وقد وفقت امؤلفة ي اختيار الحدث الدرامي الذي 
نجوم  بن  حوارا  تخيلت  حيث  طرحته،  الذي  للتناول  جاا  أعطى 
بعد  والحرمان  بالوحدة  يشعر  الذي  الشوارع  أطفال  وأحد  الساء 
رومانسية  ي  القصة  أحداث  امؤلفة  لتواصل  والدته،  من  اختطافه 
عليه  العثور  ي  الطفل  أرة  تنجح  حتى  للطفل،  مامة  جميلة 

والقبض عى العصابة التي تقوم بخطف اأطفال.
القرنة ااستعراض  قدمت بعد ذلك مدرسة “زوتس الخاصة” بإدارة 

الغناي “اأقر بلدنا” وقدمه فريق من رياض اأطفال بامدرسة.
اأوبريت  الصياغ  بنجع  الكاثوليك  اأقباط  ذلك مدرسة  بعد  قدمت 
الغناي ااستعراي “الحلم وامستقبل” تصميم “أحمد عبد الرازق” 
تحريك  ي  ااستعراض  مصمم  أبــدع  وقد  ــؤاد”،  ف “هناء  وتنفيذ 

اختيار  امدرسة عى خشبة امرح وي  مجموعات كبرة من طاب 
كلات اأوبريت واموسيقى امصاحبة.

بنات”  اإعــداديــة  “اأقــر  مدرستا  قدمتها  الحفل  فقرات  آخر 
امرحي  العمل  قدمتا  حيث  بنات”،  اإعدادية  الجديدة  و”اأقر 
من  يحي  الذي  تكا”،  “الشايب  للكاتب  الزمن”  “كتاب  امشرك 
اماي  شخصيات  يستدعي  كتاب  قصة  العلمي  الخيال  خــال 
والشخصيات  واأحــداث  اأزمنة  بن  ويربط  وامستقبل،  والحار 
أن  بد  ا  وإنه  الوطن،  أبناء  أيدي  ي  وامستقبل  الحار  إن  ليقول 
أننا  علينا  يعاب  ا  بأمجادهم  تغنينا  فإذا  اأجداد،  عظمة  ي  نكون 

أقل منهم ي إحراز امجد.
الرؤية  ونفذت  ــشــاوري”،  ال “كريم  العمل  استعراضات  صمم 

اإخراجية كل من “كرستن منر” و”هبة حجاج”.
امرحية  للربية  اأول  اموجه  العزيز  عبد  آمال  السيدة  وأفادت 
التسابق، اأوى  امسابقة تجيء بعد دورتن من  بامديرية، أن هذه 
وعرون  وثاث  مائة  فيها  وشاركت  إدارة،  كل  مــدارس  بن  مت 
فيها  وشاركت  السبع،  امديرية  إدارات  بن  الثانية  والدورة  مدرسة، 
امشاركة  اأعــال  أفضل  اختيار  ليتم  مدرسة،  وعــرون  خمس 
التي  اأعال  وهي  الجمهورية،  مستوى  عى  للتسابق  لتصعيدها 

شاهدناها اليوم.
إنجاح  ي  وساهم  تعاون  من  لكل  شكره  العام  اموجه  قدم  بينا 
دوره  أداء  ي  امدري  امرح  مساندة  رورة  مبينا  العمل،  هذا 
أحسنا  إذا  الذي  امرحي،  للعمل  اأول  الرافد  مثل  فهو  الهام، 
توجيهه ورعايته، فإننا سنجني مارا كثرة لعل أهمها خدمة العملية 
جمهور  وإيجاد  مر  ربوع  كل  ي  امرحي  الفن  ونر  التعليمية 

حقيقي متابع للحركة امرحية.

الشايب تكا

اأقصر أطفال 
عيدهم يوم  في  يبدعون 
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ي  الذاي  اإكتفاء  مهرجان  فاعليات  اماي  ديسمر   13 مساء  اختتمت 
 13 إى   11 من  الفرة  ي  أقيم  الذي  و  بنها  لجامعة  امرحية  الفنون 
ببنها مشاركة ستة  امسلمن  الشبان  ديسمر عى خشبة مرح مدرسة 
التحكيم  لجنة  . وقد تشكلت  بالجامعة  الكليات  لفرق  عروض مرحية 
الغرباوي، وعضوية اممثلة إنجي خطاب  برئاسة امخرج امرحي مازن 

و د . محمد شكري 
المهرجان عروض 

قدم فريق مرح كلية الطب البري العرض امرحي “ هيئة امحلفن 
الربية  تأليف ريجالند روز واخراج كريم سام، و فريق مرح كلية   “
اخراج  محارب  بدر  تأليف  الشحاذين”  دراما  امرحي”  العرض  قدم 
العرض  قدم  الرياضية  الربية  كلية  مرح  فريق  و  جال،  ابراهيم 
مجدي  أحمد  واخــراج  فهيم  السيد  تأليف   “ ناسف  حزام   “ امرحي 
 “ النور  “ مدينة  امرحي  العرض  قدم  اآداب  كلية  ذي وفريق مرح 
الحاسبات وامعلومات  تأليف واخراج اسام محرم و فريق مرح كلية 
تأليف واخراج محمد  العلم وامال “  العرض امرحي “ جدل بن  قدم 
بيومي، وفريق مرح كلية الحقوق قدم العرض امرحي “ حزام ناسف 

“ تأليف السيد فهيم اخراج فاطمة محمد 
المهرجان توصيات 

العربية  باللغة  ااهتام  رورة  عى  التحكيم  لجنة  توصيات  أكدت 
اللجنة إقامة وتنظيم  الفصحي وااستعانة بأهل ااختصاص، كا دعت 
مدربن  وااستعانة  امرحي  العرض  فنون  مجاات  ي  متخصصة  ورش 
لتصبح  متقاربة  ميزانيات  االتزام  عى  اللجنة  أكدت  كا  متخصصن، 
للعروض  اانتاج  ميزانية  زيادة  ومنت  وواضحة  قريبة  التنافس  معاير 
النشاط  إدارة  وجهت  كا  القادمة،  الدورات  ي  الفرق  لكل  امرحية 
لخلق  امهرجان  ي  للمشاركة  الجامعة  كليات  باقي  دفع  إى  الفني 
منافسة ريفة وصحية و حركة مرحية متكاملة بالجامعة، كا أوصت 
مرح  عى  القادمة  دوراته  ي  امهرجان  وتنظيم  إقامة  بأهمية  اللجنة 
كافة  استخدام  للمبدعن  تتيح  التي  بامعايروامواصفات  يتسم  أفضل 
الحركة  تطوير  عى  يساعد  ما  وغرها  كااضاءة  امرحي  عنارالعرض 

امرحية بالجامعة ي امستقبل .
الخاصة التحكيم  لجنة  جوائز 

التحكيم شهادات تقدير تشجيعية للفرق الست امشاركة،  منحت لجنة 
كا منحت شهادات ي التمثيل لكل من نرة يوسف عن دورها ي عرض 
“هيئة امحلفن” بكلية الطب، ومحمد حمدي حامد عن دوره ي عرض 

“حزام ناسف” لفريق كلية الربية الرياضية “. 
اأولى  المراكز 

ذهبت جائزة أفضل موسيقي إى حادة عصمت عن عرض “ جدل بن 
العلم وامال” لكلية الحاسبات وامعلومات، و جائزة أفضل أزياء ذهبت 
أفضل  جائزة  و  اآداب،  لكلية  النور”  “مدينة  عرض  عن  أمن  آية  اي 
ديكور ذهبت إي ضياء جودة عن عرض “مدينة النور” أما جائزة أفضل 

استعراضات بامهرجان فقد حجبت .
بن  مناصفة  ممثلة  أفضل  جائزة  فذهبت  للطالبات  التمثيل  جوائز  أما   
مرا هاي و آية أمن عن دوريها ي عرض “مدينة النور” و جائزة أفضل 
ممثلة دور ثان فذهبت أيضا مناصفة لكل من أمرة خفاجه عن دورها 
دورها ي عرض  بالربية، وحنان جودة عن  الشحاذين”  “دراما  ي عرض 
أفضل  جائزة  إى:  طاب  التمثيل  جوائز  ذهبت  فيا  امحلفن”  “هيئة 

النور”  مدينة   “ عرض  ي  دوره  عن  الدين  نور  أحمد  أول  دور  ممثل 
الرياضية،  الربية  بكلية  ناسف”  “حزام  عرض  عن  زي  مجدي  وأحمد 
و  عصام،  أحمد  من  لكل  مناصفة  ذهبت  ثان  دور  ممثل  أفضل  وجائزة 

محمد هاي عن دوريها ي عرض “ دراما الشحاذين” بكلية الربية
العروض و  واإخراج  التأليف  مراكز 

نص  عن  محرم  اسام  الطالب  إى  مرحي  تأليف  أفضل  جائزة  ذهبت 
الطالب  بها  فاز  مرحي  إخراج  أفضل  جائزة  و   “ النور  مدينة  عرض” 

اسام محرم وفاز إبراهيم جال بامركز الثاي ي اإخراج .
و فازعرض” مدينة النور” لكلية اآداب بجائزة أفضل عرض وفاز عرض “ 

دراما الشحاذين” لكلية الربية بأفضل عرض للمركز الثاي .
ايوصف مذاق 

الفوز  بهذا  الكون  ي  حيز  ايسعها  سعادي   : محرم  اسام  امخرج  قال 
لكل هذه  كثرا  العرض وممن  فريق  نالها  التي  العديدة  الجوائز  وهذه 
نجاحه  عى  حافظ  الذي  وامجتهد  امخلص  كليتي  فريق  مع  النجاحات 
بحصوله عى امركز اأول لعامن متتالن وهذه التجربة لها مذاق الفوز 
ومخرجا  مؤلفا  فرقتي  داخل  لوجودي  وامختلف  الكبر  ايوصف  الذي 
للعرض وتابع اسام محرم امنى ان أقدم عروض امرحية بدءا من هذا 
من  مزيد  الدولة  مسارح  عى  انطاق  كتجربة  النور“  “مدينة  العرض 
والعروض  للهواة  اأخرى  العروض  مع  أقدمه  ما  يتنافس  وأن  امتفرجن 
ااحرافية من خال امهرجانات الكبرة امحلية عى مستوى الجمهورية 

والدولية . 
و قال امخرج ابراهيم جال: سعيد كثرا بفوزي بامركز الثاي بامهرجان 
الذي  الكبر  والجهد  وبفضله  التجربة  هذه  ي  كبرا  كان  الله  وتوفيق 
إدارة  واهتام  ومساعدة  التجربة،  ي  امشاركن  من  اخاص  بكل  بذل 
نحو  لنا  ودفعه  الشباب  رعاية  جهاز  وكذلك  بالجامعة  الفنية  اللجنة 

مهرجان  جال  ابراهيم  واضاف  مرحية  عروض  تقديم  ي  استمرارنا 
تساعد عى  التي  الفنية  الفعاليات  أهم  بالجامعة من  امرحية  الفنون 
وتنميتها  عليها  والوقوف  بها  والوعي  الطاب  مواهب  وتطوير  تنمية 
بااستمرار ي مارسة هذا الفن العظيم ومنى ابراهيم جال أن تستمر 
الرحلة واتنتهي وأن يزيد شغفي بامرح وتقديم نفي ي فرصة أكر 
للفنون  الجامعة مهرجانا آخر  تقيم  أن  الجمهور ومنى  للكثر من  تصل 

امرحية بالفصل الدراي الثاي من هذا العام 
جلل حدث 

و أعربت آية أمن جال أفضل ممثلة عن سعادتها بالفوز وحصولها عى 
العرض  لفريق  كان  قالت:  كا  بامهرجان  مناصفة  ممثلة  أفضل  جائزة 
بامهرجان،  عرض  بأفضل  والفوز  الجائزة  عى  الحصول  ي  كبرا  فضا 
وعلا  خرة  زادتني  سنوات  ثاث  منذ  معهم  استمرت  التي  ومشاركتي 
بالتمثيل وأكدت آية جال أن امشاركة ي عرض فريق الكلية والتنافس 
الشديد  لحبها  للعام  العام  من  تتظره  جلل  حدث  امهرجان  خال  من 
والحفاظ  الكلية  مرح  لفريق  التوفيق  كل  جال  آية  ومنت  للمرح 

عى ميز فريقها فريق مرح اآداب .
يليق  عرض  من  قدمناه  ما  سعيد  ثان:  دور  أفضل  هاي  محمد  قال  و 
رؤيتنا  بعد  الحقيقية  بجائزتنا  شعرت  كا  الربية،  كلية  كليتي  بفريق 
لسعادة الجمهور بنا وما استطعنا ان نقدمه لهم ومارأيناه من بسات 
وضحكات حقيقية من القلب أن الجمهور هو الجائزة قبل أي فوز آخر 
، وسعدت بعد ذلك ايضا بالحصول عى الجائزة من قبل اللجنة وتكرمها 
الدورات  التميز ي  واخاص  بجهد وحب  الذي عمل  للفريق  وأمنى  لنا 
القادمة وأن نحصل عى امركز اأول مع مخرج الفريق الدؤوب وامبدع، 
وتابع محمد هاي : قدمت من خال العرض دور اللورد جون الذي كان 

يتطلب جهدا كبرا من امعايشة للوصول للصدق الفني ..
هو  شعور  أجمل   : ثان  دور  ممثلة  أفضل  خفاجة  نزيه  أمرة  قالت  و 
الشعور بالفوز والنجاح وأسعدي أكر شعوري بأن هذا الفوز هو مثابة 
تقدير ما عشته ي تجربة حقيقية وخاصة من خال ماقدمته ي شخصية 
الذي  امبدع  العرض  مخرج  كثرا  الشحاذين،وممتنه  بدراما  فيكتوريا 
الكبرة  الطاقة  ووهبني  بالروفات  التدريبات  أثناء  كبرا  اهتاما  أواي 
داما  أصل  ان  امنى  نزيه:  أمرة  واضافت  الشديد  بالحاس  ودفعني 

لأفضل واسعاد الجمهور بكل ما أقدمه ي امرح .
أقيم مهرجان ااكتفاء الذاي للفنون امرحية بجامعة بنها تحت رعاية 
منسق  عيسوي  خالد   . د  واراف  الجامعة  رئيس  امغري  حسن  .د.  أ 
رعاية  عام  مدير  الكحيي  مصبح  ود   ، بالجامعة  الطابية  اأنشطة  عام 

الشباب بالجامعة وأ غادة ابراهيم مدير إدارة النشاط الفني

همت مصطفى 

06 ]متابعات

أداب لفريق  النور«  »مدينة 
بنها بجامعة  الذاتي  اإكتفاء  مهرجان  في  اأول    

ابراهيم جال اسام محرم ايه جالهاي محمد
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يتوقف  القومي  امــرح  داخــل  قبل  من  تحدث  م  سابقة  ي 
أبطاله  عرض “امعجنة” إى أجل غر مسمى، ويتم تحويل أحد 
للتحقيق بسبب »خناقة« بن مخرج العرض أحمد رجب والفنان 
أحمد  امخرج  وقال  »مفتاح«.  بدور  يقوم  الذي  عزب  مروان 
الواقعة  ي  التحقيق  يتم  حتى  العرض  بإيقاف  طالب  إنه  رجب 
إدارة  مذكرة  تقدم  قد  رجب  وكان  العادل،  حقه  عى  ويحصل 
أبطال  أحد  وهو  عــزب،  ــروان  م أن  مفادها  القومي  امــرح 
بداية  قبل  الخارجة  واألفاظ  بالسب  عليه  تطاول  امرحية، 
وتوقف  القانونية  الشؤون  إى  امذكرة  وتحولت  بدقائق،  العرض 

العرض لحن اانتهاء من التحقيق.
“امعجنة” بطولة نار شاهن، إمان رجاي، هايدي عبد الخالق، 
إسام،  مريم  الطفلة  عمر،  أساء  العزيزي،  محمد  عزب،  مروان 
أشعار طارق عي، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، إضاءة 
سامح  تأليف  ميزو.  استعراضات  السيد،  صبحي  وأزياء  وديكور 

مهران. إخراج أحمد رجب.

جماهري مطلب  كبسولة  أبو   •
مد  للمرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  امخرج  وقرر 
منذ  التواي  عى  السادسة  للمرة  كبسولة  أبو  امرحي  العرض 
افتتاحة ي عيد اأضحى امبارك، مؤكدا أن الجمهور ي كل مكان 
وي  ناجح.  مرحي  عرض  أي  الحقيقي  وامــؤر  البطل  هي 
بجاهر  سعادته  عن  بسيوي  سامح  الفنان  أعرب  السياق،  هذا 
أبو  عرض  باستمرار  مطالبتها  للمرح  العاشقة  اإسكندرية 
كبسولة وعدم إيقافه وبناء عليه تم مد العرض أسبوعن آخرين. 
اخرع  مخرع  حول  اجتاعي  كوميدي  إطار  ي  العرض  يدور 
وتتواى  ماما،  يشبع  أن  تناولها  عند  الشخص  يستطيع  كبسولة 

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

محمد الصواف، وإخراج محمد مري.

للطفل القومي  خشبة  على  سيكا”  “كوكب 
إن  للطفل  القومي  امرح  يوسف مدير  الفنان حسن  قال  فيا 
العرض امرحي “كوكب سيكا” حقق نجاحا جاهريا كبرا، وإن 
امرح مستمر ي تقدمه مدة ١٥ يوما آخرين. “”كوكب سيكا” 
إنتاج فرقة القومي للطفل، بطولة إيناس نور، سيد جر، حمدي 
محمود  إبراهيم،  وائل  سعيد،  هناء  القادر،  عبد  منصور  العري، 

حسن، محمد خليل. ديكور هالة قطب.. موسيقى وألحان محمد 
الزراع.  عبدة  تأليف  صابر.  حسان  ااستعراضات  تصميم  مري. 

إخراج سيد جر.
الجديد  للعرض  النهائية  إلروفات  اآن  الفرقه تجري  أن  وأضاف 

»اأمرة والحطاب« استعدادا افتتاحة قريبا.

المسرحي  بالعرض  تشرق  الشمس  فرقة 
معلقا« اأمر  »ويبقى 

تقديم  ي  مستمرة  الفرقة  إن  الحكيم  وفــاء  الفنانة  وقالت 
ااجتاعي  والتفاعل  الراي  والرقص  الرسم  وهي  يوميا  الورش 
اآن  يجري  العتري  محمد  امخرج  أن  مضيفة  والتخاطب، 
معلقا«  اأمــر  »ويبقى  امرحي  للعرض  النهائية  الروفات 
أبناء  استعدادا افتتاحه نهاية الشهر الحاي بطولة مجموعة من 
نتاج ورشة  الدنيا«  العرض امرحي »ست  ويليه  الشمس،  فرقة 
ااحتياجات  ذوي  الشباب  من  مجموعة  بطولة  اإيقاعي  الرقص 
الخاصة ومجموعة أخرى من الراقصن موضحة أن “ست الدنيا” 
أحمد  ألحان  بال محمود.  تأليف  غناي خالص  استعراي  عمل 

النار. فكرة وفاء الحكيم، وإخراج ميدو آدم.
الكوميدي في  جديد  مسرحي  عرض 

عرضها  بروفات  اآن  تجري  إنها  بيومي  فاطمة  امخرجة  وقالت 
الجديد الذي م تستقر عى اسمه حتى اآن، وهو بطولة النجم 
أحمد  الغفار،  عبد  محمود  الهجري،  جال  الشقنقري،  محمد 
العري،  رمزي، حسان  محمد  فؤاد،  رشا  كرم،  هايدي  الدمرداش، 

مازن مونتي، محمود فتحي، شهرة كال.
درويــش،  وليد  ــاءة  إض ســاح،  ــاء  أزي حشيش،  أحمد  ديكور 
أمن  أشعار  ميزو،  استعرضات  جو،  وغناء  وألحان  موسيقى 

حافظ، إعداد وإخراج فاطمة بيومي.
عددا  معهم  أجرت  سعيد  ريهام  اإعامية  أن  بيومي  أضافت 
برنامجها  انشغالها  بسبب  اعتذرت  ولكنها  الروفات،  من  كبرا 
اأسبوعي عى إحدى القنوات الفضائية، تابعت أن العرض يدور 

ي إطار اجتاعي ويطرح قضايا امواطن التي يتعرض لها يوميا.

محمود عبد العزيز
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والتوقف! ااستمرار  بن  الفي  البيت  مسارح 
المعجنة! عرض  توقف  العرض  وبطل  المخرج  بن  »خناقة« 

فاجئ الفنان يوسف إساعيل مدير امرح الطفلة مريم اسام 
الحارة  والجاهر  الفنانن  وكل  امعجنة  مرحية  ابطال  احد 
قبل  اأسبوع  العرض  انتهاء  بعد  امرح  خشبة  عي  بصعوده 
بعد حصولها عي كأس مر ي  إسام   لاحتفاء مريم  اماي  
بطولة  اانزاق الفني ) الباتيناج(  ي صباح ذات اليوم  مطالبا 

الحضور بااحتفال بهذه البطلة عي خشبة امرح .
العرض لحصولها عي هذا  ابطال  أنه  فخور مريم كأحد  مؤكدا 

امعجنة”   “ امرحي  العرض  ي  بدورها  انشغالها  رغم  الكأس 
الذي تؤديه بإتقان  وي هذا السياق عرت السيدة هبة الجال 
البطولة  هذة  عي  ابنتها  بحصول  سعادتها  عن  مريم  والــدة 
يوسف  للفنان  الشكر  ووجهت  إليها  تضاف  التي  الجديدة 
وشكر  رجب  أحمد  وللمخرج  الطيبة  اللفتة  هذا  عي  إساعيل 
امبذول  د. كريستن  نصحي عي جهدها  الفنية  خاص مديرتها 

مريم حتي تصل إي هذا امركز .  

القومي ومدير   ..
حصولها  بعد  القومي  المسرح  خشبة  علي  إسام  بمريم  يحتفي 
الباتيناج  لعبة  في  مصر  كأس  جائزة  علي 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

24 ديسمبر 2018العدد 591

08 ]متابعات

إقامة  عن  لإنتاج  امرق  وركة  الدين  عاد  استوديو  أعلن 
 25 ستبدأ  التي  أشهر،   6 مدة  امكثفة  التمثيل  ورش  برنامج 
ديسمر الحاي بواقع يومن أو ثاثة أيام خال اأسبوع، ويركز 
وتدريبات  اممثل  إعداد  وتدريبات  تقنيات  عى  الرنامج 
رمزي  الفنانن  من  لكل  تدريبات حركة  وأيضا  وإلقاء،  صوتيه 
لير وناندا محمد وفلورانس موتن – كورنيل، وذلك من خال 

ثاثة محاور وهي:
وتقنياته الممثل  إعداد  تدريبات   -  ١

يشغلها  التي  بامساحة  اممثل  عاقة  عى  الركيز  خال  من 
نفسه  مع  الجيد  التواصل  والقدرة عى  فيها،  وإثبات حضوره 
وتأدية  اارتــجــال  فن  عى  التدريب  خــال  من  واآخــريــن 
سيتم  كا  وتجسيدها.  الشخصيات  بناء  وكيفية  امونولوج 

التعرف عى تقنيات استخدام اماسك وفن امهرج.
الصحيح والنطق  واإلقاء  والصوت  التنفس  تمارين   -  ٢

إى  تهدف  والفردية  الجاعية  التارين  من  مجموعة  وهي 
التنفس  مركز  اكتشاف  من خال  الصحيحة  التنفس  آلية  بناء 
للحد  منه  وااستفادة  استخدامه  وكيفية  اإنسان  عند  اأصيل 
الصوت  جهاز  ي  القوة  مكامن  وتحفيز  واكتشاف  اأقــى. 
من  الصوت  اكتشاف  وإعادة  مداه  وتوسيع  إحائه  وكيفية 
تطوير  أجل  من  واللسان  الفم  عضات  عى  والركيز  جديد. 

اإلقاء وإعادة تشغيل نقاط يتم إهالها ي الغالب.
باإضافة إى مجموعة من التارين التي تستند عى مجموعة 
من النصوص امرحية الفصحى والعامية للعمل عى اأحرف 

ومخارجها.
واليوجا الحركة  تدريبات   -  ٣

التي ستسمح له  حيث سيتعرف امؤدي عى جسده وحركاته 
بالعثور عى مزيد من الوعي واإحساس بحركة الجسد وفهم 
الركيز  نحو  اممثلن  وستوجه  امحيطن.  ولأشخاص  للنفس 
عى تطوير الحضور واستخدام الجسم كأداة فعالة عى خشبة 
طورها  التي  واأدوات  اأفكار  استخدام  خال  من  امرح، 
ويطورون  يزرعون  الذين  الجسد  حركة  ومارسو  الفنانون 
أداء  والتجسيد  الحي  والوعي  للجسد  اإبداعية  العملية  ي 
اليوجا  تدريبات  استخدام  مع  الشخصيات  تجسيد  ي  أفضل 

للتسخن قبل اأداء.
من  أشهر   3 مــرور  بعد  للمشركن  تقييم  عمل  سيتم  كا 
الرنامج، وسيتم العمل عى إعداد عرض مرحي متكامل بدأ 
الشهر  ي  الرنامج  أيام  تكثيف  سيتم  كا  الرابع،  الشهر  من 
اأخر وحتى تقديم العرض امرحي ي نهاية الشهر السادس. 
بالورشة  امشاركن  اختيار  لجنة  بعمل  ااستوديو  وسيقوم 
فيها  امقبولن  عدد  يتجاوز  لن  الذي  أداء،  اختبار  طريق  عن 
الثاثة مدربن ومديرة برنامج  عن 20 مشاركا، وذلك بحضور 

الورش الفنانة نيفن اإبياري.
منذ أن أنشئ استوديو عاد الدين ي 2005، وهدفه باأساس 
الثقة  وتبادل  التعاون  وتشجيع  مر  ي  اأداء  فنون  تقوية 
يوسع  وثقاي محايد  فني  مناخ  الفنانن، عن طريق خلق  بن 
التطور  عى  اأداء  فناي  ويساعد  الفنية،  امارسة  قاعدة 

واإبداع.
فضاء  إتاحة  أو  للتدريب  قاعات  توفر  اأمر عى  يقتر  فلم 
العمل امفتوح، فقد قدم ااستوديو عى مدار سنواته ي مر 
من  اأداء  فنون  شتى  ي  امتخصصة  الفنية  الورش  من  الكثر 
ي  كبر  بشكل  أسهم  ما  ويوجا،  معار  ورقص  سينوغرافيا 
الفنية،  الحياة  أثرت  مكثفا،  تدريبا  مدربة  فنية  كوادر  خروج 
قدم  الذي  الرنامج  وهو  امعار،  الرقص  مجال  ي  سيا  ا 
الفنية  الحياة  أناروا  الذين  امستقلن  الفنانن  من  كبر  لعدد 

وامرحية واستمر مدة تزيد عى اأربع سنوات.
باستوديو  الورش  برنامج  مدير  اإبياري  نيفن  الفنانة  وقالت 
اممثل  ورش  إن  تأي«،  »البقية  مهرجان  ومدير  الدين  عاد 
أغسطس  ي  عقدها  تم  التي  للورشة  استكال  هي  امحرف 
شهر  مدة  استمرت  والتي  كبرا،  نجاحا  اقت  التي  اماي 
انتهت بعمل عرض فني مشاركة مجموعة من امتدربن، وهو 

الدين..  عماد  استوديو    
الشامل الممثل  نحو  جديدة  انطاقة   

نيفن اابياري

اإبياري:  نيفن 

اأبعاد ثاثي  لخروج ممثل  أسعى 
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مدة  الورشة  إعادة  جدي  بشكل  أفكر  جعلني  الذي  اليء 
ي  كبر  وقت  عى  الحصول  فنان  كل  يستطيع  حتى  أطول 

التعلم.
ثاي  فنان  خــروج  هو  اأول  هدفها  أن  اإبياري  وتابعت 
اأبعاد؛ أي أنه يستطيع أن يفعل كل يء ي امرح ويكون 
يستطيع  الذي  الشامل  اممثل  مهارات  كل  إتقان  باستطاعته 
ذاته،  الوقت  ي  فيها  والتحكم  والجسد  الصوت  استخدام 
مشرة إى أن التدريب جاء وفقا للرنامج الذي تم إعداده من 
قبل ااستوديو، وكان الهدف اأساي أن تكون جميع مراحل 
الفنانن  مع  مدرب  كل  عمل  أن  أي  تكامي؛  بشكل  الورشة 
بشكل  وليس  متصل  سياق  ي  اآخر  للمدرب  مكما  يكون 
والفنانة  لير،  رمزي  الفنان  اختيار  جاء  هنا  ومن  منفصل، 
 - موتن  فلورنس  الفرنسية  والفنانة  محمد،  ناندا  السورية 
يستهدف  مميز  تدريبي  برنامج  بوضع  قاموا  الذين  كورنيل، 
الجسدية  أدواتــه  كل  من  متمكن  شامل  ممثل  الخروج 

والصوتية واأدائية. 
القراءة  عى  امتدربن  حث  إى  الرنامج  يهدف  كا  أضافت: 
الكلمة  تحمله  ما  بكل  مثقفا  ممثا  نخرج  أن  الكرى  فالغاية 
الفني  امشهد  يتصدرون  ممن  الكثر  إن  حيث  معاٍن،  من 
لعدد  نحتاج  ونحن  الثقاي،  الجزء  إى  كبر  بشكل  يفتقرون 
من اممثلن امحرفن وامثقفن ي نفس الوقت، حيث يتضمن 
النصوص امرحية واأعال  ااطاع عى  امزيد من  التدريب 
يحتوي  الرنامج  أن  كا  اممثل،  موهبة  تصقل  التي  الروائية 
عى تدريبات اليوجا التي تصبح جزءا من حياة اممثل، بحيث 
يستطيع التواصل مع تدريبات اليوجا بشكل يومي، ما تعطيه 

عى  قادرا  وتجعله  ومذهل  افت  بشكل  للذهن  صفاء  من 
التحكم ي كل أجزاء جسمه.

