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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الحادية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

.. حمدي  بليغ 
ومغى حب  سرة 

مسرح  نحو 
أصيل افريقي 

للمونودراما  القاهرة  أيام 
الرسوخ دورة   ..
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للمرح  القومي  امركز  يستقبل 
برئاسة  الشعبية  والفنون  واموسيقى 
امركز  رؤساء  صادق  يار  القدير  الفنان 
الكائن  امركز  مقر  نشأته  منذ  السابقن 
سابقة  ي  بالزمالك  صري  حسن  ب9ش 
منطلق  من  وذلك  نوعها  من  اأوى  تعتر 
التجارب  من  وااستفادة  اأجيال  تواصل 
أعاقت  التي  امعوقات  تفادي  ي  السابقة 
تبادل  وبهدف  سابقة  مرحلة  خطة  أية 
القيادات  تجربة  ضوء  ي  والخرات  اآراء 
السابقة للوصول إى توصيات مكتوبة تبدأ 

مراحل تنفيذها 
بيان  ي  صادق  يار  الفنان  وأوضح 
واموسيقى  للمرح  القومى  امركز  اصدره 
التى  الدعوة  تلك  أن  الشعبية  والفنون 
قيادة  بجهود كل  إمانا منه  أطلقها تجيء 
إليها ضمن  وأشار  يغفلها  م  والتي  سبقته 
القومي  امركز  بشأن  امستقبي  مروعه 

للمرح واموسيقى والفنون الشعبية.
للمرح  القومي  امركز  أن  يذكر 
توى  الشعبية  والفنون  واموسيقى 
الذين  امرحية  الرموز  من  عددا  قيادته 
اللقاء  بهذا  وسعادتهم  حضورهم  أكدوا 
الجابري،  حمدي  الدكتور  منهم:اأستاذ 
القدير  الشاروي،والفنان  يعقوب  والكاتب 
أبو  الدكتور  الحديني،واأستاذ  محمود 

أسامة  الدكتور  واأستاذ  سام،  الحسن 
مهران،  سامح  الدكتور  أبوطالب،واأستاذ 
القدير  وامخرج  الجندي،  والدكتور حسن 
محمد  السيد  والكاتب  امنعم،  عبد  نار 
عبدالفتاح،والدكتور  إنتصار  ود.  عي، 
عي  سيد  الدكتور  واأستاذ  نجاي،  عاصم 
سليم،  مصطفى  والدكتور  إساعيل، 
القدير  وامخرج  سعيد،  عاد  والفنان 

محمد الخوي.

أحمد زيدان

»قضية  امرحي  للعرض  لتقديم   حامد  صاح  فرقة  تستعد 
والذي من  زين،  وإخراج عزت   ، بيالتا  ماروشا  تأليف  أنوف« 
ثقافة  بقر  حامد  صاح  الشهيد  مرح  عي  عرضه  امقرر 

الفيوم نهاية فراير الحاي.
حول  تدور  العرض  أحداث  :.إن  زين  عزت  امخرج  قال 
ولكنها  حقيقية،  اختافات  عي  تنشب  ا  التي  الراعات 
وانهيار  تفكك  إي  تؤدي  والتي  اأسباب،  أتفه  تثور  راعات 
إيذاء  ي  اإنسان   طاقة  وتستنفذ  الواحدة  اإنسانية  الكتلة 

اأخر. 
عاء  العامية  صياغة  بيالتا،  ماروشا  تأليف  أنوف«  »قضية 

عبد القوي، أشعار محمود عبد امعطي، ألحان محمد حسني، 
ديكور ومابس يحيي صبيح، استعراضات سيد البنهاوي، مثيل 
شعبان،  رانيا  شعبان،  واء  يوسف،  عصام  الساموي،  أحمد 
باسم نبيل، عادل عويس، محمد فاروق، محمد حمدي، عبده 
وإخراج  صاح،  أحمد  منفذ  مخرج  امجد،  أبو  أحمد  امري، 

عزت زين. 
مرحية »قضية أنوف« مثل أحد اأعال الرئيسية امبكرة للكاتبة 
الذهبي  العهد  إبان  قدمتها  والتي  بيالتا،  ماروشا  امكسيكية 

للمرح الذي عرفته امكسيك أواسط ستينيات القرن اماي. 

           مريانا سامي

عرضه  عن  حامد،  متوي  الكاتب  تحدث 
الجديد »إشاعة ي اميدان« للمخرج محمود 
خشبة  عى  عرضه  وامقرر  صدقي،  فؤاد 
الفني  البيت  إنتاج  ومن  السام،  مرح 
اإشاعات  يناقش  العرض  إن   : قائاا للمرح، 
آخر  شخص  من  نقلها  وكيفية  عام،  بشكل 
من خال أزمة ي ميدان نهضة مر الشهر 

عند مدخل الجامعة.
يصاب  مرورية  أزمة  تحدث  حامد،  وأضاف 
حركة  حيث  من  تام  بشلل  اميدان  فيها 
حول  خياات  نسج  ليتم  وامارة،  امواصات 
الجيزة  كوبري  أن  يقول  من  فمنهم  اأزمة 

هدم، ومنهم من يقول ماسورة مياه، ومنهم 
الحيوان  حديقة  من  أسد  هروب  يقول  من 

وهكذا.
هروب  وهي  امفاجأة،  تحدث  ثم  وتابع: 
ا  اعراضا الفاحة  ومعه  مر  نهضة  مثال 
لتبدأ  اميدان،  ي  فوي  من  يحدث  ما  عى 
رحلة البحث عنها، ونجاح محاولة إعادتها 
اميدان مرة أخرى، للتأكيد عى فكرة أهمية 
ي  الجميع  ويتكاتف  حياتنا،  ي  الرمز  وجود 
النهاية وكأنها رسالة بأنه ا خروج من أزماتنا 

إا بالتكاتف.

 ياسمن عباس 

اختتم العرض امرحي »الغريب« لفرقة بورسعيد القومية امرحية امس 
الهيئة  الذي أطلقته  للجمهور«  لياي عرضه ضمن موسم » امرح  الثاثاء 
اموسم  هذا  خطتها  عواض، ضمن  أحمد  د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة 
ومتابعة  كبر  جاهري  بحضور  العرض  وحظي  امرحية.  اأقاليم  لفرق 
والتى  الثقاي  وسيناء  القناة  إقليم  لعروض  التقييم  لجنة  بحضور  نقدية 
امخرج  الغد  فرقة  ومدير  حسن  الرازق  عبد  الناقد  عضويتها  ي  ضمت 

سامح مجاهد و مصمم الديكور د. حمدي عطية .
 ، املى  محمد  وإخراج  الحديني،  جال  محود  تأليف  الغريب«   « عرض 
للمرحين  كبر  وحضور  فتا  ا  جاهريا  حضورا  العرة  لياليه  عر  شهد 
الفنان ماهر كال رئيس  الثقاي من أبرزهم  القناة وسيناء  اقليم  وقيادات 
قر  ومدير  الجباس  هالة  بورسعيد  بفرع  الفنية  الشئون  ومدير  اإقليم 
فهمي  إبراهيم  امخرج  امرح  ومسئول  السمري  السيد  بورسعيد  ثقافة 
الرحمن والشاعر  ومن امرحين امخرج سمر زاهر والكاتب عاطف عبد 

طارق عي والناقد محمد التهامى، وامخرج عمرو كال وغرهم..
مرحية » الغريب« استعراضات عمرو عجمي، مخرج منفذ يحي النبوي، 
الزعفراي،  بسنت  خالد،  مني  عكري،  حسني  بطولة  امغري،  مروة  ديكور 
أسامة   ، قنديل  صاح  جمعه،  خالد  اللطيف،  عبد  محمد  مندور،  أحمد 

مسلم، تأليف محمود جال، إخراج محمد املى

أحمد زيدان

للمسرح  القومي  المركز 
الشعبية والفنون  والموسيقى 

السابقة بقياداته  يحتفي   

أنوف«  »قضية 
الفيوم ثقافة  بقصر  حامد  صاح  مسرح  علي   

الميدان«:  في  »إشاعة  مؤلف 
حياتنا في  اإشاعات  نقل  يناقش  العرض    

»الغريب«..  
كبر وجماهري  نقدي  حضور  وسط  بورسعيد  ثقافة  مسرح  علي  عروضه  يختتم 
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عروض أدائية عى مسارح الدولة ومهرجان مرح 
وااسكندرية  بالقاهرة  ااول  اافريقي  الطفل 

وبورسعيد ورم الشيخ واسوان
الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  عقدت 
مؤمرا صحفيا بحضور اللواء احمد ابراهيم محافظ 
اسوان وقيادات وزارة الثقافة حيث اعلنت اجندة 
لاتحاد  مر  برئاسة  الثقافة  وزارة  احتفاات 
السيى  الفتاح  عبد  الرئيس  واعلن  اافريقى 
ومنها  القارة  لشباب  عاصمة  اسوان  محافظة 
للثقافة  الدوي  اسوان  مهرجان  السابعة  الدورة 
لقصور  العامة  الهيئة  تنظمه  والذى  والفنون 

الثقافة .
أسوان  مهرجان  ان  الدايم  عبد  قالت  البداية  ى 
احتفاات  ضمن  يأى  والفنون  للثقافة  الدوى 
واعان  اافريقى  لاتحاد  مر  برئاسة  الثقافة 
حدثاا  يعد  والذي  القارة  لشباب  عاصمة  اسوان 
مر  ى  السمراء  القارة  ثقة  يعكس  تاريخياا 
والدوى  ااقليمى  التقدير  ويرز  وشعباا  قيادة 
فنياا  حواراا  تعد  الفعاليات  أن  وأضافت   ، مكانتها 
جسور  مد  إى  يهدف  امشاركة  الدول  وفود  بن 
العاقات  بينها ويعمل عى دعم وتعزيز  التواصل 
اموروث  من  إلهامات  يعكس  كا  الشعوب  بن 
الثقاى لكل منها والذى يتاقى مع مفردات أقدم 
 ، مر  جنوب  أقى  ى  اانسانية  الحضارات 
الثقافات  لقاء  ي  متمثلة  الناعمة  القوى  ووصفت 
للحفاظ  العاي  السد  مثابة  امتنوعة  اافريقية 
اهم  واستعرضت   ، السمراء  القارة  هوية  عى 
 ٢٠١٩ عام  طوال  تستمر  التى  ااحتفال  فعاليات 
وتشمل  امجاات  جميع  ى  فعالية   110 وتضم 
تنظمها  التى  وااحداث  امهرجانات  من  العديد 
معرض  الذهبي  باليوبيل  وبدأت  الوزارة  قطاعات 
 10 مشاركة  شهد  والذي  للكتاب  الدوي  القاهرة 
وغانا  كينيا  هي  مرة  اول   3 منها  افريقية  دول 
للدورة  رف  ضيف  اعانها  تكم  التي  والسنغال 
الدوي  اسوان  مهرجان  ويأى   2020 عام   51 الـ 
ثانية  كخطوة  السابعة  دورته  ي  والفنون  للثقافة 
للفعاليات مشاركة 19 دولة منها 11 دولة افريقية 
معاهد  دراسية  منح   7 تخصيص  إى  إضافة   ،
إى  اافريقية  الدول  مبدعى  الفنون  اكادمية 
الناطقن  لغر  العربية  اللغة  لتعليم  دورة  جانب 
زائرى  اافارقة  معاملة  اى  بااضافة  عام  مدتها 
معاملة  للوزارة  التابعة  والقومية  الفنية  امتاحف 
اصدار  وايضا  التذاكر  اسعار  يخص  فيا  امرين 
10 اعال مرجمة ابرز الكتاب وامفكرين اافارقة 
ندوة  اقامة  مع  العام  افريقيا  تاريخ  وموسوعة 
الجاليات  ودعوة  ممداى  محمد  النيجرى  للكاتب 
مختلف  ى  وامشاركة  للحضور  مر  اافريقية 
اى  الدولة  مسارح  عى  تقدم  التى  ااداء  عروض 
امتحركة  للرسوم  الدوي  القاهرة  ملتقى  جانب 
مهرجان  اافريقية،  لافام  كبر  جزء  تخصيص  مع 
امؤمر   ، الفنون  بأكادمية  اافريقية  اموسيقى 
الدورة  امتخصصة  للقصور  الثاي  الدوي  العلمي 
لغة  والحري  الفني  اموروث  بعنوان  اافريقية 
ااقر  مهرجان   ، اسوان  ي  الشعوب  بن  تواصل 
 13 الـ  الدوي  القاهرة  بناي   ، اافريقية  للسينا 

السابع  الدوي  ، مهرجان دمنهور  افريقية  مشاركة 
لافام  الدوي  ااساعيلية  مهرجان   ، للفلكولور 
والفنون  الطبول  مهرجان   ، والقصرة  التسجيلية 
الثاي  امري  اافريقي  السرك  مهرجان   ، الراثية 
الشعبية  للفنون  العري اافريقي ااول  ، امهرجان 
الدوي  الدين  صاح  قلعة  مهرجان   ، بالغردقة 
الديني  لإنشاد  ساع  مهرجان   ،  28 الـ  الدورة 
الدوي  املتقى   ، امحافظات  وبعض  بالقاهرة 
بن  التفاعل  بعنوان  الشعبية  للاثورات  السابع 
الدوي  القاهرة  ملتقى   ، واافريقي  العري  الراث 
ودور  امكتبات  مديري  مؤمر   ، العري  للخط 
الخرف  مهرجان   ، افريقيا  ي  الوطنية  اارشيفات 
الرابع  الدوي  املتقى   ،  12 الـ  الدورة  التقليدية 
مرح  مهرجان   ، اافريقية  الثقافات  لتفاعل 
وااسكندرية  بالقاهرة  ااول  اافريقي  الطفل 
ااقر  ملتقى   ، واسوان  الشيخ  ورم  وبورسعيد 
مختلف  تبادلية  فعاليات  مع  للتصوير  الدوي 
التصوير   ، السيناريو  ورش  منها  اافريقية  البلدان 
 ، غانا   ، موريتانيا   ، ماي   ، السودان  ي  الصوت  و 
نامبيا   ، زمبابوي   ، كينيا   ، مدغشقر   ، الجابون 
جانب  إى  وغينيا  رواندى   ، بروندي   ، موزمبيق   ،
واخرى  امرية  اافام  اسابيع  من  عدد  اقامة 
 ، كينيا   ، اوغندا   ، نيجريا   ، السودان  ي  ثقافية 
 ، غانا   ، افريقيا  جنوب   ، تنزانيا   ، زامبيا   ، اثيوبيا 
وجنوب  ليسوتو   ، رواندى   ، زمبابوي   ، الكونغو 
للكتاب  نيجريا  معرض  ي  وامشاركة   ، السودان 
معارض  من  مجموعة  استضافة  إى  إضافة   ،
مسابقة  تنظيم   ، افارقة  لفنانن  التشكيلية  الفنون 
قلب  افريقيا  مؤمر   ، اافريقي  الشباب  ابداعات 
تحويل   ، اافريقي  الطفل  منتدى   ، النابض  مر 
سلسلة افريقيات إى اصدار شهري ، معرض وثائق 

 ، الشيخ  برم  يقام  اافريقية  امرية  العاقات 
والفعاليات  ااحداث  أن  ونوهت  واسوان  ااقر 
ااسراتيجي  وعمقها  مر  بن  التواصل  تدعم 
مامح  ترز  كا  بينهم  امشركة  الروابط  وتوطد 
الفكر  الوان  عى  الضوء  وتلقى  امرية  الحضارة 
اابداع  دروب  لتتوهج  وامعار  الحديث  والفن 
بعقول ووجدان ادباء وفناى وفرق القارة السمراء 
قلب مر  افريقيا ستظل ى  بان  مختتمة حديثها 

ومر ستظل ى قلب افريقيا .
بنجاح  سعادته  اسوان  محافظ  ابدى  جانبه  من 
اانشطة  خال  من  اانظار  جذب  ى  امحافظة 
الفنية والثقافية التى تقام بها اي جانب ما تتمتع 
قبل  اختيارها من  به من مقومات سياحية واعلن 
منظمة اليونيسكو ضمن احسن ١٠ مدن ى العام 
مهرجان  ى  امشاركة  الفرق  عدد  بازدياد  مشيدا 

اسوان للثقافة والفنون هذا العام .
وعن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان اسوان 
رئيس  عواض  احمد  الدكتور  قال  والفنون  للثقافة 
الهيئة العامة لقصور الثقافة انها تقام مشاركة ٢٦ 
دولة   ١١ منها  قارات   ٤ مثل  دولة   ١٩ من  فرقة 
تونس   – امغرب   – نيجريا   – مر  هى  أفريقية 
التى  الدمقراطية  الكونغو   - السودان  الجزائر –   –
 – موريشيوس   – الدورة  لهذه  تحل كضيف رف 
اى جانب ٨ دول أخرى من  كينيا – توجو  غانا – 
الصن  هي  الاتينية  وامريكا  اوروبا   ، اسيا  قارات 
- اندونيسيا – اأردن – فلسطن - رومانيا – بولندا 
باإضافة  فعالية   26 وتشمل  وامكسيك  اليونان   –
إى كرنفال الثقافة وقت تعامد الشمس عى مثال 
صباحاا  فراير   22 الجمعة  صباح  الثاي  رمسيس 
حديقة  هى  اثرية  مناطق  فعاليات  وتحتضن 
النباتات ، السد العاى ، متحف النوبة ، معبد فيلة 

 – أسوان  ثقافة  قصور  جانب  إى  النيل  متحف   ،
امبو – دهميت  الدين – كوم  دراو – حسن فخر 
– كابشة – السباعية – الرديسية – كركر ومقرات 
منشية  هى  امدى  امجتمع  مؤسسات  جمعيات 
النوبة – الشيخ صالح – نجع القبة غرب أسوان – 
تنمية امجتمع غرب سهيل وجامعة أسوان وتشمل 
وفرق  الضيوف  الدول  لفرق  متنوعة  عروضاا 
العريش-  امرية وهى سوهاج-  الشعبية  الفنون 
توشى-  شاتن-  اأقر-  بورسعيد-  مطروح- 

أسوان .
الدكتور  وهم  الثقافة  وزارة  قيادات  امؤمر  شهد 
 ، للثقافة  ااعي  امجلس  عام  امن  امري  سعيد 
الدكتور انور مغيث رئيس امركز القومي للرجمة ، 
الدكتور ارف ذي رئيس اكادمية الفنون ، الدكتور 
الدكتور   ، امرية  ااوبرا  دار  رئيس  صابر  مجدي 

خالد عبد الجليل رئيس امركز القومي للسينا 
العاقات  قطاع  رئيس  يوسف  هبه  الدكتورة 
الثقافية الخارجية ، الفنان خالد جال رئيس قطاع 
رئيس  مختار  اساعيل  والفنان   ، الثقاي  اانتاج 
البيت الفني للمرح ، الدكتور عادل عبده رئيس 
الدكتور   ، وااستعراضية  الشعبية  الفنون  قطاع 
 ، التشكيلية  الفنون  قطاع  رئيس  رور  خالد 
الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية 
الثقافية ، الفنان احمد شاكر مدير امرح القومى 
قصور  هيئة  رئيس  نائب  عطوة  هشام  والفنان 
النشاط  عن  بالحديث  منهم  كل  وقام  الثقافة 
ضمن  ياى  والذي  يراسها  التى  بامؤسسة  الخاص 

احتفاات الثقافة برئاسة مر لاتحاد اافريقى

أحمد زيدان

القلب« في  ستظل  »مصر 
اأفريقي لاتحاد  مصر  برئاسة  ااحتفاات  خريطة  تعلن  الثقافة  وزيرة 

اأفريقي  الطفل  لمسرح  الدولة ومهرجان  أدائية على مسارح  عروض 
الشيخ وأسوان بالقاهرة واأسكندرية وبورسعيد وشرم  اأول 
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ورش  بالقاهرة  والرياضة  الشباب  مديرية  الفنون  إدارة  نظمت 
دياري،  والكوميديا  الحري  التعبر  مجال  ي  الدولية  التدريب 
وذلك بالتعاون مع مؤسسة فنانن مرين للثقافة والفنون برئاسة 
امخرج عمرو قابيل، ضمن الفعاليات الفنية ملتقى القاهرة الدوي 