اإبياري: إن هناك  الجدد قالت  امتدربن  وعن معاير اختيار 
أهمها  من  الورشة،  ي  الجدد  امتدربن  اختيار  عدة  معاير 
أن يكون امتدرب لديه شغف حقيقي ورغبة قوية ي التعلم 
العمل  له  سبق  قد  يكون  أن  يشرط  فا  معرفته،  ــادة  وزي
التجانس مع  قبل، ولكن  أو تدرب من  احراي  كممثل بشكل 
زمائه الجدد، خاصة وأن اممثلن الذين التحقوا بالورشة التي 
استكال  ي  كبرة  رغبة  لديهم  اماي  أغسطس  ي  أقيمت 
التدريبية،  الورشة  استكال  عى  لحرصهم  وذلك  التدريب، 
بداية اإعان وحتى  أنه منذ  ولتطوير موهبتهم، مؤكدة عى 
هذه اللحظات ما زال ااستوديو يستقبل الكثر من استارات 
يكون  ا  وحتى  فائقة،  بعناية  دراستها  يتم  التي  ااشــراك 
امتدرب عبئا عى بقية زمائه خال التدريب إذا افتقد لعامل 

التجانس واانخراط، باإضافة إى رط االتزام والحضور.
الرنامج  مــروع  ينجح  أن  أمنى  قائلة:  نيفن  واختتمت 
تدريب  برنامج  اقاه  الذي  النجاح  بنفس  ويحظى  التدريبي، 
ي  اأوى  الصفوف  يتصدرون  اآن  أصبحوا  الذين  الراقصن 
كل اأعال الدرامية وامرحية، وأن يستطيع الرنامج إخراج 
امنافسة،  عى  قــادرة  تكون  الفنية  للساحة  جديدة  دمــاء 
والتميز أن الرنامج يستهدف خروج اممثل الشامل وامثقف 

وامتحكم ي جميع أدواته.

المدربن عن 
الفنون  ي  البكالوريوس  شهادة  حاصل عى  لير  رمزي  الفنان 

وقدم  القاهرة،  ي  اأمركية  الجامعة  من  والحركية  البرية 
عروضا ي جوات فنية دولية كممثل مع فرقة امعبد امرحية 
والسينا،  والتلفزيون  امرح  ي  خرته  خال  من  امستقلة، 
ي  الله«  »فضل  دور  أداء  السينائية  رمزي  أعال  تتضمن 
فيلم امخرج الفرني الشهر جان جاك آنو ي فيلم »الذهب 
ي  خان  نادين  امرية  امخرجة  ومع   2011 عام  اأســود« 
التحكيم  لجنة  جائزة  الذي حصل عى  ومرج«  »هرج  فيلمها 
كأفضل فيلم ي مهرجان دي السيناي الدوي عام 2012. كا 
شارك لير ي الكثر من امسلسات التلفزيونية ومنها »السبع 
موسيقين  ألبومن  أصدر  أنه  كا  العائي«  و»بالحجم  وصايا« 
ي  حاليا  رمزي  ويشارك  اماضية.  عاما  عر  الخمسة  خال 
أحمد  امخرج  مع  له  السادس  العمل  وهو  »ماما«  عرض 

العطار منذ عام 2000م.
مواليد  من  فهي  محمد  ناندا  السورية  واممثلة  الفنانة  اما 
قسم  امرحية،  للفنون  العاي  امعهد  وخريجة  دمشق 
داخل  امرح  ي  اأدوار  من  الكثر  بأداء  وقامت  التمثيل، 
مثل:  وأجانب  وعرب  سورين  مخرجن  مع  وخارجها  سوريا 
نوللو  تيم سابل،  أبو سعدة،  اأطرش، عمر  نائلة  أمل عمران، 
أهم  ي  أعالها  وتجولت  وغرهم.  شوب،  كاترين  فاتشيني، 
ومهرجان  أفينيون،  مهرجان  العامية:  امــرح  مهرجانات 
ومركز  إسكوتلندا،  ي  أدنــرة  ومهرجان  فرنسا،  ي  الخريف 
لينكولن ي نيويورك، والكثر من امهرجانات العامية. وعملت 
ناندا محمد ي مر مع ليى سليان ي عرض »هوى الحرية« 
ومع أحمد العطار ي »العشاء اأخر« و»قبل الثورة« و»ماما« 
الذي تم افتتاحه ي فرنسا ي القامة الرسمية مهرجان أفينيون 
التلفزيونية  اأعال  من  الكثر  ي  شاركت  كا   ،2018 يوليو 
حاتم  امخرج  وخصوصا  السورين،  امخرجن  من  الكثر  مع 
كان  معه  أدوارها  وأهم  دوري  بشكل  معه  عملت  الذي  عي 
أفضل  لجائزة  فيه  ترشحت  الذي  الدمع«  »عي  مسلسل:  ي 
 ،2005 السورية  للدراما  أدونيا  مهرجان  ي  ثاٍن  دور   - ممثلة 
الجارحي  فاضل  إخراج  ميت«  »حق  مسلسل  ي  شاركت  كا 
وقامت  وإلقاء،  وصوت  مثيل  مدربة  ناندا  وتعمل   ،٢٠١٥
ومر  واأردن  سوريا  ي  دوري  بشكل  الورشات  من  بالكثر 

وسويرا منذ ٢٠٠٤ وحتى اآن.
ي  فولدت  كورنيل   - موتن  فلورنس  الفرنسية  الفنانة  أما 
تقدم  حيث  القاهرة  ي  حاليا  وتعيش  فرنسا،  رقي  جنوب 
تأثرت  والجسدي.  اللغوي  الخيال  عن  تعر  مبتكرة  أعاا 
ويركز  واليوجا،  امعار  والرقص  الجسدية  بامناهج  فلورانس 
وتعاونت  الحي.  واإدراك  الجسد  حساسية  حول  عملها 
ريزودانس  ومركز  امعار،  للرقص  القاهرة  مركز  مع  فلورنس 
للفنون،  النهضة  ومدرسة  ذات،  وستوديو  باإسكندرية، 
الفرنسية  الليسيه  ومركز أوسانا ويلنز، ونادي باردو، ومدارس 
إبداعاتهم.  عى  واإراف  بالتدريب  تقوم  حيث  بالقاهرة، 
هذا باإضافة إى دراستها لأدب واللغويات، تدربت فلورنس 
عى أساليب متنوعة لتوسيع نطاق الجسد، ما ي ذلك الرقص 

امعار، ويوجا الهاثا، ومركزة العقل والجسد.
الروابط  باستكشاف  رقصات،  كمصممة  فلورنس،  وتقوم 
والطبيعي  العمراي  بالحيز  تهتم  وهي  والجسد،  العقل  بن 
لتصبح  حاليا  فلونس  تدرب  البر،  لديناميكيات  كانعكاس 
العقل  مركزة  مدرسة  ي  الجسدية  الحركة  منهج  ي  معلمة 

والجسد بفرنسا.

سمية أحمد

تكامل  المدربن على وجود  اختيار  حرصت في 

إلى  للوصول  »اليوجا« والقراءة  نعتمد على 

التدريب في مواد 

المثقف الممثل 
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والعرون  الثالث  امرحي  املتقى  فعاليات  انطلقت  يقدم 
الدراي  للفصل  طنطا  جامعة  لطاب  الريف”  نور  “دورة 
عى  ديسمر  العار  ي    2019  /  2018 العام  لهذا  اأول 
واستكمل  القدمة،  اآداب  بكلية  الطابية  اأنشطة  مرح 
مشاركة  املتقى  أيام  آخر  ديسمر   23 حتى  فعالياته  املتقى 
من  الكثر  وبحضور  الجامعة،  كليات  من  مرحيا  فريقا   12

قيادات اأنشطة الفنية بالجامعة.
تشكلت لجنة تحكيم العروض من امخرج أحمد عبد الجليل 
حمزاوي،  محمد  مجدي  امرحي  والكاتب  والناقد  عيى، 

ومهندسة الديكور نهاد السيد عبد الهادي.
امخملن”  من  “ســرة  امرحي  بالعرض  امهرجان  وافتتح 
سراتييف،  ستانيساف  تأليف  الهندسة،  كلية  مرح  لفريق 
دور  ي  الرماوي  محمد  الحاق،  دور  ي  سعيد  أحمد  مثيل 
دور  ي  الجزار  هيثم  عكاشة،  دور  ي  عي  مصطفى  القروي، 
أرف  الرحمن  عبد  أفغيني،  دور  ي  محمود  مصطفى  إيبان، 
ياسن ي  اموظف، محمد  ي دور جورو، عمرو صيام ي دور 
دور امعلق، نورهان عزت ي دور الزوجة، مريم نور الدين ي 
دور دييمرمن، خالد عي ي دور اابن، أحمد يوسف ي دور 
الطبيب، مصطفى عي ي دور اممرض، ومحمد مصلح ي دور 
حركية  دراما  أداء   ،2 رجل  دور  ي  الهمري  محمد   ،1 رجل 
إبراهيم،  النار  وعبد  جمعة،  وكريم  الشحات،  مصطفى 
تنفيذ  صيام،  عمرو  استعراضات  تصميم  فجل،  محمد  إضاءة 
ديكور  تنفيذ  التوي،  محمد  ديكور  اشن،  إسام  موسيقى 

موسيقي  إعــداد  امخملن”  من  “سرة  الهادي  عبد  محمود 
وإخراج محمود رميح.

العلوم العرض امرحي  وقدم 11 ديسمر فريق مرح كلية 
 ،1 امحاوي ي دور مصلوب  يعزفون” مثيل مصطفى  “إنهم 
 ،3 مصلوب  دور  ي  رميح  محمد   ،2 مصلوب  خفاجى  مهاب 
أحمد   ،2 جاد  دور  ي  مصعب  زياد   ،1 جاد  راي  إبراهيم 
العجوز،  السيد  دور  ي  إمام  محمود  الحارس،  دور  ي  هاي 
العزيز  عبد  مروان  العجوز،  السيدة  دور  ي  طارق  أوليفيا 
محمد  الشجر،  ورقة  دور  ي  امري  مريم  الفتى،  دور  ي 
ثائر  دور  ي  السويفي  مختار  الحرس،  رئيس  دور  ي  أرف 
طارق،  أوليفيا  ديكور   ،2 ثائر  دور  ي  العري  مصطفى   ،1
إضاءة  فايد،  ريهام  وكروجراف  أزياء  امري،  مريم  ميكياچ 
وأوليفيا  امحاوي،  مصطفى  مخرج  مساعد  فجل،  حادة 
طارق. العرض امرحي “إنهم يعزفون” تأليف: محمود جال 

الحديني، إعداد وإخراج عمرو عري.
وقدم 12 ديسمر فريق مرح كلية اآداب العرض امرحي 
عمرو  تأليف  زيكوا  أرض  رواية  عن  الــرداب«  عر  »رحلة 
سامة  محمد  نادر،  دور  ي  سمر  إسام  مثيل:  الحميد.  عبد 

رنا فتحي ي دور  أسيل،  الساحر، دينا عمران ي دور  ي دور 
ي  امجيد  عبد  محمود  يامن،  دور  ي  عابدين  حمدي  مريم، 
العزيز  دور زايد، عبد الرحمن باشا ي دور عامر، سامح عبد 
أحمد  الجيش،  قائد  دور  ي  العطار  أحمد  الجد،  دور  ي 
رامي  اأخ،  دور  ي  الغندور  محمود  املك،  دور  ي  الكومي 
جابر ي دور الزوج، مرام سعد ي دور الزوجة، ياسمن محمد 
ورامي  الفخراي  أحمد  الحراس  بأدوار  قام  البياعة،  دور  ي 
وهبة  زكريا،  ومريم  زيد،  أبو  منه  البلطجية  أدوار  وي  جابر، 
بشر، ي دور الشعب داليا صاح، أحمد الفخراي، رامي جابر، 
مريم زكريا، هبة بشر، بدرية صابر، إراء سامي، مرام سعد، 

رنا عادل، منة أبو زيد، مصطفى العري. 
أحمد  ديكور  الفتاح،  عبد  موسيقى  الــرداب”  عر  “رحلة 
الشاعر،  وأحمد  العزيز،  عبد  سامح  ديكور  تنفيذ  الشاعر، 
وإسام فوزي، إضاءة محمد فجل، محمد البدري،، مكياج رنا 
فتحي، مابس أحمد أصالة، دراما حركية ودراماتورج وإخراج 

عمر دبور.
العرض  اأسنان  طب  كلية  عرض  فريق  ديسمر   13 وقدم 
يحيى  مثيل  وهبة  سعدالدين  تأليف  “السبنسة”  امرحي 

طنطا جامعة 
الشريف« »نور  دورة  والعشرون  الثالث  الملتقى  تطلق 

إطار  الخر والشر في  ثنائية  السرداب” يطرح  عمرودبور: “رحلة خارج 
الخطأ والصواب بن  لإنسان  الدائم  الداخلي  اإنساني والصراع  السلوك 
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مرعي،  يار  نسيم،  هاي  عياد،  نورا  صبحي،  أحمد  حاتم، 
صقر،  محمد  زكريا،  هاجر  الشوربجي،  ريم  خطاب،  محمد 
أحمد  نار،  عمر  عامر،  عي  الطحان،  معتصم  تقي،  إيهاب 
رانيا غنام، أساء عكاشة،  نهال صبحي،  شاهن، محمد شكر، 
ديكور  الكاشف،  عاء  إضاءة  الغريب،  مروة  شلبي،  مريم 
ومريم  خالد،  العزيز  عبد  موسيقي  ــداد  إع كشك،  أحمد 

السنيطي، دراما حركية وسينوغرافيا وإخراج سارة عطا الله.
العرض امرحي  الربية  وقدم 15 ديسمر فريق مرح كلية 
خالد،  أحمد  مثيل  شو  آروين  تأليف  ولكن«  »مستعصمون 
العواي،  أحمد  الفرماوي،  السيد، محمود  الله  عبد  ربيع،  عي 
إراء  رمضان،  أمنية  رمضان،  إراء  شبل،  مصطفى  خلود 
شبل،  مصطفي  مجدي،  محمد  الششتاوي،  منة  الحديدي، 
منار  محمد،  ريف  الجباي،  محمود  العنن،  أبو  محمد 
تنفيذ  نبيل،  حليم  موسيقي  عادل  ندى  والطفلة  حمدي، 
مخرج  فجل،  حادة  إضاءة  نبيل،  وأحمد  عامر  باسم  ديكور 

مساعد خلود شبل وأحمد خالد، إعداد إخراج محمد العبد.
وقدم 16 ديسمر فريق مرح كلية الصيدلة العرض امرحي 

“افعل شيئا يا مت” تأليف عزيز نسن إخراج أحمد رضا بدر.
امرحي  العرض  التمريض  كلية  فريق  ديسمر   17 وقــدم 

“قافلة اموت” تأليف جورج نيوتوكا إخراج محمد الياي.
امرحي  العرض  الحقوق  مرح  فريق  ديسمر   18 وقدم 
إنجي  الرحمن،  عبد  أسامة  حسن،  مدحت  مثيل  »الجدر« 
عي  هندإبراهيم،  عبده،  هاجر  الديب،  الحليم  عبد  أرف، 
ديكور  عاء،  أحمد  موسيقى  عي،  يارا  أكرم،  محمد  دشيشة، 
الله،  فتح  محمد  إضاءة  كال  وإسام  القادر،  عبد  محمود 

محمد فجل تأليف وإخراج بسام ايهاب
وقدم 19 ديسمر فريق مرح كلية التجارة العرض امرحي 
عبد  إخــراج  هاشم  الحميد  عبد  تأليف  الكرى”  “الطامة 

الرحمن نجم؟
وقدم 20 ديسمر فريق مرح كلية الزراعة العرض امرحي 
دور  أحمد عزت ي  اأم،  دور  أساء محمد ي  مثيل  »طائر« 
دور  ي  كرمة  أبو  مريم  سبمينا،  دور  ي  محسن  ناهد  اأب، 
دور  ي  طه  محمود  ماريو،  دور  ي  عاطف  محمد  باترون، 
دانيو، منر محمد ي دور الرطي، أحمد امنر ي دور سيتال، 
نعمة حجازي ي دور ماري، مرام هيثم ي دور ايرونا، محمد 
امني ي دور كارسن، حبيبة عز الدين ي دور زوجة كارسن، 
ي  منسوب  محمد  الرطي،  مساعد  دور  ي  عطيوي  محمد 
الزبائن،  أدوار  العيسوي، ونرمن طلعت ي  دور رجل، محمد 
تأليف  “طائر”  سمر.  محمد  إضــاءة  عي،  محمد  موسيقى 

محمود جال الحديني إخراج أحمد عفيفي.
امرحي  العرض  النوعية  الربية  فريق  ديسمر   22 ويقدم 

“الباحثات عن” تأليف وإخراج محمد السباعي.
ويقدم فريق 23 ديسمر مرح كلية الطب العرض امرحي 
دور  ي  سامي  آية  مثيل  فرح  شاذي  تأليف  حزون”  “عقد 
دور  ي  خالد  روق  ساجي،  دور  ي  صالح  الله  عبد  قاري، 
دور  ي  فتحي  هانم  سامر،  دور  ي  إيهاب  يوسف  كشكاشة، 
الجميل،  دور خد  أساء ي  عايش،  دور  ناجي ي  أحمد  اأم، 
آية الجاب ي دور الغجرية، محمد مهدي، عمر طارق ي دور 

ابن العم، طارق مرعي ي دور الشاب، إخراج أحمد النجار.
الكثر  السبنسة  عرض  يقدم  الله:  عطا  سارة  امخرجة  قالت 
إطار  ي  اموقف  كوميديا  من  النابعة  الهزلية  امفارقات  من 
اإنسان  أحــوال  سوء  مدى  تطرح  التي  السوداء  الكوميديا 
يومه  قوت  عن  يبحث  هامشيا  كائنا  كونه  البسيط..  امري 
أماطا  يعرض  كا  الكبار  خدمة  ي  ضائع  الكبر  ومجهوده 
مختلفة ومتنوعة للمجتمع كله من الحكام وامحكومن فيقدم 

العرض الفساد امستري ي النظام والحكومة مجتمع ما.
ثنائية  قال امخرج عمرودبور: “رحلة خارج الرداب” يطرح 
الخر والر ي إطار السلوك اإنساي والراع الداخي الدائم 
ي  الحياة  حول  العرض  يدور  والصواب  الخطأ  بن  لإنسان 
تكون  حيث  واقعنا  عى  وإسقاطاته  الخياي«  زيكوا  »عام 
بيوم  واحتفااتهم  شخص،  لكل  الذكاء  وحدات  هي  العملة 
»زيكوا الوطني« حيث يقومون بذبح اأفقر بينهم وهو الفرد 

اأقل ذكاء، ويعترونه غر مستحٍق للحياة.
اجتاعيا  تحمل راعا  امخملن  من  رميح: سرة  محمود  قال 
وتجسد  العربية،  للبيئة  تنتمي  مرحية  مفردات  معالجا 
البروقراطية  عن  تحي  التي  امرحية  نص  فكرة  عام  بشكل 
استعراض  وتنتقدها بشكل ساخر وكوميدي، وذلك من خال 

بعض امفارقات التي تواجه أبطال العرض.
قال امخرج بسام إيهاب عزت: “الجدر” يقدم ي إطار عبثي 
مزيج من امنهج التعبري والريختي معرا عن امتزاج فلسفة 
ورمزا  عامة  كتيمة  الجدار  سمة  يقدم  وكا  بالقبح  الجال 
أو  امري  امجتمع  ي  امثارة  الشائكة  القضايا  من  للكثر 
القضايا اإقليمة ي الوطن العري وكذلك السلوكيات اإنسانية.

حكاية  يعزفون”  “إنهم  عرض  يقدم  عري:  عمرو  امخرج  قال 
لثاث من امقهورين داخل امجتمع ولكنهم م يخضعوا لنظام 
الظلم  الحق ضد  الدفاع عن  بالفساد فدفع بهم إى  يحكمهم 

والقهر داخل امنظومة اإنسانية.
الجامعة  رئيس  سبع  مجدي  الدكتور  اأستاذ  رعاية  تحت 
واأستاذ الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون 
التعليم والطاب يستكمل تنظيم املتقى امرحي 23 “دورة 
قسم  بالجامعة  الطاب  لرعاية  العامة  اإدارة  الريف”  نور 
إدارة الثقافة والفنون إراف اأستاذ سمر الشوره مدير إدارة 
الشباب  رعاية  عام  مدير  حمزة  جال  وأ.  والفنون  الثقافة 
بالجامعة. وتتابعت فعاليات امهرجان بحضور عمداء الكليات 

وأعضاء هيئة التدريس مختلف كليات الجامعة.
همت مصطفى

الكثر من  السبنسة  الله: يقدم عرض  سارة عطا 

اجتماعيا  المخملن تحمل صراعا  محمود رميح: سرة من 

الموقف النابعة من كوميديا  الهزلية  المفارقات 

العربية للبيئة  تنتمي  بمفردات مسرحية  معالجا 
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ى اللقاء اأسبوعي لنادي أدب قر ثقافة أسيوط الذي يرأسه  
ضياء  برئاسة  أسيوط  ثقافة  بفرع  ااسيوطى  نعيم  اأديب 
مكاوي مدير عام الفرع وإراف وسام درويش مديرة القر 
أسيوط من 1881  امرح ي  بدايات   ( بعنوان  ندوة  نظمت 
) اأستاذ بكلية  : 1935( تحدث فيها  د. سيد عي إساعيل 
اآداب جامعة حلوان( وقدم الندوة الكاتب امرحي درويش   
اأسيوطي ، بحضور د.فوزية أبو النجا ) وكيل الوزارة ورئيس 
الكتاب  كبار  من  كوكبة  و  الثقاي(  الصعيد  وسط  إقليم 
والفنانن واإعامين وأعضاء النادي. وي ختام الندوة قدمت 
الدكتوره ) رئيس اإقليم( درع اإقليم لضيف النادي د. سيد 
امرح  وتوثيق  البحث  ي  مسرته  عى  له  تكرما  إساعيل  

بشكل عام وأسيوط بشكل خاص.
امرح  بدايات  عن  حديثه  عى  سيد  الدكتور  واستهل  
بأسيوط من الفرة 1935-1881 متحدثا  عن امرح امدري 
وكيف كانت مراكز أسيوط أسبق من عاصمتها مرحيا وكيف 
عر  التاسع  القرن  ى  أسيوط  ي  مرحية  فرقة  أول  نشأت 
امرحية  الفرق  وماهى  أسيوط  ى  امرح  نقاد  هم  ومن 
امدري  امرح  بدايات  أن  إى  أشار   . أسيوط  زارت  التى 
 1881 ابريل  ي  اأهرام  جريدة  نرته  خر  حسب   بأسيوط 
بشاى  الياس  الخواجة  مدرسة  اأوى  مدرستن  باحتفال  كانت 
واأخرى للخواجا مرقى شنودة  حيث قدما تشخيصا لرواية 
الجريدة خرا  ، ونرت  العلم  التامذة عن فوائد  ألفها بعض 
الخواجة  أنشأها  التى  امجانية  التجهيزية  مدرسة  عن  ثانيا 
امديرية  مدير  غالب  باشا  العرض عثان  بقطر، وحر  ويصا 
ى  امدعوون  واجتمع  امالية  مامور  رأفــت  بك  وإساعيل 
وموضوع  التامذة  أعده  الذي  التشخيص  لحضور  امدرسة 
القصة  وهي  إرائيل،  بنى  قاى  الكاهن  عاي  عن  الرواية 

الواردة ى اول سفر صموئيل النبي. 
استطرد د. إساعيل : ى عام  1888  نرت مجلة امقتطف 
اى  نسبة  بأسيوط  الواصفية  الخرية  البنات  مدرسة  عن  خرا 
عليها  واإنفاق  بإنشائها  أوى  الذي  خياط  واصف  الخواجا 
عروضا  تقدم  أسيوط  ي  بنات  مدرسة  يتعلق  الخر  وكان 
مدير  اسكندر  القس  إدارة  تحت  اامتحان  وجرى  مرحية، 
امدرسة الكلية اانجلية بأسيوط ، و تخلل اامتحان مباحثات 
امقطم  جريدة  نرت   1897 عام  وى  أضــاف:  وروايـــات. 
بأسيوط  الروضة  مدرسة  ناظر  بياى  جرجس  قيام  عن  خرا 
مدرسته  طاب  مثلها  التي  ااتفاق  غرائب  مرحية  بتأليف 
أسيوط وخصص دخل  باشا مدير  احمد حشمت  تحت رعاية 
جريدة  نرت   1910 عام  وى  امدرسة.   مساعدة  امرحية 
مر خر مثيل طاب كلية اأمريكان بأسيوط مرحية صاح 
امرح  نظام  الوزارة  طبقت   1926 عام  وى  اايوى.   الدين 
تشكل  امدارس  وبدأت  مراد  محمود  امرحوم  بفضل  امدري 
من طابها جاعات وفرق مرحية، . تابع :  وى مارس 1929 
نرت جريدة امقطم خرا قال أحيت الفرقة التمثيلية مدرسة 
1933ى  فراير  وى  اأرة،   انقسام  رواية  الثانوية  أسيوط 
أقيم عرض  ى مدرسة  أنه   الهول جاء  جريدي اأهرام  وأى 
إخوان ويصا بأسيوط خال يومي الخميس للسيدات والجمعة 
للرجال، وخصصت إدارة امدرسة إيراده ملجأ اأيتام بأسيوط 
 – الكرمى  سعد  بتمثيلها  قام  تاريخية  كان مرحية  والعرض 
وعبد   – الكريم  وجاد   – زخارى  ورمسيس   – عى  ومحمود 

الحكيم عبد املك – وجرانت عزيز –وعزيز عبد املك ، تحت 
إراف ناظر امدرسة عزيز عباس افندى. قال أن مراكز أسيوط 
وقراها كانت اأسبق من مديرية أسيوط نفسها، مشرا إى أن  

أول خر عن  ديروط ورد ى جريدة
جرجس  ميخائيل  لصاحبها  الرور  فرقة  عن   1889 اكتوبر   
ديروط،  وى  تعرض مجموعة من مرحياتها ى محطة  التي 
زى سعد وهي  فرقة  1933 عرضت  سبتمر  الصباح ى  مجلة 
ومرحية  الربرى  الكونت  مرحية  ــروط  دي ى  مجموعة 
 : أضاف  الفرقة.   صاحب  وبطولة  تأليف  من  الغرام  مدرسة 
اما ابوتيج فكانت أنشط مراكز أسيوط مرحيا بسبب وجود 
جاء   حيث  الفرغل  احمد  بالله  العارف  الصعيد  سلطان  مولد 
ميخائيل  فرقة  عروض  أن    1891 يوليو  ي  امؤيد  جريدة  ي 
عام  ابريل  وى  امولد  أيام  طوال  عرضت  امرحية  جرجس 
1907 جاءت إى ابوتيج  فرقة محمود وهبي الجوالة وعرضت 
مرحية انس الجليس وتنازل صاحب الفرقة عن ثلث اإيراد 
للتاريخ  رصده  عى  سيد  د.  تابع  الخرية،  الجمعية  لصالح 
امرحي ي أسيوط قائا:  ى مجلة الصباح مايو 1932 وتحت 
أمور،  ثاثة  اى  أشارت  بابوتيج  اأستاذ زى سعد  فرقة  عنوان 
مرحية  فرق  تحره  كانت  الفرغل  سيدي  مولد  ان  اأول: 
كثرة، والثاي ذكر اسم تياترو كان يقام ى امولد وهو تياترو 
إن   قال  سعد.  زى  فرقة  أساء  ذكر  والثالث  حمودة،   سيد 
آخر خر عن عرض مرحى أقيم ى ابوتيج كان سبتمر 1924 
عرضت  حيث  مثيلية،   :حفلة  بعنوان  الهول  ابو  جريدة  ى 

ورفيعة  جميل  علوية  و  فاخر  فاخر  مثيل   الذبائح  مرحية 
ايزيس كال،  وكانت حفلة خاصة بعيده عن فرقة  الشال و 
رمسيس. علق أنه إذا كان مركز أبوتيج قد  تألق مرحيا فإن 
مدارس ابوتيج القبطية تألقت ى عروضها بصورة افته للنظر. 
جاء  مر  جريدة  ى   1910 أغسطس  ى  عى:  سيد  د.  تابع 
القبطية  ابوتيج  مدرسة  قدمت  اأكر  ااسكندر  أن  مرحية 
اأخاق  مكارم  عى  تحض  رواية  وهى  مطرانها  نيافه  برئاسة 
القبطية  امدرسة  فمثلتها  الذبائح  مرحية  أما  والفضيلة،  
مقاات  ثاث  وهناك  أضاف:   .  1932 عام  بابوتيج  الثانوية 

منشورة مع نر أساء اأساتذة والطاب  
وأوضح دكتور سيد عى أن النشاط امرحى م يكن مقصورا 
امراكز  بعض  ي  بل  فقط  ابوتيج   ي  اأقباط  مــدارس  عى 
اأخرى مثل القوصية،  حيث أشارت جريدة الوطن عام 1906 
إى أن تامذة ااقباط الكاثوليك بالقوصية قاموا بتمثيل رواية 
اابن الضال، وى يوليو 1910 نرت جريدة مر عن احتفال 
أسيوط  مديرية  أعال  من  مر  ناحية  ى  القبطية  امدرسة 
مرحية عواقب ااستبداد، وى 1911 مثلت امدرسة القبطية 

ى ناحية الشامية من أعال مركز أسيوط رواية استر. 
عددا  هناك  كان  قال:   أسيوط  محافظة  الزائرة  الفرق  وحول 
امديرية  بوصفها  للمحافظة  الزائرة   امرحية  الفرق  من 
فرقة  عرة  سبع  وهى   1894 عام  منذ  الرسمية  والواجهة 
وهى   1935 إى   1894- عام  من  عروضها  قدمت  مرحية 
الوطنى  ااتفاق  جوق  الرور-  جوق   – فرح  اسكندر  فرقة 

بأسيوط   المسرح  عن  ندوة  في  إسماعيل  على  سيد  د. 