للمرح الجامعي.
إلينا،  ماريا  اإيطالية  امدربتن  مشاركة  مرة  أول  الورش  وأقيمت 
أصل  من  والفرنسية  اري«،  دي  »الكوميديا  منهج  تدرس  التي 
مغري نوال عبد العزيز، التي تشارك بورشة »التعبر الحري«. وذلك 
ي الفرة من ٢٥ يناير وحتى ٥ فراير مركز شباب الجزيرة، وتنفذ 
 ٥ ومن  ظهرا،   ٢ وحتى  صباحا   ١٠ الساعة  من  فرتن  عى  الورش 

مساء وحتى ٩ مساء.
الشباب  مديرية  الفنون  إدارة  مدير  سمك  أحمد  الشاعر  وقال 
والرياضة بالقاهرة، إن الورش استطاعت أن تحقق نجاحا مبهرا منذ 
انطاقها وحتى اآن، حيث تم اختيار الشباب امتميز فنيا للمشاركة 

وتجاوز عددهم 90 شابا وفتاة، من مختلف امراحل العمرية.
أول  تستهدف  كبرة،  فنية  قفزة  تعد  الورش  هذه  أن  وأكد سمك 
مرة شباب وفتيات مراكز الشباب والرياضة الذين حققوا إنجازات 
كبرة خال الفرة السابقة، وجاء اختيارهم بعد عمل اختبارات لهم 
بواسطة اللجنة الثاثية التي تكونت من امخرج عمرو قابيل رئيس 
وتهدف  سعيد،  سمر  د.  والفنون،  للثقافة  مرين  فنانن  مؤسسة 
الخرات  نقل  خال  من  امبدع  الشباب  مهارات  زيادة  إى  الورشة 

وامعارف والثقافات العامية ي شتى مجاات الفنون امرحية.
إدارة  بها  تعمل  نجاح  مسرة  استكاا  الورش  تأي  كا  أضاف: 
لتغير  سنوات  ثاث  مدار  عى  والرياضة  الشباب  مديرية  الفنون 
علمي  بشكل  امواهب  وصقل  ودعم  الفنية  امفاهيم  وتعديل 
الدول  من  الكثر  مع  عامي  فني  تواصل  نحو  والسعي  ومتخصص، 

من خال تبادل الخرات والثقافات الفنية.
وأكد سمك أن الورش انتهت بتقديم عمل فني كبر يتم فيه امزج 

شباب  مركز  الروماي  امرح  عى  فراير   5 ي  ُقدم  الورشتن  بن 
عليها  حصل  التي  التدريبية  الورش  إنتاج  باكورة  ليكون  الجزيرة، 
أرف  د.  دعوة  مت  كا  التدريب،  فرة  أيام  طوال  امتدربون 
الفرني محمد بو  الثقاي  الشباب والرياضة، واملحق  صبحي وزير 
وتسليم  اإيطالية،  الثقافية  املحقة  كابريتو  جابريا  ود.  الله  عبد 
العرض  عقب  التدريبية  الدورة  بإيجازة  الخاصة  التدريب  شهادات 

امرحي.
تقسيم  سيتم  إنه  قابيل  عمرو  امرحي  امخرج  قال  جانبه،  ومن 
 ،A الورش إى ثاثة مستويات وهي مستوى امستفيدين من هذه 
ومستوى B، ومستوى C، وأن امتدربن فئة امستوى A سيلتحقون 
بورش مكثفة خال شهر تقريبا، وسيتم عمل عرض مرحي شهريا 
أجان  مؤسسة  خال  من  تسويقه  ويتم  خالهم  من  دوري  بشكل 
كثافة  أكر  أخرى  بورشة  فسيلتحقون   B امستوى  أما  الفرنسية، 
فنية حتى يصلوا إى امرحلة A ونفس الفكرة للمجموعة C، أي أن 
الفنية الخاصة باملتقى الدوي للمرح الجامعي عبارة عن  الورش 
ناحية  من  أو  الفنية  الناحية  من  سواء  امستويات  متتالية  مدرسة 

امحتوى الذي يتم تقدمه.
وأشار سمك إى أن الورش الفنية تتضمن عدة مستويات وأن ورشة 
بفنون  الخاصة  التدريبات  من  الكثر  تتضمن  دياري  الكوميديا 
اارتجال والتدريب عى الشخصيات، كا سيتم عمل نحو 5 عروض 

مرحية، ضمن العرض الفني الكبر.
وأشار إى أن امدربة الفرنسية نوال عبد العزيز قامت بعمل عرض 
متكامل ي التعبر الحري يضم امجموعتن، ويديره إخراجيا امخرج 

وامدربة  الينا،  ماريا  اإيطالية  امدربة  مع  بالتعاون  قابيل  عمرو 

نوال عبد العزيز.

يتم  سوف  التي  الفعاليات  من  الكثر  هناك  أن  سمك  أكد  كا 

ي  الفنية  امواهب  لكل  مسبوق  غر  بشكل   ٢٠١٩ خال  تنفيذها 

القاهرة وربوع مرنا الغالية.

رئيسة  وهي  مغري،  أصل  من  فرنسية  العزيز  عبد  نوال  امدربة 

عى  حاصلة  الفرنسية،  أجان  مدينة  والفن  للثقافة  سيا  مؤسسة 

الفرني،  ليدال  معهد  من  مرحي  وإخراج  تشخيص  بكالوريوس 

وتدربت عى يد أهم امدارس الفرنسية مثل مدرسة مارسيل ماريو، 

الفنانة  يد  عى  باريس  الفرنسية  بالعاصمة  لوكوك  جاك  ومدرسة 

بالكثر  مثيل  ومدربة  ثقافية  مستشارة  تعمل  كا  لوكوك،  باسكال 

من امراكز الثقافية آخرها مدينة أجان الفرنسية.

أما امدربة ماريا إلينا فهي ممثلة إيطالية، رئيسة مدرسة بر باكو 

للمرح بإيطاليا وفرنسا، وخريجة كلية العلوم اإنسانية والفلسفة 

امرحي،  التشخيص  ي  دوبوش  بير  ومعهد  والتواصل،  اللغة  ي 

مدرسة  دياري  الكوميديا  أساتذة  من  الكثر  يد  عى  تتلمذت 

ماجاي،  باولو  توليب،  بار  ماسيلو،  مثل:  الشباب  اممثلن  تدريب 

لورا فوري وغرهم، كتبت وأخرجت الكثر من امرحيات بإيطاليا.

سمية أحمد

الجزيرة شباب  بمركز  دولية  مسرحية  ورش 
الجامعي للمسرح  الدولي  القاهرة  ملتقى  فعاليات  ضمن 

90 شابا وفتاة من مديريات  أحمد سمك: 
الفنية بالورش  يلتحقون  الشباب والرياضة 
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أقيمت  اأسبوع  للمونودراما”  القاهرة  ضمن  مهرجان “أيام 
التعبر الحري  اماي ورشة اممثل والجسد للمخرج ومصمم 
التدريبات ومنها مرين  مناضل عنر. وتضمنت مجموعة من 
اأساسيات  وهى  الطاقة،  تبادل  ومرين  امرآة  ومرين  الثقة 
التي بدأ بها عنر ورشته. أوضح مناضل عنر أن “مرين الثقة” 
وقد  بسيط.   وبشكل  بتلقائية  الطبيعي،  التمثيل  إى  يهدف 

وتم تكرار التمرين عدة مرات. 
بعضها  أمام  متدربن  كل  يقف  بأن  فكان  أمرآه  مرين  أما  
البعض وأن يقوم أحدها بعمل مجموعة من اأفعال ويقوم 
قيام  طريق   عن  التدرج  ثم  الطريقة  بنفس  بتكرارها  اآخر 
امتدربن بتمثيل منولوجات مختلفة بشكل به تدرج ي اأداء، 
وقد أعطى امخرج مناضل عنر ملحوظاته حول رورة ظبط 

اإيقاع الخاص باأداء التمثيي أثناء الحركة. 
فيا أوضح عنر أن التمرين الثالث “نقل  الطاقة” يستهدف 
وذلك  امرح،  خشبة  عى  اآخر  الشخص  ي  الشخص  تحكم 
وكيفية  الراعات  أو  بامشاجرات  الخاصة  امشاهد  من خال 

عمل تلك امشاهد بشكل غر صادم. 
وقت  الزمن  من  ساعتن  إن  عنر:  مناضل  قال  الورشة  وعن  
أهمية   وأن  الجسدي،  التعبر  يخص  ما  كل  لتلقى  كاي  غر 
فنون اأداء هي أنها تجعل اممثلن   يعملون بشكل تفاعي، 
يكونوا عى  يتدربون عى عدة فرضيات م  أنهم  إى  باإضافة 
علم بها من قبل، مضيفا: أنا أفكر كمخرج ومصمم رقص من 
نظر  بوجهة  يتعامل  امتدرب  ولكن  مختلفتن   نظر  وجهتي 
واحدة، ومن خال الورشة أهدف اى توضيح كيفية التفكر ى 

الحالة امرحية دون  أن يتقيد امتدرب بلغة الجسد، 
يخلق  ما  وهو  كإنسان  اللغوية  امفردات  ى  يفكر  أجعله 
وهذه  اممثل،  من  لإنسان  أقرب  تكون  مختلفة  مساحات 
وهو  استخداما  اأكر  وهى  اأداء  ي  الطبيعية  امدرسة  تعد 
أى  اى  باإضافة  التمثيل،  ى  طبيعية  أكر  اممثل  يجعل  ما 
وحركة  امساحة،  وهى:  هامة  أمور  ثاثة  مع  بالتعامل  قمت 
واستخدام  مختلفة،  مساحات  ثــاث  ى  للشخص  الجسد 
داما  أنا  أضاف:  امعتاد.  عن  مختلف  بشكل  امرحى  الفراغ 
فكرة  عى  وأعمل  مختلفة  أفكار  لتقديم  أسعى  عروي  ى 
الفراغ امرحى والقوة اإنسانية للمؤدى. وأشار مناضل عنر 
الرق  فرسان  فرقة  مع  جديد  عرض  لتقديم  يستعد  أنه  إى 
وهو “ الجبتانه” والذى من امقرر تقدمه عى خشبة مرح 

الجمهورية يومي 15 ,16 مارس امقبل.
للمعهد  اأوى  بالفرقة  طالبة  البيه  أبو  نور  امتدربة  وقالت 
خال  اكتسبتها  التى  امهارات  أهم  امرحية:  للفنون  العاي 
بكر  وقمت  أشياء  عدة  ى  ذاى  اكتشفت  أى  هى  الورشة 
من  جديدة  أفكار  خلق   اى  باإضافة  بداخي،  الخجل  حاجز 
جعلتني  الورشة  أضافت:   ونهاية.  بداية  لها  قصة  بناء  خال 

أشعر بجسدي وهى تعد الورشة اأوى ى.  
بينا قالت امتدربة اممثلة  رانيا عبد امنصف أنه من الرورة 

مدة فرة الورشة، أن التعبر الجسدي من أهم أدوات اممثل، 
أن أهم أدوات اممثل هو جسده لذا يجب أن يكون اممثل 
مؤها للتعبر الجسدي، وأضافت: “ مناضل عنر يعد من أهم 
باممثل  اهتامه  اى  إضافة  مر،  ى  الحري  التعبر  مصممي 

فهو يجعله يستخدم جسده بشكل مغاير ومختلف. 
وأشادت امتدربة ذكرى أحمد بالورشة وقالت: استفدت رغم 
كثرا  استمتعت  وقد   ، ى  اأوى  امرة  وهى   ، الوقت  ضيق 
معلومات  عى  والتعرف  امتدربن  من  العديد  عى  بالتعرف 

مختلفة. 
أما امتدرب عبد الله النوي فأوضح فقال:  الورشة مفيدة وقد 
أشياء  وهى  الجسد  مستوى  عى  مختلفة  مهارات  اكتسبت 

جديدة م أكن أعرفها من قبل.
أما امتدرب عادل السيد فقال ن التعبر الجسدي أهم أدوات 
اممثل، و أهم امهارات التى تعلمتها خال الورشة هى الحركة 

واميكانيزم الخارجي. 
ورشة  بحضوره  سعادته  عن  عاء  عمر  امتدرب  أعرب  كا 
امهارات  من  مجموعة  خالها  اكتسب  أنه  الجسدي  التعبر 
بتحرير جسده بشكل طبيعي،  اممثل  يقوم  أن  كيفية  أهمها: 
خشبة  عى  اممثل  يعيه  أن  يجب  هام  أمر  اعتره  ما  وهو 

امرح. 

لها  كان  التي  امهارات  أن  ضياء  وليد  اممثل  امتدرب  وأوضح 
مع  اممثل  يتواصل  أن  كيفية  متدربن هى  لدى  كبرة  أهمية 
الخيال  استخدام  إى  باإضافة  واحــد،  آن  ي  وجسده  عقله 

بشكل غر محدود. 
الحاسبات  بكلية  الطالب  خالد  الرحمن  عبد  امتدرب  أما 

وامعلومات بجامعة حلوان 
فذكر أن تكنيك الجسد يعد من أهم مهارات وأدوات اممثل. 
التى  الثلج  مدينة  تجربة  ى  بامشاركة  قمت  أن  سبق  أضاف: 
الجسد  لغة  أن  إى   مشرا  الجسد،  تكنيك  عى  فيها  اعتمدنا 

ذات أهمية كبرة وثيقة الصلة  باممثل عى خشبة امرح. 
بورشة  عنر  مناضل  بامخرج  عي  أحمد  امتدرب  أشاد  وقد 
للممثل،  الورشة  هذه  أهمية  إى   مشرا  الجسدي  التعبر 
فرضيات  تعلم  مع  الجسد  أساسيات  عى  الحصول  وأهمية 
ى  للمشاركة  كتمهيد  ذلك  أضاف:  بالجسد.  للتعبر  مختلفة 

ورشة أخرى للتعمق ى التعبر الجسدي بشكل أكر  
بينا أوضح مصطفى منر طالب بكلية الحاسبات وامعلومات 
بجامعة حلوان أن فكرة الورشة رائعة، حيث التعبر الجسدي 

جزء وثيق الصلة مهارات اممثل وباأداء  التمثيى .

رنارأفت

مناضل عنر: أهم ما يمز الممثل في فنون 
تفاعلي بشكل  العمل  هو  اأداء 

للمونودراما القاهدة  بأيام  والجسد  الممثل  ورشة  في 

للمؤدى اإنسانية  المسرحى والقوة  الفراغ  أعمل على فكرة 
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اختتمت  الذي  للمونودراما   القاهرة  أيام  مهرجان  فعاليات  ضمن 
اأضــاءه  ورشــة  أقيمت  الهناجر  مــرح  عى  مؤخرا  فعالياته 
الذي  الريف  بكر  أبو  ــاءة   اإض مصمم  فيها  حار  امرحية، 
وامناظر  الصور  يحب  كان  نشأته  منذ  أنه   بالقول  ورشته  استهل 
يحالفه  م  ولكن  ــاءه.  اأض عنر  وخاصا  امــرح،  فن  ويعشق 
يكون  أن  وخطط  يستسلم  فلم   ، باأكادميه  يــدرس  أن  الحظ 
إنه اكتسب خراته  عن طريق  مصمم أضاءه. وقد كان. أضاف:   
أن  أضاف  والسينوغرافيا،  باأضاءه  الخاصة  والورش  الكورسات  
خراته   تنمية  ي  وساهم  امجانية  بالورش  بدأت  الفنية  بدايته 
للتعلم  بامعهد واحتضنته د. هدى وصفى وأرسلته  أساتذه مهمن 
ي  تحول  نقطه  فكانت  مر،  وخــارج  داخل  الخرات  واكتساب 
بالطريقه  بنفس  الثقافة  أنر  أن  أحب  لذلك  قال:  كا   . حياته 
نفسها  التي أصقلتني , وأكد عى أنه ا يحب أن يعلم الفن مقابل 

مادى, وأنه يفتح ذراعيه لكل مجتهد واعي،  دون مقابل.  
أما عن ورشته ضمن  مهرجان فقال إنه تم اختياره من قبل أدراه 
ي  ورش  عمل  حيث  له،   اأوى  الورشة  تكون  م  وأنها  امهرجان 
ال  للمبتدئن  الورشة  أن  إى  مشرا  ــارات,  واأم والجزائر  تونس 

مهتمن بامرح الذين تدفعهم  الهواية للمرح. 
امتدربن،  عي  للتعرف  وقتا  الريف  خصص  الورشة  بدء  ي 
وتحديد مستواهم  وكفاءتهم و خراتهم السابقة،  و عددهم  70  

شابا بينهم عنار نسائيه. 
بعد ذلك قام أبو بكر الريف بالتعريف بأساء كشافات اأضاءه 
مهمه  كشافات  عى  لشموله  الهناجر،  مرح  مستغا  امرح  ي 

عى  يبخلون  ا  اأضاءه  مصممي  من  الكثر  هناك   أن  إى  مشرا 
الشباب بورش مجانية .

من  عنر  أهم  ي  ورشه  بحضور  سعدت  أنها  جال  إراء  قالت 
منها  امزيد  هناك  يكون  أن  وتتمنى  امرحى  العرض  عنار 
,أضافت : اشركت ى الورشة إلكرونيا , ووضحت الكثر من الرؤى 
ولكنها  الوقت،  قلة  برغم  تتعلم  أن  عى  حرصت  وأنها    ، أمامها 
تعلمت الكثر ووجدت اإضاءة عاما مختلفا, يجب فهمه والتعامل 

معه. 
النت  بالورشة عى  انه مخرج حر، وقد سمع  امتدرب ارف قال  
يعده  حلا  ما  امحار، وهو  الريف هو  بكر  أبو  واشرك، أن  
وانبهر  وخارجها  بالجامعة  عروضه  بعض  شاهد  أنه  له,  بالنسبة 
بغر  الثقافة  تهتم  أن  ومنى  السينوغرافيا.   مستوى  عى  بها  جدا 

اأكادمين, أن لديهم اموهبة. 
أحب   جعلني  الريف  بكر  ابو  اأستاذ  قالت:   شياء  امتدربة 
ااجهزة   عى  تعرفت   وقد  الضوئية،  امرحية  الحالة  صناعة 

امختلفة وكيف تستخدم. وهذا حلم أمنى إعادته .