المسرح ممارسة  في  الكرى  مدنها  سبقت  وقراها  أسيوط  مراكز 

بسبب  أسيوط مسرحيا  أنشط مراكز  كانت  ابوتيج   
الفرغل احمد  مولد 
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الشافعى – جورج  احمد  الشيخ   – القرادحى  فرقة سليان   –
ابيض – منرة امهدية – حافظ نجيب – فرقة رمسيس- أواد 
الجزايرى  فوزى   – الكسار  عى   – رشدى  فاطمة   – عكاشة 
 – رشدى  وانصاف  رتيبة   – رشدى  الرحمن  عبد  سعد-  زى   –
يناير  حياة صرى وفرقة احمد عام. كا نرت جريدة مر 
1913  أن فرقة جورج ابيض مثلت أربع مرحيات ي أسيوط 
وحددت أماكن بيع التذاكر ي محات عبد الرحيم الطرابيى 
احمد  اأسطى  وعند  أسيوط  مطبعة  وى  امجذوب  بشارع 
التي  امرحيات  أما  تياترو،   وبشباك  امحطة  امنعم  عبد 
 – الجريدة  ومر   – ونابليون  الياباى-  الرف  فهي:  قدمت 
وعيشة امقامر. أضاف:   فرقة اسكندر فرح كانت أهم فرقة 
 1894 ونوفمر  اكتوبر  وى  عر،   التاسع  القرن  ى  مرحية 
من  مجموعة  مثلت  الفرقة  هذه  ان  امقطم  جريدة  ى  جاء 
العرب  شهامة  منها  حجازى  سامة  الشيخ  بطولة  امرحيات 

 1897 ى  ستمثل   وأنها  امحبن،  وهناء   – الرجال  وحيل   –
العام  اسيوط،  وتكرر ى  اشراك واحد ى  عر مرحيات ى 
التاي تقديم  مرحيات صدق ااخاء – وصاح الدين اايوى 
النساء، و  كانت  الغرام ومطامع  – وغرام وانتقام – وشهداء 
حسن  الشهر  السياوى  بواسطة  سحرية  ألعابا  تقدم  الفرقة 
كعادته-    – ليال  فيها عر  مثل   1899 عام  وى  اايراى،   بك 
اسكندر فرح،  واتخذوا محا يجتمعون فيه ويغلقون اأبواب 
يصنعون  سنتن  وظلوا  إليهم،  الوصول  من  أحدا  مكنون  وا 
ويحفظون  كتبا  ويقرءون  مختلفة  ومابس  وبنادق  سيوفا 
أنهم  قال  من  فيهم  الناس  ظنون  فاختلفت  منها..  عبارات 
ويبيعونها  ليا  بضاعتهم  يشتغلون  يقول  ومن  اماسون  من  
حبسهم   وهــو   اأمــر  انكشف  ثم  الخفاء.  سر  تحت  نهارا 
أنفسهم مطالعة كتب اأخبار والروايات وتعلم فن التشخيص 
عليهم  ووزعوها  رتبوها  روايــة  استحسنوا  وكلا  والتمثيل 

للتفرج  يذهبون  فصاروا  للناس  أمرهم  وظهر  وحفظوها، 
عليهم. تابع : دعاهم اى منزله محمود بك خشبة  ودعا كثرا 
عباد،  بن  امعتمد  رواية  حضورهم  ي  فشخصوا  اأعيان  من 
ثم  فاتخذوا لهم محا يشخصون فيه. قال أيضا  ان فرقة عى 
سينا  تياترو  ى  والعروسة  البابل  مرحيتي  عرضت  الكسار 
الثاث  مرحية  الجزايرى  فوزى  فرقة  قدمت  كا  أسيوط،  
قامت  سعد  زى  وفرقة  الخديوية،  القهوة  صالة  ي  ورقات 
بتمثيل مجموعة من امرحيات ى تياترو سيد حمودة بأرض 
الرحمن رشدى  عبد  فرقة  مولد سيدي جال وقدمت عروض 
ى جمعية الشبان امسلمن،  وقدمت فرقة حياة صرى 1934 
ي صاله  النيو اوتيل مدينة اسيوط ، وفرقة احمد عام قدمت 
حسبا أشارت  مجلة الصباح 1935 عى مرح سافواى اوتيل 

بأسيوط رواية 667 زيتون. 
ااسيوطى  *المسرح 

اما اأنشطة امرحية التي قام بها اهاى أسيوط أنفسهم فقد 
اشار د. سيد عى إساعيل إى  ان أول فرقة مرحية تألفت 
باسم   1892 عام  سنه،   126 منذ  كانت  أسيوط  اهاى  من 
جمعية الكال  قال : قصة هذه الفرقة غريبة وعجيبة نرتها 
منهم  فريق  اجتمع  حيث   1892 نوفمر  ى  اأستاذ  مجلة 
الكواكب  مجلة  ونرت  سليان.   حسن  السيد  رئاسة  تحت 
بأسيوط  امسلمن  الشبان  بجمعية  مثيل  فرقة  ان  1932ي  
خمس  التمثيل  أوقف  وقد  الذبائح  روايــة  بتمثيل  قامت  
يزبك،  انطون  اأستاذ  امرحوم  مؤلفاها  عى  حــدادا  دقائق 
عضو  تأليف  من  عيشة  مجنون  رواية  قدموا   1935 عام  وى 
مرحية  من  الثالث  الفصل  وعرض  شوقي،  محمد  الجمعية 
افندى  امقصود  عبد  ومرحية  شوقى  أحمد  ليى  مجنون 
العصفور  رواية  كريم ومثيل  الجمعية سعد  تاليف عضو  من 
الفرقة  أعال  أن  إى  تيمور مشرا  للمرحوم محمد  القفص  ى 
كانت تعرض ى بقية محافظات الصعيد، وأن آخر فرقة هاوية 
السلطان  بنادى  التمثيل  فرقة  وهى   1933 ى  كانت  عرفناها 
الوجيه  بتشجيع  الذبائح  مرحية  ومثلت  بأسيوط  حسن 
بولس  افندى  لويس  النابه  الشاب  وجهود  ويصا  بك  ادوارد 
ى  مجهوده  عن  فضا  البطل  دور  وصاحب  الفرقة  رئيس 

اإخراج. 
هدفها  كان  امسلمن  الشبان  جمعية  امرحي:  امؤرخ  تابع 
وفرع  والثقافة  الفكر  مجاات  ى  امسلم  الشباب  تنمية 
عنوان  تحت   : ــال  وق بــامــرح.  اهتم  بأسيوط  الجمعية 
أنها  أنجبت أول  الناقد امجهول”:  كفى بأسيوط  “امنقبادى 
ناقد مرحى معتمد ومعرف به ى تاريخ مر وهو امرحوم 
الناقد محمد عبد امجيد حلمى صاحب صفحة امرح العري 
 1925 عام  له  انجاز  أعظم  وكان   الرق،   كوكب  جريدة  ى 
حتى  امرح   اسم  تحمل  متخصصة  مجلة  أول  إصدار  هو 
كانت   التي  مر  جريدة  أن  إى  أشــار   .  1927 عام  وفاته 
ذلك   ي  والر  الصعيد،  عن  تكتب  كانت  القاهرة  من  تصدر 
امنقبادى،   شنودة  تادرس  واسمه  منقباد  من  صاحبها  ان  هو 
الناقد  ان  مضيفا   1895 عام  القاهرة  ي  الجريدة  اصدر  وقد 
قير  الجريدة  صاحب  ابن  هو  كان  ااسيوطى  وامراسل 
كتبها   1925 له  مرحية  مقاله  اول  أن  و  امنقبادى،  تادرس 
م  أنه  عى  سيد  الدكتور  ،وذكر  التمثيل  مسارح  عنوان  تحت 
يجد مقاات مرحية أخرى لقير امنقبادى وا يعلم سبب 
شهرتها  أوج  ى  امهدية  منرة  كان  هجومه عى  فهل  توقفه. 
وقوتها وعاقتها بسعد زغلول وحزب الوفد التى كانت جريدة 
مر احدى جرائده كان هو  السبب ى توقفه عن الكتابة ى 

مجال امرح. 

  لؤا الصباغ

أول  فرقة مسرحية  1892 تشكلت   فى عام 

ناقد مسرحى معتمد  أول  أنجبت  أسيوط   

الكمال باسم جمعية  أسيوط  اهالى  من 

تاريخ مصر  به في  ومعرف 
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14 ]حوار

بقائمة  »اأراجوز«  التقليدية  اليدوية  الدمى  إدراج  مع 
البحث  علينا  لزاما  كان  المادي،  غر  للراث  العاجل  الصون 
بذل  الذي  النصر  هذا  لواء  وصاحب  المجهول  الجندي  عن 
هذا  على  للحصول  فيها  سعى  سنوات  منذ  وفرا  جهدا 
المصري  الملف  بإعداد  قام  حيث  المهم؛  الثقافي  المكسب 
فنان  بهجت..  نبيل  د.  هو  لليونيسكو،  تقديمه  تم  الذي 
اآداب  بكلية  المسرح  قسم  ورئيس  أوا،  ومؤلف  ومخرج 
وحاول  وطلب  وسعى  تقدم  من  أول  هو  حلوان،  جامعة 
والثقافة،  الخارجية  وزارتي  جهود  حوله  وتضافرت  واجتهد 
بتكليل  وااحتفال  النصر  أعلن  من  أول  وكان  نجح  حى 
والجمع  والتقصي  البحث  من  عاما  عشر  ثمانية  مجهود 
الشعب  نبض  اأراجوز  إحياء  والتوثيق  والحفظ  والرتيب 
المصري.

لعروض  »ومضة«  فرقة  مؤسس  هو  أيضا  بهجت  نبيل  د. 
الفنون،  لهذه  ممارس  فنان  الظل..  وخيال  اأراجوز 
كونه  إلى  باإضافة  الشعبين،  الفنانن  يد  على  َتعّلمها 
الظل«،  وخيال  اأراجوز  لـ»ُدَمى  وصانًعا  وكاتًبا  ُمخِرًجا 
قدم  حلوان.  بجامعة  المسرح  علوم  بقسم  جامعًيا  وأستاذا 
مسرحية   23 من  أكر  »ومضة«  فرقة  خال  من  للمسرح 
وكذلك  الدول،  من  الكثر  في  مختلفة  بلغات  ُعرضت 
ونيويورك  وإسطنبول  مصر  في  للُدَمى  معارض   6 قّدم 
بأمركا  للُدَمى«  أطانطا  »مركز  ويقتي  وبنسلفانيا،  وباريس 
بشكل  معروض  هو  ما  منها  أعماله،  من  دمية   42
من  عدًدا  بهجت  دَرب  للمركز.  العاّم  المتحف  في  دائم 
الي  العمل  ورش  خال  من  وخارجها  مصر  داخل  الفنانن 
مسرحية  لغة  لخلق  عروضه  خال  من  وسعى  أقامها، 
الظل،  وخيال  )اأراجوز،  الشعبية  الفرجة  مفردات  تعتمد 
هذه  لتعليم  استحدثه  به  خاص  منهج  وله  والراوي(، 
وداخل  العامة  ورشه  خال  من  عليها  والتدريب  الفنون 
العربية  للمكتبة  قدم  جديدة،  كوادر  لخلق  الجامعات 
الظّل  خيال  عن  آَخَر  وُيِعّد  المصري،  لأراجوز  توثيق  أول 
الكنوز  من  الفنون  هذه  حملة  تراث  على  للمحافظة 
مختلفة  مجاات  في  الكتابات  من  الكثر  وله  البشرية. 
من  الكثر  في  شارك  كذلك  متنوعة،  فنية  وإسهامات 
»ملتقى  أسس  العالم.  حول  والمؤتمرات  المهرجانات 
واأراجوز  الظل  لخيال  اأول  والمهرجان  الشعبية«،  الُدَمى 
وفنون  المصري  اأراجوز  »مدرسة  يونيسكو  مع  بالتعاون 
الُدَمى«.

حوار: أحمد محمد الريف

باليونيسكو:  اأراجوز  لواء  ورافع  الملف  صاحب 

قائمة  على  اأراجوز  وضع  بهجت:  نبيل 
والشارع الشعب  لفنون  انتصار  اليونيسكو 

بعد  اأراجوز  لفن  الحياة  أعطيُت قبلة 
ُسَبة كان  أن 
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فًنا نصنع  لتمويات كي  بحاجة  لسنا 

15 ]حوار [

الجهود  بتكليل  التهنئة  لك  أقدم  أوا   •
باأراجوز؟ اليونيسكو  اليوم. باعراف  بهذا  تحتفَل  وأن  بد  ا  جميعا  مصصَر  أَن  أظصصُن   •

امرية،  الشخصية  رموز  أحد  وهو  مري،  رمٌز  فاأراجوز 
وللثقافة  مر  مهم  حدث  اليونيسكو  قوائَم  عى  وتسجيله 
عي  ُيسَجُل  الذي  الثالُث  امري  العنُر  أنه  كا  امرية، 

القوائم العامية.

ااعراف؟ هذا  يعي  ماذا  بتمويل •  بإعداده  قمت  الذي  اأراجوز  ملف  فوز  أعتر  أنا   •
جائز  مثابة  لـ١٨عاما  استمر  جهد  نتيجة  وكان  مني  شخي 
ومثل  الرسمي،  باأدب  عامي  اعراف  أعى  مثل  التي  نويل 
وهو  الشعبية  بالفنون  عامي  اعــراف  أعى  التسجيل  هذا 
أبناء  للمهّمشن من  الشعب والشارع وانتصار  انتصار لفنون 
من  إلينا  يصل  ظل  الذي  الشفاهي  لإبداع  انتصار  العام 
طويل  وقت  منذ  الحلم  هذا  عى  عملت  لشخص.  شخص 
ويعرف  الكبر  امنجز  هذا  عن  يتحدث  كله  العام  هو  وها 
بالفن واأدب الشعبي امري كجزء أصيل ومؤثر ي الثقافة 
ااعتبار  إعادة  عظيمة  سعادي  ُسَبة..  كان  بعدما  اإنسانية 
البعض اآن  الذي ناضلت من أجله كثرا.. تهافت  الفن  لهذا 
عى اأراجوز ما هو إا أثر لهذا النجاح العظيم. لقد أعطيت 

قبلة الحياة له.

فن  في  التخصص  اخرت  وكيف  لماذا   •
بالتحديد؟ اأراجوز 

بجلباب  لرجل عجوز  رأيته  أول عرض  ذاكري  لقد حفظت   •
أبيض ي شارع سعد زعلول مدينتي الصغرة »أبو كبر« وأنا 

مرحنا،  هو  هذا  أن  أدركت  الساعة  تلك  من  الرابعة،  ابن 
فعشت عمري أدافع عن هذا امرح أجل هذا الرجل الذي 
أبهجني عرضه ي طفولتي. كرت ودخلت امرح، كنت داًما 
ُصِنَعت  أنها  وأشعر  اإيطالية،  والعلبة  بيني  بغربة  أشعر  ما 
أما  الــرد.  وقت  الناُس  يتجمَع  ي  الغربية  البيئة  لظروف 
الصحاري..  اأفق..  امفتوحة  الساحات  مرح  فهو  مرحنا 
اتجهت جهودي  لذا  الناس.  يتجمع  الحقول.. اأسواق، حيث 
الظل،  وخيال  اأراجــوز  إحياء  18عاما  قرابة  منذ  تحديدا 
 َ فأسست فرقة ومضة، وشعارها »أن لدينا ما يستطيُع أن ُيَعرر
عنا«، بعد أن احظُت أَن كل يء يتغر، فمر »تخرج من 

نفسها« كا وصفتها ي ذلك الوقت.

أعظم سٌر  اأمانة 

أستاذ  كونك  صعوبات  واجهتك  هل   •
باأراجوز؟ وتهتم  تبقي جامعة  عايز  »إنت  وقتها  ي  الجميع  انتقاد  واجهت  بالطبع   •

هي  تلك  كانت  جامعة..«  أستاذ  إنت  عيب..  أراجوز؟  بتاع 
الكلمة اأشهر عى لسان الجميع، وكنت ُأجيب بسخرية ابن 
فيا  فانظر  مقامك  تعرف  أن  أردت  »إذا  يقول:  الله  عطاء 
أراجوز أنه منا. وبدأت  أنا  أراجوز أنه مري..  أنا  أقامك« 
كان  وهكذا  وبهم  ومعهم  منهم  وأنا  الناس  من  أنه  رحلتي 

الرهان والتحدي.

الي  العملية  المشكات  ماهي   •
واجهتك؟

• كان أول ما واجهني عدُم امعرفة بأي يء عن هذا الفن.. 
يلعبه.. وأين وكيف.. وما هي نصوصه..  نعلم من  فلم نكن 
وبدأت رحلتي ي اموالد أبحث عنه، إا أنه اختفى.. اختفى 
يحتفظ  عي  محمد  شارع  أن  علمت  ثم  اموالد.  معظم  من 
به  النبوية  فاطمة  مولد  أن  علمت  وقبلها  الاعبن،  ببعض 
أراجوز،  عربية  به  زينب  السيدة  مولد  كذلك  أراجوز،  نصبة 
وي  الشوارع،  ي  متجوا  كرمة  محمد  التقيت  الباطنية  وي 
زينب  السيدة  وي  امري،  بصاح  التقيت  النبوية  فاطمة 
النبي  العظيم وحسن سلطان، وي مولد  التقيت بسمر عبد 
اأسمر، وي شارع محمد عي  بسيد  التقيت  الهرم  بقرية ي 
التقيت بالعظيم أو كا أقول البصر الذي أنار بصائرنا صابر 
امري )العم صابر امري(. كان كل يء ًرا ا أحد يريد 
أن يخري بيء أو يعلمني شيئا، وعندها فقط اتخذت قراًرا 
بامعايشة أن أذهب إليهم ي أماكنهم.. طوال اليوم أجلس ي 
مقاهيهم أصادقهم.. وقد كان. فبعد شهور فتحوا ي قلوبهم 
بهم..  الخاصة  السيم  لغة  فعلموي  أيضا  وبيوتهم  وعقولهم 
أو كيف  ُتصنع  أحد يخرك كيف  أعظم ا  ًرا  اأمانة  كانت 
كيف  التعلم  ي  وبــدأُت  الخطوات  بدأُت  اأراجــوز.  ينطق 
العرض  وسيط  ُيصنع  وكيف  َتْنِطق،  وكيف  اأمانة،  ُتصنع 
)الرفان – العربة الباردة – الخيمة( وما هي الدمى، واأساء 

امختلفة لها.

الظام في  بريق 

أن  بعد  الفن  هذا  نشر  في  فكرت  كيف   •
عليه؟ • قررُت أن أقوَم بعمل جيٍل جديٍد فكانت أول ورشة لطاي تعرفت 

الفن  قواعد  فيها  تعلموا  الفنانن،  وبعض  امرح  قسم  من 
فكرة  جاءت  ثم  الفن،  هذا  حملة  الشعبن  الفنانن  يد  عى 
»فرقة  الظل  وخيال  اأراجوز  عروض  لتقديم  فرقة  تأسيس 
بريق  أي  ومضة  اأمل  لصناعة  مفتاحا  كانت  التي  ومضة« 

المحلية أن تغرق في  للعالمية فعليك  أن تصل  أردت  إذا 
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ي الظام.. ومضة هي اأمل.. وهذا هو امعني الذي قصدته 
وكان أول عرض لنا.

ومضة؟ نحو  الفعل  ردود  كانت  كيف   •
• قدمنا اأراجوز للعام ي ٣٠ دولة لدرجة أن عرض اافتتاح 
اأراجوز  عن  كان  الثالثة  بدورته  الكويت  ي  الطفل  مهرجان 
نجحتم  لقد  لهم  وقلت  الفرقة  جمعت  أنني  أذكر  عندها 
وتركتم أثرا فعليا عى مدار الدورات التي سبقت تلك الدورة 
من  اليوم  أراه  ما  يزعجني  ا  ــوز  اأراج عــروض  نقدم  كّنا 
بالتعمية  الحقيقة  تزييف  بامرح  امشتغلن  بعض  محاوات 
عن  حديثهم  يسعدي  ما  بقدر  التزييف  بغرض  الكام  وكرة 

اأراجوز بعد أن تنكروا له أنه م يكن من الفنون الرفيعة.

استلهاما  أم  توظيفا  باإحياء  قمت  هل   •
إبقاًء؟ • لقد وظفت مر اأراجوز الراثية كا هي لتبقى للناس دون أم 

الذين  من  فنوننا  كرامة  نستعيد  أن  الرهان  وكان  مني  تدخل 
تنكروا لها وها هم اآن يتنافسون عليها بعدما جحدوها زمنا 
نصوص  فيه  قدمت  الذي  امري  اأراجوز  كتاي  ولوا  طويا 
اأراجوز بجمعها من اعبيه الحقيقين من حملة الراث لكان 

اآن ي غياهب النسيان.
إحياء  محاواتك  نجحت  مدى  أي  إلى   •

اأراجوز؟ نجحت فن  لقد  اأراجصصوز..  أحياء  ي  نجحت  لقد  بفخر  أقولها   •
فناي  أعظم  وضمت  اأراجوز  تبنت  التي  الفرقة  تلك  ومضة 
العرائس: ّعم صابر امري. أنتجت فيها ولها ٣٦ عرضا تأليفا 
وإخراجا. عندما بدأت تجربتي ي إحياء اأراجوز وخيال الظل 
بأنواعه  بامرح  امشتغلن  جميع  كان  عاما   ١٨ قرابة  منذ 

من  ليس  أنه  لأراجوز  يتنكرون  طفل  كبار/  دمى/  امختلفة 
اضطرتهم  إذا  ممثلون  أنهم  دوما  ويؤكدون  الرفيعة  الفنون 
ي  الكلمة  كانت  حيث  استحياء..  عى  منه  لاقراب  الظروف 
حد ذاتها سبة وشبهة وم تكن هناك صورة لأراجوز متداولة 
غر تلك الصورة التي أطلقها متحف الدمى بواية أتانتا وهي 
وينسب  لأراجوز  يتنكر  الكل  كان  بصلة..  لأراجوز  مت  ا 
الطفل..  ومرح  الرفيعة  الفنون  من  بوصفه  للمرح  نفسه 
ي  العنكبوتية  الشبكة  عى  الصور  مئات  أطلق  أن  حرصت 
أصحح صورة اأراجوز لدرجة أن معظم الصور امتداولة اآن 
من تصويري وهو ما يشعري بالفخر.. كذلك حرصت أن أوثق 
أرشيفا بالفيديو به عروض اأراجوز من الاعبن الشعبين وِي 
نذهب  كّنا  التي  اللقاءات  الطبيعية وعدد هائل من  أماكنهم 
بخيال  الناس  نعرف  أن  لنا  الوحيدة  وااستفادة  بامجان  إليها 
الشبكة  عى  هائا  سجا  لأراجوز  فأصبح  واأراجــوز  الظل 
الفيديو  له من  تجد مقطعا  أن  يتعذر  كان  بعدما  العنكبوتية 
الهائل من محاوات  الكم  بفخر هذا  أراقب  واليوم  أو صورة 

تأكيد البعض عى أراجوزيته.

على  للحفاظ  اتبعتها  الي  الخطوات  ما   •
الراث؟ إذ هذا  لأراجوز،  أرشيف  أول  صناعة  وهي  أخرى  مهمة  تلك   •

عاتقي  عى  وأخذت  كتاب،  ي  ُتحفظ  أو  عروُضه  ُتَسَجْل  م 
»اأراجوز  كتاب  وكتبت  عروضه  سجلت  حيث  امهمة،  هذه 
للثقافة  اأعى  امجلس  ي  نره  عى  حرصُت  الذي  امري«، 
فيلًا وثائقًيا  العربية واإنجليزية، ومعه 19  باللغتن  امرية 
لتسجل مر اأراجوز حية. ثم جاءت خطوة أهم وهي كيف 
نحافظ عى حملة هذا الفن الشعبي ككنوز برية؟ استطعُت 
وقتها إقناع الوزير فاروق حسني بتخصيص أجر شهري لعدد 

من الاعبن، كذلك تخصيص بيت السحيمي لعروض اأراجوز 
من  يتوقف  م  أسبوعيا  عرضا  نقدم  بأن  وذلك  الظل  وخيال 
وغرها  الظل  وخيال  اأراجوز  عى  يعتمد  اآن  وحتى  حينها 
يوم  كل  ١٥عاما  قرابة  منذ  وانطلقنا  الشعبية،  امفردات  من 

جمعة ببيت السحيمي حتى اآن وبدأت سلسلة العروض.

مشرعاتك  لتمويل  للدولة  لجأت  إذن   •
باأراجوز؟ الدولة الخاصة  ميزانية  تتحمل  أن  السائد  اإنتاج  منطق  رفضت   •

التمويات،  منطق  أرفض  كذلك  للعروض،  اإنتاجية  التكلفة 
لذا حرصُت أن أنتج كَل العروض من جيبي الخاص، ومن ثم 
امختلفة عاميا ومحليا،  الثقافة والجهات  تسويقها لدى وزارة 
ولقد كانت موافقة الوزير فاروق حسني عى تخصيص رواتب 
لفنون  محي  باعراف  انتزاع  هو  الفن  هذا  لحملة  شهرية 

اأراجوز.

جذورنا من  ينطلق  أن  بد  ا  تطورنا 

الدولي؟ اانتشار  حققت  كيف  مثل •  الفنون  تلك  بأن  عربًيا  اعراًفا  لنأخذ  عربيا  انطلقنا   •
العروض  لتلك  ومؤلف  كمخرج  وأنني  خاصة  كامًا،  مرًحا 
الظل  خيال  لغُتُه  تكوُن  مرًحا  أصنَع  أن  عى  حرصت 
وبدأت  وعربية.  مرية  أدواته  مرًحا  والــراوي،  واأراجــوز 
مئات  قدمنا  عربية،  دول  ي  والــورش  العروض  من  سلسلة 
مرح  عرض  جاء  حتى  وخارجًيا  داخلًيا  والعروض  الــورش 
تأليفي  العروض من  ببنسلفانيا، لنقدم سلسلة من  بلومسرج 
ذهبنا  وبالفعل  مكانتس،  لوري  امخرجة  مع  مشرك  وإخراج 
ليلة   121 ونقدم  ينجح  بامروع  وإذ  عرض،  ليلة   30 لتنفيذ 
لفنون  عامي  اعــراف  انتزع  مشاهد  ألف  أربعن  عرض 
ي  عروضنا  قدمنا  الرحلة  تلك  وبعد  الظل.  وخيال  اأراجوز 
اآاف  مئات  شاهدها  مختلفة  بلغات  دولــة   30 من  أكر 
إضافة  مع  خاصة  ماين  قلت  إن  أبالغ  وا  امشاهدين،  من 
العروض التلفزيونية. وهكذا انطلقت الفكرة من قواعد ثابتة 
ثقة بثقافتنا ي أن »لدينا ما يستطيع أن يعر عنا« وأن مر 
وتعتمد  تسوقه  أن  تستطيع  الثقافة  بحجم  منتًجا  متلك  »ا 
وأننا  فًنا«  نصنع  ي  لتمويات  بحاجة  »لسنا  أننا  وثقة  عليه« 
عرًضا   36 أنتجت  راقية«.  فنية  سوقا  نخلق  أن  »نستطيع 
امرحية  اللغة  تلك  تعتمد  وإخراجي  تأليفي  من  جميعها 
شعبية  وعنار  أساي  بشكل  الراوي  الظل/  خيال  اأراجوز/ 
معرضا   12 نفذت  العام  حول  الورش  مئات  قدمت  أخرى. 
للدمي الشعبية عرضت بباريس - تركيا - نيويورك - الكويت 
قدمنا  العام..  حول  الدمى  متاحف  ي  منها  كثر  مدريد،   –
عروض بلغات مختلفة وقمنا بإنتاج مشرك مع فرق من دول 
الكويت   - الصن   - إيطاليا   - أمركا   - امكسيك  مثل  مختلفة 

وغرها.. أقمنا خمس دورات ملتقى العروسة.

بعد؟ وماذا  • لقد مثل اعراف اليونيسكو إشهاًرا عامًيا لفن اأراجوز، وتأي • 
الذي قدمته بعمل مدرسة سيتكفل  التالية بامروع  الخطوة 
انطاًقا  الفن  هذا  عى  شابة  كوادر  لتدريب  اليونيسكو  بها 
الذي وضعته من سنوات وهو خلق جيل جديد  اأساس  من 
ناديت  طاما:  حلمي  تحقق  لقد  الفني..  بالسوق  وربطهم 
وفنوننا  ماذجنا  لدينا  عنا  يعر  أن  يستطيع  ما  لدينا  أن  به 
ا  جذورنا  من  ينطلق  أن  بد  ا  تطورنا  مروع  أن  العظيمة 
من جذور تجربة اآخر. أقول لشباب مر إذا أردت أن تصل 

للعامية فعليك أن تغرق ي امحلية.