منال عامر

شارحا  للمتدربن،  قال  كا  أهميه  لأساء  كان  لذا  ومختلفة، 
معينه,  مرحيه  حاات  صناعه  ي   الكشافات  هذه  تستغل  كيف 
قام  كا   استخدامه.   وكيفية   , بروجيكتور  كل  بكفائه  معرفا  
برح  مفاهيم اأضاءه وأساسيات استخدام كل جهاز. اما امرحلة 
فك  حيث   العمي  الجزء  ي  فكانت  الورشة   ف  واأهم  اأصعب 
بكر  أبو  قسم  قد  و   , الجهاز  واستخدام  الروجيكتور,  وتركيب 
الريف امجموعة إى مجموعات، أتاحه الفرصة للرؤية  الواضحة 

والتعلم بشكل واضح  داخل وخارج الجهاز.
ما  وراجــع  امتدربن،  أسئلة  عى  الريف  أجاب  الثاي  اليوم  ي 
كيفية  قام برح  ثم  قدم.  ما  استيعابهم  مدى  معرفه  قام برحه 
الهناجر  عمل خطه أضاءه  كاملة لعرض مرحي و ساهم مرح 
النظري  الجانب  تطبيق  ي  الحديثة  اأجهزة  و  امتطورة  وأضاءته 

بواسطة وأمام  امتدربن.
امسارح  و  الهناجر  إمكانيات  بن  الفرق  امتدربن عن  بعض   سأل 
الريف  لهم  فرح  ــل.   اأق بإمكانياتها  معها  يتعاملون  التي 
ووعد  كل مرح,  امكانيات  تناسب  التي  البديلة  والطرق  الفروق 
امساعدة،   وكذلك  استفسار  أي   عن  لإجابة  واستعداده  بالتواصل 
العام،   طوال  مستمرة  بصفه  مرحيه  ورش  عمل  يتم  أن  واقرح  

ورش  عمل  يقرح  الشريف  بكر  أبو 
العام  مدار  على 

المونودراما بمهرجان  اإضاءة  ورشة  في 

الجهل والعقدة  بانتصار  القول  أبو سالم: قصدت  علي 
الحكيم أخذتها عن سوفوكليس وليس عن توفيق 
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أيام   مهرجان  أقامها  التي  التدريبية  الورش  مجموعة   ضمن 
القاهرة الدوي،  الذي أقيم من 7 إى 10 فراير الجاري، عى 
والكتابة  “التأليف  ورشة  أقيمت   ، للفنون  الهناجر  مرح 
امؤلف  الحديني  جــال  محمود  فيها  درب   “ امرحية 
التي قدمت  امؤلفات امرحية  العديد من  له  امرحي،الذي 
بالبيت الفني للمرح والهيئة العامة لقصور الثقافة وامرح 
وهو  وامستقلة،  الحرة  الفرق  وكذلك  وامــدري،  الجامعي 
الفائز ي الدورة الـ “11” اأخرة للمهرجان القومي للمرح، 
إعداد  وأفضل  للمرح  خصيصا  كتب  نص  أفضل  بجائزي 
درامي ، كا فاز بجائزة أفضل نص مرحي  ي 2019، لجائزة 

جمعية ساويرس الثقافية  .
فيحديثه عن الفرق بن الكتابة امرحية  والسيناريو والرواية  
األوان  هذه  كل  بن  مشركا  عاما  هناك  أن  إى  جال  أشار 
امؤلف،  يشغل   هم  من   النابعة  القصة   وجود  ثم  الفكرة 
نقلها  ويريد    ، تاريخية  أو  سياسية  أو  اجتاعية  قضية 
الشخصيات  أحد  عى   الضوء  يسلط  أن  يريد  أو  للجمهور 
بتناوله فئة  مجتمعية بأكملها   العامة أو امهمشة،  أو يخص 
الكتابة  إى  امؤلف  فيذهب  امختلفة،   الخاصة  لرؤيته   تبعا 
قصة  القوالب؛  أحد  عى  مستقرا   ، الطرح  هذا  تتناسب  التي 
. وأوضح محمود  أم نصا مرحيا  أم رواية أم سيناريو  كانت 
أنها  ي  معا  يتفقان  امرحي  والنص  السيناريو  أن   جال 
التي  والحاسمة  الفاصلة  النقطة  هي  و  فقط،   للقراءة  ليس 
ريكا  امؤلف  امرحية  الكتابة  ففي   ، الرواية  عن  ميزها 
الرواية  خاف  عى  امرحي   العرض  صناعة  ي  وكبرا  أوليا 
البعض  أن   إى  أشار   ، أساسية  بصفة  للقراءة  تكتب  التي 
أرى  بينا   ، اأدب  ألوان  من  لونا  امرحية  الكتابة  يعدون 
أن الكتابة للمرح عما فنيا كتب للتنفيذ  ارتباطه بخشبة 

امرح ذاتها.  

قوية  منافسة  
امؤلف  تواجه  التي  الصعوبات  جــال   محمود  أوضــح  و 
ومنافساتها  تقنياتها  وتطور  السينا  ظهور  ظل  ي  امرحي 
ومحكوم  محار  امرحي  امؤلف  أن  بنن  حيث  للمرح، 
امرحي  العرض  تقديم  وفرضية  امرح  خشبة  محدودية 
حرية  لديه  امبدع  فــإن   السيناريو   ي  بينا  خالها   من 
مشاهد   و  درامية  وأزمنة  وأماكن  كثرة  فضاءات  ي  التحرك 
حيال  بامؤلف  يدفع  ما  ومتعددة،  ومختلفة   متنوعة 
الكامرا عى  العنان، لقدرة  لنفسه  الكتابة  للسينا أن يطلق 
متعة  تحدث  ما    ، امونتاج  تقنية  وتوافر  واانتقال  الحركة 
النص  كتابة   ذلك  من  الخاف  عى  وللمتلقي،  للمبدع  أكر 
الفضاء  امؤلف امرحي  ا يضع نصب عينيه غر  امرحي  
العديد  تجميع  عبء  وعليه  النص   لتنفيذ  كمكان  امرحي 
من الصور وامشاهد داخل منظر مرحي واحد، وهذا يتطلب 
الركيزة   “ يسمي  ما  باستخدام  امشاهد  بتكثيف  الوعي  منه 

امرحية “ صورة خاصة ورئيسية تدور حولها وتتابع بعدها 
السيناريو   بينا ي  اأخرى،  امرحية   والصور  امشاهد  بقية 
تنوع  حيث  من  مطلقة  بحرية  امكتوبة  امشاهد  تتعدد 
الزمان وامكان الدرامي ي وقت قصر جدا  من رصد الكامرا 
لذلك ، ولهذا  عي امؤلف امرحي التغلب عي القيود من 
أماط  عن  البحث  و  الجمهور  وجذب   اإبهار  تحقيق  أجل 
واتجاهات جديدة ومغايرة عن  امرح  النمطي أو امعتاد .

الكتابة  بن  الفروق  ليبن  تجربته  من  مثاا  جاا  رب 
سجن   “ مسلسل  تأليف  بعد   ــال:   ق والسينا   للمرح 
امرح  خشبة  عى   ليقدم  تحويله  حاولت    “ اختياري 
وتقدمها  امشاهد  لبعض  ااختزال  عى  القدرة  ذلك  فتطلب 
والبناء  التتابع  عي   ذلــك   يؤثر  ا  بحيث  مكثف  بشكل 
بشكل  التقديم  ومراعاة  امؤلف،  وإيديولوجية  الدرامي 
أضاف:  الجمهور.  يجذب  الذي  اإبهار  وتحقيق   إبداعي 
الفضاء،  ي  وضيقا  انغاقا  أكر  حــدود   ي  امــرح   يضعك 
ولكنه إبداع وتجربة شديدة الخصوصية و لها صعوبتها التي 

تتخطى الكتابة للسينا، و تتطلب تحد قوي  ومهارة وصنعة 
السينا،  أو  التلفزيون  عن  يختلف  إبــداع   لتقديم  خاصة 
وصنع صورة تتفوق عليها . تابع: ي امرح صعوبة  تتمثل 
ي نقل الحالة من خال ااختزال و الحوار ومختلف مفردات 
امرح ، إضافة  إى أن اإيقاع يكون أكر أهمية ي امرح  
ما يتطلب من امؤلف امتميز امتاك هذه امهارة ي الكتابة 

للمرح .  

المبدع  للمؤلف  الفنية  السمات 
أن  يجب  الحديني:   ــال   ق امبدع  امؤلف  ســات  وعــن 
يكون  وأن  الحياة  جوانب  بكافة  كبر  بوعي  امؤلف  يتسم 
من  اإنسانية  العلوم  من  بالعديد  كبرة  ودرايــة  علم  عي 
بوعي  ليقدم    “ ااجتاع  علم  و”  النفس”   علم   “ أهمها 
امتعددة  بأبعادها  وامرحية،   الدرامية  الشخصيات  كبر 
وكذلك  وااجتاعية  النفسية  اأبعاد  وبناء  تناول  ويستطيع 
أن  يكتب  ينتبه وهو   أن  للشخصيات، كا يجب  الجسدية  

والمختلف  الممز   المؤلف  جمال:  محمود 
الخاصة  مؤلفاته  في  الفنية  صبغته  يمتلك 

للمونودراما القاهرة  أيام  بمهرجان  التأليف  ورشة  في 
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يضع نفسه  كأحد امتفرجن  ،  حتي يشعر بالجمهور ويعي 
ما مسهم، فيكتب عن القضايا التي تخصهم  ويقوم برصدها 
من   : جال  محمود  وأضاف  إليه  فيجذبهم  لهم،   وتقدمها 
أهم سات امؤلف  الواعي وامبدع أيضا  أن يكون عي دراية 
واإضاءة  الصوت  من  امرح،  وتجهيزات  ووحدات  بتقنيات 
أن  ببساطة،  العروض  لتقديم  امتاحة  الحديثة  التقنيات  وكل 
يكون  مخرجا أوليا من خال  كلاته،، كا يجب عى امؤلف 
أن يكون متصالحا مع نفسه ويعالج أخطائه وأن يعي تطوره 

وموه و يقف عى إخفاقاته ليتعلم منها فيا بعد .
ما  بن  يفرق   أن  امؤلف  أن عى   إى  محمود جال  وأشار   
الفكرة  كانت  اذا  حيث  للسينا،  يكتب  وما  للمرح  يكتب 
عادية  ستصبح  أنها  السيناريو  ي  يتناولها  ومطية  متكررة 
الشديدة من  امنافسة   امرح ي ظل  النمطية  ي  وشديدة 
الكتابة  قولبة  بعدم  جال   محمود  نصح  كا  السينا،  قبل 
الكتابة،  ي  معينة  مدرسة  اتباع  ي  التفكر   ،أو  امرحية 
بحيث  لأفكار،  العنان  وإطاق  للقلم  الكتابة  حرية  ترك  و 
إبداع مرحي  وامشاركة ي خلق  للتنفيذ  قابلة  الفكرة  تكون 
جديد،  وأكد جال أن امؤلف الواعي عليه أن  يقوم  بدراسة 
مكانه،    نفسه   يضع  و   نصوصه  إليه  سيقدم  الذي  الجمهور 
بدأ   امــرح  أن   ــال   وق  . به  وعيه  عن  معزل  يكتب  وا 
بالكتابة وأتت بعد ذلك الحركة النقدية، و امدارس،  لذا فعى 

امؤلف أن يقدم نصا متحليا بالصدق الفني ا غر .
و وعن خصوصية  امؤلف و لغته اإبداعية أوضح أن امؤلفن 
الفنية”  الصبغة   “ بسمة  كتابتهم  متاز  وامبدعن  الجيدين 
ولغة امؤلف الخاصة لتي ميزه عن غره ي ألفاظه وتركيباته 
امكتوب  والحوار  الدرامية  الشخصيات  لغة  خاصة  اللغوية، 
الذي يتاى مع لغة الشخصيات الدرامية ي الواقع . أضاف: 
وهناك   من يضيف لغته الخاصة  إى لغة الشخصية الدرامية  

فيخلق  اللغة الجديدة  امميزة للنص . 

الدراما  في  الفنية  للصبغة  قوية  نماذج 
أشار الحديني إى عدد من  الكتاب الذين متازون بامتاكهم 
للصبغة الفنية  منهم الراحل “محمود أبو زيد “  ي أفامه “ 
العار”  و” الكيف “  و” البيضة والحجر”  حيث قام بتحويل 
به  فني   شكل  إى  مطية  لشخصيات  عليها  امتعارف  اللغة 
الصبغة الفنية للمؤلف، ومنهم أيضا  مصطفى محرم ، وحيد 

حامد. 
له صعوبتها  أشكالها  كل  الكتابة ي  أن  وأكد محمود جال  
إنتاجه  يراجع   داخي،  راع  حالة  ي  مؤلفها   تجعل  التي 
أم  جيد  مبدع  أنا  هل   “ للتساؤل:  ويدفعه  الوقت  طيلة 
مدعي “ وهو ما  يدفع إى تطوره وترقية نفسه وإبداعه، من 

خال تاي اأخطاء الذي يقع فيها .
كونه  يراعي  أن  يجب  امرحي  امؤلف  أن  إى   أيضا  وأشار 
ي  والتفكر  ازدهارها  ي  يفكر  ان  عليه   ، صناعة  ي  مشاركا 
لجذب  امناسب   امدخل  اختيار  خــال   من  استثارها.. 
إى  أحيانا  يلجأ  فقد  آخــر،  نص  من  التنوع  و   ، امتلقي 
الكتابة امتتابعة فالتصاعد الدرامي أو يلجأ إى كتابة مبتكرة  
لوعيه  وفقا  النص،   بداية  ي  ــداث  اأح نهاية  باستخدام 

بأساليب جذب امشاهد.
وختم الحديني بالقول إن  النص امؤلف هو اأوفر حظا ي 
 . امؤلف يعيش بنصه،  الفني، وأن  التوثيق  ناحية  البقاء من 
أضاف:  نعاي أزمة توثيق العروض امرحية،  بعدم التصوير،  
الغناء”  قتلوا  أن  يوم   “ أزمة عدم تصوير عرض  واجهنا  وقد 
حيا،  النص   بقى  لكن  و   ، عرضه  موسم  ي  الدولة   مرح 
يقدم من جديد  من  مخرجن آخرون و مؤسسات مرحية 

أخرى.  

همت مصطفى

]متابعات [

التوثيق أزمة  يعاني  باق والعرض  النص 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

18 فبراير 2019العدد 599

10 [ متابعات

“أيام  مهرجان  فعاليات  مؤخرا  اختتمت 
في  أقيم  الذي  للمونودراما”  القاهرة 
خشبة  على  فراير   10 إلى   7 من  الفرة 
وتشكلت  للفنون،  الهناجر  مركز  مسرح 
مهران  سامح  الدكتور  من  تحكيمه  لجنة 
رئيس  الروبى  محمد  الناقد  وعضوية  رئيسا 
العراقي  والفنان  مسرحنا  جريدة  تحرير 
قهار.  باسم 
من  مجموعة  إقامة  المهرجان  شهد 
لنصوص  تأليف  مسابقة  وعمل  الورش، 
عروض  تسعة  تنافست  كما   المونودراما، 
ومصر..  والجزائر  واأردن  السعودية  من 
و  العروض،  هذه  مخرجي  ببعض  التقينا 
.. المتابعن  النقاد  وكذلك  المنظمن، 

 رنا رأفت 

“زيارة  بعرض  وامشارك  ليبيا  من  السميع  عبد  أكرم  امخرج  قال 
توافر  إى  باإضافة  كبر،  بشكل  ميزت  العروض  :إن  مساء”  ذات 
ومناسب  متكامل  وهو مرح  الهناجر  التقنية مرح  التجهيزات 
 ، ااستقبال  حسن  إى  باإضافة  امونودراما،  عــروض  لتقديم 
أضاف: أتوقع لهذا امهرجان مستقبل جيد، فازال هناك نقص ي 
اإمكانيات وأمنى زيادة الدعم. وتابع: هناك إجتهاد كبر من قبل 

الدكتور أسامة.

كبرة  طفرة 
عمري”:  من  “لقطة  عــرض  مخرج  كحيلة  محمود  قــال  بينا 
التي  التحكيم  لجنة  ي  ذلك  ويتضح  كبرة  طفرة  صنع  امهرجان 
كبرا  ثقا  أعطت  هامة  أساء  و  كبار  وأكادمين  أساتذة  تضم 
 ، امتميزة،  العروض  من  مجموعة  امهرجان  ضم  كا  للمهرجان،  
وأهم ما ميز هذه الدورة وجود مسابقة النصوص التي تحوي ي 

عضويتها أساء امعه.
أما امخرجة واممثلة تونس اند مخرجة عرض “ساكته” ) الجزائر( 
أسامة   رئيسه  واصفة  امهرجان،  بحضورها  سعادتها  عن  فأعربت 

رؤوف بأنه مثابر. 
أضافت: إننا كمرحين بحاجة لوجود مهرجانات امونودراما حتى 
يعد  امونودراما  فن  ان  إى  مشرة   ، ويتقلص  الفن  هذا  يندثر  ا 

أصعب الفنون. 
وتابعت: سعدت بوجود مهرجان للمونودراما ي مر، خاصة وقد 
التجريبي  امهرجان  ومنها  هنا،  امهرجانات  من  العديد  حرت 
بن  اإحتكاك  امهرجان  دورة  ميز  ما  وأهم  العري،  وامهرجان 

مجموعة عروض امونودراما من دول مختلفة.
عمري”  من  “لقطة  مونودراما  بطل  ذى  وائــل  امــري  اممثل 
القاهرة  أيام  مهرجان  ي  بها  أشارك  التي  اأوى  امرة  “هي  قال: 
أضاف:   . الساقية  مهرجان  ي  شاركت  وأن  سبق  فقد  للمونودراما، 
امهرجان يتمتع بحالة تنظيمية رائعة، باإضافة إى أن اختيار لجنة 
الدعاية  امهرجان  ينقص  ولكن  كبر،  بشكل  موفقا  كان  التحكيم 
والتسويق لزيادة اإقبال الجاهري، و تعد فكرة الورش ي مختلف 

للمونودراما  القاهرة  مهرجان  ختام  في 

بدورة  يشيدون  ونقاد  مخرجون 
الدعم  المزيد من  المهرجان ويتمنون 
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عنار العمل مرحي فكرة جيدة، فوجود الورش أمر روري. 
الذي  الوحيد  الفن  هو  امونودراما  فن  وائل:  قال  امونودراما  وعن 
مساحة  ملء  ادواتــه  لكل  ــرازه  وإب اممثل  إمكانيات  عى  يعتمد 
امرح وجذب الجاهر، وهو ما مثل صعوبة، فاممثل الذي يقبل 
كبرة  إمكانيات  لديه  يكون  أن  يجب  مونودراما  عرض  تقديم  عى 

ومكن شديد حتى يقبل عى تجربة امونودراما.

بساطتها  الدورة  يمز  ما  أهم 
)اأردن(  أدرينالن”   “ عرض  مخرجة  مصطفى  أساء  الفنانة  بينا 
الــدورة  تابعت  فقالت:   مخرجة  أفضل  جائزة  عى  الحاصلة  و 
مشاركتي  خال  ومن  للمونودراما  القاهرة  أيام  مهرجان  من  اأوى 
القامن  وانتاء  ماميزها هو  بساطتها،  أهم  فإن  الثانية  الدورة  ى 
عى امهرجان له ، بدأ من وزارة الثقافة ، ونحن كفانن مهمتنا أن 
نساعد بعضنا البعض ويجب أن ندافع عن امهرجان ونتبناه وكأنه 
يخصنا. أن أي تظاهرة فنية تقاوم الجهل واإرهاب، وهى تظاهرة 
الدعم  زيادة  امقبلة  الدورة  ي  وأمنى  إقامتها  نتكاتف  أن  يجب 

للمهرجان. 
)السعودية(  أوى”  “صفحة  عرض  مخرج  الخراى  عى  أعرب  بينا 
انطباعات جيدة  “لدى  وقال:   امهرجان،  ى  بامشاركة  عن سعادته 
عن امهرجان، وأمنى زيادة دعمه ، وأهم ما ميز هذه الدورة هو 
االتقاء بامرحين ورؤية إبداعاتهم ، باإضافة إى الورش امختلفة 

الخرات.  تبادل  حيث  من  للمشاركن  استفادة  أقى  حققت  التى 
ونطمح أن تكون الدرورات امقبلة أفضل. 

اأهمية،  غاية  ى  ىء  للمونودراما  مهرجانات  تخصيص  وتابع: 
ويحسب مر  امهرجان  هذا  إقامة  جيدة  بادرة  أنها  أعتقد  وأخرا 

ولوزارة الثقافة .

وتقييم  رصد 
ممثلة  أفضل  جائزة  عى  الحاصلة   ، إبراهيم  سا  امخرجة  أما 

مناصفة عن عرض “أنا كارمن” 
وأكر  سها،  أمرا  ليس  والتنظيم  امجهود  اأحوال  جميع  ى  فقالت: 
فريق  ونجاح  العروض  إقامة  توقيت  ى  اانتظام  اايجابية  اأشياء 
العمل من إدارة امهرجان ي ذلك، أضافت:  ومن اأمور الهامة التى 
حتى  للمهرجان،  امسبقة  الدعاية  رورة  عندها  نتوقف  أن  يجب 
يكون هناك تواصل أكر مع  مساحة مختلفة ومتعددة من الجمهور، 
ما   ، إقامته  فرة  مد  بحاجة  امهرجان  أن  إى  االتفات  يجب  كا 
إيجابية حضور  أكر اأمور  : من  تابعت  يتناسب مع حجم فعالياته. 
مجموعة من العروض العربية. وأقرح  لتطوير امهرجان رصد وتقييم 
وااستفادة  للعروض،  والنوعي  الفنى  امستوى  عى  الدورتن  هاتن 
من فعاليات امهرجان طوال العام، سواء من خال إقامة الوورش أو 

الندوات أو استضافة عروض وهو ما سيقوم بعمل حراك للمهرجان. 
امهرجانات  تجارب  من  لاستفادة  أيضا  رورة  هناك  وأضافت: 

الخاصة بامونودراما، عى سبيل امثال مهرجان الساقية ، أنه يقام 
منذ سنوات طويلة واستطاع أن يقدم عروض هامة  وهو مهرجان 
مهرجان  بن  برتوكوات  إقامة  الجيد  فمن  الكبر،  تأثره  له  محى 

الساقية للمونودراما ومهرجان أيام القاهرة للمونودراما.  

كبر  وتقدم  تطور 
تطور  امهرجان شهد  أن  التنظيم  لجنة  مسئولة  كرم  حنان  قالت  و 
العروض  من  متميزة  مجموعة  مشاركة  شهد  حيث  كبر،  وتقدم 
إقامة  إى  باإضافة  واأردن،  وليبيا  وفرنسا  وتونس  السعودية  من 
امختلفة، وهو ما أعطى  العنار امرحية  الورش ي  مجموعة من 

ثقا كبرا للمشاركن. 
مهرجان  تنظيم  أن  فأوضح  سعيد  احمد  التنظيم  مسئول  أما 
امستحق  ااهتام  تلقي  ا  أنها  اأهمية  غاية  ي  أمر  للمونودراما 
حظي  أنه  خاصة  جيد،  شئ  للمهرجان  ثانية  دورة  وجود  ،وتابع: 
الدورات  باهتام كبار اأساتذة واأكادمين وامرحين. وأمنى ي 
قاعدة  تتوسع  وأن  أكر  بشكل  دعاية  هناك  تكون  أن  امقبلة 

امشاركات.
الثانية ميزت  الدورة  أن  إى  الصحفية هند سامة  الكاتبة  واشارت 
لفنانن  عــروض  وجــود  عى  إعتمدت  حيث  اأوى،  ــدورة  ال عن 
إبراهيم  للمخرجة والفنانة سا  أنا كارمن”  محرفن ومنها عرض “ 
وها  امنفى”  ى  “سأموت  غنام  غنام  وامخرج  الفنان  وعــرض 
وكان  كبرا   جاهري  إقباا  حققا  وقد  للمونودراما  عرضن  أبرز 
أضافت:   للمهرجان.  رواجا  حقق  أنه  الذكاء،  غاية  ى  إختيارها 
نقص  إى  يرجع  اأمر  لتوافر مطبوعات، وهذا  ولكن هناك رورة 
،أنه أوضح كيف  الوقت نفسه  إيجابية ى  اإمكانيات، ولكنه يعد 
أمر  وهو  دوليا،  مهرجانا  ننظم  أن  بسيطة  بإمكانيات  نستطيع  
جيد.. ولكن هناك رورة هامة لتوافر مطبوعات للمهرجان تسهل 
الوصول معلومات عنه. تابعت: امهرجان يعد تجربة هامة أمنى أن 
تستمر، عى أن تكون هناك زيادة للدعم امادي من وزارة الثقافة 

حتى تخرج الدورات بشكل أقوى. 
أن  أرى   : فقال  النار  عبد  جال  وامخرج  الصحفي  الكاتب  أما 
الدول  كل  أن  وهامة  جيدة  خطوة  للمونودراما  مهرجان  إقامة 
العربية لديها مهرجانات للمونودراما، فهناك مهرجان تونس الدوى 
للمونودراما، وقرطاج بامغرب وأيضا ي الجزائر،  وأشهر امهرجانات 
من  الكثر  ازال  أضاف:   الفجرة.  مهرجان  هو  امونودراما  الخاصة 
الجاهر ا تعرف فن امونودراما، لذلك يعد إقامة مهرجان خاص 
امعرة  امرح  فنون  من  أنه  خاصة  جيدة،  خطوة  للمونودراما 
اممثل  ويقوم  واأحاسيس  امشاعر  عى  تلعب  والتى  كبر  بشكل 
عنار  يستخدم  امخرج  أن  إى  باإضافة  أدواته،  كل  بتسخر  فيها 

مختلفة للفرجة حتى يجذب الجمهور.
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أيام  مهرجان  فعاليات  للفنون  الهناجر  مركز  اأحد  اختتمت 
القاهرة للمونودراما ي دورته الثانية برئاسة د. أسامة رءوف، 
السعود. شهد حفل  أبو  الراحل محمد  امخرج  لروح  وامهداة 
الختام تقديم فقرة فنية مبهجة لفرقة أوسكاريزما، ثم أعرب 
رئيس امهرجان أسامة رءوف عن سعادته بهذه الدورة شاكرا 
خالد  وامخرج  الدايم،  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  ثم  الله 
جال رئيس قطاع شؤون اإنتاج الثقاي، والدكتور فتحي عبد 
عبد  خالد  ودكتور  الثقافية،  التنمية  صندوق  رئيس  الوهاب 
أرف  والدكتور  الفنية،  امصنفات  عى  الرقابة  رئيس  الجليل 
زي رئيس أكادمية الفنون وامخرج محمد دسوقي مدير مركز 
التحكيم  ولجنة  تطوعوا  الذين  وامبدعن  للفنون،  الهناجر 

ولجنة تقييم النصوص،.
كرم امهرجان فرقة أوسكاريزما وتسلم الشهادة الفنان أوسكار 
نجدي، كا تم توزيع شهادات تقدير للعروض امشاركة وهي 
الذهبية«  و»القضبان  متوي،  محمد  إخراج  »دنيا«  امرية 
محمود  إخراج  عمري«  من  »لقطة  سعيد،  مصطفى  إخراج 
»زيارة  اأردن،   - مصطفى  أساء  إخراج  »أدرينالن«  كحيلة، 
ذات مساء« - ليبيا - إخراج أكرم عبد السميع، »صفحة أوى« 
آيات  إخراج  »ساكتة«  السعودية،   - امرحية  خويلد  فرقة 
 – إبراهيم  ساء  إخراج  كارمن«  »أنا  الجزائر،  فرنسا/  تونس 

مر.

كا كرم امهرجان مجموعة من اإعامين وهم حسن مختار، 
جال عبد النار، أحمد زيدان، وأمن أمر، ومن امتطوعن 
ورش  مدري  تكريم  تم  كا  زين،  منار  د.  أسامة،  وسام  د. 
مناضل  والكوريوجراف  امنعم  عبد  نار  امخرج  امهرجان: 
محمود  والكاتب  الريف،  بكر  أبو  اإضاءة  ومصمم  عنر، 

جال حديني.
الفنانة  زي  أرف  ودكتور  مهران  سامح  دكتور  سلم  كا 
وصفها  كا  امرية«  الدراما  »هانم  العمري  صفية  القديرة 
الفنان محمد نشأت مقدم الحفل، درع التكريم وأذيع فيلم 
والتلفزيونية،  السينائية  مشاهدها  أهم  يستعرض  تسجيي 
وامرحين  امهرجان  منظمي  شكرها  عن  الفنانة  وعرت 
أثناء  الهناجر  مرح  ذكرياتها  واسرجعت  حروا،  الذين 
تقدمها مونودراما »لقطة من حياة ممثلة« إبان توي دكتورة 
هدى وصفي رئاسة مركز الهناجر للفنون، معرة عن سعادتها 

بلحظة التكريم.
كذلك كرم امهرجان لجنة تحكيم مسابقة النصوص امرحية: 

الصمد،  عبد  أمن  محمد  دكتور  ود.  سليم  مصطفى  دكتور 
محمود  د.  تكريم  تم  وكذلك  الحسيني.  إبراهيم  والكاتب 
نسيم رئيس تحرير سلسلة »نصوص مرحية« بالهيئة العامة 
للكتاب، الذي أشار إى أنه سينر النصوص الفائزة من امركز 

اأول إى السادس ي كتاب واحد.
فيا أعلن د. محمد أمن عبد الصمد أساء الفائزين بجوائز 
أحمد  الجنة«  »رداب  لنص  الثالث  امركز  وهم:  التأليف، 
صاح كامل، وامركز الثاي »كلب بلدي« لجورج أنور، وامركز 
ي  وجاء  سوريا،   – طيارة  مى  للكاتبة  »الوسم«  لنص  اأول 
معيط،  رجب  أحمد  الغياب«  حرة  »ي  نص  الرابع  امركز 
وامركز الخامس »صفحة أوى« لعي الخراي، وامركز السادس 

»الجرمة« لعبد الفتاح البلتاجي.
كذلك تم تكريم لجنة التحكيم: دكتور سامح مهران والفنان 
سامح  د.  وقال  الروي،  محمد  والناقد  قهار  باسم  العراقي 
امرحية:  العروض  جوائز  إعان  قبل  قصرة  كلمة  ي  مهران 
سياقات  ضمن  ترشيحه  ويتم  العام  يتكون  امونودراما  ي 

زكي  ووائل  إبراهيم  وسماء  عرض  أفضل  »ساكتة« 
اإخراج مصطفى  وأسماء  التمثيل  جائزة  يحصدان 

للمونودراما القاهرة  أيام  ختام  في 

بالتمثيل على خشبة  العمري: سعدت  صفية 
وبالتكريم عليها الهناجر 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 18 فبراير 2019العدد 545 العدد 599

13 [ متابعات]

للدالة وامعنى تعي من شأن ضمر امتكلم الذي يوجه العام 
الذي  العام  ي  الجوهري  امعنى  يكمن  أي  وذهنيا،  جسديا 
ينتمي ي أنا وي سياق وأسلوب فني يخصني دون غري، وي 
مع  التفاعل  يغفل  ا  للنفس  الذاي  التأكيد  فإن  الوقت  نفس 
اأشياء واآخرين الذين تشكلهم الطبيعة والدوافع البيولوجية 
بنية  الراسخة فضا عن  والتقاليد  العملية والعادات  وامصالح 

السلطة وامطامح الروحية امعيارية. 

أضاف مهران: إن مهمتنا التي ا تستطيع التوصيات صياغتها 
قطاعات  لدى  مألوفا وشائعا  امونودراما مصطلحا  هي جعل 
وراء  بقوة  الوقوف  يجب  أنه  إى  مشرا  ــب،  وأرح أوســع 
بنفس  امدي  امجتمع  مؤسسات  وداعيا  ودعمه،  امهرجان 
وبساطته  امهرجان  لتفرد  وذلك  والدعم،  امساندة  درجة 
مستندة  فردية  مواهب  وتشكيل  إنتاج  عى  الفذة  وقدرته 
توي  اللجنة  أن  موضحا  التكاليف،  قليلة  اقتصادية  أرضية 

الفرصة  إتاحة  القادمة  بالدورات  امسارح  بتعددية خشبات 
للعروض ي تأخذ وقتها الكاي ي التجهيز.

إى  التي ذهبت  ممثل  أفضل  جائزة  قهار  باسم  الفنان  أعلن 
وائل  والفنان  كارمن«  »أنا  عرض  عن  إبراهيم  ساء  الفنانة 
زي عن عرض لقطة من عمري – مر، وأعلن الناقد محمد 
الروي جائزة اإخراج التي ذهبت إى الفنانة أساء مصطفى 
مخرجة عرض أدرينالن – اأردن، وأعلن د. سامح مهران أن 

جائزة أفضل عرض ذهبت لعرض »ساكتة« فرنسا - الجزائر.
هذه  من  جزءا  أكون  أن  يرفني  قهار:  باسم  الفنان  وقال 
التظاهرة الفنية وامرحية معرا عن سعادته بزمالة د. سامح 
مهران والناقد محمد الروي، وشكره الجزيل لوجود د. أسامة 

رءوف وحضور د. أرف زي. 
وعر الناقد محمد الروي عن شكره مدير امهرجان ومعاونيه 
امقبلة،  بالدورات  للمشاركة  الشباب  داعيا  شارك،  من  وكل 
خطوة  وتكون  ثراء  أكر  القادمة  الدورات  تصبح  أن  متمنيا 

لأمام ي طريق نهضة امونودراما ي مر.
القاهرة للمونودراما يكرم جنوده امتطوعن

امهرجان  بلجان  امتطوعن  الشباب  رءوف  أسامة  د.  وسلم 
عن  تقدير  شهادات  للفنون  الهناجر  مركز  عمل  وفريق 

جهودهم التي بذلوها طوال أيام امهرجان ليليق باسم مر.
أحمد  امكرمن:  أساء  عن  امتحدثة  كرم  حنان  أعربت  وقد 
رضوان  ممدوح،  يوسف  أحمد،  جهاد  محمد،  سلمى  سعيد، 
منر،  ماجد  وديع،  بير  نبيل،  مينا  يوسف،  حسن  محمد، 

رامي عاطف، روماي أديب، تامر فايز.
مركز  لرجال  التقدير  شهادات  رءوف  أسامة  د.  سلم  فيا 
عي،  أشجان  دسوقي:  محمد  امخرج  إدارة  تحت  الهناجر 
محمد،  عي  حامد،  حامد  حسن،  أسامة  كامل،  السام  عبد 
عمرو طلبة، حسام أحمد، محمد جامع، يحيى جال، عمرو 

سلميان العاقات العامة، سيد عبد النبي، فؤاد السيد.

سمية أحمد

أسامة رءوف: جنود مجهولون وراء خروج 

المهرجان  بقوة وراء  الوقوف   سامح مهران: يجب 

للنور الدورة 

المدني المجتمع  ودعمه من مؤسسات 
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اهتديت  ومى  كيف  التعرف  نود  البداية  في   -  
المهرجان؟ وتأسيس  تنظيم  فكرة  إلى 

فكرة  للمونودراما  خاص  دوي  مرحي  مهرجان  وتنظيم  إقامة  إن 
أدرس  بخاطري وفكري منذ عدة سنوات، ولذا كنت  شغلتني وجالت 
لتنفيذه، وقد  الجيد واممنهج  والتنظيم  التخطيط  السنوات  منذ هذه 
كان، وتم تنفيذ الدورة اأوى من امهرجان ي مارس من العام اماي، 
وحققت نجاحها مشاركات مرية ودولية ولجنة تحكيم قوية واقت 

استحسانا كبرا من الوسط امرحي.

للمهرجان؟ اأولى  الدورة  حصاد  عن  وماذا   -  
دوي  مهرجان  أول  لكونه  كبرا،  نجاحا  اأوى  الـــدورة  شهدت 
للمونودراما يقام ي القاهرة، وبجانب امسابقة الرسمية للعروض التي 
امخرج  رئاسة  تحت  فنية  ورش  عدة  أقيمت  اأوى،  بالدورة  شاركت 
الندوات  إقامة  إى  إضافة  موى«  »مي  ود.  السيد«  »عصام  الكبر 
الفكرية مشاركات فعالة وقوية من الدول العربية، وقد كرم امهرجان 
الكاتب  واسم  الريف”  “نور  الراحل  الفنان  اسم  اأوى  دورته  ي 
»نهاد  النقد  سيدة  الراحلة  واسم  الرحمن«  عبد  »محفوظ  الراحل 
“عبد  امرحي  وامخرج  الكاتب  امغرب  من  أيضا  كرم  كا  صليحة« 
الكريم برشيد”، ومن ليبيا اممثلة “خدوجة صري” ومن مر الفنان 

“سيد رجب”. 
 

له  خططت  ما  كل  السابقة  الدورة  حققت  هل   -
إليه؟ وطمحت 

مع  التعاون  ي  ذلك  بعد  مثل  وكبر،  قوي  عري  صدى  تحقق  نعم، 
بدولة  “البقعة”  مهرجان  مثال  ومتنوعة،  متعددة  عربية  مهرجانات 
مهرجانات  تعاونية  مروعات  أيضا  هناك  كانت  وبعدها  السودان، 
“امونودراما” امختلفة ي عدد من البلدان العربية منها تونس وقرطاج 
ي  التواصل  لتحقيق  سعينا  كا  مراكش،  مهرجان  وكذلك  للمونودراما، 
آربيل بدولة العراق وي لبنان ومع كل الدولة العربية، واانفتاح عى 

الدول الغربية أيضا.
 

ال��م��ون��ودرام��ا  ل��ف��ن  م��ه��رج��ان  إق���ام���ة  أه��م��ي��ة  م���ا   -
والعربية؟ المصرية  المسرحية  الحركة  في  ودوره 

فن امونودراما م يلَق اهتاما كبرا وموسعا من قبل، لذا حاولنا قدر 
استطاعتنا تنظيم وإقامة هذا امهرجان لتسليط الضوء بصورة واضحة 
أحد  أنه  إى  إضافة  امميز،  امرحي  الشكل  هذا  عى  وكبرة  وقوية 

الفنانن  من  كبرا  عددا  وتحفز  تدفع  الذي  الدرامية  الفنون  وأهم 
عليه  واحــد،  ممثل  عى  اعتاده  امستقلن،  الشباب  امرحين 
بصبغة  وامتنوعة،  امختلفة  واإخراجية  التمثيلية  أدواته  كل  توظيف 
إنتاجية قليلة التكلفة، وي نفس الوقت تحقق تجربة مرحية خاصة 
للشباب  قربا  أكر  أؤمن  كا  فامونودراما  واإبهار..  باإبداع  تتميز 
الهواة، أنها أكر سهولة عن التجارب امرحية ذات اإنتاج الضخم، 
اتجاهات  ضمن  والفني  الثقاي  الحراك  استمرار  عاما  بذلك  فتكون 

امرح العري وامري.

هذه  في  تحقيقه  إلى  تطمح  كنت  الذي  ما   -  
الدورة؟

والغربية،  العربية  الدول  من  أكر  مشاركات  تقديم  إى  أطمح  كنت 
قدمتها  الفنية  الورش  ي  أكر  توسعا  امهرجان  شهد  كا  كان،  وقد 
قامات مرحية مرية بسعي مخلص ونظم امهرجان من قبل أعضاء 

أسامة رؤوف: الدورة الثانية للمهرجان حققت هدفها 
الكثر نستهدف  ومازلنا  المهرجان  اسم  ورسخت 

السينمائي  اإخراج  “تقنيات  في  الماجستر  درجة  على  وحاصل  حلوان،  جامعة  اآداب  بكلية  المسرح  علوم  لقسم  اأولى  الدفعة  خريج  رؤوف  أسامة  د. 
جامعة  اآداب  بكلية  المسرحية  الدراسات  قسم  من  والسينما”  المسرح  بن  إخراجها  وتقنيات  “العزلة  في  دكتوراه  درجة  وكذلك  المسرح”  عروض  في 
منصب  وشغل  الشباب  مسرح  إدارة  تولى  العروض..  من  آخر  عدد  في  ممثا  شارك  كما  مخرجا،  المصري  بالمسرح  العروض  من  عددا  قدم  اإسكندرية، 
الفي  بالبيت  الشباب  لمسرح  إدارته  أثناء  لمجهوداته  تكليا  الشعبية،  والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي  بالمركز  المسرحية  الثقافة  لبحوث  المدير 
المسرحيات  من  عددا  أنتح  كما  ودولية،  محلية  مهرجانات  في  وشاركت  جماهرية،  نجاحات  اقت  مسرحيا  عرضا   18 من  أكر  فيها  قدم  الي  للمسرح، 
خريبكة  بمدينة  السادسة  دورته  في  للمسرح”  الدولي  “الرواد  مهرجان  تحكيم  لجنة  رؤوف  أسامة  د.  ترأس  دولية.  جوائز  عدة  على  حصلت  الي  المهمة 
به  التقينا  للفنون..  الهناجر  بمركز  مؤخرا  الثانية  دورته  فعاليات  اختتمت  الذي  للمونودراما”  القاهرة  “أيام  مهرجان  ومؤسس  مدير  وهو  المغرب،  بدولة 
وطموحاته. المهرجان  فعاليات  عن  أكر  لنتعرف 

حوار: همت مصطفى
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امرحين  ومن  جاهريا  إقباا  وحقق  بامهرجان،  امختلفة  اللجان 
امتخصصن، وقامات كبرة ي امرح امري والعري.