16 ]حوار

المصري الشعي  بالفن واأدب  اعرف  كله  العالم 
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وخيال  اأراجوز  لعروض  »ومضة«  فرقة 
 .2003 عام  بهجت  نبيل  د.  أّسسها  الظل 
»بيت  في  منتظم  بشكل  عروضها  وتقدم 
الثقافية  التنمية  لصندوق  التابع  السحيمي« 
أبوابها  »ومضة«  فتحت   ،2008 منذ 
الخرة  لنقل  كمدرسة  اأول  اليوم  منذ 
أولى  من  فكانت  المتعاقبة،  لأجيال 
تعليمية،  ورًشا  قّدَمت  الي  الدمي  فرق 
تعليمية  ورشة   80 من  أكر  الفرقة  قدمت 
مسرحية   21 وأنتجت  وخارجها،  مصر  داخل 
بعدة  دولة   30 من  أكر  في  عرضتها 
مع  بالتعاون  الفرقة  وقدمت  لغات، 
عرض  ليلة   121 ببنسلفانيا   BTE مسرح 
المتحدة  بالوايات  مشاهد  ألف  أربعن 
في  عروضها  قدمت  وكذلك  اأمركية، 
وتونس  واليونان  وفرنسا  وإيطاليا  إسبانيا 

مع  وعمل  الدول.  من  وغرها  واليمن، 
العالم.  دول  مختلف  من  فنانون  الفرقة 
في  شهرًيا  عرض  ليالي   8 الفرقة  تقدم 
للجمهور،  بالمجان  السحيمي«  »بيت 
يجاوز  ما  تأسيسها  منذ  الفرقة  وقدمت 
بن  الفرقة  تضّم  عرض.  ليلة   1500
المصري  صابر  اأراجوز  اعي  شيخ  أعضائها 
الفرقة  أعضاء  ومن  مؤسًسا،  عضًوا 
زيد  أبو  وعلي  الصباغ  مصطفى  الفنانون: 
اأراجوز  واعب  حنفي،  سيد  ومحمود 
اأخرى.  الكوادر  من  وعدد  شيكو،  صابر 
اأبواب«  »على  الفرقة:  عروض  ومن 

احاها  و»ما  بالكم«  و»خلوا  و»عرايسنا« 
و»أحام  الزيبق«  و»علي  الشغالة«  اإيد 
و»حكايات  المدينة«  وحاكم  و»جحا  ملك« 
و»حكايات  و»شعبيات«  المصري«  اأراجوز 
كتاب«  و»حكايات  الفصيح«  الفاح 
و»التمساح«  أراجوز«  واه  و»ملك 
المعز«  شارع  و»حكايات  كيشوت«  و»دون 
و»جحا  و»الشطار«  شيحة«  و»ماعيب 
و»جحا  اإيطالي«  و»جحا  المصري« 
اأخر«  و»العرض  و»السندباد«  والحياة« 
و»البطل«. الحكايات«  صندوق  و« 

أحمد محمد الريف

17 ]تحقيق [

المصرية  الشعبية  للفنون  بمدينة ماهي  نحلم 
على غرار ديزني اند

لدينا  نحن  »ومضة«:  فريق 
عنا يعر  أن  يستطيع  ما 
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امري  صابر  عم  اأراجــوز  اعبي  شيخ  مع  اللقاء  كان  البداية  ي 
منذ  باأراجوز  أعمل  أنا  قال:  اأراجــوز،  مع  حكايته  عن  متحدثا 
امهنة.  احرفت  ثم  اموالد  تعلمت ي  منهم عرة سنوات  55 سنة، 
كمقر  التجارة  قهوة  ي  وجلست  عي  محمد  شــارع  إى  اتجهت 
لعمي وذهبت لتقديم اأراجوز ي الحفات وأعياد امياد والنوادي 
يبحث  كــان  حيث  بهجت  نبيل  بدكتور  التقيت  ثم  والفنادق، 
تسمى  فرقة  ي  معه  اشرك  أن  مني  وطلب  اأراجــوز  اعبي  عن 
)ومضة( عن اأراجوز وخيال الظل واتفقت معه عى توفر الفنانن 
واشركوا  بالفكرة  رحبوا  الذين  امرح  قسم  طلبة  من  امساعدين 
نبيل  د.  أعمل مع  عاما  الزمالك، ومنذ 15  الروفات ي  معنا وبدأنا 
بهجت والحمد لله سافرت معه إيطاليا وفرنسا والبحرين واإمارات 
وتونس وغرها الكثر وم أكن أعرف عنهم شيئا من قبل. نعمل اآن 
ي بيت السحيمي تابعن لوزارة الثقافة. أضاف: كاد اأراجوزينقرض 
غرهم  ويقلدون  امهنة  بأصول  دراية  دون  يعملون  به  الكثر  أن 
الكثر  أنفق  فقد  بهجت  نبيل  د.  أما  اأراجــوز.  لطبيعة  فهم  دون 
أجل تلك امهنة التي رفع شأنها من جديد. حيث أصبح يطلق عى 
السحيمي  الشعبية امرية. ويوجد ي بيت  العروسة  اأراجوز اآن 
أربعائة كري للمتفرجن يحتشدون بالجمهور كاملن. وأشكر وزارة 
هذا  ي  وامساهمة  دعمنا  عى  الثقافية  التنمية  وصندوق  الثقافة 

الفن الجميل.

وتعليمي تربوي  تصور  اأراجوز 
عم صابر شيكو من أقدم اعبي اأراجوز امهرة الذين يحملون أرار 

الفنه وامهنة قال:
وم  أراجــوز  اعب  كان  والدي  لكن  لأكروبات  اعبا  حياي  بدأت 
إليه  انجذبت  ــدي  وال وفــاة  بعد  لكن  اأراجـــوز،  أهــوى  أنا  أكن 
قبل  واموالد  الحفات  ي  نعمل  كنا  عاما،  خمسن  منذ  به  وأعمل 
نبيل  د.  مع  السحيمي  بيت  ي  عملنا  ثم  امياد،  أعياد  فكرة  ظهور 
فقرات  عن  عبارة  اأراجوز  أضاف:  الظل.  وخيال  اأراجوز  فرقة  ي 
العمل  عن  اآن  العمل  واختلف  وغرها،  اأراجوز  ومرات  الربري 
الحديث موجه للطفل بشكل مختلف  اموالد، فاآن أصبح  قدما ي 
مع  بالحديث  كأراجوز  أقوم  حيث  الجديدة  واأجيال  القديم  عن 
اأطفال من خال اأمانة لتوعية الطفل برورة إطاعة أوامر والديه 
الذي  أننا نعلم الطفل  اللن، أي  ورورة أن يأكل جيدا وأن يرب 
يطيع كام اأراجوز، فمثا أقول له )إذا ما سمعتش كام بابا وماما 
فيتجاوب  وكده(  ويسوى  هايعمل  اأارجوز  كله  اأكل  أكلتش  وما 
الطفل مع اأراجوز، هذا عكس ما كان يحدث قدما ي اموالد حيث 
منترا.  كان  الجهل  أن  الناس  ليضحك  خارج  كام  لأراجوز  كان 
للكبار  وفكاهة  لأطفال  وتعليمي  تربوي  تصور  يوجد  اآن  تابع: 
واأطفال واليوم ا يوجد اعبن محرفن يستعملون اأمانة فعا إا 
منا  تحتاج  التي  اأمانة  بدون  يعملون  اآن  أغلبهم  أن  نادرة،  قلة 

مجهود كبر بالفم والصدر لتفسر الكام ومخارج األفاظ لأطفال.

الفقر ومسرح  اأُفق  مسرح 
بدأنا منذ  قائا:  الفنان صاح بهجت عضو فرقة ومضة فتحدث  أما 
فرقة ومضة، وهذه  بتكوين  قمنا  اأراجوز، حيث  عاما مع  نحو 18 
)لدينا ما يستطيع أن يعر عنا(، هذا  أن  أقيمت عى أساس  الفرقة 
لقد  واأراجــوز.  الظل  لخيال  ومضة  فرقة  رفعته  الذي  الشعار  هو 
البداية.  منذ  الشعبية  واأحياء  اموالد  طريق  عن  اأراجــوز  عرفنا 
وأنا تعرفت عليه من خال الورشة وأقوم بدور اماغي الذي ياغي 
واابتسامة،  الفكاهة  عى  تعتمد  اأراجــوز  شخصية  أن  اأراجــوز 
واضحا  ويكون  امــرح  عى  تقف  التي  الشخصية  هو  واماغي 
اأسئلة  بعض  بطرح  يبدأ  حيث  الوقت،  نفس  ي  وللناس  لأراجوز 
إطار  ي  توضيحها  يتم  التي  اأهــداف  وبعض  التعليم  فكرة  مثل 
ااعتاد  الوطن،  حب  كفكرة  وللطفل،  للجمهور  امعلومة  توصيل 
فهو مشاكس ي  للجمهور  توصيله  نستطيع  عى هدف معن سامي 
دمية  وليس  بري  عنر  واماغي  معن.  هدف  ويثبت  فني  إطار 
ومصادق لأراجوز ويقف بجوار الرفان ويبدأ ي الحوار مع الدمية. 
أما مواصفات اماغي فيجب أن يكون ريع البديهة وخفيف الظل 
ولديه لباقة وحسن الرد ويقظ أنه مكمل لشخصية اأراجوز، وداما 
لديه قبول لدى الجمهور ليوصل الفكرة بحسن البديهة وريع الرد 
أي سؤال يستقبله من اعب اأراجوز نفسه وخفيف الظل وريع 
الحركة ولديه فطنه أي موقف يتعرض له. أضاف: اأراجوز يقدم ي 

18 ]تحقيق

اأراجوز وخيال  الي وظفت  الوحيدة  الفرقة  نحن 
الظل في عرض واحد
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19 مرة وثقها جميعا د. نبيل بهجت وكون لها أرشيفا وقام بتوثيقها 
التواصل ااجتاعي، وقد قام بجمعها كلها شفهيا  وهي عى وسائل 
و)مرة  بورسعيد(  )حرب  مرة  مثل  القدماء  امعروفن  الاعبن  من 

اأراجوز ي الجيش( ومرة )مرات اأراجوز( وهكذا. 
الربري  شخصية  مثل  كثرة  الدمى  من  امصاحبة  الشخصيات  تابع: 
نسبيا  صغر  مرح  عى  تقدم  دمى  عدة  فتوجد  اأراجوز  ومرات 
مكان  أي  ي  يوجد  الهدف  حيث  من  كبر  لكنه  الحجم،  حيث  من 
الساحات،  ومرح  الحقول  ومرح  الشارع  مرح  عليه  فيطلق 
يقولون  كانوا  عندما  مثا ي طفولتي  فأنا  عليه،  نشأنا  الذي  الفضاء 
ي الشارع )اأراجوز جه( أجرى مشاهدته، ونرى كذلك اأفام التي 
من  نوع  أو  حالة  عن  يعر  فهو  الثانية(  )الزوجة  فيلم  مثل  تناولته 
الحالة  حيث  من  سواء  معن  لهدف  للوصول  الطاقة  تفريغ  أنواع 
ااقتصادية أو السياسية أو ااجتاعية وي نفس الوقت يحاول بقدر 
اإمكان أن يرز امفهوم ي صورة فكاهية. تابع: قدمنا عروضنا من 
الساحات،  وي  اموالد  وي  امعز  شارع  وي  اأزهر  حديقة  ي  قبل 
من  حالة  ومثل  الجميع  حولها  يلتف  حالة  ذاته  حد  ي  فاأراجوز 
حاات الجذب. وقد تعلمنا ي الورشة كيفية تصنيع الدمى وسافرنا 
بالعام  أكر من 120 عرضا وعرضنا ي دول كثرة  أمركا وعرضنا  إى 
ي  اأساسية  للورشة  باإضافة  والشارقة  بكويت  ورشا  وأقمنا  كله. 
يوجد  ا  إنه  نبيل  د.  لنا  يقول  ما  داما  ايضا:  وقال  السحيمي.  بيت 
منتج يوازي امنتج الثقاي. وقد أقمنا عروضا مشركة مع دول أخرى 
أحروا  وهم  امعز  شارع  ي  الرفان  أقمنا  حيث  امكسيك  مثل 
للحكايات  صندوق  عن  عبارة  وهي  بهم  الخاصة  الراثية  الشخصية 
الجمهور  عى  نفرضها  التي  فالحالة  معهم.  الحكايات  تنظيم  وتم 
السيطرة  تستطيع  ماهر  كممثل  فأنت  بنفسه  امرح  يهيئ  تجعله 
الشعبية  باأحياء  كثرة  عروضا  قدمنا  وقد  مهارتك.  الجمهور  عى 
وي امحافظات فنحن مرح مفتوح مثل طبيعتنا كمرين. مرح 
عني  يعر  شعبي  تراث  فاأراجوز  الفقر.  ومرح  امتسع  اأفق 
وعنك وعن أي شخص وهي حكاية لها هدف معن يفهمها امتفرج 

بامفهوم الذي يشعر به.

الشعي الموروث  تعريف 
الفرقة  عضو  أنا  الفرقة:  عضو  سليان  زيد  أبو  عي  الفنان  ويقول 
جامعة  اآداب  بكلية  امرح  بقسم  طالبا  وكنت  تأسيسها،  منذ 
التمثيل  بشعبة  بالتدريس  يقوم  بهجت  نبيل  د.  كان  حيث  حلوان، 
وخيال  لأراجوز  يقيمها  لورشة  اانضام  علينا  فعرض  واإخــراج، 
وتعلمت   2003 عام  منذ  حينها  الفرقة  مع  مشواري  وبدأت  الظل، 
وهو  امري  صابر  عم  معنا  واشرك  الظل،  وخيال  اأراجوز  فنون 
ومحمد  شيكو  صابر  عم  ومعه  مر،  ي  اأراجوز  اعبي  أقدم  من 
اأبواب(  )عى  بعرض  التجربة  وبدأنا  شعبين  اعبن  وكلهم  كرمة 
)إنك  الهدف  وكان  والراوي،  الظل  وخيال  اأراجوز  بن  جمع  الذي 
تعمل حاجة منك(، فنحن طوال الوقت بكلية اآداب ندرس امرح 
اليوناي ومرح العلبة اإيطاي ومن هنا كانت الفكرة هي الخروج 
من هذا اإطار والعمل من خال فرجة شعبية. وهي تجربة ممتعة 
يرونك  الناس  أن  ففكرة  العادي سهل،  التمثيل  أن  لنا خصوصا  جدا 
خال  من  للناس  إحساسك  تنقل  كممثل  أنك  خصوصا  وتراهم. 
بالتاي  تنقله  وهي  إحساسك  لها  تنقل  التي  العروسة  وهو  وسيط 
التفاعل  لفكرة  باإضافة  متعة  وأكر  صعوبة  أكر  وهذا  الناس  إى 
خال  من  اارتجال  مع  جدا  شيق  يء  هو  واأطفال  الجمهور  مع 
من  مكنك  مساحة  تجد  ثم  عليها،  نعمل  بأفكار  امكتوب  الحوار 
خالها اإضافة والتعديل والتجاوب وهذه متعة شخصية ي التمثيل. 
القومي للمرح كان  أضاف: أقمنا أول ورشة مع د. نبيل ي امركز 
نتاجها عرض )عى اأبواب( فكانت تجربة جيدة وقدمناها كثرا ي 
النجاح هو  عدة أماكن، وتاها عرض آخر ناجح وبالتاي كان نتيجة 
امتوسطي مرح  امهرجان  مثل  دولية  للخارج ي مهرجانات  السفر 
والبحرين  واإمارات  الكويت  ي  العري  وامهرجان  تونس  ي  الطفل 
وسلطنة عان وامغرب والجزائر وي أوروبا فرنسا وإسبانيا واليونان 
تعليم  ي  وبدأنا  كثرة  وورشا  كثرة  عروضا  قدمنا  وتركيا،  وإيطاليا 
الناس مع د. نبيل ي الورش الخارجية كيفية صنع واللعب باأراجوز 
أوا  عنار:  ثاثة  من  يتكون  اأراجــوز  فن  تابع:  فنه.  ومارسة 
الاعب الذي يحرك العرائس وثانيا امرح وهو الرفان الذي يجلس 
بداخله الاعب وثالثا اماغي أو امساعد، وأنا أعمل ي الفرقة ماغي 

الوصل بن الاعب وامتلقي. أنه ي  بجوار اأراجوز أي أمثل حلقة 
توجد  أو  اأراجوز  من  مفهومة  غر  كلمة  تخرج  قد  اأحيان  بعض 
قيمة معينة نود التأكيد عليها فاأراجوز قبل أن يكون وسيلة ترفيه 
فهو معلم جيد للطفل ونحن نقوم بعملة لتأكيد بعض اأشياء التي 
اأكادمي  الشق  بن  مزج  أننا  إى  باإضافة  للجمهور.  توصيلها  نود 
الذي  الشعبي  الاعب  وبن  امرح  قسم  من  جامعين  كخريجن 
يقدم النمرة أصا، فهنا يوجد مزج بن اموروث الشعبي وبن الجيل 
كان  عا  بالطبع  اختاف  يوجد  أضاف:  الحداثة،  مثل  الذي  الجديد 
لكن  الكام  نفس  وهو  النمرة  نفس  هي  أنها  رغم  قبل.  من  يقدم 
اأطفال  مع  تتحدث  فعندما  أيضا  الحوار  ولغة  مختلف،  امضمون 
اانتباه  من  نوعا  يخلق  فهذا  معهم  يتحدث  شابا صغرا  يرون  فهم 
الذي يحركهم  العروسة وهو  بجوار  يرون شخصا يقف  لديهم، فهم 
هو  اأساي  فدوري  الكام،  وإعــادة  القول  عى  يحثهم  من  وهو 
اماغي قدما كان مجرد  نبيل..  الذي أضافه د.  التطور  اماغي وهو 
نغا  يعزف  شخص  مجرد  كان  أي  كارنيت،  أو  ترومبيت  أو  طبلة 
الرابط  هو  ليصبح  اماغاي  شكل  من  وحدثنا  اموضوع  طورنا  لكننا 
اأساي ي العرض ومكنه أن يطيل الفقرة أو يقوم بتقصرها ومكن 
أن يقول لاعب اأراجوز شيئا ما يراه أثناء العرض فيجعل اأراجوز 
العرض  مكان  ي  الجلوس  أثناء  مثا  النظافة،  فكرة  مثل  عليه  يؤكد 
مع  الكام  ي  اماغي  يبدأ  كانز  علبة  أو  ورقة  اأطفال  أحد  ورمى 
وتوجيههم  اأطفال  لتعليم  الحدث  الضوء عى هذا  ليلقي  اأراجوز 
ومكن  بالضبط،  هو  كا  الراث  نقدم  نحن  تابع:  ذلك.  بخصوص 
فنحن  العر.  مع  تتاى  الظل  خيال  ي  جديدة  أشياء  إضافة 
ما  منه  نأخذ  وكنا  وهيئته  بشكله  العروض  لخدمة  اأراجوز  وظفنا 
يتاى مع العروض التي نقدمها وي نفس الوقت مكن أن نضيف 
أو  النمر  لكن  عنها،  نتحدث  التي  والقيم  العروض  يخدم  شيئا  له 
و)اأراجوز(  ومراته(  )اأراجوز  مثل  تغير،  دون  هي  كا  الفقرات 
موضوعات  دون  اموضوعات  نفس  وهكذا  واأستاذ  عثان  وعم 
من  اأراجــوز  كلمة  تحويل  ي  آخر  تحدًيا  واجهنا  تابع:  جديدة. 
العام  هذا  ماره  جنينا  الذي  وهذا  ورتبة  قيمة  إى  مستهجنة  كلمة 
العاجل  الراث  صون  قوائم  ضمن  لأراجوز  اليونيسكو  وضع  بعد 
وكان  عاما،  خمسة عر  من  أكر  منذ  بدأناها  التي  للتجربة  نتيجة 
كل الناس يقولون لنا باستغراب واستهجان: »أراجوز؟! أنتم ممثلون، 
وكانت أرنا واهالينا يستهجنون ذلك، فكان هذا حافزا لنا أوا، كنا 
لنا  اآخر  فاستقبال  عادي،  غر  برحيب  نقابل  للخارج  السفر  أثناء 
باسم مر  الخارج  نعمل ي  فنحن  لاستمرار،  لنا  كبرا  كان مشجعا 
احتفاًء  اأجانب  من  نجد  لكننا  تفعله  ما  امريون  يشعر  أا  مكن 
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لهم  بتوصيل  فنقوم  اإنجليزية  اللغة  نجيد  أننا  عادي، خصوصا  غر 
نستعمل  لكن  فهمها،  يستطيعون  هم  بلغة  امري  الشعبي  فننا 
العمل  أثناء  لهم  بالرجمة  ونقوم  واإنجليزية  العربية  اللغتن  أيضا 
التواصل  عى  القدرة  وهو  ميزا  لنا  صنع  ما  وهذا  الفقرات  وتقديم 
والفهم. لنقابل بالرحيب والتصفيق الحاد والتقاط الصور معنا بعد 
العرض.كنا نتحرك ي كل مكان سواء داخل مر أو خارجها بجائزة 
بعيدا  نعمل  حيث  الشعبي،  اموروث  عى  امحافظة  اسمها  عظيمة 
فكم  امختلف،  هو  وهذا  امغلقة،  وامسارح  اإيطالية،  العلبة  عن 
لكن  أحد  بهم  يشعر  ا  الدولة  مسارح  الزماء  اممثلن  مئات  من 
كم فنان يستطيع أن مارس فن اأراجوز أو خيال الظل، نحن فقط. 
صدقنا  فنحن  والتحدي.  امواجهة  عى  إرارا  نزداد  جعلنا  ما  وهذا 
الكثر  استخدم  ايضا:  وقال  وجل.  عز  الله  وكافأنا  بها  وآمنا  الفكرة 
يتنصلون  وكانوا  مرحياتهم  ي  زينة  مجرد  اأراجوز  امرحين  من 
أنفسهم  ينسبون  صاروا  اليونيسكو  اعراف  بعد  اآن  لكنهم  منه 
لأراجوز. ونحن الفرقة الوحيدة التي وظفت اأراجوز وخيال الظل 
كان  أي مكان سواء  تقدمه ي  كامل بحيث مكن  ي عرض مرحي 
شارع  أو  حضانة  أو  مدرسة  أو  مكتبة  أو  حديقة  أو  مرح  خشبة 
أن هذا مرح الناس وللناس. وختم بقوله: أخرا أحلم بيء هام 
جدا، فأمركا من خال دمى ميي وميمي اقامت مدينة ديزي اند، 
وتوجد واية كاملة بهذا ااسم، وأنا أحلم ببناء مدينة ماهي شعبية 
يوجد بها اأراجوز وخيال الظل والتحطيب ي يعرف الناس أن مر 
حضارة  لديها  وأن  العام  أغنياء  أغنى  يجعلها  ما  الثقافة  من  متك 
سبعة آاف عام عبارة عن علم وثقافة وفنون، فإذا م نستطع الربح 
نقيم  أي  خالها.  من  نكسب  أن  مكن  ثقافة  فلدينا  السياحة  من 
السياحة  بجانب  السياحة  من  جديد  كنوع  وثقافية  فنية  سياحة 

العاجية وغرها.

مسرحنا هو  هذا 
الفنان مصطفى الصباغ باحث ي مرح الطفل والعرائس، ومرف 
لفن  اليونيسكو  هيئة  تتويج  إن  قال  السحيمى  بيت  إبداع  مركز 
هو  الامادى  للراث  العاجل  الصون  قامة  عى  بإدراجه  اأراجــوز 
تتويج لتجربة فرقة ومضة التي أخذت عى عاتقها إحيائه والحيلولة 
دون انقراضه، ولعل ومضة هي ترجمة فاعلة لنداءات تنظر امرح 
مرحنا  هو  هذا  تأسيسها  منذ  شعارا  لرفع  الهوية،  يحفظ  ما 
تراثنا  ي   - عنا  يعر  أن  يستطيع  ما  لدينا  أن  مؤكدة  ــوز(  )اأراج
يستطيع  والكبار،  للصغار  تنموي  خطاب مرحي  مقومات  ويحمل 

وامجتمعية،  اإنسانية  الشخصية  وينمى  ومتع  ويجذب  يؤثر  أن 
فكان الوعي امبكر ما اعتره عقل مؤسي وهو الباحث والفنان د. 
نبيل بهجت مؤسس فرقة ومضة والذي حمل العبء وقدم الجهود 
معه  لتحملهم  منهم  اختيارا  تكون  أن  عى  حرص  التي  وفرقته 
الفنانن  من  الكثر  ليغرى  اأراجوز  فن  يكن  فلم  امشوار،  مشقة 
تحققهم  آثروا  الذين  القليل  إا  وعلومه،  امرحية  الفنون  وداري 
من خال ذلك الفن البسيط، وهم اأصدقاء الفنانن أعضاء فرقتنا 
أثناء  صابر  العم  مقولة  استعر  وهنا  اليد،  أصابع  عى  امعدودين 
فرقة  )احنا  للمرح:  العربية  الهيئة  قبل  من  ومضة  وفرقة  تكرمه 
وبأننا  مرنا  نتاج  من  أننا  فخرا  ويزيدنا  قوي(،  كبرة  لكن  صغرة 
مثل ذلك اامتداد الراي الواصل وامتفاعل مع حملة هذا الفن من 
لنقدم  ورعايتهم  صونهم  عى  نعمل  وآخرين  رحلوا  شعبين  فنانن 
فنا ومرحا يعتمد عى اأراجوز وصا بالراوي، وخيال الظل، فنون 

فرجتنا الشعبية. 
أضاف: إن تجربة فرقة اأراجوز ومضة أنارت مشتغي الفنون ذلك 
امؤسي  العمل  وأهمية  الشعبية،  فرجتنا  لفنون  التفاعي  الراء 
اأراجوز  فناي  اعبي  آخر  توثيق  من  الفرقة  تجربة  تختزله  والذي 
الغنى  اماي، ذلك  فتات  تبقى من  ومثيلياتهم بل وعرائسهم وما 
إى  سبيا  كان  خاله  ومن  معه  والتاقي  الراي  بالعنر  واإمام 
تصل  )لى  بهجت:  نبيل  د.  أستاذي  كلمة  هنا  واستعر  العامية 
للعامية عليك أن تنطلق من امحلية( وأهنئه فهذا نتاجا لجهود كان 
هو عى رأس من بذلوها فقد قدم تأصيا لفن مري هو اأراجوز، 
السيد،  محمود  والفنان  زيد  أبو  عى  الفنان  الرحلة  زماء  وأشكر 
والعم صابر القدير والعم شيكو وأ. صاح.. والصديق الدكتور ملك 

اأراجوز د. نبيل بهجت، وما زال هناك الكثر والكثر.
ولعلني احتفاا أقدم كلاي )أراجوز(

عروسة عجيبة
عروسة تشوفها

تقول دي عروسة لحد كبر
أراجوز

تسمع صوتها
تقول دي عروسة طفل صغر

من غر تفكر
أراجوز

يعمل حركات جوه الحكايات
تفطس م الضحك

يطرد وحشن
ويصحى ي شغله

ناس نامن
أراجوز

بشوية حركات جوه الحكايات ونفطس م الضحك.. أراجوز.

زمان لكل  تصلح  لأراجوز  الراثية  الفقرات 
امرح  قسم  خريج  الفرقة  مؤسي  أحد  السيد  محمود  الفنان 
 2008 دفعة  واإخراج  التمثيل  شعبة  حلون،  جامعة  اآداب  بكلية 
قال: إن مجال العلم بالتمثيل متسع، لكني تخصصت ي جزء معن، 
الكثرون،  يطرقه  ا  ومختلف  غريب  يء  ي  العمل  فضلنا  حيث 
البداية عملنا ي خيال الظل واأراجوز مع د. نبيل، حيث وجد  ي 
كلها  اموجودة  والناذج  لأطفال  مرية  عروض  أي  يوجد  ا  أنه 
ماذج غربية حتى أن هذا بدأ ينعكس ي امظهر العام سواء امابس 
لأطفال  امقدمة  اأعال  كل  إن  حيث  امجتمع،  ي  الشكل  ي  أو 
وميي  بامان  مثل  غربية  ماذج  كلها  امتحركة  والرسوم  والكارتون 
خال  من  نقدمه  أن  مكن  مــوذج  أنسب  فكان  وغرها،  مــاوس 
بالفرقة  التحقت  وقد  واأراجوز،  الظل  خيال  هو  امرية  الثقافة 
الظل  خيال  ي  فأعمل  الفرقة  داخل  دوري  أما   ،2003 عام  منذ 
ففي  التنوع،  اأراجوز  ي  العمل  ميزة  أضاف:  لأراجوز.  وماغي 
العمل،  طوال  واحدة  شخصية  عى  اممثل  يعمل  العادي  التمثيل 
لكن ي مرح خيال الظل واأراجوز يكون العمل عر وسيط، سواء 
الرفان أو شاشة خيال الظل كحاجز بن اممثل والجمهور من خاله 
يستطيع اممثل أن يخلق تنوعا بن أكر من شخصية داخل العمل. 
اأداء  الصوت ي  نرة  تغير  امختلفة مثل  اممثل  أدوات  باستخدام 
أو  موتيفات  باستخدام  أخرى  مهارات  توجد  وأخرى،  شخصية  بن 
تابع:  اماغاي.  مع  أساي  عنر  وهي  الطبلة  مثل  أخرى  أدوات 
امري  امجتمع  داخل  من  موضوعات  عدة  ي  يتحدث  اأراجــوز 
لكل  وتصلح  طويا  تعيش  التي  الراثية  الفقرات  من  كثر  وبه 
وسياسية  اجتاعية  موضوعات  ومنها  محدد  لوقت  وليس  اأزمان 
وتربوية، فمثا ي ااجتاعية توجد مرة )اأراجوز ومراته( يناقش 
فيها العاقة بن الزوج والزوجة ي مشكلة ا تصلح أن تكون أمام 
تنمي  فهي  الجيش(  ي  )اأراجوز  فقرة  فمثا  السياسية  أما  اأبناء، 
روح اانتاء لدى الطفل منذ الطفولة ومرة )حرب اليهود( كذكرى 
لو  أننا  كلها  الفقرات  عى  الحفاظ  من  لنا  بد  وا  أكتوبر،  لحرب 
اموجودة  الدمى  باقي  عن  مختلف  أنه  سنجد  اأراجوز  إى  نظرنا 
ي  عروسة  أي  ي  موجودين  الغر  والشكل  الصوت  ي  اأخــرى 
اأمانة  خال  من  الصوت  إصدار  ي  اأمانة  يستخدم  وهو  العام 
لعبة  أو  امهنة  أرار  من  كانت را  أنها  ااسم  بهذا  سميت  التي 
الاعبن  عدد  أن  عليه  الحفاظ  محاولة  من  بد  وا  اأراجــوز. 
اليد، والطفل اآن  الذين يستخدمون اأمانة يكاد يعد عى أصابع 
عى  خاله  من  يطلع  الذي  اإنرنت  مثل  كثرة  إمكانيات  لديه 
واموالد  الساحات  قلة عدد  أن  الطفل، كا  تجذب  مدارك مختلفة 
وااحتفاات الشعبية فقل عدد الاعبن لأراجوز، فا بد من تدخل 
كبر استمرار اللعبة وتوفر عدد أكر من الاعبن امدربن للحفاظ 
صوات  له  أصيل  مري  فن  أنه  وخصوصا  اانــدثــار،  من  عليه 
علينا  يجب  ايضا:  واموالد.وقال  الشعبية  ااحتفاات  ي  وجوات 
الحفاظ عى هذا الراث العظيم وهو فن اأراجوز، فلو نظرنا أي 
يكون  أن  بد  ا  فدولة مر  وتراثها،  ثقافتها  فلديها  العام  ي  دولة 
لديها شكل وطابع مميزين لراثها الشعبي ونحن سافرنا إى ثاثن 
دولة ي العام فلو تأملنا الجمهور فيها سنجده ينظر إى هذا الفن 

عى أنه يء كبر ومميز. 
بنا  سيصل  مدى  أي  إى  ندري  نكن  م  بدأنا  عندما  بقوله:  وختم 
وم  الثقافية  وامراكز  والشوارع  النوادي  ي  عملنا  حيث  امطاف 
نكن ندري هل سننجح ي الحفاظ عليه أم ا، لكن التجربة بدأت 
الاعبن  تتحرك خطوات إى اأمام واستطعنا تجميع عدد كبر من 
بتلك  ااهتام  زيادة  وأمنى  استمراريتهم،  عى  وحافظنا  الشعبين 
الفنون وأن ينتج مسلسل تلفزيوي خاص باأراجوز وأن يزيد عدد 
العروض امقدمة وامتابعن لفن اأراجوز من الجمهور ليتعرف عى 
تلك الفنون خصوصا أنه أصبح هناك خلط بن اأراجوز والنموذج 
الغري امسمى الكاون، فيجب الحفاظ عى هذا الراث فاأراجوز 

يعتر أكر مرح وأصغر مرح ي نفس الوقت.