 
ال���م���ص���اح���ب���ة  ال���ف���ن���ي���ة  ال����������ورش  ت���ن���ظ���ي���م  ت�����م  ك����ي����ف   -
م���دى  وم�����ا  ه�����ي؟  وم�����ا  ال���م���ه���رج���ان؟  ل���ف���ع���ال���ي���ات 

عليها؟ الشباب  إقبال 
بتنظيم  قمنا  بينها،  والتنسيق  للمهرجان  امتنوعة  اللجان  لوعي  وفقا 
الورش الفنية، فقد نظمت أربع ورش هي ورشة »اممثل وامونودراما« 
للمخرج امخرج الكبر وامتميز نار عبد امنعم، وأخرى تحت عنوان 
“اإضاءة  ي  ورشة  وكذلك  عنر،  مناضل  للمخرج  والجسد«  »اممثل 
امرحية” تدريب أبو بكر الريف وورشة للتأليف والكتابة امرحية 
من  كبرا  إقباا  اقت  وقد  الحديني،  جال  محمود  الشاب  للمؤلف 
الكثر من الشباب الطموح والهواة امشاركن ي الحركة امرحية مر 

باتجاهاتهم امتنوعة.
 

ال�����م�����ش�����ارك�����ة  وال���������ف���������رق  ال���������ع���������روض  ع�������ن  وم��������������اذا   -
بالمهرجان؟

عربية  مشاركات  العام  هذا  للمونودراما«  القاهرة  »أيام  مهرجان  ميز 

وضمت  فرنسا،  إى  إضافة  والسعودية،  وليبيا  اأردن  من  متنوعة، 
مرح  إنتاج  مر،  من  للمونودراما،  عروض   9 الرسمية  امسابقة 
الطليعة »أنا كارمن« بطولة ومثيل وإخراج سا إبراهيم، ومن اأردن 
آية  فرنسا  من  “ساكته”  وعرض  “أدرينالن” أساء مصطفى،  عرض 
التونا، و”زيارة ذات مساء” من ليبيا، ومن السعودية »صفحة أوى« 

وغرها.

هي  وم��ا  المهرجان؟  ع��روض  اختيار  تم  كيف   -
ااختيار؟ هذا  أسس 

تم اختيار العروض امرحية امشاركة بدقة، واعتمدت إدارة امهرجان 
عى معيار الجودة والقيمة الفنية للعرض امرحي ا غر، وقد تقدم 
كان  ااختيار  أن  لنا  واتضح  للمشاركة،  العروض  من  جدا  كبر  عدد 

صائبا بشهادة امرحين امتابعن للمهرجان.

التحكيم؟ لجنة  اختيار  تم  كيف   -  
الحركة  ي  الفاعلن  اأكادمين،  اأساتذة  من  التحكيم  لجنة  اخرنا 
رأس  حيث  العربية،  والدول  مر  من  والعربية،  امرية  امرحية 
الفنون اأسبق، وعضوية كل  أكادمية  اللجنة د. سامح مهران، رئيس 
من الناقد محمد الروي، والفنان العراقي امتميز باسم قهار. أما عن 

متميزون  ومرحيون  مؤلفون  فهم  التأليف  مسابقة  تحكيم  لجنة 
والعري  امري  امرح  ي  وتكرارا  مرارا  أعالهم  وقدمت  مر  من 
والغري ونالوا الكثر من الجوائز، وتشكلت اللجنة برئاسة د. مصطفى 
سليم، وعضوية امؤلف د. محمد أمن عبد الصمد، والكاتب إبراهيم 

الحسيني.

تفاعله  وم��دى  الجماهري  اإقبال  عن  م��اذا   -  
المهرجان؟ مع 

واأكادمين  امرحين  اأساتذة  من  الكثر  بحضور  امهرجان  ترف 
امهن  نقيب  زي،  أرف  د.  بينهم  من  الحضور  عى  حرصوا  الذين 
امركز  رئيس  سليم،  مصطفى  ود.  الفنون،  أكادمية  ورئيس  التمثيلية 
القومي للمرح اأسبق، والفنان محمد دسوقي، مدير مركز الهناجر 
بأكادمية  امرحي  النقد  أستاذ  عطية،  حسن  د.  والناقد  للفنون، 
الفنون، والناقدة د. عايدة عام، وامخرج إميل شوقي، والفنانة وفاء 
الحكيم، ود. سيد عي إساعيل، والكاتبة فاطمة امعدول، والكثر من 

النقاد وامرحين الشباب ولفيف من امرحين العرب.
للمهرجان؟ اإعامي  الصدى  حجم  وما 

من  جدا  كبرا  إعاميا  صدى  بامهرجان  اأول  اليوم  منذ  احظنا 
لتغطية  بقوة  تعمل  قنوات حكومية وخصوصا  والتلفزيون،  الصحافة 

فعاليات امهرجان وتنظيم حوارات إعامية مع شخصيات مرحية.
 

زمن  اختيار  في  عليها  تعتمد  الي  اأسس  ما   -
المهرجان؟ إقامة  ومكان 

نقرر عند اختيار مكان إقامة امهرجان ماءمته لتقديم أماط مختلفة 
تنظيم  اإمكان  قدر  نراعي  كا  بامهرجان،  امشاركة  العروض  من 
الشباب  فعاليات امهرجان ي مواقيت مناسبة اشراك عدد كبر من 
لاستفادة الحقيقية من الفعاليات، واستقبال عدد كبر من الجمهور 
فعاليات  مع  متزامنا  امهرجان  إقامة  عن  واابتعاد  امهرجان  متابعة 

مرحية أخرى، واختيار موعد مناسب لكل الفرق امشاركة.

إق����ام����ة  ال����ه����ن����اج����ر  م������ع  ال������ت������ع������اون  ك��������ان  ك����ي����ف   -
المهرجان؟

كان تعاونا مثمرا وجادا بن شتى امؤسسات امرحية بوزارة الثقافة 
للدكتورة  كثرا  وممن  للفنون،  الهناجر  مركز  بينها  من  وقطاعاتها، 
رئيس  جال  خالد  امخرج  وكذلك  الثقافة،  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس 
الهناجر  مركز  مدير  دسوقي  محمد  والفنان  الثقاي،  اإنتاج  قطاع 
الذي حرص عى نجاح امهرجان بتعاونه، وكذلك امخرج عادل عبده 
رئيس  صادق  ويار  وااستعراضية،  الشعبية  الفنون  قطاع  رئيس 
خالد  د.  وأيضا  وتوثيقها  الفعاليات  إدارة  للمرح،  القومي  امركز 
التنمية  الوهاب بصندوق  الرقابة، ود. فتحي عبد  الجليل رئيس  عبد 
الخارجية  الثقافية  العاقات  قطاع  رئيس  يوسف  هبة  ود.  الثقافية، 

للمرح بوزارة الثقافة.

المهرجان؟ من  الدورة  هذه  يمز  ما  أهم  ما   -
أهم حدث ميز هذي الدورة من امهرجان هو تنظيم مسابقة تأليف 
امكتوبة  النصوص  وقلة  ندرة  دوما  وناحظ  نجد  حيث  امونودراما، 
الفائزين بتلك امسابقة  الفن، وقد أعلن عن  النوع من  خصيصا لهذا 
متميزة  الدورة مشاركة  أيضا هذي  امهرجان. وميزت  فعاليات  خال 
من النجم امرحي العري الكبر غنام غنام الذي قدم عرضه امرحي 

“سأموت ي امنفى” رفيا للمرة اأوى ي مر.

للمهرجان  القادمة  الفرة  في  طموحاتك  ما   -  
وللمسرح؟

ونأمل  الثانية  لدورته  اأوى  دورته  من  كبرة  خطوة  امهرجان  خطا 
العروض وامشاركات، وكذلك ي كل  أن يتطور امهرجان أكر ي عدد 
الفعاليات امصاحبة ي السنوات القادمة كا أمنى امزيد من التطور 

والنمو للحركة امرحية امرية والعربية.

15

المسرحية  الحركة  المونودراما إثراء  تأليف  مسابقة 
ااتجاه في هذا 
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]حوار

الجائزة؟ لك  تمثل  ماذا  البداية  في   -  
عى  القادرين  كنقص  شيئا  الناس  عيوب  ي  أَر  »م  امتنبي  قال  كا 
التفوق،  عى  نشأت  فقد  رورية،  أخرى  جائزة  وأي  الجائزة  التام«.. 
التحقت  وعندما  القومي،  امرح  ي  وعينت  دفعتي  أوائل  من  وكنت 
بالدراسات العليا ي امعهد العاي للفنون امرحية كان ترتيبي اأول عى 

دفعتي، وكذلك عندما قمت بعمل دبلومة الدراسات اإسامية. 
هو  ااختاف  ودامــا  فنيا،  عما  أقدم  عندما  مطمحي  التفوق  فداما 
يقدمه  ما  يشبه  عما  أقدم  أن  يستدعي  ما  هناك  فليس  إليه  أسعى  ما 
وحصلت  الجامعي  للمرح  تجربة  أخرجت  اماي  العام  وي  الكثرون، 
أن  حرفتي  بقواعد  جيد  علم  عى  كنت  إذا  الطبيعي  ومن  جائزة،  عى 
تكون نافذة لقلب امتلقي، وأفضل ما يقدم، واأهم أن يعي كل فرد ماذا 

يتفرد ويبدأ ي تنمية ما يتفرد به. 

ما  لتشيخوف..  رواية  عن  مأخوذ  عرض  »الرهان«   -  
للنص؟ انجذابك  أسباب 

الفنان  بطولة  الثانينات  ي  تلفزيونية  قدمت ي سهرة  وأن  القصة سبق 
عبد الرحمن أبو زهرة ويحيى الفخراي والفنان جال إساعيل، وقدمت 

كفيلم أجنبي قصر، وي سهرة تلفزيونية ي سوريا بعنوان »امرايا«. 
وما جذبني ي النص هو اأسئلة الفلسفية التي يطرحها، وهي: من أين؟ 
وإى أين؟ وماذا سنفعل؟ وجميعها تساؤات يرتب عليها كل أفعال البر 
وتاريخ حياتهم واختيارتهم ي الحياة، والجاهر بحاجة إى التعرف عى 
الوقاية  التساؤات حتى ا تصبح حياتهم عبثا، يجب علينا أن نوفر  تلك 
الكافية مقاومة اأشياء التي يدسها أعداؤنا لنا عن طريق اأدوات الناعمة 
غرائبية  إى  باإضافة  شديدة  براعة  منسوجة  تشيخوف  ورواية  لإعام.. 

عوامها. 
 

إبرازها؟  أردت  الي  الرؤية  ما   -
كا سبق وأرت أن ما جذبني للقصة هو طرحها مجموعة من التساؤات 
التي تقوم عليها حياة اإنسان، والتي نسجها الكاتب براعة شديدة، وقد 
يخرج  الجمهور  تجعل  للنظر  وافتة  جاذبة  بصورة  أقدمها  أن  حاولت 
متسائا ويكون لديه »تغذية رجعية« وإضافة جديدة لثقافته، فكا نعلم 

أن وظيفة الفنان ي غاية اأهمية.

العرض؟ في  واجهتها  الي  الصعوبات  أبرز  ما 
التعامل مع العنر الجيد امتقاعس.  التي واجهتني هي  أبرز الصعوبات 
وأود أن أقول إن التمثيل كان يضم مجموعة متميزة ي التزامها وحرفيتها 
عنار  هناك  كانت  ولكن  اإخــراج،  فريق  وكذلك  للمسئولية  وتحملها 
خارج دائرة اإخراج والتمثيل م يبذلوا الجهد امطلوب ليستثمروا اموهبة 

الغالية التي يتمتعون بها. 

خ��ش��ب��ة  ع���ل���ى  ال�����ع�����رض  ت���ق���دي���م  إع���������ادة  ع�����ن  وم���������اذا   -  
الدولة؟ مسرح 

ينال  أن  وأمنى  الحقيقية.  الجائزة  وهي  جائزة،  أفضل  ي  بالنسبة  هي 
الجوائز التي يستحقها. 

نصوص  تقديم  المسرحين  من  الكثر  يفضل  لماذا   -  
للكثر  متمزة  نصوص  وجود  من  الرغم  على  عالمية 

العرب؟  الكتاب  من 
أزمة  لدي  فليس  بها«..  أحق  فهو  وجدها  أينا  امؤمن  ضالة  »الحكمة 
العربية  امواهب  عن  بالبحث  الشغف  شديد  كنت  وإن  اأمر،  هذا  ي 
هناك  أن  إى  أشر  أن  وأود  هام وروري.  أنه يء  الكتابة  ي  الشابة 
فروقا كبرة ي امعارف والعلوم والفنون بن الحضارة الرقية والحضارة 
امعارف  من  الكثر  وي  الرق  لصالح  بالطبع  الفرق  وهذا  الغربية، 
عن  كبر  بشكل  الرقية  اموسيقى  تتميز  امثال  سبيل  فعى  والفنون، 
اموسيقى الغربية، باإضافة إى ميز فنون العرض متعددة وجهات النظر 
واتجاهات التلقي اموجودة ي الفنون، وذلك عى عكس العلبة اإيطالية 
كثرة  بقرون  العلم  الغرب ي  فالرق سبق  الفقرة ي جالها،  اأحادية 
أن  إى  باإضافة  امعابر،  امختلفة عن طريق  العلوم  الغرب عى  وتعرف 
الرق أول من أسس أهم ثاث جامعات، وتقدم ي فنون العارة، ففي 
ضفاف  عى  الطن  من  أكواخ  ي  لندن  سكان  يعيش  كان  الذي  الوقت 

النهر، كانت قرطبة تحوي ألف حام واأندلس تحوي 30 مكتبة. 
هناك  فليس  مركز،  الجال  لدينا  بأن  نتميز  فنحن  الفنون،  ناحية  ومن 
فعندما  كثرا:  نتفوق  فنحن  التمثيل،  ي  بسيطا  مثاا  وسأرب  مقارنة، 
رأى أنطوي كوين الفنان القدير عبد الله غيث وهو يقوم بالتمثيل انبهر 

بأدائه. 
 

ال��م��ت��م��زة  ال���م���س���رح���ي���ة  ال����ت����ج����ارب  م����ن  ال���ك���ث���ر  ق����دم����ت   -

حدثي  قناوي..  باسم  للمخرج  »روح«  عرض  ومنها 
المتمز؟ العرض  هذا  في  دورك  عن 

اأدوار  أكر  من  يعد  به  قدمته  الذي  والدور  العمل  هذا  إن  الحقيقة، 
وله  متميز  فهو عمل  آخر مشواري،  إى  بها  أعتز  بها وسأظل  أعتز  التي 
رسالة مهمة وهادفة وقد بذل القامون عى هذا العمل قصارى جهدهم، 
وامميزة  الجيدة  اأمور  من  الكثر  شهد  العمل  هذا  أن  إى  باإضافة 
ي  ومشاركته  القومي  امهرجان  ي  الجوائز  من  الكثر  وهي حصوله عى 

مهرجانات عربية، وقد خرج عرض روح باحرافية شديدة. 
 

اأول����ى«..  »ال��ت��ج��رب��ة  ف��ك��رة  النقابة  م��ه��رج��ان  حمل   -
المبتدئ  ال��م��خ��رج  يستطيع  ك��ي��ف  ال��م��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  م��ن 
ال��ح��د  ف��ي��ه  ي���ت���واف���ر  ع��م��ل  ت��ق��دي��م  ن���ظ���رك  وج���ه���ة  م���ن 

الفنية؟  الجودة  من  اأدنى 
الدافع  وهذا  دافع،  يحركه  فالذي  آلة،  ليس  امخرج  إن  أقول  أن  أود 
يود  رسالة  لديه  يكون  أن  ويجب  اإخــراج،  تجربة  آم  يتحمل  يجعله 
إى  يدفعه  ما  وهو  ما،  بقضية  مهموما  ويكون  للجموع  بها  يبعث  أن 
أن  يجب  والعلم  يقدمه  ما  ومتعهم  الجموع  ليعلم  أدواته  يوظف  أن 
موسوعيا،  فنانا  يكون  أن  يجب  امخرج  أن  إى  باإضافة  متعة،  يصحبه 
يقولون  كا  بالناس  ومهتم  الناس  كتب  ي  قارئا  يكون  أن  يعني  وهذا 
كيفية  هي  اإخراج  حرفة  تعريفات  فأحد  وللناس«،  الناس  مع  »فنك 
درجة  عى  جاعة  ليصبحوا  ونوعها  كمها  ي  امتباينة  امواهب  توظيف 
كبرة من الهارمونية والتجانس ليقدموا رسالتهم بأعى جودة ممكنة، لذا 
يجب أن يكون امخرج قريبا من الجموع والناس، ومدركا أن حرفته جزء 
كبر منها التعامل مع البر، ويكون عى دراية كبرة بأن الفائدة ا تعود 

فقط عى امتلقي ولكن بها عوائد صحية ونفسية عى مارسيها. 

ال���س���ن���وات  ف�����ي  ال���م���س���رح���ي���ة  ل���ل���ح���رك���ة  ت��ق��ي��ي��م��ك  م�����ا   -  
اأخرة؟

مهمة،  مرحية  وظواهر  زخم  به  وكان  فارقا،  عاما  كان   2015 عام 
الظاهرة  هذه  أن  نغفل  أن  مكن  وا  الكبرة،  اإيــرادات  إى  باإضافة 
جيل  وظهر  تراجعت  الصحوة  هذه  ولكن  مر«..  »تياترو  بعد  بدأت 
فظهر  الخطورة  شديدة  مرحية  معاير  امرحية  اللعبة  يقدم  جديد 
بامحتوى  ااهتام  دون  الشكل  ي  يتنافسون  »الشكانين«  من  جيل 
الفني، وأود أن أقول إن أزمة امرح ليست أزمة ميزانيات ولكنها أزمة 

إمكانيات برية. 

»أواد  عرض  لمشروع  بالتحضر  عامن  منذ  تقوم   -  
المشروع؟  هذا  عن  حدثنا  محفوظ..  لنجيب  حارتنا« 
عى  حارتنا«  »أواد  امروع  هذا  لتقديم  أسعى  وأنا   2009 عام  منذ 
خمسة أجزاء، وتتضمن الفكرة تقديم العرض بأكر من مخرج أو يقدمها 

مخرج واحد. 