20 ]تحقيق

كامل عن  تلفزيوني  نتمى تقديم مسلسل 
اأراجوز
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الموتى ثورة 
والعرض النص  ملحمية  بن 

كوارث  بل  وطنه  بهموم  امبدع  يلتصق  اأحيان  أغلب  ي 
العام، وهو ما حدث مع الكاتب آروين شو )1913 – 1984( 
عام  بدأت  التي  اأوى  العامية  الحرب  انداع  قبل  ُولد  حيث 
1914 وانتهت 1918، فعاش طفولته وشبابه مع آثار الحرب 
“ثورة  نص  وهو  أعاله  أهم  عى  أثرت  عامة  جعلها  ما 
وّلد  ثانية  عامية  حرب  انتظار  تجاه  امبدع  فشعور  اموى”، 
عى  واعرضوا  الجنود  من  القتى  قام  لو  “ماذا  سؤال  لديه 
اموى”  “ثورة  لنص  إنتاجه  فيكون  امجزرة؟”،  هذه  استمرار 
هو اإجابة عى تساؤله، فقد كتبه عام 1935 أي قبل الحرب 
نص  أيدينا  بن  يكون  وبهذا  سنوات..  بأربع  الثانية  العامية 

ملحمي ي فكرته وحواره.
»إرادة  فريق  قدم  للفنون  الهناجر  مرح  خشبة  عى 
حيث  مغايرة  إخراجية  برؤية  اموى”  “ثورة  نص  مرحية« 
الحري  اأداء  مشاهد  عى  شهاب  سلمى  امخرجة  اعتمدت 
صارخا  تجده  والكلمة  الحوار  ُوجد  وحن  الكلمة،  من  أكر 
الجنود  عى  اأصي  النص  شخصيات  اختزلت  فقد  ثائرا، 

وزوجاتهم،  أربعة،  إى  ست  من  عددهم  منقوص  بل  القتى 
جراان  هم  مضادة  وأبطال  القبور،  لحفر  وجندين  وأم، 
أعادت  قد  وبهذا  حن،  كل  مونولوجا  يتلو  وصحفي  وكابن 
وعى  والر..  الخر  حيث  اأولية  مفرداتها  إى  الشخصيات 
فتاة  بوجود  دعمتها  وقد  الثنائية  هذه  تتجسد  العرض  مدار 
مقابل  ي  الخر  قوى  لنا  ممثلة  الباليه  ترقص  بيضاء  مابسها 
إحدى  سنجد  الثنائية  هذه  تتبعنا  وإذا  الجراان..  ر  قوى 
قد   - راي  محمود  صممها   - اإضاءة  وهي  العرض  فنيات 
اأزرق  ها  لونن  نجد  حيث  الثنائية  خطى  عى  سارت 
من  أكر  له  يكون  أن  مكن  الحال  بطبيعة  واللون  واأحمر، 
مدلول ووصف شعور إما ي حالة العرض أتوا عى غرار ثنائية 
يعلمون ي  أحامهم وا  تحقيق  قتلوا دون  بجنود  كامن  خر 
أي سبيل ُضحي بهم ُمثل باللون اأزرق، مقابل ر الجراات 
باللون  ُمثل  وااستياء  امنصب  اأول  اهتامهم  والرؤساء 
موته  بعد  واستيقاظه  لآخر  الجرالن  أحد  قتل  إما  اأحمر.. 
النهاية  عن  مختلفة  نهاية  وهي  أمامنا  اموى  كالجنود  ليقف 
فاقد  بائس  إغاق  هو  نظري  وي  لنصه،  )شو(  وضعها  التي 
ولكن  أرواحهم،  ضياع  بعد  إا  البر  يفيق  ا  حيث  لأمل 
ورخة  صحوة  اأساس  ي  هو  )شو(  نص  أن  الجيد  الخر 
مناهضة استنزاف الحروب، ودليل عى ذلك إذا عدت للنص 
صحوة  عن  تساؤله  من  بداية  ملحميا  اتجاها  يأخذ  ستجده 
حرب  معناها  )ملحمة  ملحميا  اموضوع  فيكون  قتلوا،  جنود 
شديدة فأي حرب أشد من الحرب العامية(، ويكمله بالصور 

وهو  نصه،  إرشادات  ي  يوضحها  التي  املحمية  امرحية 
وأزادت  بل  عرضها  ي  شهاب(  )سلمى  خطاه  عى  سارت  ما 
فكان العرض عبارة عن ملحمة مقدمة عن أربعة جنود فقط 
شهاب  ودعمت  الشعب  بقية  عن  يء  أي  لوجود  داع  با 
بن  الفواصل  ي  الراقص  الحري  باأداء  العرض  ي  نقص  كل 
عن  صورة  لنا  جلب  شو  نص  أن  حن  ي  الحوارية،  امشاهد 
)الصحافة  اإعام  وسائل  وجود  خال  من  ووجوده  الشعب 
حدث  كا  مونولوجات  يلقي  صحفي  فقط  وليس  تحديدا 
ي  كائنة  كشخصيات  امستمر  الصوت  ليل،  فتاتا  بالعرض(، 
النص كا لو كان صوت الشعب امتناقض ي تفكره وامختلف 

مع اآخر بطبيعة الحال ويريد أي محاكمة يري بها أهواءه.
العرض عليه،  إما امنظر امرحي هو ما يجب تحية مخرجة 
أزرق  نيونا  أسفلها  موضوع  مقرة  نجد  الخلفية  ي  حيث 
حتى  أن  منه  الغرض  كان  البانتومايم  عروض  ي  كامستخدم 
لتلتصق  للمتفرج،  منرة  امقرة  تكون  اإظام  لحظات  ي 
متذكرا  يظل  امتفرج ي  دونا عن غرها مخيلة  الصورة  هذه 
نجد  أن  مررا  يكن  م  إما  القبور،  إا  تجلب  م  الحروب  أن 
الجنود ملفوفن بقاش أبيض كاأكفان ي بداية العرض، فمن 
ولكنها  حالهم  عى  ُيدفنون  كانوا  وقتها  الجنود  أن  امعروف 
فكرة خدمت الصورة امرحية التي لعبت عليها سلمى طوال 
العرض رغبة منها ي اإبهار، ولوصف الباقي من السينواغرافيا 
ستجد الحوائط سوداء عى الرغم من وجودهم ي الخاء، رما 

هي عتمة الليل أو عتمة الحروب.

سارة أرف

بطاقة العرض
اسم العرض: 
ثورة اموى
جهة اإنتاج: 
فريق »إرادة 
مرحية«
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: أورين 
شو
إخراج: سلمى 
شهاب



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

24 ديسمبر 2018العدد 591

22 ]رؤى

روح« »الحكاية 
إنسانية رسالة  لكنه  فحسب  مسرحيا  عرضا  ليس 

أيقظت  قصة  اليابان  ي  حدثت  اماي  القرن  سبعينات  ي 
للبر  فاقدة  سيدة  خرجت  حيث  وشعبا  حكومة  اليابان 
مفردها من منزلها متجهة إى محطة القطار لتستقله، وكانت 
معها العصا الخاصة بها، وعندما دخلت امحطة انزلقت قدمها 
وتوفت  قطار  فصدمها  الحديد  السكة  ريط  عى  فوقعت 
الحكومة  وقدمت  أجلها،  من  الياباي  الشعب  ثار  الحال.  ي 
استقالتها، وتشكلت حكومة جديدة بدأت بوضع خطة فورية 
فاقدي  وليس  الخاصة  ااحتياجات  لذوي  وعاجلة  متكاملة 
البر فحسب، وتم تعديل جميع الشوارع، ومداخل محطات 
القطارات، وتخصيص حارات وطرق خاصة وعامات وإشارات 
مرور ُتصدر أصواتا لعبور ذوي ااحتياجات الخاصة وذلك ي 
جميع أنحاء اليابان، وعندما تذهب إى اليابان اليوم تجد كل 
طريق مجهزا لهؤاء مكتوب عليه عبارة )تخليدا من أيقظت 

ضمر الشعب الياباي(.
بذوي  ااهتام  ي  نبدأ  ي  هذه  مثل  لحادثة  بحاجة  نكن  م 
عام  أن  السيي  الرئيس  أعلن  فقد  الخاصة،  ااحتياجات 
امشوار  بدأنا  الخاصة، وقد  ااحتياجات  2018، هو عام ذوي 
ملتقى  منها  ملتقيات  وإقامة  فرق  إنشاء  حيث  بالفنون، 
ترأسه  الذي  الخاصة  القدرات  ذوي  لفنون  الدوي  أوادنا 
السيدة سهر عبد القادر، من أهم الفرق الفنية التي أنشأت 
لهذا الغرض فرقة مرح الشمس برئاسة الفنانة وفاء الحكيم، 

التي تقدم حاليا العرض امرحي »الحكاية روح«.
بل  برا  تكن  وم  قدرة،  بل  قدما  أو  ذراعا  ليست  الحكاية 
عى  يتغلب  أن  اإنسان  يستطيع  وحدها  باإرادة  بصرة، 
التي  الروح  لكنها  الجسد  ليست  فالحكاية  الحياة،  صعوبات 
يتناولها  التي  الرئيسية  الرسالة  هي  هذه  الجسد،  تسكن 
برئاسة  الشمس  لفرقة  روح«  »الحكاية  امرحي  العرض 
وأشعار  تأليف  الدولية.  بالحديقة  الحكيم  وفاء  الفنانة 
إيناس  رحمة،  بطولة  متوي،  محمد  إخراج  زيكو،  مصطفى 
النار،  أحمد  ألحان  محمود،  ماهر  السعود،  أبو  وائل  نور، 
عز  إضاءة  هاشم،  محمد  ديكور  فؤاد،  ريف  استعراضات 
هم:  والثقافة،  الفن  أعام  من  ثاثة  مسرة  ويتناول  حلمي، 
الكبران  الدكتور طه حسن، واموسيقيان  العري  عميد اأدب 
عى  التغلب  استطاعوا  الذين  مكاوي،  وسيد  الريعي  عار 
الوصول  امبرون  يستطع  م  أشياء  يصلوا  وأن  البر  فقد 
إليها، وأصبحوا من العامات الهامة ي تاريخ مر، وذلك من 
التي تجسدها »رحمة« الكسولة والتي  خال شخصية شمس 
ي  تصطحبها  التي  اماك  لها  فتظهر  للمدرسة  الذهاب  تكره 
رحلة تقابل فيها هذه الشخصيات عار الريعي وطه حسن 
امدرسة  تحب  تجعلها  دروسا  منهم  وتتعلم  مكاوي،  وسيد 
وتحرص عى الذهاب إليها من دون مبارة، امرحية غنائية 
لأطفال  وامحببة  البرية  امتعة  أشكال  وبها كل  استعراضية 

من أراجوز وخيال ظل وموسيقى ومابس وغره.

أو  عضو  فقد  مع  التعامل  بكثر  تتجاوز  العرض  رسالة 
مجتمعية  إيجابية  قيم  تكوين  عى  أوا  يعمل  فهو  حاسة، 
الظروف  وقهر  التحدي  عى  اأطفال  وتشجيع  امعاقن  تجاه 
ذهنية،  إعاقات  بذوي  ااستعانة  خال  من  أنه  كا  الصعبة، 
التي أثبتت التجربة أنهم ذوو قدرات خاصة، فاموضوع ليس 
اأوى  بالدرجة  إنسانية  رسالة  لكنه  مرحي  عرض  مجرد 
السيكودراما  دراسة  منها  عليها  القامن  من  الكثر  وتتطلب 
اإشادة  لذا يجب  بآليات جديدة ومختلفة،  والتوحد والعمل 
الكبر الذي بذله امخرج ليخرج لنا هذا العمل الذي  بالدور 
الجهد،  هذا  عن  شيئا  نعلم  أن  دون  من  اكتاله  بعد  نراه 
منها  خاصة  قدرات  إى  الفئة  هذه  مع  التعامل  يتطلب  فقد 
يستطيع  امرح  ففي  نفي،  لطبيب  امخرج  يتحول  أن 
هو  وهذا  أنفسهم  عن  التعبر  الخاصة  ااحتياجات  ذوو 
يؤهلهم  الذي  امرح  للفن وخصوصا  والهام  الحقيقي  الدور 
وعدم  بأفراده،  وااحتكاك  امجتمع  داخل  وااندماج  للتعامل 

الشعور بااغراب وبالتاي اانعزال.
يتم  الذي  نفسها  بالطريقة  يكن  م  الفئة  هذه  مع  فالتعامل 
بنفس  التعليات  يتقبلوا  م  فهم  اأصحاء،  مع  بها  التعامل 

ذلك  ويتطلب  اأصحاء،  يتلقاها  التي  والسهولة  الدرجة 
إدارة  وكذلك  امخرج،  عليها  يتدرب  أن  بد  ا  خاصة  مهارات 
الذي  العمل  وفريق  الحكيم  وفاء  الفنانة  ي  امتمثلة  الفرقة 

يعمل معها.
اآلية  بنفس  العرض  هذا  مع  التعامل  الصعوبة  من  الحقيقة 
كا  فاموضوع  العادية،  امرحية  العروض  بها  نتناول  التي 
فحسب  فيه  للمشاركن  ليس  وعاجي  إنساي  وأرت  سبق 
سمعت  فقد  الخاصة،  القدرات  ذوي  من  أيضا  للمتلقن  بل 
الكام  عى  القادرة  غر  الطفلة  عن  الحكيم  وفاء  الفنانة  من 
تحية  أثناء  الجميع  فاجأت  التي  ااستعراضات،  ي  وتشارك 

الجمهور بنطق اسمها.
طبيعية  طفلة  نراها  التي  العرض  بطلة  »رحمة«  كذلك 
وكأنها  والراءة،  والتلقائية  بالبساطة  يتميز  بأداء  تتمتع 
دل  إن  هذا  طبعا  زمن،  منذ  التمثيل  مارس  محرفة،  ممثلة 
امحرفن  والفنانن  امخرج  قدرة  مدى  عى  فيدل  يء  عى 
الذين يشاركون ي العرض، الفنانن يوسف أبو زيد، وائل أبو 

السعود، ماهر محمود، إيناس نور.

نور الهدى عبد امنعم
بطاقة العرض

اسم العرض: 
الحكاية روح

جهة اإنتاج: 
مرح الشمس

عام اإنتاج: 
2018
تأليف:
 مصطفى زيكو
إخراج:
 محمد متوي
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امرء  يشعر  اأحيان  من  كثر  ي  شجاعة؛  يتطلب  الحقيقة  عن  البحث 
أنه مقيد؛ ولي يشعر باارتياح يوكل هذا القيد إى من يعلوه، ويعطيه 
اند”  “بلو  عرض  عام  انطلق  الفكرة  هذه  من  والسيطرة.  التحكم  حق 
عرض  والذي  القاهرة(،  )جامعة  العلوم  دار  كلية  فريق  قدمه  الذي 
)فنون  القصرة 2018  للعروض  القاهرة  جامعة  مهرجان  فعاليات  ضمن 
أحمد  مجيب  تأليف  من  الجامعية،  امدينة  مرح  عى  قدم  الذي   )2

وإخراج مصطفى محمود.
)أرض  لوحتن  رسم  فرنسوا  يدعى  رسام  حول  العرض  أحداث  تدور 
التي  وامعاناة  اللوحتن  عام  إى  لندخل  امعجزات(  ومدينة  الضباب، 

يعانيها أبطال اللوحات والنابعة من الفنان اأصي ومثله.
بيت   - امعجزات  مدينة   - الضباب  )أرض  عوام  ثاثة  اأحداث ي  تدور 
كل  عن  امعرة  الشخصيات  خال  من  الثاثة  العوام  بن  ننتقل  الرسام( 
عام والديكورات وامابس واإضاءة العامة للمشهد حيث تدور اأحداث 
حول اعتقاد أهل مدينة أرض الضباب ومدينة امعجزات أن ر اختاف 
سلوكياتهم داخل الحلقات ا يعلمه سوى الجوكر واملكة لنكتشف أنها 
وليس  الذات  هو  امقيد  فيصبح  أنفسهم،  ليستعبدوا  صنعوها  خرفات 

اآخر.
ذلك  هو  اند”  “بلو  عرض  ي  أمامه  التوقف  مكن  ما  أهم  كان  رما 
اأفكار  عى  ودالة  غنية  مرحية  صورة  لبناء  أعطي  الذي  ااهتام 

العرض طرحها، فأرض الضباب تم تصميم امابس وامكياج  التي يحاول 
الخاصة مشاهدها باللون اأزرق كذلك اإضاءة التي يغلب عليها اللون 
سؤال  عن  اإجابة  حاوا  اللذان  و”فلورا”  “كوكرس”  وشخصية  اأزرق 
تغر  بها  مرون  التي  امواقف  خال  سلوكياتها  وتغر  وجودهم  سبب 
والتي تبدل من مكنوناتهم وتجرهم عى ترفات خارجة عن إرادتهم، 

وهي مدينة دامة الغيوم يفصلها عن الشمس جبل عاٍل.
امبهجة ي مابس اأقزام  باألوان  فإن مدينة امعجزات ميزت  بامقابل، 
يعتقد  اللذين  واملكة  الجوكر  وشخصيات  والصفراء  الحمراء  والخلفيات 
وعام  عامهم  بن  ما  الشخصيات  وتغر  الحقيقة  ر  لديها  أن  الجميع 

الحلقات.
مدينة  امبهجة  واألوان  الضباب،  أرض  اأزرق  اللون  اختيار  أن 
امعجزات، واألوان التقليدية الحية الواقعية لعام الرسام، م تكن محض 
فبيت  البري،  امستوى  عى  عام  كل  لتمييز  عاما  كان  ولكن  صدفة، 
الرسام ميزه شخصية الرسام “فرنسوا” ولوحاته الثاث )لوحة البلو اند 
- ولوحة مدينة امعجزات - واللوحة اأخرة( والديكور الذي يغلب عليه 
اللون اأبيض واآريكة، الجانب الواقعي داخل العرض الذي ا ينتمي إى 

عام الخيال، بل إنه امشكل له.
إى  الوصول  وتحاول  ماهيتها  عن  والتشكك  البحث  دامة  ذات  هناك 
سبب وجودها لتعلم مهمتها عى هذه اأرض، وهنا نتكلم عن شخصية 
»كوكرس« الذي خرج من عامه ي أرض الضباب بحثا عن هويته وهوية 

العام امحيط.
اأخرى،  العوام  ي  التأثر  استطاع  عامه  من  “كوكرس”  شخصية  خروج 
ولكنه  متحكا  ليس  امتحكم،  أنه  الجميع  يظن  الذي  الجوكر  أن  وجد 
أنفسهم عى  صنع من جن اآخرين، ما هو إا صورة صنعوها وأجروا 

الخضوع لها.
رغم اختاف العوام فإن امابس استطاعت إبراز هذا ااختاف، فنجد أن 
عام الجزيرة غلف باللون اأزرق ي امابس وميز شخصية “كوكرس” ما 

يشبه الدرع وامكياج اأزرق والنظارة التي توحي إى عام الكارتون مثل 
الفستان  فلورا  مابس  الشجاعة،  اآلية  الشخصية  “درانزيدر”  شخصية 
والجهد  امرقعة، رغم حزنهم  املونة  وامابس  اأقزام  اأزرق، شخصيات 

امضاعف ي تسخرهم للعمل فإن صوتهم ومابسهم توحي بالفرح.
“الجوكر” التي لعبها أربع شخصيات من بينهم فتاة جميعهم كانوا ظا 
لكوكرس، عى امستوى الرمزي هم أفكاره التي تحاول عرقلة إمام رحلة 
التي  التقليدية، الخفيفة الرشيقة  البحث عن هويته، حركة اأجساد غر 
تعر عن أسائهم “جوكر”. ورغم أن الصورة الذهنية لكلمة جوكر تحيل 
العرض  حبكة  داخل  فإن  الرابحة،  الورقة  وأنها  “الكوتشينة”  لعبة  إى 

استطاع كوكرس التغلب عى الجوكر بداخله ليكمل الرحلة.
“ست  بعنوان  براندلو  للكاتب  نص  العرض  مشاهدة  أثناء  ي  تداعى 
والخيال، سمة  للحقيقة  مؤلف” وجود مستويات  تبحث عن  شخصيات 
هويتها،  عن  البحث  تحاول  التي  الشخصيات  وهي  اأساسية  العرض 

تحاول الوصول إى الحقيقة لتجد أن الحقيقة هي امرور بالرحلة.
أعتقد أنه ا يوجد من يتحكم، فلم يرز العرض عاما أو فكرة سيطرت 
عى اأخرى، ولكنها عوام تدور ي فلك واحد وتكمل بعضها، خاضعة ما 

أسمته “فلورا” القدر، ولكن أثارت تسأل هل نحن مسرون أم مخرون؟
ا  منسجم  واختاف  بحرفية  عناره  تكاملت  فنية  كلوحة  العرض  ظهر 
هذه  تتخلل  الحضور  أمتعت  جالية  حالة  هي  وإما  بالتشظي،  يشعر 
اللوحة الجميلة الرتوش السوداء وهي اإظام لتغير امشاهد “باكات” 

التي ساهمت بصنع نوع من التشويش ي اانتقال من عام إى آخر.
مختلفة  عوام  بن  بجولة  العمل  عى  القامون  صنعها  ممتعة  رحلة 
أنها ومضات  أرى  ولكنني  تكن هناك رسالة واضحة  متكاملة، م  ولكنها 

وتساؤات.
العام؟  هذا  سكان  هم  من  فيه؟  نعيش  الذي  غر  آخر  عام  هناك  هل 

كيف نستطيع التعرف عليهم؟
Blue Land وهنا تكمن رحلة البحث التي بدأتها

اآخر أم  الذات  المتحكم  من 
Blue Land في  الهوية  عن  البحث  رحلة 

رانا أرف

بطاقة العرض
اسم العرض: 
بلو اند
جهة اإنتاج: 
فريق كلية دار 
العلوم - جامعة 
القاهرة
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: مجيب 
أحمد
إخراج: مصطفى 
محمود
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المعجنة..  
الماضي بطعم  المستقبل 

امرء  ليحسب  بل  وعشاقها،  محبوها،  لها  هواية،  اأطال  عى  البكاء 
بعض اأحيان التغزل ي دروب اماي غريزة، يشرك فيها جميع البر، 
امتع  بصنوف  اميء  السعيد،  ماضينا  قبيحة  صورة  هو  دوما  فحارنا 
وعظائم املذات، ا إنه لن يعود أبدا فا يبقى منه سوى آثار لخطوات 

مشيناها يوما. محوها رياح الحار الرقيقة هازئة بنا.
تأليف  “امعجنة”،  عرض  يأخذنا  امستقبل،  وآمال  اماي  دهاليز  بن  ما 
سامح مهران وإخراج أحمد رجب برحلة إى منزل )عبده(، تاجر)الجبس( 
شظف  ابنته  و)حكاية(  )مفتاح(  ولديه  مع  يعيش  الذي  البخيل،  الري 
الحياة، عى الرغم من ثرائه، وم يكتف اأب بهذا، بل قد طرد )انراح( 
الذي  )الحلواي(  دار  إثر عملها كخادمة ي  إذ قد شك ي مسلكها  أمهم 
مأزق  ي  اأرة  تقع  بعدها،  )عبده(  وموت  )تحفة(،  ابنته  عى  يأمنها 
الوصول لروة الفقيد، محاولن استحضار روحه، ليفاجأوا باستحضار روح 

أحد الفراعنة بدا منه.
مغزاه  هو  ما  ولكن  ببساطة،  العرض  يحكيها  التي  القصة  كانت  تلك 
تلك  تتشكل  تقدم؟  فيا  ذكرناها  التي  الثنائية  برزت  وكيف  الفعي؟ 
الصورة الجدلية أول ما تتشكل بواسطة واحدة من أهم عنار العرض، 
امرح  يتوسط  سلم  ي  متمثلة  السيد,  صبحي  وأزياء  ومابس  ديكور 
السلم  وذلك  اأب,  مخدع  حيث  العلوي  الدور  إى  بنا  يفي  ماما 
الصورة  ليكمل  الهرم  يشبه  ما  إى  )عبده(  الفرعون  مشهد  ي  يتحول 
 – تحديدا  الفصل  هذا  ي  الفراعنة  عهد  إى  تحيلنا  التي  السينوغرافية 
فهذا  اأحداث،  نستبق  ولكيا   – امرحية  من  واأخر  الثاي  الفصل 
الفضاء امرحي الذي شيده صبحي السيد, يعرض لطرازين من امعار 
بالشكل  الخشبية  والزخارف  )امربيات(  عر  إى  ينتمي  طراز  آٍن,  ي 
تلك  ي  تراه  الفاطمية،  القاهرة  شوارع  ي  يوما  مشيت  إن  تراه  الذي 
اآريكة من امرح التي طاما جلس عليها اأب، ي السلم نفسه الدي 
يبدو  مغاير,  آخر  بطراز  مختلطا  امرحي,  الفضاء  من  حيز  أكر  يحتل 
طريق  عن  يفتح  الدي  كالباب  اآن  منازلنا  ي  نراه  الذي  للطراز  أقرب 
الجانب اأير من امرح إا  الحوائط  الطراز تصميم  الجر, يحتل هذا 
امعلقة عى  )القلل(  بعض  معا، فرى  الطرازين  تداخل  ذلك م منع  أن 

الجانب اأير، وتتداخل تركيبة الحوائط عى الجانب اأمن.
وعى مستوى بنية النص وتصاعد اأحداث, نجد تأكيدا مدعا بالعاقات 
التي  الثنائية  تلكم  عى  الصورة  بواسطة  امشكلة  والدوال  امسافاتية 
طرحناها مسبقا, فامشاهد اأوى امتدفقة تصف عاقات ي إطار جني 
مشتبك ما بن )مفتاح( و)هدية( من جانب, و)حكاية( أخته من جانب 
اأوضاع  من  نستشفها  وإما  طبعا  بها  غر مرح  العاقات  وهذه  آخر, 
مابس  من  العاقات,  من  النوع  هذا  إى  تشر  التي  للممثلن  الجسدية 
)مفتاح( املتصقة بجسده أشد االتصاق مرزة عضاته كأيقونة ذكورية، 
إى  اماي,  إى  تنتمي  لهي  العرض,  يقدمها  التي  اأولية  البنية  فهذه 
القوانن  ترع  قبلا  اأوى  الكلمة  للغريزة  حيث  البدائية,  الحياة 

واأعراف.
النسق، داخل إطار غالبا ما يعد عنوانا للدفء اإنساي, هو  يقدم هذا 
العرض مسألته،  يحاول  الذي  للاي  أخرى  وتلك صورة  اأري,  اإطار 
ا  مفككة,  أرة  إنها  إذ  وتكوينها,  برابطها  يتعلق  وما  اأرة  مفهوم 
نشعر بكونها أرة عادية أبدا، فأاب يحتقر اأبناء وييء معاملتهم أما 
إساءة، واأم غر موجودة، واأب نفسه يأي من اأفعال ما قد أنكره عى 
)مفتاح( ابنه, فيتزوج بهدية التي تصلح أن تكون ابنته ولنلحظ الحوار 
وا  تأمن  ا  بلقمتهم,  عندي  )شغالن  لهدية  به  يصفهم  الذي  املفوظ 
فهنا  دي(,  الحكومة  بترفها  الي  الحاجات  من  حاجة  أي  وا  معاشات 
لأرة,  كصورة  عليه  اعتدنا  قد  ما  ماما  مناهضة  صورة  ي  اأرة  ترز 

كرمز للرابط والتواصل اإنساي والعطاء.

 - اأب  هذا  يحتل  حيث  باماي  الصلة  وثيقة  تبدو  اأب  هذا  وصورة 
الخشبية،  اآريكة  تلك  وعى  دوما,  امرح  من  اأمن  الجانب   - مكانيا 
وأعى السلم، مع ما يحمله هذا امكان مضجعه ضمنا، أعى السلم من 
يسار  يتخذ  نراه  وا  وحارهم،  الشخصيات  بقية  واقع  عى  سيطرته 
امرح إا حينا يعالج سكرات اموت, وبامثل مكننا أن نرى كيف يضع 
ما  الزواج  )حكاية( سوى  يهم  فا  ماضوية،  لقيم  كنموذج  امرأة  العرض 
إى  ترمز  التي  البيضاء  والطرحة  العرض  اأبيض طيلة  إليه فستانها  يرمز 
الزفاف بدورها مع أغنية )دقوا امزاهر(, ي ثاي مشاهدها بإيقاع كئيب 
اأخر  مونولوجها  ي  )هدية(  تذكره  وما  الزواج  ي  اأمل  بضياع  يوحي 
إليه مابسها  ترمز  وما  بل  مفيش(,  أحسن من  راجل  مع  )أربع حيطان 
أيضا ي عش الزوجية مع )عبده(, إذ ترتدي ثوبا محليا برسم يشبه جلد 
الفهود, أي أنها تشبه الفريسة التي تستحق الصيد, كل ما سبق يوضح 
بدورها,  باماي  مرتبطة  بالية,  بصورة  العرض  ي  لنا  امرأة  ترتأى  كيف 
أود  أوا  لكنني  سري..  حبورا؟  مأنا  مرق  مستقبل  ي  أمل  مة  فهل 

التعرض أهم خصيصة وضعها العرض مسألة اماي وتأمله مليا.
مثل  ثقافية  شفرات  ي  لحظها  الخصيصة،  تلك  هي  الديني،  الراث 
الشبقي  مسلكها  مع  متناقضا  إياه,  )هدية(  بارتداء  نفاجأ  الدي  النقاب 
عى  قدرته  يزعم  الذي  الرير  )موانا(,  ي شخص  وأيضا  )مفتاح(,  مع 
استحضار روح )عبده(, لنفاجأ بكونه مفتوح العينن ثاقب النظر, ثم أنه 
التي سبق أن جلس عليها )عبده(, ويطالب اأرة  يحتل نفس اآريكة 
النقود قبل استحضار امرحوم, ما يي ضمنا بنفس  بالكثر من  البائسة 
النظرة الناقدة التي وجهها العرض للاي ما يتضمنه من مسك بالراث 

الديني.
مثات اماي ي العرض ا تقتر عى الجوانب الفكرية أو اموضوعية، 
اللغوية  الدائل  أيضا، فمن  واللغوية  الجالية  الجوانب  نحو  تنحو  وإما 
امثل  يحمله  وما  العرض،  ي  الشعبية  اأمثلة  كرة  رأيي,  تدعم  التي 
الشعبي دوما من رورة ااقتداء باأجداد والسلف الصالح، مثل بعض 
عبد  يا  جبتك  يخشه،  من  تعرف  ما  ورشه  بيتك  )اكنس  التالية:  اأمثال 
الجالية,  الناحية  ومن  باماي,  تتعلق  أخرى  ثقافية  شفرة  ي  امعن( 
الزمن، وهو تعريض  التي أكل عليها  الكوميديا  نجد أسلوبا من أساليب 
الفتاتن )هدية( و)حكاية( ببعضهن وصات من )الردح( إن شئنا الدقة, 

العزيزي(  )محمد  الشيخ  بها  قلوبنا  أطرب  التي  امواويل  تلك  وثانيها 
بصوته العذب، فيا تعنيه تلك امواويل من أسلوب فني تراي بدوره.

كانت صورة اماي فيا ذكرناه آنفا؟ فا هي مثات امستقبل؟ يتمثل 
الطاقة  ذات  الرشيقة  الطفلة  تلك  طفلة،  صورة  ي  كامعتاد،  امستقبل، 
امتوهجة )مريم إسام( والتحكم امذهل بحذائها الطائر، أو )تحفة( ابنة 
)الحلواي( التي تعهدتها )انراح( بالرعاية بعد موت والدتها, وعام مثل 
هذه الفتاة امستقبل؟ نلحظ ذلك أول ما نلحظ بركيبة مابسها امغايرة 
عن بقية الشخصيات, إذ ترتدي ي أرجلها )الباتيناج(, بدا من اأحذية 
امعتادة، ما يحمل معنى لعيني امشاهد بكونه يشر إى امستقبل, إذ 
هو ي نهاية اأمر آلة, وتقدم به الفتاة رقصا حداثيا ا مت بصلة لراثنا 
نلحظ  )تحفة(,  لشخصية  التأويي  امنحى  نفس  وي  أخرى.  جهة  من 
حركتها الدائرية فيا يشبه عقارب الساعة طيلة الوقت، وعاقتها بامكان 
نفسه، ومواقع موضعها، فراها تتخذ نفس مكان اأب بعد موته, أعى 

السلم وجواره.
الله أن ينتقم  الحل إذن؟ بعدما تدعو )تحفة(  هل يكون امستقبل هو 
الله قد استجاب  من )عبده(, إذ قد رب مربيتها )انراح(, ويبدو أن 
أقى  فهل  بعد،  فيا  )انراح(  لسان  عى  تردد  ما  وهو  فعا،  لدعائها 
الواقع  ولكن  اأوى،  للوهلة  ذلك  يبدو  بالفعل؟  )اماي(  )امستقبل( 
ينقلنا إى مشهد ما قبل مجيء )انراح( و)تحفة( بلحظات نرى )عبده( 
هو  فذلك  )هدية(,  بحوذة  كان  جني  منشط  من  زائدة  جرعة  يتناول 
الفضاء  مستوى  عى  فإذن,  )تحفة(.  دعاء  وليس  امنطقي,  السبب 
حيوية  أضفت  وإما  كثر  أو  بقليل  يؤثر  م  )تحفة(  فوجود  الدرامي, 
وجاا ذا طبيعة خاصة تنقل امشاهدين لعام سحري يطر به اأطفال 

عى امستوى البري أو امرحي.
كاها  متساوين،  واماي  امستقبل  الكيفية  بهذه  امعادلة  طرفا  يصبح 
ا ملكها اإنسان وهو ما يتم التأكيد عليه بواسطة الحوار املفوظ من 
العرض،  بها  يختتم  التي  امدد(  )انت  بأغنية  أخرى  وتارة  تارة  )تحفة( 
والتي أهداها )عي الحجار( خصيصا للعرض, لتشر إى النتيجة النهائية.. 
امجد للحار، ولإنسان الذي يحيا هذا الحار بكل جوارحه، بدا من 

دفن ذاته ماضيه، أو التعلق بحبال امستقبل الذائبة.

بيشوي عادل
بطاقة العرض

اسم العرض: 
امعجنة

جهة اإنتاج: 
فرقة امرح 
القومي

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: سامح 
مهران
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المسرحية زوزو  فتحي  ذكريات 
الصعيدي أحمد  للكاتب 

للوهلة اأوى وعند أول قراءة اعجبت كثرا من ربط الكاتب 
)ماكينة  امرحية  ي  امحورية  والبطلة  امرحية  عنوان  بن 
لذلك  إنتائها  والذكرى حيث  تتناسب  تصوير خشبية عتيقة 
الكاتب  إستخدم  وصاحبها(.  هي  منه  جاءت  الذي  الزمن 
اسلوب )الفاش باك( حيث إستحر ذكريات اماي بتوثيق 
وسكن.  وذكرى  ووطن  هوية  له  مثل  التي  الكامرا  تلك 
ويقتضب  إليه،  يتوق  ماض  مفصلة  بلقطات  بنا  يتأرجح 
كل  الرعة.  بعر  نسميه  لحار  متاحقة  ريعة  لقطات 
للتوقف.  العر  لدى  فاوقت  تروي  وبا  عجل  عى  يء 
حن  ي  الحقيقة،  وتخالف  لواقع  عفريته  الصور  فاصبحت 
ستاحظون  اصحابها.  عن  وتحي  روح  لها  حية  اأمس  صور 
تصل  وعدساته  الكامرا  مبضعه  جراح  هنا  امصور  أن  معي 
لعمق العمق حتى يرح كل مواطن الجال، الوجع، الفرح، 
تدركه  بسهولة  وليس  مسه  مايصعب  كل  الحب،  الحرة، 
اافئدة.  عذرا سيدي الكاتب أنك متسلل بحركة بارعة جدا 
لخصت احداث اامس واليوم وتوقعت الغد دون ان تشعرنا 
انك تتنقل بشخوصك حيثا اردت، ليس هذا فحسب بل إنك 
تكتب  أنك  تشعرنا  ان  دون  ممنوع  هو  ما  كل  عن  تحدثت 
السحيق  اأمس  ي  البر  احوال  عن  تحدثت  سياي.  نص 
اليوم من نكران وفوى وتركيبة  ورقي تعاملهم، وما استجد 

عجيبة وغريبة.
وما  الديانة  خانة  عن  وتتحدث  محظورة  منطقة  ي  لتدخل 
هو  من مجريات اأحداث، لتقفز مشعل توعية فوق العادة 
وتغيبهم  لشبابنا  الغرب  استقطاب  عن  وتنبه  تصعق  برارة 
قيم  عن  تحدثت  أوطانهم.  هدم  كمعول  وإستخدامهم 
يدفع  فقر  فا  باأرض  والتمسك  الوطن  حب  أساها  كثرة 
لتصل  الوطن  ودفء  روعة  يضاهي  طموح  وا  أوطان  لبيع 
إى أقى درجات اإنسانية التي جعلت امعلم رسوا انتشل 
صغر من اموت امؤكد إجتاعيا ليخرج افضل مافيه ويعطيه 
ميت  من  لتصنع  واقع  مع  وتعايشها  السمكة  لصيد  صنارة 
حب يحييه العرفان ويلفه حتى يجعله أسرا لعاقة إنسانية 
القيم  مقابل...تغرت  يء  لكل  وأصبح  هذا  زمننا  بها  عز 
نعم تغرت باأمس القريب تكررت مأساة امه ليعيش ذات 
حياتها ويشعر وجعها، فاأم اعطته هوية كانت له عارا يهرب 
منه ويتمنى ان محيه بكل السبل. كونه يسمى فتحي زوزو 
وعي  عندما  إا  الهوية  بتلك  محظوظ  أنه  خاطره  ي  يرد  م 
وأدرك ما معنى ان تكون أم كلها حياة وجميلة وتفرض عليها 
عائلتها الزواج من شخص ا وجود له واذهن له وا كينونة 
حملت  وحلمهم.  الشباب  أنظار  محط  كانت  التي  وهي 
هذا  يجعلها  وم  رجعة  با  طفش  والزوج  فتحي  وانجبت 

لإستسام لحب  فيها، وا دفعتها  الطمع  لنظرات  مستسلمة 
ولكن  كوافرا  العر  بلغة  )يعني  كاشطة  عملت  عمرها. 
من عر كانت تلف فيه للدور لتصنع امعجزات وتعمل من 
الفسيخ ربات ومن العرة )بضم العن أي الدميمة(، ورغم 
إبنها  تنى  وم  وقارها  تفقد  م  فرح  ي  يوم  كل  كانت  انها 
والغناء  لها  بالطبل  يقوم  مشاركته  بداخلها  ما  تفرغ  وكانت 
أن  سنوات  أربع  الزوج  غياب  بعد  رفضت  ترقص.  وهي 
اطلب الطاق وتتزوج من حبيبها أن لها حبيب واحد إبنها 
هو كل محيطها. اإبن والزوج والحبيب. دارت اأيام وتزوج 
والده  مط  نفس  عى  شخصيتها  التي  السيدة  ارزاق  فتحي 
تنفعل بحب وا فرح وا حزن، م تكن إختياره  اتتكلم وا 
ولكن كانت هي نصيبه وقسمته. وانجب سامي الذي اساه 
عى إسم مدرسه وأبوه الروحي وأصبح هو كل حياته وتخرج 
ي كلية الحقوق ليفاجأ بانه م يتعن ي الجامعة رغم تفوقه 
هم  من  تكون  ان  يجب  الوظيفة  تلك  أن  النيابة  ي  وا 
مميز  انه  وإقناعه  الهجرة  دول  لتتلقفه  وحسب.  أصل  ذو 
إليه  صور  وهمه  تحديدا  انت  ماذا  ابيه  سأله  عندما  حتى 
أذنه  ي  لعملية  تعرض  إبنه  كر  وأثناء  لكفائته.  قبلوه  انهم 
ورثها  التي  القيمة  ساعته  سوى  يء  ملك  فتحي  يكن  وم 
جنونه  فجن  التصوير.  وآلة  هو  سامي  اأستاذ  معلمه  من 
آخر  موذج  لنا  ليخرج  رهنها  او  بيعها  سوى  أمامه  يجد  وم 
نيته  عن  ويرجعه  اإيثار  ي  مثا  ليرب  الجميل  الزمن  من 
للعمرة  اذخرها  التي  عمره  تحويشة  عليه  ويعرض  البيع  ي 
أنه اعتقد ان فتحي احق وخصوصا أنه يشعر بانه ليس عى 
مايرام كا انه حج واعتمر. ورفض كتابة ورقة او إلزامه باي 

يء سوى صورة طلبها اواده منه جاء للفنان فتحي ليخلد 
ذكرى  تبقى  والصورة  اموت  يتلقفه  والرجل  ويروزها  ذكراه 
فارقته  التي  للحبيبة  أخرى  صورة  والجود.  والكرم  لإيثار 
له  ستبقى  بانها  العهد  وتجدد  لبورسعيد  ارتها  مع  لتسافر 
وتبقى  للقائه.  تستعد  امحطة  ي  وهي  تغتالها  قنبلة  ان  إا 
عايدة  وصورة  زوزو  صورة  اصل،  له  تشكل  التي  الصورة 
بددتها  له  رسوخ  هي  صور  امنقذ.  وصورة  سامي  وصورة 
اراد  الحياة. وعندما  الشتاء فاتت داخله كل مامح  عاصفة 
اليء  ذات  يفعل  ان  وأراد  الفاضل  امعلم  موذج  يعييد  أن 
اصله  سيرق  الشاب  هذا  بأن  لينذره  الحلم  ي  سامي  أتاه 
بالنهج حل  يلتزم  الذي  الطالب  يعد هناك موذج  وحياته م 
محله ماذج مريبة. وذات فجر اتصل إبنه ليخره أنه سيصل 
مر وكانت مفاجأة تخوف منها اأب ماذا اآن؟ هل أتيت 
طريقه  ي  وهو  إستغلوك؟  هل  وطنك؟  لتغتال  اأجنبي  مع 
الذي  اماي  رموز  وكل  ااصل  وموت  الصور  وضياع  للمطار 
ينتمي له تبددت مثلا بدد الخراب كل ما حوله. شبح اموت 
أصبح  الليل  ي  يخشاه  كان  وما  هوادة  با  يسكنه  اصبح 

ينتظره بشوق حتى يتحد مع ماضيه وذكرياته.
وشعور  قدمة  صور  ومجموعة  كامرا  ي  إنحر  كله  العمر 
يخى  لديه يء من  يخشاها أن  كان  التي  امنية  بإقراب 
الوفاء... مراث  جميل...  يء  كل  فقد  مثلا  يفقده  ان 
قدوته  إسم  أساه عى  وإبن  أمه  اكتسبها من  التي  والهوية 

وحب م ينل منه سوى صورة
نفسه...  عى  آثره  أنه  اإمتنان  كل  له  يكن  لرجل  وصورة 
الواقع أضحى دميا مخيفا باردا يلفه الرد وتعصف به رياح 
الجمود. ماتت القيم وهان الوطن وم يعد هناك يقين. هل 
عصفت  يهجرها؟  أم  الحياة  بتلك  يتمسك  يجعله  هذا  كل 
كانت تحي  التي  الذكرى  بكل صوره حبيباته ومحت  الرياح 
تبددت وتناثرت فتبعرت معهم  حياته وتصره عى وحدته. 
شكلته،  صور  صور،  من  وجوده  يستمد  كان  شخص  بقايا 
عى  تشد  وأخرى  تربت  يد  أصقلته.  وثالثة  علمته،  وأخرى 

يده وثالثة تنجده ورابعة تحب.
شخوصها  رحل  وعندما  فعلمته  عاشها  حياة  زوزو  ذكريات 
منثورا  هباء  وذهب  بها  مسك  العصف  جاء  وعندما  قوته 

وقت عصفت به.
رمز  كل  من  وأخرج  تيمة  الرمز  من  إتخذ  كاتب  أمام  نحن 
قصة. رد أحداث جارية برشاقة شديدة وبا فرض لرأي عى 
أيديهم  بن  ووضع  لها  الحكم  ترك  بل  القاريء  أو  امتفرج 
عندما  النفس  عزلة  سيكولوجية  معه  ليعيشوا  زوزو  فتحي 
منذ  اإنسان  تازم  الهوية  ووصمة  جرمة  اإختاف  يصبح 
عى  القدرة  نفقد  عندما  يحدث  ماذا  ماته.  حتى  مياده 
ولكنها  محرة  شخصية  الحياة.  ي  الرغبة  ونفقد  التعايش 
عى  وامقدرة  والفن  والحنكة  والوصف  الرسم  ي  فريدة 
الصعيدي  أحمد  لأستاذ  تحية  وتجسيدها.  امامح  تحسس 
من حدث  والتنقل  الشخصية  رسم  ومهارة  النص  روعة  عى 
إى حدث بخفة ورعة والتناوب بن اماي والحار وعتمة 
كانت  كامرا  السند.  فقدان  وعند  الذكرى  بدون  امستقبل 
جراح  مبضع  كانت  وعينه  صاحبها  بعدسة  النص  هذا  بطلة 

يصف تفاصيل وجوه خضعت لعدساته.

هيام حسن
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فنحن هنا أمام عمل مرحي متميز يدور حول حياة اأديب 
إى  ترجم  تزال  وا  أعاله  ترجمت  الذي  العامي  الدمري 
معظم لغات العام ما تتميز به من ابتكار وسعة خيال تحقق 
امتعة لقارئها. ويعد أندرسون من العامات امميزة ي اأدب 
الدمري واأوروي والعامي حتى إن الحكومة الدمركية كانت 

تدفع له راتبا سنويا تقديرا أعاله أكر من عرين عاما.
الناقد امرحي  إن  النقاد حتى  به  أشاد  العمل امرحي  وهذا 
اأعال  نقد  ي  بتشدده  امعروف  الريطانية  للجارديان 
نجوم  من خمس  امكون  مقياسه  ي  نجوم   4 أعطاه  امرحية، 
بعد أن شاهده ي العرض الخاص. وي الوقت نفسه كان اإقبال 
نفقاته  اأدى من  الحد  يغِط  العرض ضعيفا م  الجاهري عى 

وبات من امتوقع أن يغلق العرض أبوابه ما م تزيد اإيرادات.
وهنا تتعدد التساؤات: هل تقديم عمل يتناول سرة أديب 
رحل منذ 150 عاما يناسب امرح؟ أم أنه موضوع جاف ا 
يناسب امرح كوسيلة تواصل وتفاعل مبارة مع الجمهور؟

الزاوية المهم 
قابل  موضوع  أي  إن  الجارديان  ناقد  يقول  كا  الحقيقة 

عرض  يثرها  كثرة  تساؤات 
جدا  مظلمة  “مادة  مسرحية 
حياة  حول  تدور  الي  جدا”  جدا 
اأديب  حياة  جوانب  أحد  أو 
كريستيان  هانز  الدنمركي 
 )1875  -  1805( أندرسون 
مسرح  على  حاليا  تقدم  الي 
افتتاح  وتم  لندن.  في  بريدج 
ومن  أيام.  قبل  المسرحية 
أغلقت  قد  تكون  ان  المحتمل 
القارئ  يطالع  عندما  أبوابها 
واهم  السطور.  هذه  العزيز 
العاقة  حول  تدور  التساؤات 
المسرحي  العمل  جودة  بن 
عليه. الجماهري  اإقبال  وبن 

أن  يعتقد  بها. وهو  التناول  يتم  التي  الزاوية  وامهم  للتناول 
بشكل  معالجة  وأنها  الصعبة  امعادلة  حقق  امرحي  العمل 
تقتنع  م  الجاهر  لكن  امرح.  جاهر  يجذب  أن  مكن 
بالتحي  امرحية  تقدم  التي  الفرقة  ينصح  وهو  بعد.  بذلك 
بعد  امرحي  العرض  الجمهور عى  يقبل  الصر حتى  ببعض 

فرة يعتقد أنها لن تطول.
فكاهية  برؤية  مقدم  أنه  العمل  ي  الجودة  عنار  وأبسط 
الريطاي  اممثل  فيها  برع  العرض  اسم  بها  يوحي  أن  مكن 
امرح  إى  عاد  الذي  عاما(   69( برودبنت  جيم  امخرم 
السنيائية  بأعاله  خالها  انشغل  سنوات  عدة  انقطاع  بعد 
والتلفزيونية. وهذا اممثل يتمتع بطاقات ا حدود لها مكن 
ماكدون  مارتن  امرحي  الكاتب  العرض  ي  إطاقها  من 
العمل.  مخرج  دونر  وماتيو  امرحية  امعالجة  صاحب 
وتعاون معه ي إبراز فكرة العمل عدد من اممثلن الجيدين 
التي  ماي  جونيتا  مثل  اختيارهم  امخرج  أحسن  الذين 
الثانية ي امرحية أو  النسائية  جسدت مارجوري الشخصية 

السيدة الفقرة العجوز التي يقع أندرسون ي حبها.

بل  الكاتب  لحياة  تقليديا  عرضا  امرحية  تكن  م  هنا  من 
انتزع ضحكات  اأديب  حياة  من  مرح  بسيط  لجانب  عرض 

من حروا ي العرض التجريبي من فيهم الناقد شخصيا.
مرفوض اتهام 

ويرفض الناقد ااتهامات التي كالها للعمل امرحي عدد من 
النقاد ي الدمرك وعدد من النقاد اإنجليز أنفسهم بأن هذا 
تافه  شخص  صورة  ي  العامي  الدمري  اأديب  أظهر  العمل 

أحمق يحب الدعاية لنفسه.
شخصية  عى  اعتمدت  فكاهية  مرحية  مجرد  إنها  يقول 
والوقائع  التاريخ  عن  تحدثنا  ولو  الضحكات.  إثارة  تاريخية 
اأدبية  إبداعاته  رغم  أندرسون  إن  يقولون  امؤرخن  لوجدنا 
الحاقات  ببعض  كان معروفا  بل  امثالية  بالشخصية  يكن  م 

فالعمل الفني إذن م يجانب الصواب كثرا.
مثالين ي  يكونوا  ينطبق عى مبدعن كثرين م  اأمر  وهذا 
اأدباء  أعالهم. ومن هؤاء  توحي  مثلا  سلوكهم وطباعهم 
معارا  كان  الذي  ديكنز  تشارلز  الحر  ا  امثال  سبيل  عى 
مدة خمسة  حياته  لندن ي  زار  الذي  له  أندرسون وصديقا 

المظلمة«  »المادة 

العالم مسارح  في  جولة 

تكاليفها تغطي  ا 

هشام عبد الرءوف
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أسابيع. فقد كان فظ الطباع عكس ما توحي به أعاله.
الركبة عظم 

أخرى  مرحية  افتتاح  تم  مانشسر  ي  آخر  مرح  وعى 
كوميدي.  إطار  ي  يعرض  اليء  بعض  غريب  موضوع  لها 
 he باإنجليزية  وهو  الشئ  بعض  غريب  امرحية  اسم 
أنها  إا  الركبة.  عظم  الكلمة  وتعني   Kneebone Cadillac
راحل  بريطاي  أعال  رجل  اسم  هو  بون  كني  أن  ترجم  ا 

إى  امرحية  اسم  يرجم  ذلك  وعى  امرحية.  حسب   –
»كادياك كني بون«.

وتدور امرحية حول رجل أعال كون ثروة طائلة من تجارة 
من  كادياك  سيارة  مادي  ابنته  ترك  توي  وعندما  الخردة. 
تجربته كوالد مع  فيها  التي رح  طراز قديم وترك مذكراته 

أبنائه ويوجه فيها بعض النصائح إى أبنائه.
من  كنز  عن  بالبحث  أبنائه  إى  وصية  مذكراته  وتضمنت 

الجانب  عى  اأمركية  أريزونا  واية  ي  يخفيه  كان  الذهب 
اآخر من اأطلنطي ي أيام شبابه اأوى عندما كان يعيش ي 
الوايات امتحدة. وتذهب اابنة بصحبة شقيقيها إى أريزونا 
ميزت  التي  والهزلية  الضاحكة  امواقف  بعض  تدور  حيث 
بحاقات إى أن يعر اأبناء عى الكنز ويعودون إى بريطانيا 

ويتمسكون بالسيارة القدمة.
مبالغة

النقاد  استحسان  نال  وقد  فقط.  دقيقة   95 العرض  يستمر 
أثرت  التي  الديكورات  ي  امبالغة  سوى  عليه  يأخذوا  وم 
اممثلن خاصة وجود سيارة حقيقية  لدى  الحركة  عى حرية 
إى  أقرب  كان  الديكور  إن  البعض  وقال  الديكورات.  ي 
العرض  أيضا عى  النقاد  وأخذ  بغر هدف محدد.  الفوضوية 
كأداة  امرح  تناسب طبيعة  التي ا  الحادة  العبارات  بعض 

يتفاعل فيها اممثلون مع الجاهر بشكل مبار.
مسرحي نجم  رحيل 

حركة  هناك  أن  امرح  عشاق  من  كثرون  يعرف  ا  قد 
الفرق  من  الكثر  بها  يوجد  حيث  كندا  ي  نشطة  مرحية 
التي تقدم أعاا مرحية متميزة. لكن ا يشعر بها  القوية 
امتحدة  الوايات  ي  عروضها  تقدم  ما  قليا  أنها  الكثرون 
سواء ي برودواي عاصمة امرح أو ي امدن اأخرى. وهذه 
اأيام يشعر الكثر من عشاق امرح ي كندا باأسف لرحيل 
يناهز 90  الكندي عن عمر  دوجاس رين أحد رواد امرح 

عاما.
الكندية  امرحية  فستيفال  سراتفورد  فرقة  وفاته  أعلنت 
تنعي  إنها  الفرقة  وقالت  »توير«.  موقع  عى  حسابها  عى 
امدير  وكان   1953 عام  تأسيسها  ي  شارك  الذي  الفنان  هذا 
الفني لها مدة 37 عاما حتى تقاعد بعد أن تقدمت به السن. 
ي  أيضا  واإخراج  بالتمثيل  يشارك  الفرة  هذه  طوال  وكان 
عروض الفرقة. وقد ترك اإدارة فقط لكنه استمر ي اإخراج 

والتمثيل. وم تذكر الفرقة سبب وفاته.
ريجينا فيفات 

تحت  الفرقة  تكن  م  الكندية،  امرحية  الفرق  مع  وكالعادة 
امرات  وي  كثرا.  امتحدة  الوايات  ي  عروضها  تقدم  إدارته 
وي  كبرا.  نجاحا  تحقق  كانت  عروضها  قدمت  التي  القليلة 
التي  ريجينا”  فيفات  “فيفات..  مرحية  رشحت   1972 عام 
امرحية  توي  لجائزة  برودواي  مسارح  عى  الفرقة  قدمتها 
امرموقة. وكانت امرحية من إخراجه وبطولته. وتم ترشيحه 
شخصيا لجائزة أحسن ممثل عن شخصية وليم سيسيل التي 

قام بتجسيدها.
وأدى نجاحه ي عام امرح إى تهافت مخرجي السنيا عى 
امعر.  وصوته  امتميز  أداؤه  ذلك  إى  يدفعهم  معه،  التعاقد 
ملحمة   –  2001“ العلمي  الخيال  فيلم  أفامه  أشهر  وكان 
كبرا حتى  نجاحا  عام 1968 وحقق  الذي عرض ي  فضائية” 

إن إيراداته زادت عن ميزانيته أكر من 15 ضعفا.
ي هذا الفيلم جسد دوجاس صوتيا فقط شخصية الحاسوب 
هال 900 وحقق نجاحا كبرا. وبلغ من نجاحه أنه ي العرض 
اأول للفيلم لفت النقاد اأنظار إى طول مدة عرض الفيلم 
مراعاة  مت  الفيلم  اختصار  بدأ  وعندما  دقيقة.   161 وهي 
فيها  يظهر  التي  الفيلم  فقرات  من  أي  الحذف  يشمل  أا 
هال 900 رغم أنه م يكن من أبطال الفيلم. وتم ي النهاية 
الفيلم  مخرج  قرر  وعندما  دقيقة.   142 إى  الفيلم  اختصار 
 1984 عام  الفيلم  هذا  من  سلسلة  إنتاج  كوبريك  ستاني 
وأكر من عر سنوات حرص عى ااحتفاظ بشخصية هال 

900 وأن يجسدها صوتيا دوجاس رين.

نوافذ

هل تسيء المسرحية 
إلى الكاتب الدنمركي
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والنقد: التأليف  بمجال 

امؤلف وامترجم حمدي عباس: 

2018/4/12
ومقتبس  ومرجم  ومؤلف  امعارف”،  “دار  مؤسسة  عمل  صحفي  كاتب 

لعدد من امرحيات التي حققت نجاحا جاهريا بفرق القطاع 
الخاص، تتضمن قامة أعاله امرحيات التالية:

محمد  عوض  إخراج   :)1978( يضحكون  داما  أنهم   -
عوض ، بطولة محمد توفيق، ممدوح واي.

محمد  عوض  إخراج   :)1979( حبيبتي  الفلوس   -
عوض، بطولة سعيد صالح، عبد الله فرغي.

نبيل  بطولة   :)1979( السلكاوي  عائلة  مقالب   -
بدر، ليى فهمي.

بطولة  خضر،  شكر  إخراج   :)1981( أنت  أنا   -
سعيد عبد الغني، تيسر فهمي.

عبد  شاكر  إخراج   :)1981( الفلس  أيها  وداعا   -
اللطيف، بطولة سعيد صالح، عبد الله فرغي.

بغدادي،  إبراهيم  إخراج   :)1982( دنيا  يا  سرك   -
بطولة شكري رحان، نبيلة السيد.

، بطولة  السيد  - درويش يتألق فرحا )1983(: إخراج عصام 
محمد رضا، جورج سيدهم

- جواز مع اإشراك ي اأرباح )1984(: إخراج حسن عبد السام، بطولة 
محمد رضا، دال عبد العزيز.

- كام خواجات )1984(: إخراج حسن عبد السام، بطولة جورج سيدهم، 
ثريا حلمي.

فاخر، جورج  بطولة هالة  السيد،  إخراج عصام   :)1985( الهوا  مانية ي   -
سيدهم.

- مجانن فوق العادة )1985(: إخراج سعيد مدبوي، بطولة وحيد سيف، 
ميمي جال.

- الحظ )1986(: إخراج شاكر خضر، بطولة سمر غانم، إسعاد يونس.
عزت،  بكر  أبو  بطولة  األفي،  محمود  إخراج   :)1988( ليه؟  ثاثة عر   -

سهر الباروي.
محمود  بدر،  سوسن  بطولة  السيد،  عصام  إخراج   :)1989( الصفعة   -

الجندي.   
بطولة  منصور،  العزيز  عبد  إخراج   :)1990( تنتظر  أنتيجون   -

أسمهان توفيق، محمد امنصور.
إلهام  السيد راي، بطولة  النسانيس )1990(: إخراج   -

شاهن، مجدي وهبة.
عم  مقص  ومنها:  اأفام  بعض  بخاف  وذلك 
وتشبيه  فيش   ،)1985( التحدي  أيام  قنديل، 
التليفزيونية  السهرات  بعض  وأيضا   ،)1986(
ومن بينها: قطار العمر الريع، الحب والظال، 
أجازة  السعادة  مثل:  اإذاعية  وامسلسات 

قصرة، الريك امخالف.

 الناقد واأستاذ اأكادمي حازم عزمي: 

2018/7/11 
والنقد  والرجمة  الدراسات  مجال  ى  امتخصصن  أحد 

امرحي مر، وقد تخرج من كلية اآداب “جامعة عن شمس”، 
من  امقارن  واأدب  اإنجليزية  اللغة  ي  اماجستر  درجة  عى  وحصل 

“الجامعة اأمريكية” بالقاهرة، كا حصل عى درجة الدكتوراه من “جامعة 
وارويك” بامملكة امتحدة.

عمل أستاذا للفنون امرحية ى عدة أماكن من بينها: “الجامعة اأمريكية” 

منصب  أخرا  شغل  كا  سويف”،  بني  “جامعة  اآداب  وكلية  بالقاهرة، 
أستاذ الدراما والنقد بجامعة “عن شمس”، وشارك ى عدد من امهرجانات 

اأوربية واأمريكية.
للبحوث  “الدولية  للهيئة  السنوي  امؤمر  فاعليات  ي  مشاركته  أثناء  توي 
امساعد  امنسق  بلجراد – ربيا بصفته  الذي عقد ي   )IFTR( ”امرحية

مجموعة أبحاث امرح العري. 