التمثيلية المهن  نقابة  مهرجان  في  اإخراج  بجائزة  الفائز 

أحمد الرافعي: جذبي في النص أسئلته الفلسفية
المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  من  المسرحي  اإخراج  في  العليا  الدراسات  دبلوم  على  حاصل  القومي،  المسرح  عضو  الرافعي  أحمد  والمخرج  الممثل 
من  مخرج  أفضل  جائزة  على  حصل  واإخراج،  التمثيل  قسم  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  من  تخرج  اإسامية،  الدراسات  في  العليا  الدراسات  ودبلوم 
عرض  عن   201٥ القومي  المسرح  بمهرجان  ثاٍن  دور  ممثل  وأفضل   ،2004 اأسود«  »الضوء  عرضه  عن  الفنون(  )أكاديمية  العالمي  المسرح  مهرجان 
مخرج  أفضل  جائزة  على  حصل  ومؤخرا   ،)why men love mozaz( عن   2018 الجامعي  للمسرح  المسرحية  الفنون  بمهرجان  مخرج  وأفضل  »روح«، 
أوزو،  يوسف  محمد  أحمد،  سلوى  العزيز،  عبد  تيسر  عبيد،  طارق  بطولة  »الرهان«  المسرحي.  التمثيلية  المهن  نقابة  بمهرجان  »الرهان«  عرضه  عن 
خالد. محمد  موسيقى  صبحي،  إيهاب  ديكور  عادل،  باسم  درامي  إعداد  الرافعي،  أحمد 

حوار: رنا رأفت
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بطاقة العرض
اسم العرض: 
النافذة

جهة اإنتاج: 
امرح الحديث 
باأردن

عام اإنتاج: 
2018

تأليف: مجد 
حميد

إخراج: مجد 
القصص

القاسم«  محمد  سلطان  الشيخ  سمو  »جائزة  الثاي  امسار  خال 
تقديم  تم  القاهرة،  احتضنته  الذي  العري  امرح  مهرجان 
بــاأردن،  الحديث  امرح  لفرقة  »النافذة«  امرحي  العرض 
تأليف الكاتب العراقي مجد حميد وهو النص الحائز عى امركز 
مهرجان  السابقة  بالدورة  امرحي  التأليف  مسابقة  ي  اأول 
امرح العري التي ُعقدت ي تونس، للمخرجة اأردنية الدكتورة 
الفنانن  بطولة  مصطفى،  خليل  زيــد  ــداد  إع القصص،  مجد 
أكر  يجسد  منهم  كا  وأن  خاصة  أنفسهم  عى  تفوقوا  الذين 
وهشام  سارة،  ونهى  الرموي،  وإياد  نجم،  حمد  شخصية:  من 

سويدان، ويزن أبو سويلم، ورنا قدري.
تدور أحداث العرض حول شخص يتم التحقيق معه دون معرفة 
لسبب غر معلوم، ومارس معه امحقق القهر والعنف مستخدما 
من  كثر  ي  الوعي  يفقد  يجعله  ما  التعذيب،  وسائل  كل  معه 
لحظات متباعدة يتم خالها تذكر والدته ووالده وأخيه الشهيد 

وحبيبته.
هذا  اختاف  القصص حول  مجد  د.  من تريحات  الرغم  وعى 
تابعتها  حيث  سابقة،  مرحية  عروض  من  قدمته  عا  العرض 
التجريبي،  امرح  مهرجان  ي  مشاركتها  خال  طوال  لسنوات 
وأن  للنصوص،  التجريبية  معالجتها  من  تغر  م  أنها  أرى  فإنني 
الرئيي  امحور  أن  تقدمها  التي  امرحية  العروض  مامح  أهم 
عى  والتحريض  الحرية  وفضاء  اإنسان  هو  حوله  تدور  الذي 
رفض القمع وعدم ااستسام، بل أرى أنها أصبحت أكر نضوجا، 
بها،  تتميز  التي  واإسقاطات  واإيحاءات  للرمزية  واستخداما 
مبارة،  الوادة  عقب  موت  التي  واأم  الوادة  مخاض  فبدأت 
فيولد اأمل امتمثل ي الطفل من اأم وامعاناة، بل من اموت، 
مستعينة ي ذلك بدمى وليست شخصيات حقيقية، فكلنا دمى 
ي يد السلطة تحركنا كا تشاء، كا لعبت السخرية من السلطة 
حن  ومحوريا  كبرا  دورا  النفي  الدفاع  حيل  من  قوية  كحيلة 
جسدت الراع بن امحقق وامتهم براع الشخصيات الكرتونية 
السلطة  الذي مثل  امحقق  تعددت وجوه  »توم وجري«، وحن 
فألبسته مابس الساحر والدجال وامهرج، وجود الكري امتحرك 
الذي يجسد حالة العجز التي تكبل اأيادي ومنعها من فعل أي 

يء.
حن  وهي  البعض  يلحظها  م  رما  جدا  ريعة  لقطة  توجد  كا 
عن  بارعة  دالــة  ي  امتهم  عن  ــروال  ال بخلع  امحقق  يقوم 

اانتهاكات التي يتعرض لها امعارضون السياسيون ي امعتقات.
مسار  ي  جوهريا  دورا  تلعب  التي  السينا  تقنية  أيضا  أضافت 
امرحية  الفرجة  عنار  من  عنر  مجرد  تكن  فلم  اأحــداث، 
تشابك  حالة  ي  بل  وترفيهيا،  جاليا  بعدا  للعرض  تعطي  التي 
تجسيده  يتم  ما  هو  الخلفية  ي  يحدث  فا  اأحداث  مع  دائم 

عى أرض الواقع.
امحقق  منها:  العرض  ي  كبرا  حيزا  العاقات  ثنائية  شغلت 
الرابيان،  الطبيبتان،  الحبيبان،  الشقيقان،  واأم،  اابن  وامتهم، 
وم تكن ي الشخصيات فحسب بل ي قطع الديكور امستخدمة: 
بن  تجمع  التي  الحوار  لغة  كذلك  كرسيان،  منضدتان،  بابان، 
بثنائياتها  الحياة  لنا  تنقل  أن  أرادت  وكأنها  والعامية،  الفصحى 

الذكر  والر،  الخر  واموت،  الحياة  نحياها:  التي  وتناقضاتها 
العام  أمامنا  فوضعت  واأسود،  اأبيض  والر،  الخر  واأنثى، 
كله من دون كلمة واحدة، ي حن تظهر لنا الشاشة اأرض كلها 
بجبالها وأنهارها وبحارها وقد غطتها مربعات الشطرنج باللون 

اأحمر ثم اشتعال النران فاختفاء مامح العام.
يكون  ما  وغالبا  اأقــوى،  يكسبها  لعبة  إا  هي  ما  فالسياسة 

اأقوى هو السلطة بكل أشكالها.
جاء بالنص عدة عبارات قوية جدا وتحمل داات عميقة منها: 
“ا يء يخضع للمنطق” التي تنطبق عى العرض، “ما تعودنا 
نرجع منترين من الحرب”، كذلك الحوار الذي دار بن امتهم 
عليه:  فرد  بنحارب؟”  “ليه  الشهيد:  قال  الشهيد حيث  وشقيقه 
“عشان موتوا ونحلف برحمتكوا”، ي تجسيد قوي جدا انعدام 
انتهى  التي  العبارة  وأخرا،  الشهادة.  حتى  يء  كل  ي  القيمة 
الخوف  انزع  بخيالك،  شباكك  تكتشف  أن  “عليك  العرض:  بها 
أينا حللت.. تخلص  أو  أينا ذهبت،  عنك، ا تركهم يرقبونك 
رأسك  من  أخرج  ذاتك..  ي  طفولتك  منذ  امزروع  خوفك  من 
ذلك العام الجبان وتحرر، إنهم يراقبونك ي كل مكان يريدون 
أو  طريقهم،  ي  وقف  أنه  فقط،  يء  كل  يقتلون  تحطيمك، 

تنهض  أن  عليك  لكن  تنهض،  يركونك  ا  ذلك،  يريدون  أنهم 
وا تستسلم، وافتح النافذة وا تحبس نفسك من شدة الخوف 
من صوت امطر أو الرق أو الرعد، صنعوا الحروب فاصنع أنت 
والقدرة  لأمل  بابا  تفتح  التي  العبارة  تلك  تسكت”،  وا  اأمل 

عى الخاص رغم مأساوية اأحداث.
من  أردنية  مرحية  ومؤلفة  ومخرجة  ممثلة  القصص  مجد  د. 
اأردي  امــرح  ي  متميزة  تجربة  صاحبة  فلسطيني  أصــل 
الجسد«  فيزيائية  »مرح  ي  اماجستر  عى  حصلت  امعار، 
قدمت  الحديث«،  »امــرح  فرقة  ورئيس  لندن،  جامعة  من 
الحصاد«،  »لياي  »وبعدين«،  منها:  العروض  من  مجموعة 
»نساء  »الباب«،  »الخادمات«،  قتل«،  ما  الحب  »من  »القشة«، 
»القناع«،  البصل«،  »قبو  ســوداء«،  »كوميديا  مامح«،  با 
إى  »مدخل  منها:  مؤلفات  عدة  ولها  »سجون«،  عنوان«،  »با 
والرقص  امرح  و»رواد  امرحية«،  وامذاهب  امصطلحات 

الحديث من القرن العرين.. النظرية والتطبيق«.

النفسي الدفاع  حيل  من  كحيلة  السخرية 
النافذة

نور الهدى عبد امنعم
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للبيت  الحب(  )سرة  عرض  تشاهد  حينا  أإنك  الحقيقة،  ي 
ذهنك  ي  يدور  وأنت  وااستعراضية؛  الشعبية  للفنون  الفني 
آليات العرض امرحي أو اأوبريت، سواء ما كان منها قدما 
جديدة  الكتابات  عن  يقول  أن  للبعض  يحلو  كا  حديثا  أو 
فرصة  متعمدا  عامدا  نفسك  تفقد  سوف  فإنك  امغايرة.  أو 

ااستمتاع ما تراه وتسمعه.
عى  بناء  خرج  امتوافرة  امعلومات  عنه  تقول  كا  فالعرض 
برموز  وااحتفاء  بااعتناء  الثقافة  وزيرة  السيدة  من  تكليف 
نظرا  حمدي  لبليغ  اأول  ااختيار  وكان  مر.  ي  اموسيقى 

لظروف معينة أو أذواق سائدة ومتحكمة.
النص  بند  تحت  الحكيم  أمن  كتبه  ما  تضع  أن  مكن  فا 
امرحي؛ بل أنت ا مكنك أن تصنفه نوعا من أنواع الدراما 
بعض  عن  أكر  النظر  وغض  كثرة  بتجاهات  إا  كانت،  أيا 
باقي  عن  صورها  بكافة  الدراما  تفصل  التي  الرئيسية  النقاط 

أنواع الكتابة أو الرد.
بليغ  بألحان  لتذكرنا  تكأة  مثابة  هو  النص  أن  اأمر  جل 
أو  للموسيقى  لاستاع  سانحة  فرص  عدة  وخلق  حمدي، 
لفرنسا  بليغ  هروب  مرحلة  من  بدأ  النص  أن  ورغم  الغناء. 
التي  إبان الحكم عليه ي قضية )سمرة مليان( الشهرة؛ تلك 
ألقت بنفسها عارية من نافذة منزله، تلك التي قال عنها إنه 
منزله  كان  الذين  اأصدقاء  بعض  مع  أتت  وإنها  يعرفها  ا 
امحامية وزوجها ي  مقابلة  بأي وقت. وبن  لهم  مفتوحا  بيتا 
درجات  من  درجة  قبول  بعد  العودة مر  ثم  لبليغ؛  باريس 
حياته  ي  مرت  التي  اأشياء  لبعض  اإشارة  كانت  التقاي، 
ابنة  الفاشلة  خطبته  محاولة  مثل  وأغانيه،  ألحانه  ثم  ومن 
عبد الوهاب، وحكاية حبه وارتباطه بوردة الجزائرية وعاقته 
بعبد الحليم واأبنودي خاصة ي فرة ما بعد 67، ولقاءته بأم 
السنباطي..  رياض  خاصة  منه  الكبار  اللحنن  وموقف  كلثوم 
إلخ. إا أن كل هذه اإشارات التي كان من اممكن أن تخلق 
التأكيد عى  داع سوى  من  لها  يكن  م  امؤلف،  شاء  لو  دراما 
أنه  أنه ني  بليغ للموسيقى يُجب أي يء، لدرجة  أن حب 
الوهاب، فمدحه،  للخطوبة مجرد أن شاهد عود عبد  ذاهب 

ثم معت ي ذهنه فكرة لحن فانرف.
حالة  بخلق  ااهتام  عن  اانراف  أعد  ا  إنني  والحقيقة، 
واضع  الدقة  شئت  إن  أو  امؤلف،  أن  فالواضح  عيبا،  درامية 
هذا  يعنيه  يكن  م  واأغاي،  اموسيقى  استدعاء  العام  اإطار 
وخلق  هذه  ااستدعاءات  فكرة  عى  الركيز  يعنيه  ما  بقدر 

حالة شبه مررة لوجودها هي بالذات دون سواها.
بعيد،  وا  قريب  من  امرحة  يحمل صفة  م  العرض  أن  وما 
من  بعضا  تطوع  بل  هذا،  يذكروا  م  عليه  قاموا  من  وحتى 
واكتفى  غصبا،  عليه  )اأوبريت(  وصف  لصق  ي  الصحفين 
أن  الواجب  فمن  استعراي،  غناي  عرض  إنه  بالقول  صانعه 

تقول إنهم نجحوا ي هذا.
ما ا أوافق عليه فقط وهو امحاكمة التي أقيمت لبليغ، لي 
ما  والغناء  اموسيقى  أقطاب  من  الكثر  عبقريته  عى  يشهد 
النقشبندي، فقد كان  الوهاب والشيخ  كلثوم وعبد  أم  فيهم 
ورما  الفن(،  )محكمة  عليها  مكتوب  افتة  تحت  تنفيذها 
هذا  سيشاهدون  مثي  مسنن  هناك  أن  امؤلف  عى  غاب 
اإذاعي  للرنامج  تركيزهم  سيذهب  الفور  وعى  العرض، 

التي تصدر أحكاما فكاهية!  الغنائية(  الفن  القديم )محكمة 
ولو  عمري،  ي  هم  من  أر  الافتة  هذه  وجود  أن  أعتقد 

أزيحت ما حدث أي يء.
ومع أنني خرجت من العرض بحالة من اارتياحية للطريقة 
التي تعامل بها الدكتور عادل عبده كمخرج للعرض، فهو قد 
امكانة  تنال  وا  بها  نحتفي  ا  رائعة  أصواتا  لدينا  أن  أثبت 
تسمعها  كلا  التي  ناجي  مروة  وأبرزهم  تستحقها،  التي 

لها ينبغي  كما 
الحب سرة 

مجدي الحمزاوي



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 18 فبراير 2019العدد 545 العدد 599

[ [19

بطاقة العرض
اسم العرض: 
سرة الحب

جهة اإنتاج: 
البيت الفني 
للفنون الشعبية 
وااستعراضية

عام اإنتاج: 
2019

تأليف: أمن 
الحكيم

إخراج: عادل 
عبده

تشعر أن هناك خلا ي العملية الفنية الغنائية ي مر نتيجة 
عدم حصولها عى ما تستحقه، ومثل هذه العروض قد تعتر 
كلثوم،  أم  بدور  قامت  من  ثم  بقدراتها.  ااعراف  من  شيئا 
لهم  ممثلن  ااستعانة  ثم  حق،  عن  مطربة  فعا  أنها  واضح 
وجودهم وحضورهم مثل مجدي صبحي ي دور عبد الوهاب 
امعروف  مع  تعامله  نتيجة  كوميدية  مسحة  أضفى  الذي 
موفقا،  اختيارا  كان  أنه  وأعتقد  الشخصية،  تلك  وسوسة  عن 
كان موفقا  بليغ حمدي  البطولة،  لدور  إيهاب فهمي  واختيار 
يعاب  ا  امسئولية،  قدر  عى  وكان  التشابه  ناحية  من  كثرا 
عليه سوى بعض العور بعد ااتساق اللحني عندما كان يغني 
أو  بالتدريب  سواء  بسيطة  معالجته  أمر  وهذا  امطربن،  مع 

السكوت.
وااستعانة  حية  اموسيقى  تأي  أن  عبده  عــادل  إرار  ثم 

وأصبحت  زمن،  من  الوجود  هذا  فقدنا  بعدما  بأوركسرا، 
حالة  عى  العام  امسيطر  هي  وطربا  أداء  الحية  اموسيقى 

التلقي، ويجب أن نشيد محمد أبو اليزيد قائدها وفرقته.
الصورة،  اإبهار عى مستوى  نوعا من  كا صنع عادل عبده 
محمد  فاختيار  للعرض،  ااحتفائية  الحالة  مع  ليتفق 
وسمح  الحالة،  لتلك  موفقا  كان  للديكور  كمصمم  الغرباوي 
اأماكن  وصــف  ي  ســواء  يتدخل  أن  السيناي  للوسيط 
مع  امنزل،  أو  الشارع  ي  سواء  وباريس  مر  بن  وامقابلة 
سواء  جيدا  كان  الفيليمة  للادة  ااستخدام  أن  عى  التأكيد 
اأرشيفية  اللقطات  ببعض  ااستعانة  أو  واإبهار  بامقابلة 
للشخصيات الحقيقية، ثم خلق حالة من التداخل بينها وبن 
ما يحدث اآن عى خشبة امرح، بحيث خلق امتدادا زمنيا 
اإيهام  من  حالة  ي  ندخل  ليجعلنا  أمامنا  التي  للشخصيات 

بأننا نشاهد اأبطال الحقيقين فعا، ولكن بصورة أخرى.
حالة  وصنع  كلها  امرح  مع خشبة  عبده  عادل  تعامل  كا 

من اارتياحية مؤدينه ي حالة الحركة عى امرح.
ولكنني من الناحية ااستعراضية، وعادل عبده هو من هو ي 
هذا امجال، شعرت بعدم اارتياحية، وأكاد أجزم بأن العرض 
الناحية ااستعراضية م يحَظ بالتدريبات الكافية،  خاصة من 
مرحلة  أوائــل  ي  ااستعراضية  الفرقة  معظم  أن  خصوصا 
الشباب والتكون. نعم، من اممكن أن تلمح حركات جديدة 
حركات  وهناك  جيدا،  تؤِد  م  ولكنها  الحالة،  مع  ومتسقة 
عليه،  غبار  ا  محيطنا  ي  يء  وهذا  اإبهار،  لغرض  كانت 

ولكنها أضرت أيضا بعدم التنفيذ الجيد.
أن  يحاول  استعراي  غناي  عرض  أمام  أنك  اأمر،  خاصة 
يلقي الضوء عى إسهامات بليغ حمدي ي اموسيقى امرية، 
بشكل طري وغناي وموسيقي جيد وقد نجح ي هذا، وعليه 
لو  حتى  الطرح،  هذا  ي خدمة  كان  للنص  العام  اإطار  فإن 
أشار من بعيد لحاات إنسانية أو من اممكن أن تخلق دراما 

جيدة.
لخلق  مطلوب  له  العروض  من  النوع  من  هذا  وبالفعل، 
بالرموز  وااحتفاء  امشاهد  لدى  ااستمتاع  من  الحالة  تلك 
خاصة ي امجاات التي تسمح بهذا، فنحن أمام ما قدم بليغ 

للموسيقى، وليس كيف عاش وكيف خرجت.
مسبق  تصور  لديك  يكون  أن  دون  دخلت  لو  أنك  الخاصة 
أم  راض،  وأنت  فستخرج  العرض  عليه  يكون  أن  يجب  ما 
خشبة  عى  يقدم  أن  يجب  ما  )مــازورة(  ومعك  دخلت  إن 
امرح، فستخرج دون ذلك، عليك فقط أن تتذكر أنه ليس 
امتعارف  للدراما  ينتمي  امرح  خشبات  عى  يقدم  ما  كل 
عى  تقدم  إلخ،  وااستعراضات..  والغناء  فاموسيقى  عليها، 
ما  كل  يجمع  أن  حاول  عرض  أمام  وأنت  مسارح،  خشبات 

سبق معا.
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اسم العرض: 
جنونستان

جهة اإنتاج: 
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2018

تأليف وإخراج: 
حكيم حرب

20 [ رؤى

تظل  الثالث؟  عامنا  ي  حقيقة  الدمقراطية  تصبح  أن  مكن  هل 
العاقة بن الحاكم وامحكوم عاقة تشابكية معقدة تستفز كثرا 
من الكتاب ي مختلف دول العام، وعى اأخص ي العام الثالث، 
يبدو  فريدة  خصوصية  يحمل  الذي  العري  امجتمع  ي  سيا  ا 
تجعل  خاصة  جينية  سات  خال  من  اأفراد  لدى  تتكون  أنها 
عرش  اعتى  من  كل  يصيب  نفي  مرض  وكأنها  الديكتاتورية 