- امؤلف وامخرج الكبير رأفت الدويري:

 2018/11/27  
مرحنا  ي  امهمة  اإبداعية  الرموز  أحد  هو 
إى  ينتمي  وهو  الفنية،  ومسرتنا  امعار 
اماي،  القرن  سبعينيات  جيل  كتاب 
سبيل  ي  واجتهد  حرص  الذي  الجيل  ذلك 
امرية،  بالربة  امرحي  الفن  تأصيل 
كافة  وتوظيف  استلهام  كيفية  عن  والبحث 
واأساطر  امتوارثة  الشعبية  الفنون  أشكال 
واماحم والطقوس ي تقديم عروض مرحية 

جاهرية.
معني  مرح  رجل  الدويري  رأفت  وامبدع 

الكلمة، حيث مارس كل من التمثيل واإخراج 
فهو  والتنظر،  والنقد  الرجمة  وأيضا  والتأليف 

وأن  امجاات  تلك  جميع  ي  نجح  وقد  امواهب  متعدد 
التأليف  تألق ووضع بصمته امميزة ي كل من مجاي 

واإخراج. وهو من مواليد قرية “الدوير” ي أسيوط 
اللغة  قسم  ي  تخرج  وقد   ،1937 عام  أبريل   8 ي 
اإنجليزية بكلية اآداب “جامعة عن شمس” عام 
العنر  اإنجليزي  للمرح  دراسته  وكانت   ،1959
بنشأته  السابق  تأثره  بجانب  وامهم  الثالث  امؤثر 

وديانته.
مجال  ي  اإبداعية  تجربته  تصنيف  ومكن  هذا 

الفنون امرحية طبقا لطبيعة اإبداع كا يي:
1 - مجال التأليف:

)ليه  الواغش  بينها:  من  امرحية  اأعال  من  العديد  كتب 
بدائع  العتبة،  ي  شكسبر  ترواح،  بسبع  قطة  ؟(،  ليه 

الفهلوان ي وقائع اأزمان، الكل ي واحد، كفر التنهدات، 
وادة  عرقوبه،  من  متعلق  الدخلة،  ليلة  كوابيس 
الداير،  الحجر  النيل،  خيول  اأرحام،  ي  متعرة 
واحد،  ي  الكل  الضائعة،  النفوس  نادي  اللغز، 
فقد  الذي  امحقق  القاي،  جناب  يا  أحكم 
ي  سلقط  ورقات،  الثاث  اعب  عقله، 
الخيال، حالة  ملقط، أحام سلطانية، خيول 
عاشوراء:  إحتفالية  فضاي،  سندباد  غثيان، 
محفل  عاشوراء  إحتفالية  نصن:  )تضم 
نارين،  بن  الوفا(،   وحان  الصفا  إخوان 

حدث بالفعل: )أربع مرحيات قصرة(. 
أخرى  إصدارات  مجموعة  إى  باإضافة  وذلك 
من  مختارت  تحرق،  العمر  أوراق  بينها:  من 
الفنون  ي  مقاات  مجموعة  الشعوب،  حكايات 
تطبيقي  ونقد  تنظرية  مقاات  مجموعة  الشعبية، 
قام  وأيضا  امرح”،  “امجلة”،  “القاهرة”،  “الثقافة”،  مجات: 
كارتر،  كونراد  تأليف  امرحي”:  “اإخراج  وهي:  امرجات  بعض  بتقديم 
“الصندوق  و”ر.ب.هوارد،  بري”  “ا.ج.براد  تأليف  امرح”:  “حرفية 

الفي”: )مرحية( تأليف جون جالزوري.

-2 مجال اإخراج: تضمنت قامة امرحيات التي قام بإخراجها امرحيات 
التالية:

أوا- مسارح اأقاليم: رخ ي جدار الخوف، ي انتظار جودو )1969(، كفر 
آه   ،)1974( النهار  طلع   ،)1973( اموال  وكلمة  حسان   ،)1971( التنهدات 
أوتار  با  ربابة  القلب )1975(،  الدورة، زوج طيب  يا قمر، جواب،  ليل  يا 

)1976(، قطة بسبع ترواح، بدائع الفهلوان )1980(، يس وبهية )1982(. 
الرابع:  هري   ،)1968( الجيب  مرح  الغائب:  الدولة:   مسارح   - ثانيا 
الثاث   ،)1982( الطليعة  مرح  متعرة:  وادة   ،)1978( الطليعة  مرح 
الطليعة  مرح  عرقوبه:  من  متعلق   ،)1986( الطليعة  مرح  ورقات: 
)أماديوس(:  السحري  الناي   ،)1993( الهناجر  مركز  الطلسم:   ،)1990(

مرح الطليعة )1995(، جويا والفاتنة: مرح الطليعة )1996(.  

- الشاعر امتميز حمدي عيد: 

2018/12/6 
شاعر غناى قدم عددا من امشاركات الفنية للبيت الفنى للمرح من بينها 
اإستعراضية  الغنائية  للفرقة  العنطزة”  امرحي “مجلس  اأوبريت  تأليف 
)عام 1992(، “هز الهال يا سيد” لفرقة أنغام الشباب )عام 1992(، “ليلة 

سنة 2000” لفرقة القومي لأطفال )عام 1999(.
من  كبر  لعدد  واأغاي  امرحية  اأشعار  بكتابة  شارك  كذلك   
“عم   ،)1975( مر”  يا  “باحلم  بينها:  من  امرحيات 
“واد   ،)1983( “الجازية”  رف”،  “أزمة  جلجل”، 
 ،)1985( فلوس”  “فلوس   ،)1984( اإيه” 
طول  “بعد   ،)1986( “جرنيكا”  “امهرج”، 
آخر  وكانت  وغرها،   ،)1995( غياب” 
مرحية  أغاي  كتابة  امرحية  مشاركاته 

“حدث ي باد السعادة” )2018(. 
كتابة  عن  الجوائز  من  العديد  عى  حصل 
جائزة  بينها:  ومن  امرحية  اأغنيات 
امائة  مهرجان  ى  اأوى  امرحية  اأشعار 
الفرقة  مهرجان  اأوى  اأشعار  جائزة  ليلة، 
اأوى  اأشعار  وجائزة   )1996 )عام  القومية 
 ،)1998 )عام  الربيع  مهرجان  الدامة  للفرق 
وأيضا الجائزة الذهبية مهرجان اإذاعة والتلفزيون 

)عام 1997(.

اإخراج: بمجال  الراحلون 

- امخرج القدير جال عبد القادر:

2018/10/2 
“امعهد  بكالوريوس  عى  حصل  قدير,  مرحي  ومخرج  أكادمي  فنان 
مخرجا  تخرجه  بعد  وعن   ،1964/1965 عام  إخراج  قسم  للسينا”  العاي 
امتنقل”  بفرقة “امرح  الثقافة، وبالتحديد  بوزارة  للمرح  الفني  بالبيت 
ي  وتدرج  لأطفال”،  و”القومي  الكوميدي”  “امرح  فرقتي  بن  تنقل  ثم 
للمرح  ومدير  قدير  وفنان  أول  مخرج  درجة  إى  وصل  حتى  امناصب 
“القومي للطفل”. تضمنت حياته الوظيفية قضائه فرة سبعة سنوات كخبر 
ومسئول  كمخرج  تعيينه  تم  حيث  السعودية،  العربية  بامملكة  مرحي 
الداخلية  بوزارة  امدي”  للدفاع  “العامة  بامديرية  العامة   العاقات  عن 
العربية السعودية عام 1977، وخال فرة إقامتة بالسعودية قام  بامملكة 
التسجيلية  اأفام  لبعض  إخراجه  بينها  ومن  امهمة  الفنية  اأعال  ببعض 
وأفام التوعية كا ساهم أيضا بكتابة بعض السيناريوهات للمسلسات ي 

التليفزيون السعودي. 
عن بعد عودته لبلده عى درجه فنان ممتاز ونائبا مدير “امرح القومي 
اإخراج  وبجانب  للطفل.  القومي  للمرح  مديرا  عن  فرة  وبعد  للطفل” 

عمرو دوارة

حازم عزمي

رأفت الدويري

حمدي عيد

:2018 عام  في  الراحلون  المسرحيون 
المتمزين  المسرحي  الفن  رموز  من  نخبة  رحيل  العام  هذا  الحزن  دواعي  من  كان 
إلخ(، وهذا   .. التأليف واإخراج والتمثيل  المسرحي )بمجاات  العرض  بمختلف مفردات 
هذا  خال  عالمنا  عن  رحلوا  الذين  المصرين  المسرحين  أسماء  لتوثيق  محاولة  المقال 
مضيئة  قدوة  ليظلوا  اإيجابية  ومشاركاتهم  المسرحية  إسهاماتهم  أهم  وبيان  العام 

الفنانن: من  كل  أسماء  الراحلن  قائمة  ضمت  وقد  هذا  التالية،  لأجيال 

.. اأصدقاء  وداعا 
اإبداع مسرة  رفاق   
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صديقه  مع  التليفزيونية  بالدراما  كممثل  العمل  بدأ  امرحي  والتمثيل 
بعنوان  معه  أعاله  أول  وكان  الحافظ،  عبد  إساعيل  التليفزيوي  امخرج 

تركيز  ي  بدأ  العمل  هذا  ي  ولنجاحه   ،1986 عام  والبحر”  “اموج 
جهوده ي مجال التمثيل بالدراما التليفزيونية منذ منتصف 

امسلسات  من  كبر  عدد  ي  ليشارك  الثانينات، 
والسهرات التليفزيونية.

مجموعة  تصنيف  مكن  امرحية:  أعاله   -
مشاركته  لطبيعة  طبقا  امرحية  أعاله 
وطبيعة اإنتاج بالفرق امرحية امختلفة مع 

مراعاة التسلسل الزمني كا يي:
1 - ي مجال اإخراج: 

شارك بإخراج عدة مرحيات مكن تصنيفها 
والتسلسل  اإنتاجية  الجهات  أختاف  طبقا 

التاريخي كا يي:  
- بفرقة “امرح الكوميدي”:

)عام  الضهر:  نجوم   ،)1981 )عام  ا:  بابا  يا  ا   -
)عام  مزيكا:  ليلة  )عام 1983(،  الصحة:  إزي   ،)1982

أنا والبنت حبيبتي:  يا ناس إفهموا: )عام 1995(،   ،)1990
)عام 1999(.

- بفرقة “امرح القومي للطفل”:
- الطيب والرير: )عام 1981(.
- اأمرة وزعبلة: )عام 1988(.

- بفرق القطاع الخاص وبالتحديد فرقة “نجم”: واد عفريت: )عام 1998(.  
الرئيسة بعدد قليل من  التمثيل: شارك ي أداء بعض اأدوار  2 - ي مجال 
 ،)1965( امتنقل”  “امرح  بفرقة  العام:  امفتش  أهمها:  من  امرحيات 

أواد دراكوا: لفرقة “نجم” )1992(.

اإنتاج: بمجال  الراحلون 

- شيخ امنتجن سمير خفاجي:

2018/9/21 
النشأة  تلك  منحته  وقد  أرستقراطية  أصول  ذات  بأرة  نشأ 

وأيضا  اأرة،  مكتبة  امستمرة  والقراءة  اإطاع  فرصة 
“الريحاي”  لفرقتي  امرحية  العروض  متابعة  فرصة 

من  كل  إبداعات  ودراسة  يس”،  و”إساعيل 
السعود  وأبو  خري  بديع  امتميزين  الكاتبن 
م  التي   - الحقوق  بكلية  إلتحق  اإبياري. 
خال  من  ولكن   - بها  دراسته  يستكمل 
اللغة  قسم  طاب  بعض  مع  صداقته 
دراسة  عى  حرص  اآداب  بكلية  اإنجليزية 
أعال كبار امرحين العامين وي مقدمتهم 
خاصة  شكسبر،  وليم  العامي  الكاتب 

اإنجليزية  اللغتن  من  كل  يجيد  كان  وأنه 
والفرنسية، ولذا فقد عشق للرجمة والبحث عن 

وامزاج  امناخ  مع  تتوائم  أن  مكن  التي  النصوص 
امري.  

اللعبة  تفاصيل  جميع  ومارس  الجامعي  بامرح  شارك 
ي  وامشاركة  التمثيل  وأيضا  واإعداد  والرجمة  بالكتابة  بدءا  امرحية 
اإخراج. وقد بدأ حياته العملية بامشاركة ي إعداد الرنامج اإذاعي “ساعة 
قلبك”، والذي من خاله تدرب عى صياغة امواقف الكوميدية، ثم إكتسب 
)التابعة  الكوميدي”  الخرات من خال تعاونه مع فرقة “امرح  كثر من 
الفنان  لأديب  الرية  اإسهامات  تصنيف  ومكن  التليفزيون”(،  “مسارح 

سمر خفاجي إى قسمن كا يي:
أوا: إسهاماته ي مجال التأليف واإقتباس:  

الكتاب  من  كل  مع  اإقتباس  أو  التأليف  ي  مشاركاته  تعدد  رصد  مكن 
ملكة  الفردوس،  لوكاندة  وصورة،  )أصل  دوارة  محمد 

من  )أنا  مدبوي  عبدامنعم  شال(،  فردة  اإغراء، 
مطرب  وهي،  وهو  أنا  مايكة،  الستات  فيهم، 

)ما  شكري  أحمد  من(،  شوف  بص  العواطف، 
كان من اأول، حالة حب(، حسن عبد النبي 
فن  )أنا  قمر  بهجت  غرها(،  عى  )دور 
العار،  الزوج  الستات،  زنقة  فن،  وأنت 
قصة   ،12 الساعة  حواء  وسموه،  وهو  أنا 
حقا  أنها  كرت،  العيال  الغري،  الحي 
)البيجاما  فرغي  الله  عبد  محرمة(،  عائلة 
عاي(،  )كعب  صري  فاروق  الحمراء(، 

وأخرا يوسف معاطي )بودي جارد(. 
مفرده ي  إسهاماته  تصنيف  أيضا  ومكن  هذا 

القنوات  إختاف  طبقا  واإقتباس  الكتابة  مجال 
الفنية مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:

1 - ي امجال امرحي: طلعاي ي البخت، مرة 2 يكسب، 
مطلوب  الوصية،  وفرد،  جوزين  فضلك،  من  تسمح  غرامية،  زيارة 

للتجنيد.
اليوم  التالية: عباس اأبيض ي  التليفزيونية: كتب امسلسات  بالدراما   -  2

اأسود )2004(، كرياء الحب.
التالية:  لأفام  والحوار  السيناريو  أو  القصة  بكتابة  قام  السينا:  ي   -  3
وهي  وهو  أنا   ،)1968( مجنونة  مجنونة  مراي   ،)1968( امزيف  امليونر 

 .)1964(
ثانيا: إسهاماته ي مجال اإنتاج:

بامرح  عامات  أصبحت  التي  امتميزة  امرحيات  بعض  بإنتاج  قام 
امري )من خال فرقته: “الفنانن امتحدين”( ومن بينها عى 
سيدي   ،12 الساعة  حواء  وسموه،  وهو  أنا  امثال:  سبيل 
غراميات  الحمراء،  البيجاما  العار،  الزوج  الجميلة، 
ما  شاهد  امشاغبن،  مدرسة  شلبي،  هاللو  عفيفي، 
الواد  وسكينة،  ريا  كرت،  العيال  حاجة،  شافش 
سيد الشغال، علشان خاطر عيونك، شارع محمد 

عي، الزعيم.
سمر  امنتج  شارك  امرحي  اإنتاج  وبخاف 
من  مسلسات  تسعة  إنتاج  ي  أيضا  خفاجي 
الشاهد  الورد،  أوراق  الطائر،  الفتي  أحام  بينها: 
وأربعة  الصبار،  زهرة  فن،  وإنت  فن  أنا  الوحيد، 
ي  غريب  الزنزانة،  ي  الحب  بينها:  من  أفام 
ي  و”حب   ،)1982 )عام  وتوتو  حادة  عصابة  بيتي، 

الزنزانة” )عام 1983(.

أحمد  الكوميدي  امسرح  مدير   -
السيد:

2018 9/12 
بامعهد  والنقد  الدراما  بكالوريوس  عى  حصل 
الفنون(  )أكادمية  امرحية  للفنون  العاي 
بعدة  لإخراج  مساعدا  وعمل   ،1991 عام 
السيد  )إخراج  امرجيحة  بينها  من  مرحيات 
الكوميدي عام 1993(، وبفرقة  خاطر للمرح 

سمر  )إخراج  باللو  مرحيات:  إمام  عصام 
سمر  )إخراج  شبورة   ،)1996 عام  العصفوري، 

العصفوري، عام 1998(، هاهوطة وبراكوتة )إخراج 
“كنا  عرض  بإخراج  قام  كا   ،)2000 عام  جال،  خالد 

بنحلم” تأليف عزت أدم لفرقة امرح الحديث عام 2005.
ومن  وسينائية  تليفزيونية  أعال  عدة  ي  إنتاج  كمدير  شارك 

التجربة  الظام،  أمر  إمام:  عادل  النجم  أفام  مجموعة  بينها 
ومرقص  حسن  أمنية،  جهة  من  عريس  الدماركية، 

وكوهن، مرجان أحمد مرجان. 
للمرح  الفني  بالبيت  قيادية  مناصب  عدة  توى 
عام  مدير  الطليعة،  عام مرح  مدير  أهمها:  من 

امرح الكوميدي. 

الديكور  بمجال  الراحلون 
والسينوغرافيا:

هشام قابيل:

 2018/  4/10
امرحية  الفنون  بكالوريوس  عى  حاصل 

)قسم ديكور(، عن مصمم للديكور بالبيت 
الوظيفية  بامناصب  وتدرج  للمرح،  الفني 

حتى وصل منصب رئيس اأقسام الهندسية مرح 
الشباب. قام بتصميم الديكورات وامابس لبعض 
بينها:  ومن  الشباب”  “مرح  فرقة  عروض 
 ،)1993( ولد  ده  قالوا  ما   ،)1992( إشاعة 
 ،)1994( خرة   ،)1993( الواي  سيدنا  ومقام 
والغريب  النساء   ،)1995( نفهم  تيجي 
محاكمة   ،)2000( يوم  كل  زي   ،)2000(
 ،)2001( اللحم  رطل   ،)2001( سعيد  غانم 

ميم  السيد  محاكمة   ،)2001( هاملت  محطة 
)2002(، حكاية واحد صالح )2005(.

ناجي  العرائس  فن  رائد   -
شاكر: 

2018/8/19
وبتتبع  “القاهرة”،  محافظة  الزيتون  بحي  ولد 
أهمية  مدى  رصد  بسهولة  مكننا  الشخصية  سرته 
ذلك  تحقق  وقد  وصقلها،  بتنميتها  اموهبة  ارتباط 
دراسته  ثم  موهبته  اأرة  رعاية  خال  من  له 
كلية  من  تخرج  حيث  الجميلة،  الفنون  بكلية 
بها  بالقاهرة عام 1957 وعن معيدا  الجميلة  الفنون 
“القاهرة  مرح  فرقة  تأسيس  ي  شارك   ،1959 عام 
 1958( مرحيات  عدة  لها  وأخرج  وصمم  للعرائس” 
الفرة دراساته من خال بعثته  1967-(، واستكمل خال تلك 
الفرة من عام 1960 إى  الغربية خال  أمانيا  الدراسية إى كل من: 
1963، ثم إى إيطاليا )للحصول عى درجة الدكتوراه( خال الفرة من عام 

1968 إى 1971.
هذا ومكن تصنيف قامة إبداعاته بامرح كا يي:

1 - عروض العرائس )فرقة القاهرة للعرائس(:
حار   ،)1960( الكبرة:  الليلة  السلطان،  بنت    ،)1959( حسن  الشاطر   -
 ،)1967( مزيكة  يا  دقي   .)1966( اأحام  مدينة   ،)1962( الدين  شهاب 

وذلك باإضافة إى عرض: الولد والعصفور - من انتاج مرح “تسندريكا” 
للعرائس برومانيا )1973(. 

2 - العروض امرحية: 
لفرقة  سام  الزير   ،)1966( الحديث”  “امرح  لفرقة  الجرمة  مع  سهرة   -
 ،)1974( الحديث”  “امرح  لفرقة  الزفاف   ،)1967( القومي”  “امرح 
بااشراك مع قطاع  الشعبية وااستعراضية”  الكل ي واحد لقطاع “الفنون 
للعروض  “الغد  لفرقة  أراجوزات  شغل   ،)1986( الجاهرية”  “الثقافة 
التجريبية” )1993(، غربة لفرقة “صندوق شباب امرح العري” بااشراك 

مع مؤسسة “امورد” )2006(.

- الفنانة القديرة سكينة محمد علي:

2018/10/23  
التحقت بكلية الفنون الجميلة عام 1952، وتخرجت عام 1957 بتقدير عام 
االتحاق بدار اأوبرا امرية عام 1958، لتصبح  جيد جدا، ثم نجحت ي 

أول امرأة يتم تعيينها كمصممة ديكور.  
بدأت الفنانة سكينة محمد عي حياتها العملية بتصميم الديكورات 
والقوالب  اأشكال  وبأصعب  امخرجن  كبار  مع  وامابس 
الغنائية  وامرحيات  اأوبريتات  وهي  امرحية، 
بتصميم  بدايتها  كانت  حيث  واإستعراضية، 
من  الطيبة”  “العرة  أوبريت  ومابس  ديكورات 
إخراج الرائد زي طليات لفرقة امرح القومي 
للتعاون  اختارها  وميزها  ولنجاحها   ،1959 عام 
معه مرة أخرى بأوبريت “يوم القيامة” لفرقة 
امرح الغناي عام 1961، وتضم قامة أعالها 
وامرحيات  اأوبريتات  أهم  من  مجموعة 
“مهر  بينها:  ومن  وااستعراضية  اموسيقية 
 ،)1963( الغناي  امرح  لفرقة  العروسة” 
 ،)1965( اإستعراضية  للفرقة  “الحرافيش” 
وذلك   ،)1986( القومي  امرح  لفرقة  إيزيس” 
بينها:  ومن  اأخرى  امهمة  امرحيات  بعض  بخاف 
الطيب”  “اإنسان   ،)1964( الجيب  لفرقة مرح  “راشمون” 
للمرح  القوقازية”  الطباشر  “دائرة   ،)1965( الحديث  للمرح 
ي  “جاسوس   ،)1976( الخيام  عمر  لفرقة  “شهرزاد”   ،)1967( القومي 
الحديث  يا غجر” للمرح  القومي )1991(، “آه  السلطان” للمرح  قر 
سالومي  “رقصة   ،)1992( القومي  للمرح  مطوة”  أبو  “عطوة   ،)1991(

اأخرة” للمرح القومي )1999(.

التمثيل: بمجال  الراحلون 

- الفنان امتميز محمد متولي:

2018/2/17  
فرة  خال  انتقل  ولكنه  “امنوفية”  محافظة  الكوم”  “شبن  مدينة  مواليد 
بكلية  إلتحق  حيث  “اأسكندرية”  مدينة  لإقامة  الجامعية  الداراسة 
وبعد  “القاهرة”،  مدينة  ي  باإقامة  استقراره  قبل  وذلك  العلوم”،  “دار 
وهوايته  موهبته  صقل  عى  أر  العلوم”  “دار  كلية  ي  تخرجه 
“العاي  بامعهد  واإخراج  التمثيل  بقسم  فالتحق  للتمثيل 
درجة  عى  ويحصل  فيه  ليتخرج  امرحية”،  للفنون 

البكالوريوس عام 1979.
بدايات  منذ  ااحرافية  الفنية  مسرته  بدأ 
أعاله ي  أول  اماي، وكانت  القرن  سبعينيات 
بالك من زوزو” عام  السينا هي فيلم: “خي 
ما  اأعال  عرات  ي  بعدها  ليشارك   ،1972
أبرز  ومن  والتلفزيون،  وامرح  السينا  بن 
الفرح، سام  سارق  اأخرى:  السينائية  أعاله 
تجيلها  كده  تجيبها  صناعي،  مطب  صاحبي،  يا 
كده هي كده، طالع النخل، اإمراطور، يا تحب 

يا تقب، كارت أحمر، عزبة آدم. 
له  حققت  التي  امتميزة  التلفزيونية  أعاله  تعددت 
والدموع،   الشهد  أهمها:  من  ولعل  اانتشار،  من  مزيد 
رحلة السيد أبو العا البري، لياي الحلمية، عصفور النار، الراية 
أرابيسك،  يجري،  النيل  ومازال  النوة،  امشمش،  ي  وبابا  وأنت  أنا  البيضا، 

زيزينيا، امراوية، أهالينا.
أعاله امرحية: نجح ي الحصول عى عدد كبر من أدوار البطولة امطلقة، 
حيث عمل ببعض فرق الدولة وأيضا بعدد كبر من الفرق الخاصة، ومكن 
الفرق  طبقا إختاف  بطولتها  ي  شارك  التي  امرحيات  مجموعة  تصنيف 

وأيضا للتتابع الزمني كا يي: 
-1 فرق مسارح القطاع الخاص:

- “نعيمة وصفي: ولد وجنية )1973(.
- “امرح الجديد”: إنتهى الدرس يا غبي )1975(.

- “عمر الخيام”: من يشري راجل )1978(.
- “ثاي أضواء امرح”: أها يا دكتور )1980(.

- “كنوز” )عبد العظيم الصياد(: الرنسيسة )1986(، حالة طوارئ )1988(.
- “أمن يوسف غراب”: شباب امرأة )1987(.

- “النيل امرحية”: امونولجست )1993(.
- “عصام إمام”: حزمني يا )1994(.

وذلك بخاف بعض امرحيات امصورة ومن بينها: عيل وغلط )1980(. 
-2 فرق مسارح الدولة:

جال عبد القادر

ناجي شاكر

سمر خفاجي

سكينة محمد عي

أحمد السيد
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- مرح الطليعة: مشعلوا الحرائق )1985(.
- أنغام الشباب: رصاصة ي الكلب لولو )1993(.

- امرح الكوميدي: امرجيحة )1993(، انت فن يا جميل )2001(. 
- امرح الحديث: الطيب والرير )1998(.

- مرح الغد: أوقات عصيبة )1994(، العدو ي غرف النوم )2002(، الغرباء 
ا يربون القهوة )2014(.

- امرح القومي: واد اللذينة )2007(. 
- امتجول الجديد: قوم يامري )2011(.  

- الفنانة امعتزلة سهام فتحي: 

2018/2/21
لعشقها  العليا  دراستها  تكمل  م  ولكنها  فني،  ثانوي  دبلوم  عى  حصلت 
التمثيل، فاتجهت للمرح وشاركت ي عدد من اأعال امرحية، ومن أهم 
أعالها امرحية: زوج سعيد جدا مع فرقة إساعيل يس )عام 1964(، بنت 

الهوى )عام 1969(، دنيا، أنتيجون، ولعبة السعادة. 
الدمرداش للمشاركة ي مسلسل “هارب من  اختارها امخرج نور 

ومن  التليفزيونية  أعالها  توالت  ثم   ،1962 عام  اأيام” 
راع  والندم،  العودة  اأرض،  ي  امفسدون  بينها:  

التائهة،  السفينة  العارية،  الحقيقة  امائكة،  مع 
الجنة العذراء، دعني والدموع، رجال با مامح، 
الهجان،  رأفت  اأكابر،  برج  والعرش،  زينب 
أي،  جلباب  ي  أعيش  لن  ونيس،  يوميات 
الجزء  بطولة  ي  شاركت  كا  الهجان،  رأفت 
الشهر  الديني  امسلسل  من  والرابع  اأول 

“محمد رسول الله”.
السينائية  اأفام  من  عدد  الراحلة  وللفنانة 

مع  امفتوح”  “الباب  أشهرها:  ومن  امهمة 
ماجدة،  مع  العارية”  و”الحقيقة  حامة،  فاتن 

أفامها  ومن  عاكف،  نعيمة  مع  الجرائد”  و”بياعة 
اأخرى: مذكرات اآنسة منال، رجال با مامح، حكاية 

جواز، أغى من حياي.

- الفنان الشاب ماهر عصام:
2018/6/17 

ممثل مري من مواليد 5 أكتوبر 1979 ي حي )إمبابة( بالقاهرة. بدأ عمله 
ي الفن وهو طفل مشاركته بعدة أفام من بينها: فوزية الرجوازية )1985(، 
امرأة متمردة )1986(، واليوم السادس )1986( مع امخرج يوسف شاهن، 
إمام.  عادل  النجم  مع   )1987( واأنثى  النمر  فيلم  ي  أدواره  أهم  قدم  ثم 
 ،)2000( امغلقة  اأبواب   ،)1999( اآخر  أفام:  الشباب شارك ي  مرحلة  ي 
قلب   ،)2011( ملة  رخة   ،)2007( فوى  هي   ،)2001( حنصور  سكوت 
اأسد )2013( وغرها، كا شارك ي عدة مسلسات تليفزيونية، ومن أهمها: 
املك   ،)2006( نسب  قضية   ،)2001( أمنية  لدواعي   ،)2000( القمر  وجه 

فاروق )2007(، عصابة بابا وماما )2009(، فرقة ناجي عطالله )2012). 
عضوية  إى  انضم  “السعيدية”  مدرسة  الثانوية  دراسته  مرحلة  أثناء 

دورات  عدة  ي  واشرك  امرح”  لهواة  امرية  “الجمعية 
بامدرسة  زمائه  من  فريق  بتكوين  قام  ثم  مرحية، 

عدة  بطولة  ي  شارك  مرحيتن.  لهم  وأخرج 
مسارح  بينها  ومن  اإحراف  مرحلة  ي  مرحيات 

 ،)1995  - )الطليعة  شهرزاد  حكم  الدولة: 
فوانيس )تحت 18 - 1998(، يا دنيا يا حرامي 
)الكوميدي - 2009(، وكذلك شارك مع بعض 
زقاق  مرحيات:  ي  الخاص  القطاع  فرق 
 ،)1987( والتامذة  هي   ،)1984( امدق 
الحب   وادي   ،)1997( امحمول  ع  كلمني 
 ،)1999( باي  باي  واثنان  هاي  تاتة   ،)1998(

دوسة  يا  إدلعي  شهبور،  والساحر  العيون  نور 
)2001(، ريا وسكينة ي مارينا )2006(.

- الفنان القدير مدحت مرسي: 

2018/6/  28 
ي  وتخرج  البحرة،  محافظة  ي  مري  أحمد  مدحت  امري  الفنان  ولد 
الفني  طريقه  شق  وبعدها   ،1971 عام  اإسكندرية”  “جامعة  الزراعة  كلية 
بانضامه إى فرقة “اأسكندرية القومية” وعمله بإذاعة اإسكندرية، وذلك 
قبل قراره باانتقال للقاهرة والتفرغ للفن ي نهاية سبعينيات القرن اماي. 
أرنب”  “نص  مثل:  البارزة  اأفام  من  والعديد  العديد  حياته  خال  قدم 
)1983(، “اتنن عى الطريق )1984(، البداية، الجلسة رية )1986(، امرأة 
 ،)1993( إيات  إى  الطريق   ،)1992( الغريب  حكايات   ،)1987( الحديدية 
الهجان،  رأفت  أهمها:  من  التي  امسلسات  من  العديد  جانب  إى  وذلك 
الزيني  عنر،  اسطبل  سبع،  بر  ي  السقوط  وامستحيل،  هي  الحلواي،  بوابة 
بركات، غدا تتفتح الزهور، اللقاء الثاي، الشهد والدموع، الراية البيضاء، لياي 
أبلة حكمت، صباح  أرابيسك، ضمر  البري،  أبوالعا  السيد  رحلة  الحلمية، 
الخر يا جاري، ساكن قصادي، اأبطال، رياح الرق، القضاء ي اإسام، عى 

هامش السرة.
مشاركاته امرحية: قدم عددا كبرا من اأدوار امتنوعة بالعروض امرحية 

والتي مكن تصنيفها طبقا اختاف الفرق وللتسلسل التاريخي كا يي:
- بفرقة امرح الحديث: الشيطان يسكن ي بيتنا )1975(، نساء با أقنعة 

)1982(، الوزير العاشق )1984(.

- بفرقة امرح القومي: دماء عى مابس السهرة )1979(، رجل ي القلعة 
)1987(، جاسوس ي قر السلطان )1992(، املك لر )2002(.

- بفرق أخرى: الوصية )1968(، أبو ذر الغفاري )القومي للطفل - 1988(، 
 - )الطليعة  كتابة  وا  ملك   ،)1993  - ااستعراضية  )الغنائية  الخديوي 

.)1997

- الفنان محمد شرف:
2018/7/27 

الفني  امعهد  من  وتخرج  “اإسكندرية”  مدينة  ولد 
“القاهرة”  مدينة  إى  انتقل  ثم   ،1984 عام  ي  التجاري 
الفني، حيث شارك ي عرات  امجال  العمل ي  أجل  من 
ومن  وامرح،  والتليفزيون  السينا  ي  امساعدة  اأدوار 
وجوه  للعدالة  أرابيسك،  بها:  شارك  التي  امسلسات  أهم 

البحر  أفامه:  ومن  العيادة،  قلق،  جالك  مروك  كثرة، 
طارق،  ظرف  ثقاي،  فيلم  اأسفلت،  عفاريت  ليه،  بيضحك 

آسف عى اإزعاج، إكس ارج. 
غيط  بينها:  ومن  امرحيات  من  عدد  بطولة  ي  شارك 

العنب )1982(، القشاش )1985(، عيال تجنن )1994(، 
يبدو رقوا عبدو )1997(، حودة كرامة )1999(،  فيا 
مامة   ،)2004( واأندال  الجميلة   ،)2002( طرائيعو 

بيضا )2007(، باي واي فاي )2018(.

- الفنانة هيام: 
2018/7/27 

مدينة  ولدت  مرية  وراقصة  ممثلة 
الذي  الرقي  الرقص  اعتزلت  “اأسكندرية”. 
بالتمثيل،  مشاركتها  نجاح  بعد  لسنوات  مارسته 
السبعينات،  أوائل  ي  السيناي  العمل  بدأت  حيث 
الشهرة ومن  السينائية  وشاركت ببطولة بعض اأفام 
مدرس  انتحار  امتسول،  بيتي،  ي  غريب  اأقوياء،  بينها: 
ومن  التلفزيونية  اأعال  من  عدد  ي  شاركت  كا  ثانوي، 

أشهرها: امال والبنون، زمن عاد الدين، عيون ورماد، العمدة هانم.
الطريف أنها بدأت عملها امرحي بفرق مسارح الدولة حيث شاركت 

 ،)1978( ومراي  وهي  أنا   ،)1976( ونهاية  بداية  مرحيتي:  ي 
بينها:  من  التجارية  امرحيات  من  بطولة عدد  ثم شاركت ي 

الدبوس )1980(، طار فوق عش امجرمن )1981(،  إتنن ع 
الراجل يقول أ )1982(، الواد النمس )1983(، هات وخد، 
تاعبني وأاعبك )1984(، مهرجان الحرامية )1985(، عفوا 
يا هانم )1986(، الصعايدة وصلوا، ناس لها بخت، إفرض 
غجر  أربعة   ،)1989( الوحش  اآخر،  م  هات   ،)1988(
والخامس جدع )1990(، العسكري اأخر )1991(، ليلة 
عرين   ،)1997( أنت  يا  أنا  يا   ،)1994( لواحظ  الدخلة، 

مستشفى امجانن )1999(. 
امرحي، حيث  باإنتاج  أيضا  قد شاركت  أنها  بالذكر  وجدير 

خالها  من  قدمت  والتي  “النجمة”  فرقة  بتأسيس  قامت 
مرحيتي: عفوا يا هانم، يا أنا يا أنت. 

- الفنانة امعتزلة سناء مظهر

2018/8/6 
ممثلة قديرة معت ى ستينيات وأوائل سبعينيات 
منتصف  ي  الفن  إعتزلت  وقد  اماي،  القرن 
واختيارها  الحجاب  إرتدائها  بعد  الثانينات 
النجومية  بريق  عن  بعيدا  هدوء  ي  العيش 
ي  بالحجاب  شاركت  قد  كانت  وإن  والشهرة، 
آخر  وكان  التلفزيونية،  اأعال  بعض  بطولة 

أعالها هو مسلسل “بوابة امتوي”. 
بدأت الفنانة سناء مظهر حياتها الفنية من خال 

العرين،  القرن  خمسينيات  نهاية  ي  السينا 
من  كبر  بعدد  نجاحها  تأكيد  ي  نجحت  ثم 

اإغراء  أدوار  بعض  بينها  ومن  امتنوعة  اأدوار 
ظلها  خفة  موظفة  ابتذال،  دون  تجسيدها  ي  تألقت  التي 
انطلقت  الفنية  مسرتها  اأدائية. وخال  وقدرتها  وجالها 
امرح،  بعام  وخاصة  الفنية  القنوات  بباقي  للمشاركة 
وبالتحديد  امرحية  التليفزيون  بفرق  للعمل  فانضمت 
العامي  وامرح   ،1963 عام  الحديث  امرح  بفرقتي 
1965، حيث أتيح لها فرصة امشاركة ببعض أدوار البطولة 

بعد  لإنطاق  السابقة  الخرات  تلك  أهلتها  وقد  امطلقة. 
بعدة  وامشاركة  والتليفزيونية  اإذاعية  الدراما  لعامي  ذلك 

أعال مهمة وراقية.
اأعال  بعض  تقديم  ي  مشاركتها  مظهر  سناء  للفنانة  ويحسب 

ي  نجحت  التي  الدرامية  الشخصيات  أشهر  ومن  امميزة،  السينائية 
تجسيدها شخصية إحدى الفتيات الثاث ي فيلم “بياعة الجرايد” مع كل 
من النجمتن ماجدة ونعيمة عاكف، وشخصية عائشة الشقيقة الصغرى غر 
وكذلك  الحسناء”،  “مدرستي  فيلم  ي  )نادية(  رستم  هند  للفنانة  امتعلمة 
من  “أغى  فيلم  ي  الفقار  ذو  للفنان صاح  اارستقراطية  الزوجة  شخصية 

حياي”. 
مشاركات  عدة  مظهر  سناء  للفنانة  الدرامية  اإسهامات  قامة  وتضم  هذا 

ثرية ومهمة مجال الدراما التليفزيونية وخاصة مع كل من نجمي اإخراج 
الراحلن نور الدمرداش وأحمد طنطاوي. 

بعدة -  القيام  فرصة  امرح  لها  أتاح  امرحية:  أعالها 
امرحيات  مجموعة  تصنيف  ومكن  بطوات 
التي شاركت ي بطولتها طبقا لطبيعة اإنتاج 
الزمني  التتابع  مراعاة  مع  الفرق  ونوعية 

كا يي:
1 - بفرق مسارح الدولة: 

يعود  حتى  الحديث”:  “امرح   -
الروح  عودة   ،)1963( القمر 

)1965(، هوليود البلد )1972(.
ترويض  العامي”:  امرح   “  -

النمرة )1965(. 
نص  نجمة  الكوميدي”:  “امرح   -

الليل )1971(. 
2 -  بفرق القطاع الخاص: 

- “ابن البلد”: اأورنس )1970(، البولوبيف 
 .)1971(

- “ فرقة أمن الهنيدي”: يا عام نفي اتسجن )1975(. 
- حسنن يعيش مرتن )إنتاج مشرك مع التلفزيون 1978(.

التليفزيوي  والعرض  للتصوير  أنتجت  التي  امرحيات  بعض  بخاف  وذلك 
فقط ومن بينها: محرم مدة شهر، الناس مقامات.

- الفنان عمر ناجي:
 2018/8/27  

ممثل ومخرج مرحي نشأ ي ربوع الصعيد وأنهي دراسته الثانوية هناك، 
ي  نجاحه  بعد  ولكنه  أسيوط(،  )جامعة  الطب  بكلية  اإلتحاق  ي  ونجح 
بامعهد  باإلتحاق  حلمة  ويحقق  هوايته  ليشبع  الكلية  ترك  اأول  العام 
يوسف  الرائد  بفرقة  عمل  دراسته  فرة  وأثناء  امرحية،  للفنون  العاي 
الريف،  بنات  اأخرس،  ومنها:  مرحياته  بعض  بطولة  ي  فشارك  وهبي، 

وبنت الهوي )1969(. 
القومي”،  التحق بعضوية فرقة “امرح  بعد تخرجه 
أهمها:  من  مرحيات  عدة  بطولة  ي  وشارك 
اأحمر  النر   ،)1972( عطيات  مقالب 
 ،)1984( القومي  تفاهم  سوء   ،)1975(
امرحية  ومثيل  بإخراج  قام  كا 
بطولة   )1983( جواز  لعبة  امصورة 
هذا  فرغي.  الله  وعبد  زيان  سيد 
أيضا  امرحية  أعاله  قامة  وتضم 
عيون  القديم،  البيت  مرحيتي: 

ترى ي الظام.
رمسيس  الكبر  امنتج  إكتشفه 
“حتي  فيلم  ي  وقدمه  نجيب 
ى  شارك  بعده  ومن  العمر”،  آخر 
اأعال  من  والعديد  اأفام  من  العديد 
أبرزها: اأخرس، ذئاب  التلفزيونية والتي من 

الجبل، اأخطبوط.

- الفنان العامي جميل راتب: 
2018/9/19 

أرة  إى  وينتمي  “اأسكندرية”،  محافظة  مواليد  من  قدير  ممثل 
ي  التوجيهية  وأنهى  بالقاهرة،  “الليسيه”  مدرسة  درس  وقد  أرستقراطية 
انتقل  اأول  العام  وبعد  الفرنسية”،  “الحقوق  مدرسة  التحق  ثم  “مر”، 
دراساته  إستكال  “باريس”  الفرنسية  بالعاصمة  لإقامة   1946 عام 

الجامعية ي “فرنسا”. 
بدأ مارسة هواية التمثيل منذ أن كان تلميذا بامراحل 
عى  حصل  اأربعينات  بداية  وي  الدراسية، 
امدارس  مستوى  عى  ممثل  أفضل  جائزة 
امرية واأجنبية ي مر. وكانت بداية 
ي  شارك  عندما  مر  الفني  إحرافه 
الرق”  “أنا  امري  الفيلم  بطولة 
هذا  ي  مشاركته  وبعد   ،1946 عام 
ليبدأ  “فرنسا”  إى  سافر  الفيلم 
مع  الجديدة  مرحلته  هناك  من 
الكاتب  لنصيحة  تلبية  وذلك  الفن، 
الذي  جيد  أندريه  الكبر  الفرني 
برورة  ونصحه  موهبته  أعجب 
وي  “باريس”،  ي  امرح  فن  دراسة 
التمثيل  عى  للتدريب  إتجه  فرنسا 
واإخراج ي مرح “كولومبيه” للتمثيل، ثم 
شارك أصدقائه ي تكوين فرقة مرحية، وبعد أن 
نجحوا بدأوا يطرقون أبواب امسارح الكبرة، وبالفعل أتيح 
القومي  “امرح  بينها  ومن  “باريس”،  مسارح  ببعض  التمثيل  فرصة  له 
الشعبي” )T.N.P(، وشارك ي ما يقرب من ستن مرحية، كا أخرج أكر 

من خمسة عر مرحية بباريس.
عاش ي “فرنسا” وواصل عمله الفني بها ثاثن عاما )1946 - 1975(، قدم 
خالها خمسة وسبعن عما من بينها خمسة عر فيلا عاميا، وما اشك 
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اأفام  ببعض  امشاركة  فرصة  له  ير  قد  اأجنبية  للغات  إتقانه  أن  فيه 
العامية الكرى مثل “لورانس العرب” عام 1962.

وبدأ  عائلية،  أسباب   1974 عام  إى مر  راتب  جميل  الفنان  عاد 
نحو  عى  الحن  ذلك  منذ  امرية  السينا  ي  الظهور 

من  اأفام  من  كبر  عدد  بطولة  ي  وشارك  مكثف، 
أهمها: كفاي يا قلب، وا عزاء للسيدات، حب ي 

الزنزانة، البداية، طيور الظام، كا عمل أيضا ي 
السينا  التونسية والفرنسية، وبجانب  السينا 
التلفزيونية  والدراما  امرح  ي  كذلك  عمل 
ونيس،  يوميات  امهمة:  مسلساته  ومن 

الراية البيضا، زيزينيا، وجه القمر.
أعاله امرحية:

الفرق  بعض  بعروض  محرف  كممثل  شارك 
مجموعة  تصنيف  ومكن  امهمة،  امرحية 

مشاركته  لطبيعة  طبقا  مر  امرحية  أعاله 
الزمني  للتسلسل  وطبقا  امختلفة  اإنتاج  وطبيعة 

كا يي:
1 - ي مجال اإخراج: 

 ،)1981( وهبة  الدين  سعد  تأليف  اأستاذ  القومي”:  “امرح   -
بطولة محسنة توفيق، حسن عبد الحميد.

- “الطليعة” باإشراك مع امركز الفرني: أميديه  )1982(.
سلوى  بطولة   ،)1995( الحكيم  توفيق  تأليف  شهرزاد  الهناجر”:  “مركز   -

خطاب وعمرو عبد الجليل.
2 - ي مجال التمثيل: 
- بفرق مسارح الدولة:

- “امرح الغناي”: دنيا البيانوا )1974(.
عبد  حسن  توفيق،  محسنة  بطولة   ،)1981( اأستاذ  القومي”:  “امرح   -

الحميد.
عبد  وعمرو  خطاب  سلوى  بطولة   ،)1995( شهرزاد  الهناجر”:  “مركز   -

الجليل.
- بفرق القطاع الخاص:

- “امرية للكوميديا”: إنتهى الدرس يا غبي )1984(.
السويرية:  امؤسسة  مع  باإشراك  اممثل”  أستديو   -

الزيارة )1993(.
- “محمد فوزي”: يوميات ونيس )1997(، 

ج- عروض بالفرنسية:
- رقصة اموت لسرندبرج بالفرنسية )1978(.

عبد  أحمد  امتميز  الفنان   -
الوارث: 

2018/10/15 
“القاهرة”،  مدينة  زينب  السيدة  حي  مواليد 

خال  من  التمثيل  لفن  هوايته  بدأت  وقد 
بامدرسة  امرح  بفريق  للتمثيل  مارسته 

بداياته  ي  نجاحه  وكان  الثانوية”،  “الخديوية 
هوايته  مارسة  ي  ااستمرار  عى  له  دافعا  امرحية 

الجزيرة”.  “شباب  بنادي  التمثيل  بفريق  فشارك  ذلك،  بعد 
بامعهد  فالتحق  بالدراسة  صقلها  قرر  عندما  الفنية  موهبته  تأكدت  وقد 
“العاي للفنون امرحية”، والذي حصل من خاله عى بكالوريوس التمثيل 
واإخراج عام 1972. عن بعد تخرجه معيدا بامعهد مدة ثاث سنوات ثم 
إي أرة “امرح  لينضم  للمرح  الفني  البيت  إى  وانتقل  استقالته،  قدم 

الحديث” وبعد ذلك انتقل لفرقة “امرح القومي”.
كانت بدايته السينائية من خال فيلم “الراب” عام 1970، ي حن كانت 
بدايته امرحية بعام اإحراف بامشاركة بعرض “ياسن ولدي” لفرقة تحية 
كاريوكا )عام 1971(، أما بداياته بالدراما التليفزيونية فقد بدأها من خال 

مشاركته مسلسل “هروب” من إخراج نيازى مصطفى.
تقديم  ي  نجاحه  الفنية  مسرته  خال  له  ويحسب 

عدد كبر من اأدوار امتميزة التي أشاد بها النقاد 
ومن  الجاهري  والنجاح  الشهرة  له  وحققت 

اسكندرية  الضال،  اإبن  السينا:  ي  بينها 
القاي،  ليه؟، اشتباه، كيدهن عظيم، بيت 
الصديقان،  كرتونة،  أبو  عمر،  مشوار 
ي  أما  إجرام،  وش  الجحيم،  ي  خمسة 
ميزت  فقد  التلفزيونية  الدراما  مجال 
من  امسلسات  من  كبر  عدد  ي  أدواره 
، قصة  امليون  البحرة، رحلة  بينها: مساح 

الخلفية، صيام صيام، هند  الشوارع  اأمس، 
اسمه  مخلوق  الزنكلوي،  نعان،  والدكتور 

وقصور،  حواري  اليقن،  زينب،  بنات  امرأة، 
القضاء ي اإسام، محمد رسول الله.

بطولة  ي  شارك  الفنية  امرحية: خال مسرته  مشاركاته 
للفرق  طبقا  مشاركاته  تصنيف  ومكن  مرحية.  عرين  عن  يزيد  ما 

امختلفة مع مراعاة التسلسل التاريخي كا يي:
تاريخية  منمنات   ،)1982( ليى  مجنون  القومي”:  “امرح  بفرقة   -

)1995(، بلقيس )2011(.
 ،)1977( امدابغ  برج   ،)1976( الوسية  أيام  الحديث”:  “امرح  بفرقة   2-

هنا عرايس بترص )1984(، الخروج للنهار )2007(. 

- بفرق “مسارح الدولة”:  حكمت امرأة )مرح الشباب - 1993(، أحام 
 ،)1999  - )الغد  فاوست  طبول   ،)1996  - ااستعراضية  )الغنائية  ياسمن 
 -  18 تحت   ( الرسول  عن  ي  شباب   ،)2001  - )الطليعة  ماتستفهمش 

.)2018
 - كاريوكا  )تحية  ولدي  ياسن  الخاصة:  الفرق  ببعض   -

1971(، ماتستعجلش )فيصل ندا - 2002(. 
)الجمعية  بحالها  حياي  ي  طظ  أخرى:  بفرق   -
بخاف  وذلك   ،)1984  - امرح  لهواة  امرية 
بعض امرحيات التي انتجت للتصوير التلفزيوي 
ليلة زواج  الفلوس حبيبتي )1979(،  بينها:  ومن 

فضة.  

- الفنان عادل أمن
2018/11/26

اأسكندرية،  مدينة  مواليد  من  أمن  عادل  الفنان 
من خال  الثامنة  عمر  ي  وهو  التمثيل  بدأ  وقد 

الثانوية  امرحلة  وي  امدري،  امرح 
“رأس  مدرسة  التمثيل  فريق  رئيس  أصبح 

تكوين  ي  واشرك  “الحقوق”  بكلية  التحق  التن”. 
فرقة مرحية قدمت عددا من اأعال امرحية 

بعد تخرجه  امصيدة”.  “الفضيحة، زوج ي  مثل 
وشارك  للمحاماة،  مكتبا  افتتح  الجامعة  من 
امرحية”،  خري  “عادل  فرقة  تأسيس  ي 
إى  اإسكندرية  بإذاعة  طويلة  لفرة  عمل  كا 
الذي  صاح  الدين  فخر  امخرج  شاهده  أن 
واحراف  القاهرة  إى  حضوره  برورة  أقنعه 

بالقاهرة.  واستقر  بنصيحته  أخذ  وبالفعل  الفن، 
الفني متأخرا  للعمل  إحرافه  بداية  كانت  وبالتاي 

من  السبعينيات  فرة  أواخر  ي  وبالتحديد  نسبيا 
فيش،  ما  اماي مشاركته مسلسات: ريش عى  القرن 

طيور الصيف، امربية، ولكنه نجح ي تحقيق شهرته الفنية 
بأدوار صغرة مثل دوره ي مسلسل  اماي  القرن  مانينيات  ي 

انطاقته  ذلك  بعد  ليحقق  البري”،  العا  أبو  السيد  “رحلة 
القوية من خال دوره امميز ي مسلسل “رأفت الهجان” 
“عزرا”،  اليهودي  شخصية  بتجسيد   )1987 )عام 
دور  ي  الحلمية”  “لياي  مسلسل  مشاركته  ثم 
امحامي طلعت الشارجي، وقد شارك ي جميع 
بائع  دور  ي  بعدها  تألق  كا  امسلسل،  أجزاء 
ومن  “أرابيسك”  مسلسل  ي  عتوقه  اأنتيكات 
ثم توالت أعاله الفنية امتميزة وخاصة بالدراما 
الفراق،  بعد  دهشة،  أبرزها:  ومن  التليفزيونية 
ضحكة  أبو  البشاير،  أفكاري،  بنات  الهاي،  سكة 
أريد  ليل،  ابن  امراوية،  أجر،  با  قاتل  جنان، 

رجا، ظرف أسود، بن عامن.
 - اإحراف  مستوى  عى   - مرحية  أول  كانت 

بالكرمة  عريس  مرحية:  هي  بها  يشارك 
امرحية  أعال  توالت  ثم   ،1978 سنة 

اإبياري(:  )أحمد  تياترو  كوميك  بفرقة  يي:  كا 
العسكري اأخر، امستخبي )1991(، فرقة سعيد 

زيدان: الواد دبور امشهور )2001(، عبد القوي 
الفهلوي )2002(. 

- جم الكوميديا محمود القلعاوي: 
2018/12/10 

وقدرات  حقيقية  موهبة  ومتلك  أصيل  فنان 
بخفة  اشتهر  وقد  كبرة،  كوميدية 

اابتسامات  إثارة  ي  ومهاراته  ظله 
حجم  صغر  مها  الضحكات  وتفجر 

مشاركة  ي  مهاراته  له  ويحسب  دوره، 
لفت  عى  وقدراته  أعالهم  الكوميديا  نجوم  كبار 

فنية  عائلة  إى  ينتمي  وهو  موهبته،  إى  اأنظار 
عبد  الراحل  الكوميدي  الفنان  ابن  فهو  متميزة، 
الراحلة  القديرة  الفنانة  وشقيق  القلعاوي  الحليم 
للتمثيل  هوايته  بدأ  وقد  القلعاوي.  إحسان 
تأكدت  ثم  امدري،  امرح  خال  من  امرحي 
الجامعي  امرح  بفرق  مشاركاته  خال  من  موهبته 
صقل  عى  ذلك  بعد  فحرص  الهواة،  فرق  وبعض 
بالتفرغ  العملية  الخرات  من  مزيد  التلقائية  موهبته 

للفن والعمل مع كبار امخرجن.  
حصل عى ليسانس الحقوق عام 1964، وبعد تخرجه عن محققا 
باإدارة العامة للشئون القانونية مؤسسة فنون امرح واموسيقى )البيت 
السبعينيات  بداية  ي  الفنية  مسرته  بداية  وكانت  حاليا(،  للمرح  الفني 
بفرقة “مرح  التحاقه  وبالتحديد عام 1970 من خال  اماي،  القرن  من 
الجيب” ليتفرغ للتمثيل، وذلك ي حن أن أوى مشاركاته السينائية كانت 
القنوات  بجميع  بعدها  أعاله  لتتواى  امرأة”،  “لعنة  فيلم  ي   1974 عام 

امختلفة )مرح، سينا، إذاعة، تليفزيون(.

فيلا  وأربعن  خمسة  من  يقرب  فيا  مشاركته  الفنية  أعاله  قامة  وتضم 
اأبيض”،  والشعر  “العذراء   ،”4  4-2-“ امراهقن”،  “برج  أهمها:  ومن 
و”هدى  دري”  من  وا  شاف  “امن  وسكينة”،  “ريا  خمسة”،  “العبقري 

ومعاي الوزير”. 
طبقا  امرحية  أعاله  مجموعة  تصنيف  مكن  امرحية:  اأعال   - أوا 
كا  اإنتاج  وطبيعة  امرحية  الفرق  إختاف  مراعاة  مع  التاريخي  للتتابع 

يي: 
-1 مسارح الدولة:

سكان  والبكاء،  الضحك  مهرجان   ،)1970( والقمر  العدل  الجيب:  - مرح 
و3  عازب  صاد،  مارا  مجانن   ،)1971( سندباد  امشخصاتية،  السطوح، 
القرار )1974(،  النبيل )1973(، عفاريت من ورق،  العم  عوانس )1972(، 

دون كيشوت )1975(، مولد املك معروف )1976(. 
- “امرح الكوميدي”: الراجل يقول أ )1971(.
- “الغنائية اإستعراضية”: دنيا البيانوا )1975(.
- “التليفزيون لأطفال”: السرك )1984(.

-2 القطاع الخاص: شارك بعروض عدد كبر من الفرق ومن 
بينها:

- “مفيد مرعي”: عي بك مظهر )عاشق امظاهر - 
.)1976

- “امدبوليزم”: بنات العجمي )1976(.
- “الجديد”: واحد مش من هنا )1976(.

- “الهنيدي”: الضيف إلي هو )1978(
الجوكر  راجل،  يشري  من  الخيام”:  “عمر   -

.)1978(
حر  أنت   ،)1981( امهزوز   :”80 “استديو   -

.)1982(
- “الريحاي”: حرم حرة امحرم )1984(،  

الناس  اإبياري(:  وأحمد  )يري  تياترو”  “كوميك   -
 ،)1987( وإجري  الفلوس  خد   ،)1984( وراك  وراك  اتجننت، 

امشاكس )1995(، أنا ومراي ومونيكا )1999(.
- “امرية للكوميديا”: الدور الرابع شقة 9 )1986(.

- “أحمد شادي”: رايا امجانن )1986(.
- “صاح الريف”: هات م اآخر )1989(.

فيهم  من  أنا  دراكوا،  أواد   ،)1989( رامبو  يتحدى  عبده  “نجم”:   -
)1992(، واد عفريت )1998(.

- “أوسكار”: حمري جمري )1990(، أ باش كده )1994(.
“عصام الحوت”: دربكة همبكة )1998(، 

- “النسور” )ممدوح يوسف(: واحد مون والتاى مجنون )1995(. 
- “أستديو 2000”: جنون البر )1996(.

- “امرحيات امصورة”: شارك ي عدد من امرحيات التي أنتجت خصيصا 
الطاعن،  الطائر،  الطبيب  أفندي،  مخلص  بينها:  ومن  التليفزيوي  للعرض 
وأنا،  الناس  فارس أحامي،  السليم، إحرس من زوجتي،  كله ي 
الناس ي خيبة، عفوا  امحر،  افتح  والبوسطجي،  امديرة 
راجل  وأنا،   امحظوظ  حران،  مقالب  الرجال،  أيها 
كناس  اأطرش،  بخت  يا  امليونرة،  لوحده،  عايش 

وناس. 

جم اأوبرا الفنان حسن كامي:

2018/12/14
بأصوله  ينتمي  مري،  أوبراي  ومطرب  ممثل 
مدارس  درس  عي”.  “محمد  أرة  إى  العائلية 
“الجيزويت”، ثم حصل عى ليسانس الحقوق من 
“جامعة القاهرة”، كا درس معهد “الكونرفتوار”، 
بدولة  ذلك  بعد  العليا  دراساته  إى  باإضافة  وذلك 

إيطاليا. 
ي  عمله  وبجانب   ،1963 عام  القاهرة  أوبرا  بدار  العملية  حياته  بدأ 
اأوبرا عمل بإحدى الركات السياحية، ومديرا لبعض الخطوط الجوية، كا 

توى لفرة من الفرات منصب مدير اأوبرا.
السوفيتي  أوبرا عايدة عى مسارح اأوبرا ي اإتحاد  البطولة ي  قام بدور 
بطولة  ي  وشارك  بالبطولة.  يقوم  مري  أول  بذلك  ليكون   1974 عام 
محمد  الفنان  للمرح  اكتشفه  وقد  امهنية.  مسرته  مدار  عى  أوبرا   270
بعد ذلك ي  ليعمل  “إنقاب” )1988(،  أوبرا:  نوح حينا رشحه ي بطولة 
يا  مؤاخذة  و”ا   ،)1991( الهوانم”  “دلع  بينها:  ومن  امرحيات  من  عدد 
صعلوك   ،)1997( أنت  يا  أنا  يا   ،)1995( إفهموا  ناس  يا   ،)1993( منعم” 
  SMS،)2009( الناس بتحب كده يربح امليون )2003(، سندريا )2006(، 

.)(2010
وبابا ي  أنا وأنت  بينها:  امسلسات من  بالتلفزيون ي عدد كبر من  عمل 
العراف،  سيتي،  جاردن  هوانم  الحلواي،  بوابة  وقشتمر،  البنات  امشمش، 
الجاعة. وي  الزمان،  القادر، مرفة رجل هذا  الخواجة عبد  املوك،  وادي 
السينا من خال أفام: سمع هس، يا مهلبية يا، كشف امستور، نار 56، 

زي شان، بوبوس، حسن طيارة، ظاظا، ليلة سقوط بغداد، صايع بحر. 
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