الحكم.
من خال حدوتة بسيطة ي شكلها معقدة التكوين ي مضمونها، 
اأردنية  الثقافة  لــوزارة  التابعة  الرحالة  مرح  فرقة  قدمت 
مهرجان  عروض  السام، ضمن  عى مرح  “جنونستان”  عرضها 
امرح العري. وذلك ي شكل غناي درامي يتخلله أغاي الشيخ 
اموسيقية  بالفرقة  العرض  يبدأ  حيث  نجم،  فؤاد  وأحمد  إمام 
يجلس  كا  دور(  كيفك  عى  كام  يا  )دور  أغنية  تغني  جالسة 
يراقصون  ثم  لأغنية  يستمعون  امرح  خشبة  عى  اممثلون 
ومع  الحدث.  ي  الدخول  قبل  مبدي  كرولوج  معها  ويتايلون 
الجميع  فيهرب  والخطر  اإنذار  صافرات  تنطلق  اأغنية  نهاية 
للتعبر عن  اإضاءة  الرصاص وفار  لطلقات  أصوات  وذلك مع 
حيث  الحالة  وتنتهي  الدولة،  فيها  هزمت  التي  الحرب  حالة 
ممثلن  لثاثة  مقاعد صغرة  ثاثة  من  إا  امرح خاوية  خشبة 
يعر أحدهم عن السلطة الدينية واآخر عن وزير امالية والثالث 
أحد  يعرف  وا  الحرب  أثناء  الحاكم  اختفى  وقد  امعارضة،  عن 
كان  إن  اختفائه  الشكوك حول ر  فتدور  ميتا،  أم  حيا  كان  إن 
استوى عى خزانة  أنه قد  أو  انتحر  أو  الهزمة  تنحى بسبب  قد 
غيابه  فرصة  استغال  فيحاولون  أخرى،  لدولة  وهرب  الدولة 
لتعين رئيس جديد منهم قبل أن تحل الفوى بالباد معتمدين 
هنا  فرى  الباد.  إدارة  وسوء  الهزمة  ي  بالتسبب  اتهامه  عى 
اختفائه  بعد  الحاكم  يعود  ثم  وفسادها،  السلطات  بن  الراع 
عن  يعر  هزي  بشكل  حصانك(  )سايس  أغنية  عى  ويدخل 
أعوانه  يعلن  حيث  حوله،  من  كل  من  للحاكم  والنفاق  التملق 
اممثلون للسلطات الدينية وامالية إخاصهم ووفاءهم له، لكنه 
ااقتصادية  اأزمة  حل  ي  رغبته  لهم  يوضح  لفسادهم  كاشفا 
لخزانة  ثرواتهم  لتؤول  امــراث  من  امسئولن  أبناء  بحرمان 
صدمة  يسبب  ما  امسئولن،  هؤاء  إعدام  سيتم  حيث  الدولة 
الكورال،  خال  من  حاحا(  )بقرة  أغنية  امخرج  فيستعرض  لهم، 
يقرر  حيث  إعدامهم،  فكرة  بتقبل  إقناعهم  عى  الحاكم  يعمل 
الشمس  )إذا  أغنية  إى  نستمع  ثم  التاي،  اليوم  صباح  إعدامهم 
غرقت ي بحر الغام(، ي حن يتجرع الشعب مرار الهزمة من 
أنات الضحايا وامصابن وراخ اأطفال واأرامل، بينهم امعارض 
الذي يدعو للتخلص من الحاكم الظام بالقوة والثورة، بينا نرى 
الحل  هو  والفن  السام  أن  يرى  الذي  الجيتار  وعازف  الشاعر 
الفساد  أن  مؤكدا  القتل،  وليس  الحب،  هو  لإصاح  والطريق 
سيبقى، فيضع امسئولون الفاسدون يدهم ي يد الثائر امعارض 
ينضم  ثم  الحاكم،  من  وللتخلص  إعدامهم  فكرة  من  للهرب 
دولة  ي  حبا  ولكن  الحاكم  ي  كرها  ا  أنه  معلنا  الشاعر  إليهم 

“جنوبستان” وفداء لها. 
ثم يهب الشعب بالثورة معرا عنه بأفراد الكورال الذين يقفون 

)شيد  بأغنية  الحاكم  عى  ثائرين  امــرح  خشبة  خلفية  ي 
حيث  بالقوة،  ثورتهم  ويخمد  يكشفهم  الحاكم  لكن  قصورك(، 
الذي  الحاكم  من  رعبا  الثورة  من  ويتنصلون  امسئولون  يخاف 
اسم  ويغر  ريعا  الثورة  عقد  انفرط  قد  بأنه  ساخرا  يرح 
الدولة من “جنوبستان” إى “جنونستان”، فيقرر الحاكم إعدام 
موعد  يحن  وحينا  والشاعر،  امعارض  رأسهم  وعى  الثوار 
خال  من  فجأة  اموقف  يتغر  عليهم  الرصاص  بإطاق  اإعدام 
دخول شباب الوطن )معرا عنهم بأفراد الكورال( حاملن شموع 
الحاكم  ضد  حقيقية  بثورة  قام  قد  كله  الشعب  وكأن  اأمل، 
ينقذون  حيث  اأمــل،  عن  معرة  خفيفة  موسيقى  مصاحبة 
ي  من  هو  الحاكم  ويصبح  اموقف  فيتبدل  والثائر  الشاعر 
موضع اإعدام ليتوسل إليهم بركه مقابل وعده لهم بامستقبل 
الباهر للوطن ي ظله وتحقيق اإصاح وتغير اأوضاع، فيوافق 
الثائر  ي  الحاكم  ويرخ  الحل،  ليس  القتل  أن  مؤكدا  الشاعر 
حينها  وانظر  السلطة  مابس  يرتدون  اأحرار  رجالك  )دع  قائا 
ويتوى  اإعــدام  فيه  وينفذ  يرفض  الثائر  لكن  يفعلون(،  ماذا 
بقي من مشاهد عى  ما  استعراض  يتم  الحكم، من هنا  مكانه 
خلفية أغنية )شيد قصورك(، ي مشاهد تعبرية يتوى كل منهم 
مكررا  موذجا  ليصبح  السلطة  بكري  يتأثر  لكنه  مرة  السلطة 
عى  بالثورة  الشعب  منهم  يتخلص  حيث  اأصي  الحاكم  من 
كل منهم، ويبقى اأمر بعد ذلك ي يد الشاعر الذي يقود ثورة 
الفن والحب والسام مصاحبة شباب الفرقة اموسيقية، لينتهي 
محاطا  كرسيه  عى  جالسا  للحاكم  ثابت  مشهد  عى  العرض 
بأعوانه ومسئوليه ويدور حولهم الثائر امعارض ي دائرة مكررة 

ا تنتهي أبدا.
العرض مثل فانتازيا هزلية تعر عن فساد اأنظمة الديكتاتورية 
ي العام الثالث ويؤكد استحالة التخلص منها، وذلك من خال 
دولة ما غر محددة سميت ي العرض “جنونستان”، وهي ترمز 

الدول  من  غرها  أو  العربية  الدول  ي  سواء  غاشم  نظام  لكل 
التي ما زالت تسر عى طريق التنمية وم تصل إى الدمقراطية 
جدا  مبارة  كانت  لكنها  جيدة  الدرامية  الفكرة  بعد.  الحقة 
اعتمدت  تعقيد.  دون  تخيي  بأسلوب  مــواراة  دون  وواضحة 
واحد،  بشخص  لكل وجهة  بالرمز  الخالص  التجريد  الفكرة عى 
واإعام،  الرطة  وممثل  ااقتصاد،  وممثل  الدين،  ممثل  وهم: 
للحاكم  باإضافة  والسام،  الفن  وممثل  امعارضة،  وممثل 
اعتمدت  إخراجية  رؤية  امخرج  استخدم  وعليه  الديكتاتور، 
أيضا عى التجريد التام دون ديكور أو إكسسوار، مجرد مساحة 
خالية مظلمة تعر عن الخواء والفراغ الذي تعيشه تلك اأنظمة 
الفاسدة، ي عزلة عن شعوبها امهضومة، بااعتاد عى إضاءات 
أو إنارة خاصة للمتحدثن اتسمت غالبا باللون اأبيض مع بعض 
اكتست  النهاية  ي  لكنها  اأمر،  تطلب  إذا  الحمراء  اإسقاطات 
اللجوء للفن  التفاؤل مع فكرة  باللون اأخر ي محاولة إبراز 
لكل  وموحية  مناسبة  مابس  امخرج  واختار  والسام،  والحب 

شخصية.
إن كلات  للعرض حيث  إمام ونجم مميزة  الشيخ  أغاي  كانت 
الفعل  بحيوية عن حقيقة  النص معرة  أقوى من  كانت  اأغاي 
الجيد  التمثيي  بــاأداء  التعبر  اممثلون  واستطاع  الدرامي، 

وامقنع كل منهم أجاد ي دوره.
“جنونستان” كوميديا سوداء عرت عن فساد السلطة باإسقاط 
عى ثورات الربيع العري ي محاولة لبيان أن التغير لن يكون 
وتتشعب  وتتوغل  متد  إما  الديكتاتورية  العنف أن  أو  بالقتل 
حيث يصعب اقتصاصها من جذورها، ولكن يكون التغير بتغير 
وتحقيق  والفن  العلم  طريق  عن  بها  واارتقاء  الشعوب  ثقافة 
الحب والسام الداخي لدى اأفراد وإصاح اإنسان من داخله 

أوا.

العربي الربيع  حقيقة  تكشف  سوداء  كوميديا 
جنونستان

أحمد محمد الريف
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بطاقة العرض
اسم العرض: 
أول من رأى 
الشمس
جهة اإنتاج: 
فريق كلية 
األسن – عن 
شمس
عام اإنتاج: 
2018
تأليف: محمد 
عادل
إخراج: فادي 
أمن

جامعة  األسن  كلية  لطاب  قدم  الذاي  ااكتفاء  مهرجان  ضمن 
عن شمس عرض “أول من رأى الشمس”، ودون السعى مقدمات 
امسئول  الرحيم(  عبد  )محمد  تكفل  فقد  العرض،  عن  تشويقية 
أكر عدد من  والرقب وجمع  التشويق  العرض، مهمة  عن دعاية 
مثلت  مبتكرة  فكرة  عر  للمهرجان  امتابع  وغر  امتابع  الجمهور 
للبحث عن مواطنن مفقودين من يوغسافيا،  ي وضع ملصقات 
عى جدران وعواميد كلية األسن، وهو يعتر امستوى اأول من 
ناحية،  فمن  العرض..  يغلف  الذي  والوهم  الحقيقة  مستويات 
عدد  اختفاء  ي  تتمثل  لعام  تعود  قدمة  وقائع  إى  العرض  يعود 
ناحية  اأهلية. ومن  الحرب  إثر  يوغسافيا  دولة  امواطنن ي  من 
فريق  فيها  يقدم  التي  الراهنة  اللحظة  إى  يعود  فالعرض  أخرى، 
هؤاء  عن  الشمس”  رأى  من  “أول  عرض  األسن  كلية  مرح 
امرحية  اللعبة  جعلت  للعرض  الدعائية  الفكرة  أن  امفقودين، 
عن  البحث  رحلة  مشاركا ي  بل جعلته  للمتلقي،  والوهم حقيقة 
حالة  يرينا  بأنه  العرض  ليفاجئنا  قدما،  أهاليهم  مع  امفقودين 

امفقودين وليس حالة مفتقديهم وأهاليهم.
بدراما  فرتبط  والوهم،  الحقيقة  من  الثاي  امستوى  عن  أما 
امفقودين  هؤاء  أن  امشاهد  تاحق  مع  نكتشف  حيث  العرض، 
اكتشفوا مخبأهم الذي هو قبو أحد امنازل أو عى اأدق شخصية 
بالقبو  التحفت  التي  امجموعة  قائد  مثل  كان  الذي  )نيكواس( 
وجودهم  عى  مر  ولكن  امكان،  اكتشف  من  هو  لهم،  كمخبأ 
خمسة  الخارجي،  العام  بأحداث  يعرفوا  أن  دون  أعوام  خمسة 
أعوام م يروا بها الشمس وهو سبب بديهي لتسمية النص بـ”أول 
معنى  يحمان  والنور  الشمس  أن  جانب  إى  الشمس”،  رأى  من 
داليا تعبريا امقصود به الحقيقة، فخال وجودهم بالقبو ا يصل 
 - راديو  إذاعة  صوت  عر   - السياسين  القادة  من  مسامعهم  إى 
مسجل  ريط  أنه  يكتشفوا  وا  وتصرهم  تعينهم  كلات  سوى 

ليظلوا مختفن، وأن الحقيقة هي أن الحرب انتهت منذ زمن.
هذه  وجود  سبب  فهم  ومحاولة  والتضارب  الزخم  هذا  وخال 
أحمد  عمل   - الديكور  وضحه  الذي  امكان،  هذا  ي  الشخصيات 
فتحي - عى أنه مأوى مكان مهجور ليس به حياة آدامية، يوجد 
والسكينة  للحقيقة  الخروج  لباب  عليه  يصعد  من  يصل  سلم 
التي بالخارج وعدم وجود حرب، ولكن م يكن هناك داٍع لوجود 
يروا  أنهم م  كانت  العرض  فإحدى عبارات  الديكور،  شباك ضمن 
رؤيتهم  عدم  عى  اأمر  يقتر  م  أنه  القضية  ولكن  الشمس، 
العام  مع  تواصلهم  قطع  حالة  ي  ودفئها  بها  بشعورهم  بل  لها 
وجوب  من  الرغم  عى  أنه  الديكور  ي  امميز  ولكن  الخارجي، 
تصويره لحالة فقر امفقودين وعجزهم، فإنه م يكن مرحا فقرا 
وأعطانا صورة شبه كاملة ما يعيشونه، فحتى وسيلة اإضاءة للقبو 
كانت مبات صفراء متدلية لإنارة، لذا م تطفأ عى مدار العرض، 
وهو ما يأخذنا للحديث عن اإضاءة التي نظن أنها توقفت عند 
وجود هذه اللمبات، عندما ا نرى ألوان أخرى تعر عن امشاعر 
الركيز  ولكن  امونولوجات،  حتى  أو  الشخصيات  بن  الحوار  أثناء 
كالسكر  الحقيقة  يعلم  شخص  عى  وتركيزه  الضوء  انبعاث  مع 
كان  أخرى  أوقات  ي  الصفراء  اإضــاءة  حدة  وتخفيف  جوربش 
إنسان وا يقتر عى  الذي يحاور كل  العرض  يعر عن مضمون 

لعام 1979، فيجعلنا نخرج  تعود  التي  حادثة وحرب يوغسافيا 
إذا  هل  من ضمنها:  أسئلة،  عدة  أنفسنا  عى  نطرح  العرض  من 
وهل  نرفضها؟  أم  سنتقبلها  حياتنا  اأمور ي  بعض  حقيقة  عرفنا 
كمن  الوهم؟  لتصديق  مرر  بالحقائق  اإقــرار  لعدم  محاولتنا 
أخفى  من  مع  التسامح  مكننا  وهل  ويصدقها(،  الكدبة  )يكدب 
فقط  وليست  اأسئلة،  من  والكثر  الكثر  لحدتها؟  الحقيقة 
ولكن  امفقودين،  عن  امخفاة  الحرب  انتهاء  حقيقة  بسبب 
استطاعته  الحقيقة  يعلم  كان  من  فمنهم  الشخصيات  لتباين 
أن  مكن  الذي  السكر  كجوربش  للقبو  والدخول  الخروج  عى 
التي  الحقائق  من  هروبه  وسيلة  بأنه  سكره  وترر  تتعاطف 
البوح بها، حتى إنه يعلم حقيقة موت ابن  يعلمها وا يستطيع 
لوالدين معذبن مختبئن مع البقية داخل القبو، ولكنه ي حواره 
أهم  أعينهم  ي  الذي  “اأمل  له:  يقول  )نيكواس(  القائد  مع 
يصدقوه  لن  إخبارهم  حاول  إذا  بأنه  له  ويكمل  الحقيقة”،  من 

وسيظلوا متمسكن بأمل وجوده.
فتاة  فهي  الحقيقة،  تعلم  كانت  التي  الشخصيات  ثاي  عن  أما 
التابعة  وامنظومة  هي  استغالها  هو  إخبارها  عدم  سبب  ولكن 
لها لهؤاء امفقودين وإنتاجهم للمتفجرات اليدوية الصنع، حتى 
إن تشييع البلبلة وفض سكينتهم وانتظارهم بوجود خائن بينهم، 
وهو ما نعتره حبكة العرض، ي تتبدد الحقائق بن الشخصيات 
الحبيبة،  خيانة  حقيقة  ولكن  الحرب  انتهاء  حقيقة  فقط  وليس 

مثل  للرتب،  وضعهم  تجريد  وحقيقة  الحب،  وجود  وصعوبة 
وجود جندي وجندية )نينو( يناديها رئيسها باسم مذكر ويرفض 

محاواتها لتذكرها أنها أنثى.
اممثلن  بــأداء  اإشــادة  يجب  )نينو(  الجندية  عن  وبالحديث 
صعوبة  رغم  أن  بالذكر  والجدير  للحالة،  وتصديقهم  والتزامهم 
وقع الحقيقة عى امتفرج وعى الشخصيات التي بداخل الدراما 
أيضا، فإن مخرج العرض )فادي أمن( يخفف من هذا الوقع من 
خال الكوميديا، وهو إذا ما بحثنا أصوله فهو الفعل الذي يلجأ 
كان  وبهذا  بضيقه،  وشعوره  عند  امري  وباأخص  اإنسان  إليه 
للمتلقي،  الفكرة  وصول  مجرد  امونولوجات  تقليل  اممكن  من 
يصيب  أن  اممكن  من  كاد  وامونولوج  الكوميديا  ي  فااستغراق 

امتلقي باملل لوا روح الفريق وانغاسهم ي الحالة.
وي يؤصل امخرج فكرته عن وجود عامن، عام الشخصيات التي 
ومنهم  الحقيقة  عرفت  وإن  حتى  الحرب  استمرار  وهم  تصدق 
امرح  خشبة  مساحة  يرك  وبهذا  منها،  ااقــراب  يخى  من 
فتكون  الخارجي،  والعام  مكانهم،  وتكون  لتمثلهم  بأكملها 
جانبي  عى  الخشبة  خارج  الخارجي  بالعام  التي  الشخصيات 
ا  ما  وهو  بؤرة ضوئية،  عليهم  مسلط  الجمهور  بجانب  امرح 
الخارجي  العام  وليس  وعامهم  امفقودين  مع  تركيزا  كثرا  يتكرر 
يخفوا  الذين  امستغلن  القادة  أو  امنزل  أصحاب  يكون  فإما 

الحقيقة عمدا.

الحقيقة من  أهم  أعينهم  في  الذي  اأمل 
الشمس رأى  من  أول 

سارة أرف

21 [ رؤى]
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22 [ نوافذ

العري«  »امرح  ندوة  شهدت  ساعة..  من  أكر  دام  تأخر  بعد 
ي  للكتاب  الدوي  القاهرة  معرض  الثقاي  بالصالون  أقيمت  التي 
زي  أرف  د.  امرين:  امرحين  غياب  الذهبي،  اليوبيل  دورة 
نقيب الفنانن ورئيس أكادمية الفنون، ود. سامح مهران، وامخرج 
نار عبد امنعم، كا غابت أيضا د. زهراء امنصور من البحرين، 
ي  مساعد  أستاذ  الحوطي  يوسف  نرمن  د.  عى  الحضور  فاقتر 
امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  امرحي  واأدب  النقد  قسم 

بالكويت، والكاتب الكويتي عاء جابر.
العري أهم اإشكاليات  تتناول ندوة امرح  كان من امفرض أن 
بالندوة  العري، إا أن غياب معظم امشاركن  التي تقابل امرح 
حال دون ذلك، لتتحول الندوة من الحديث عن امرح العري إى 

الحديث عن امرح الكويتي فقط.
اعتذار  أو  عدم حضور  من  استيائها  عن  الحوطي  نرمن  د.  عرت 
الكويتي عاء  بالكاتب  تستعن  ما جعلها  بالندوة، وهو  امشاركن 

جابر »إنقاذ ما مكن إنقاذه« – عى حد تعبرها.
قالت  حيث  النساي،  امرح  عن  بالحديث  مداخلتها  استهلت 
نسبتها  تصل  التي  امرأة،  مرح  اهتام  هناك  كان  إنه  الحوطي 
ي امجتمع إى %90، وإنه وي سنة من السنوات تم توجيه أغلب 

الكتابات إى القضايا النسائية.
وأن  ومتفائلة،  الطفل  راضية جدا عن مرح  أنها  إى  أشارت  كا 
وتربوية،  تعليمية  بأنها  متاز  جدا،  جيدة  مرحية  عروضا  هناك 
يكون  حتى  امــدري،  امرح  بناء  إعــادة  رورة  عى  وشــددت 

هناك بنية قوية للمرح فيا بعد. 
أضافت: فعى سبيل امثال شهد مرح الطفل ي الكويت تراجعا، 
وأن  أخرى،  مرة  الطفل  مرح  إى  الدولة  تلتفت  أن  نود  لذلك 
عى  فقط  يقتر  ا  الحديث  أن  إى  وأشارت  بامسابقات.  تهتم 
وزارة التعليم التي تغافلت عن هذا الدور، وإما موجه أيضا إى 
تبني  هناك  يكون  حتى  اإعام،  ووزارة  للثقافة  الوطني  امجلس 

شامل.
لفرة  عملت  الحوطي:  قالت  الكويتي؟  امرح  ماح  أهم  وعن 
عضوا بلجنة إيجاز النصوص ي امجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآداب بالكويت، عى مدار 7 سنوات. أشارت إى أنه يتم قراءة 
التي  الضوابط  النصوص بشكل متعمق، وأن هناك مجموعة من 
تقوم  ا  الرقابة  إن  امقدمة، حيث  النصوص  الحكم عى  بها  يتم 
النص  النصوص، وإما نقوم بوضع بعض اماحظات وإرجاع  منع 
لصاحبه حتى يقوم بتصحيح ما جاء به من اأخطاء، باإضافة إى 

وضع بعض اماحظات التي مكن أن يتفادى بها تلك اأخطاء.
إى  تحوله  بعد  النص  لرؤية  لجنة  عقد  يتم  أنه  إى  أيضا  أشارت 

الحياء  يخدش  يء  أي  به  كان  إذا  ما  لرؤية  مرحي،  عرض 
للفتنة،  مثر  أو  اإلهية  بالذات  متعلق  يء  أي  أو  ااجتاعي، 

حتى ي عروض امهرجانات.
أكدت أيضا أن هناك دعا كبرا من صاحب السمو الشيخ صباح 
باعتبارهم  للشباب،  الباد  أمر  الصباح  امبارك  الجابر  اأحمد 
الكويت  لتقاليد  وفقا  يتم  الدعم  هذا  وأن  الجديدة،  الكتلة 
اإباحية.  اموضوعات  طرح  تقبل  ا  التي  امجتمعية  وقيمها 
امثلين  قضية  مثل  قضية  تناقش  أن  مكن  ا  أنه  إى  وأشــارت 
للمجتمع.  مــرآة  هو  دامــا  امــرح  أن  امجتمع،  عن  الغريبة 
فقط،  السلبية  الناذج  عى  بالركيز  نقوم  أا  يجب  لذا  أضافت: 
السلبيات أنها مجرد حاات  امرأة، وغرها من  مثل رب وقهر 

فردية وا تعر عن امجتمع ككل.
كاتبا  باعتباري  أنا  جابر:  عاء  الكويتي  الكاتب  قال  جانبه،  ومن 
ضد الرقابة بشكل عام، ولو استطعت لقمت بإلغائها بشكل عام، 
ومع كل امررات التي تضعها لجان الرقابة، يظل الكاتب ضد كل 

لجان الرقابة ويريد أن يطلق له العنان.

»المسرح  ندوة  فتحولت  المصريون  غاب 
الكويي«  »المسرح  عن  ندوة  إلى  العربي« 

للكتاب الدولي  القاهرة  بمعرض 

العربية  الريادة  الحوطي: ستظل مصر صاحبة  نرمن 
الثقافة والفنون في 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 18 فبراير 2019العدد 545 العدد 599

23 [ نوافذ]

أن  إى  مشرا  العري،  الوطن  ي  نص  أزمة  يوجد  ا  جابر:  وتابع 
مكتبته الخاصة تحتوي أكر من 800 نص مرحي قديم وحديث، 
الجديدة  النصوص  عن  أما  امطبوعة،  النصوص  ناحية  من  هذا 
و50   40 بن  ما   - امثال  سبيل  عى   - الكويت  ي  أن  إى  فأشار 
وبالتاي  الجدد،  الشباب  ِقبل  من  لإجازة،  يقدمون  مرحيا  نصا 
اأزمة هي لدى  أن  النصوص، مؤكدا  أزمة حقيقية ي  ليس هناك 

التجارب. أضاف:  امخرجن، وأنها تكمن ي سوء ااختيار، وتكرار 
برفد  يقوم  الكويت  ي  والفنون  للثقافة  الوطني  امجلس  أن  كا 
العري،  امــرح  سلسلة  ضمن  امرحية  النصوص  من  الكثر 
اأخرة  الفرة  ي  أنه  كا  كتاب،   500 من  يقرب  ما  إى  وصلت 
امرحية  النصوص  منها  جديدة  مرحية  نصوص  بطباعة  بدأ 

السويدية والبلغارية.

وي مداخلة للفنان امري حسام حسني، قال إنه عار النهضة 
امرحية ي الكويت منذ فرة السيتينات، وإنه شاهد ي امرح 
فنانات  بطاتها  كانت  التي  امرحيات  من  الكثر  الكويتي 
الكويت بدءا من حياة الفهد، وسعاد العبد لله، كا شاهد الكثر 
امرأة. أضاف: لقد كانت  التي تحدثت عن تهميش  من أعالهن 
منذ  تراجعا  شهد  امدري  امرح  أن  إى  مشرا  رائعة،  أعاا 
الحرب عى الكويت، ولكنه عاد مرة أخرى بعد التحرير، وكانت 
وأن  التمثيل،  أو  الدراما  مستوى  عى  سواء  قيمة  عروض  هناك 
بسؤال  كلها. وختم  امنطقة  الكويت ي  ريادة مرحية ي  هناك 
تقوم  ما  أكر  اأنظمة  تخدم  يراها  التي  الرقابة  حول  للحوطي 

بخدمة الفن؟
أجابت د. نرمن يوسف الحوطي أنه ا مكن تقييد امواهب، وأن 
أنها كانت تقف بجوار امواهب  الرقابة  سبب خروجها من لجنة 
الشبابية. أضافت: ولكنني ي الوقت نفسه ضد أي أفكار سياسية 
الوطنية  الوحدة  هدم  عى  تعمل  اجتاعية  أو  اقتصادية  أو 
امواهب  أمام  الوقوف  ضد  هي  مثلا  ماما  الوطني،  الكيان  أو 
امراحل  منذ  امرحي  الفن  غرس  رورة  عى  مؤكدة  الشبابية، 

اابتدائية وليس ي امرحلة الجامعية.

امرح  يوجد  ا  تقريبا  الكويت  ي  إننا  الجابر:  عاء  قال  فيا 
مع  بــدأت  امــرح،  لدعم  الدولة  من  محاوات  هناك  العام، 
بتأسيس  قام  الذي  الستينات،  ي  الرشود  صقر  امرحي  امخرج 
ناجحة جدا  تجربة مرحية  الدولة، وقدم  نطاق  فرقة وطنية ي 
وقدمت  فرج،  أفريد  قفة”  وتابعه  التريزي  جناح  “عى  وهي 
الفرقة  هذه  وكانت  الكرى،  الجائزة  عى  وحصلت  دمشق  ي 
الفرقة  غرار  عى  كويتية،  مرحية  قومية  لفرقة  نواة  مثابة  ُتعد 
أن  وأعتقد  تنجح،  م  ولكنها  وسوريا،  والعراق  مر  ي  القومية 
هذا يرجع أن الفنانن أنفسهم كانوا ا يريدون أن يكونوا تحت 
سطوة الدولة، وذلك عى الرغم من عدم تدخل امجلس الوطني 
فرة  ي  كانت  الثانية  وامرة  أضاف:  سياستها.  ي  وا  شؤونها  ي 
الثانينات، حيث كانت هناك تجربة إنشاء فرقة مرح الطفل، 
إخراج  من  »الدانة«  وهي مرحية  واحدة  تجربة  بعمل  وقامت 
حسن خليل من مر، ولكنها م تستمر أيضا، لوجود فرق خاصة 

قوية. 
خاصة،  فرقة   50 من  أكر  توجد  كانت  أنه  إى  الجابري  أشار 
وتحويلها  امختلفة  اأماكن  باستغال  وتقوم  كبر،  بشكل  نشيطة 
بشكل  تعمل  كبرة  مرحية  فرق  هناك  وأضــاف:  مرح.  إى 
مستمر، ومن اممكن أن تجد بينها عروضا مرحية يزيد تكلفتها 
الرغم من ذلك تحقق ربحا كبرا  عن مليون دينار كويتي، وعى 

نظرا لإقبال الجاهري الكبر عليها.
فيا قالت نرمن الحوطي: عى أنه عى الرغم من وجود عالقة 
قضية  يتبنى  كاما  نصا  لديهم  نجد  ا  فإننا  الكويتي  بامرح 
عن  تساؤل  عى  ردها  ذلك خال  جاء  أولها آخرها..  من  امرأة، 

النصوص امرحية التي تعالج مشكات امرأة وقضاياها.
من  مرحين  لتخريج  الكويت  ي  محاوات  هناك  أن  وأكدت 
الشباب، عى غرار تجربة مركز اإبداع ي القاهرة »تجربة امخرج 
خالد جال« وهو ما يحدث ي الهيئة العامة للشباب والرياضة، 
»لوياك«  ومدرسة  صفر،  العزيز  عبد  امخرج  مدرسة  توجد  كا 
وهي ابنة أبو الثقافة الكويتية التي تستهدف تدريب الشباب ي 
العمل امرحي من تدريبات حركية وإتيكيت،  مختلف مجاات 
من  العامية  التجارب  بإحضار  وتقوم  وإلقاء،  وموسيقى  وغناء 
تستهدف  مرحية  ورش  عمل  طريق  عن  ومرحين  فنانن 
من  الرغم  وعى  تابعت:  اأخرى.  بالثقافات  وتعريفهم  دمجهم 
مر،  مثل  نكون  أن  نستطيع  ا  الكويت  ي  فإننا  التجارب  تلك 
العري،  الوطن  ي  الثقافية  الريادة  صاحبة  داما  تبقى  مر  وأن 

وداما ما نتعلم منها، وقد كانت وما زالت مهدا لكل الثقافة.

سمية أحمد

المدرسي حى  المسرح  بناء  إعادة  الحوطي: يجب 

الرقابة  أنا ضد  جابر:  عاء 

بنية مسرحية قوية نحصل على 

بيدي ألغيتها اأمر  كان  ولو 
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تعالج هذه الورقة امرح اأدي ي أفريقيا وطموحه إى امعنى 
شامل،  اموضوع  هذا  ي  اأدب  وأن  اأفريقية.  للهوية  النهاي 
التطورات.  أبرز  مفصلة  تاريخية  دراسة  تقديم  نحاول  فسوف 
عى الرغم من أن هذه القضية أثرت غالبا ي الخاف العاطفي، 

وعرت عنه مختلف اآراء، ولكن يبدو أن هناك إجاعا عليها.
امفاهيمية  امقاربات  تحررت  عندما  إنجازه  توقعوا  من  فهناك 
امفروضة  الذهنية  القيود  من  امرحي  اأدب  ي  واإبداعية 
آخرين  وهناك  اأمريكية.  اأوروبية  امرحيات  من  عليها 
والتجارب  اأفكار  من  مركبا  باعتباره  متحققا  يروه  أن  منوا 
بحقيقة  وعيا  الفكرة  هذه  تضمنت  وقد  واأوروبية.  اأفريقية 
التاريخ  أن الشخصية اإبداعية اموجودة ي أي مكان وزمان ي 
الثقاي  تراثها  خــارج  من  بتجارب  تخصيبها  تم  قد  اإنساي 
 )Keita Fodeba فوديبا  )كيتا  أشار  وكا  القومي.  اإبداعي 
بصدق  يبعث  عندما  امرح  ي  أصيا  العرض  »يكون  بقوله 

الصور امميزة للحياة التي يريد أن يقدمها عي امرح«.
امرح  مفهوم  تعريف  مكن  فإنه  امقالة،  هــذه  ولهدف 
تربة  ي  نشأ  الذي  اإبداعي  الشكل  ذلك  بأنه  اأصيل  اأفريقي 
اماي  بن  الرابط  عاقة  يجسد  والــذي  اأفريقية،  التجربة 
والحار، والذي يعكس بتأثره مبادئ جاليات اأداء اأفريقي. 
امتكامل  امفهوم  عي  تركز  التي  ااتصال  اسراتيجية  ويوظف 
ي  اموجهة  والسمعية  والشفهية  والحركية  البرية  للعنار 
ينظر  فإنه  الطريقة،  وبهذه  اإنسان.  طاقات  إى  الوقت  نفس 
الدرامية  اأشكال  انفصال تعسفي بن  أي  باعتباره يحتضن  إليه 
وتقاليدها  أفريقيا  أن  التعريف  ويفرض  والراقصة.  والغنائية 
اأوروبية  امركزية  ماما  وينكر  النهائية  الحقيقة  هي  الثقافية 
واأمريكية وتقاليد مرحها. ويسعي إى ترسيخ مفاهيم التجذر 
رؤيتها.  نطاق  ي  أساسية  كاعتبارات  والعاقة  وااستمرارية 
امثالة  هذه  ي  امبذولة  اأساسية  الجهود  هذه  تكون  وسوف 

محورية.
اتفاق مشرك أن اأدب امرحي ي أفريقيا قد نشأ  يوجد اآن 
أثقله مشكات خاصة  وأن هذا  ااستعاري،  اموقف  تناقض  ي 
والواء  التحيز  امشكات سؤال  احدي هذه  كانت  وغريبة. وقد 
امرح  واجه  ااستعارية،  الفرة  منذ  بدايته،  فمن  أفريقيا. 
أفريقيا،  الكامل  بالواء  اإحساس  تنمية  ي  مشكات  اأدي 
امستعمرتن،  ونيجريا  غانا  حالة  ففي  وتقاليدها.  وشعبها 
اأجنبية  امؤسسات  رعاية  تحت  امرحي  اأدب  ظهور  كان 
والصحف  واأدبية  ااجتاعية  النوادي  تعاونت  إذ  الحديثة. 
امرح  تزرع  لي  مؤثر  بشكل  والتعليم  الكنيسة  ومؤسسات 
صارت  إذ  ــا.  أوروب مرح  تقاليد  مع  متوافقا  كان  أنه  اأدي 
باليوم  ااحتفال  ومواكب  التوراتية  وامرحيات  الغنائية  الصور 
الوطني لإمراطورية ومرحيات شكسبر هي الغذاء امرحي. 
أنحاء  كل  ي  التعديات  بعض  مع  السيناريو  هذا  حدث  وقد 
بريطانية  الحاكمة  القوة  كانت  ســواء   – امستعمرة  أفريقيا 
التنويه  تم  وقد  إسبانية.  برتغالية  أو  هولندية  أو  فرنسية  أو 
ااستعار  رؤية  أفكارها من  تتكون  التي  امحاكاة  فكرة  بتغذية 

أو  أصالة  أي  وتنكرت  وحضارية.  تحضرية  مؤسسة  باعتباره 
محاكاة  عي  اأفارقة  وحضت  اأفريقية،  التقاليد  عي  دالة 
قويت  امستعمرين.وقد  سادتهم  ومؤسسات  ومارسات  قيم 
امسبوقة:  غر  ااجتاعية  التطورات  خال  من  الــرؤى  هذه 
وسائط  وتحديث  والنقل،  والطرق  والتجارة  والتعليم  التحر 
أول  هذا  كل  وقدم  والصحف.  واإذاعة  السينا  مثل  ااتصال 
التي أكدت عي رورة محاكاة أوروبا. ونتيجة  مرة امعجزات 
ي  اأدي  امرح  وظهور  ااستعارية  النزعة  توظفت  لذلك، 

راكة مواصلة أهداف فكر امحاكاة والتقليد هذا.
ففي  تحديات.  دون  التطورات  هــذه  مض  م  ذلــك،  ورغــم 
أفريقية  أصــوات  ظهرت  امــاي،  القرن  من  اأربعينات 
عي  أفريقيا  غرب  ي  ااستعاري  امشهد  ي  معارضة،  قوية 
التغذية  تعديل  إى  سعوا  الذين  أولئك  هناك  كان  فقد  اأقل. 
أو  واموسيقي  اأفريقية  امابس  بتقديم  ااستعارية  امرحية 
اموسيقية  الحفات  ظهرت  وقد  اأساسية.  العروض  ي  اأفكار 
هذه  ظل  ي  ونيجريا  غانا  ي  الشعبية  امرحية  والتقاليد 

ميزت  التي  للعروض  برعة  الطريق  وأفسحت  الظروف، 
وكان  مرجعي.  كإطار  الوطنية  اأداء  وقيم  اأفريقية  بالتجربة 
ومرحيته   )Kobina sekyi سيي  )كوبينا  مثل  أفارقة  هناك 
»الوميض Blinkards »ذات الشهرة، والذي سخر من أيدلوجية 
الشفهية.  اأفريقية  بالتقاليد  ااهتام  إى  ودعــا  امحاكاة 
)أزيكيوي  مثل  وطنين  كتاب  مع  الجهود  هذه  واكتملت 
و)أتو   )Casely Hayford هايفورد  و)كيسي   )Azikiwe
 ،)J.B. Danquah دانكوا  و)ج.ب.   )Attoh Ahuma أهوما 
القومية  نزعتهم  دمج  إى  الفكري  بحاسهم  سعوا  والذين 
الناشئة آنذاك مع تأكيد مامة التقاليد الثقافية اأفريقية. وي 
اآراء  مع  حاسمة،  إرادة  ي  الجهود  هذه  كل  تبلورت  النهاية 
وبعد  ااستعاري.  امحاكاة  فكر  لرفض  امستنرة،  اأفريقية 
أكر عي  تركيز  القومية ي شكل  اأدبية  النزعة  أصبحت  ذلك، 
التاريخ اأفريقي والتقاليد الشفهية والفولكلور مركزية ي الفكر 
هذه  توحدت  الستينات،  وبنهاية  اأفريقي.  والتعبر  اإبداعي 
اأفريقية«،  »و»الشخصية  »الزنجية  مثل  مبادئ  ي  ااتجاهات 

أصيل أفريقي  مسرح  نحو   
 تأليف:  ك. اي. أجوي

 ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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وقد  الوطنية.  امرح  حركات  تأسيس  اتجاه  ي  حركات  وي 
تضمنت اافراضات اأساسية ي هذه ااستلهامات نزعة ثقافية 
جعل  عي  وتركيز  جديدة  فنية  تقاليد  خلق  ي  ورغبة  إحيائية، 
اماي اأفريقي ماما للتجربة امعارة. وتضمنت أيضا تفويضا 
أو  الثقافة كساح سياي  أفريقيا  الجديدة ي  الدول  بأن مارس 
النتيجة  كانت  وقد  اأفريقية.  الدبلوماسية  ي  مهمة  كاعتبارات 
بداية  هي  الستينات  ي  اأفريقي  اإبداع  ي  امتوقعة  الفورية 

ظهور ااتجاهات واميول إى امرح اأدي.
امرح  كتاب  بن  السائد  ااعتقاد  الرئيس هو  ااتجاه  كان  وقد 
امرح  فان  موجود،  هو  ما  كان  مها  أنه  ــل،  اأوائ اأفارقة 
الساحة  يعتر  امرح  كان  إذ  وعام.  عامي  بطابع  يتمتع  اأدي 
الدولية للتعبر عن ااهتامات اإنسانية العامة، كا هو واضح 
وم  مثا.  اإليزابيثي  امرح  وكتاب  اإغريق  الكتاب  أعال  ي 
الشاب  اأدي  امرح  استدعاء  عي  العمل  ي  خطأ  هناك  يكن 
بالقيم  ارتباطه  ولتأكيد  الدولية  الساحة  هذه  إى  أفريقيا  ي 

اإنسانية العامة.
من  عدد  ظهور  إى  اأساسية،  فكرته  ي  التيار،  هذا  أدي  وقد 
ظهور  فمنذ  اأوروبية.  امرحيات  من  امبارة  ااقتباسات 
دو  )جو  امرحي  الكاتب  سعي   ،«  Muntu »مونتو  مرحيتة 
جرافت Joe de Grat( إى ترسيخ ذلك املمح ي امرح الغاي 
من خال اقتباسه مرحيات شكسبر، وي هذه التقاليد، تصبح 
باسم  »ماكبث«  تظهر  بينا   »Hamile »هاميل  »هي  »هاملت 
“مامبو Mambo”، وهي معالجات تتكون من امحافظة عي كل 
يء عند شكسبر ي هذه امرحيات باستثناء امابس واأدوات 
وإعداد امشهد والخلفية لي تناسب امشاهدين الغانين. وشكل 
امادة  فيه  كانت  الذي  الفكري  بالتحول  ارتبط  اآخر  ااقتباس 
التقاليد  ي  اموجودة  الكاسيكية  امادة  نفس  هي  اأفريقية 
اأوروبية. وطبقا لرأي )وول سوينكا Wole Soynika( أن هذا 
والدراما  اأدب  من  كثر  ي  موجودة  ملهمة  ماذج  من  مستمد 

اأوروبين، علوة عى أنه موجود ي أسلوب العرض. وقد جادل 
أن  تفسره معنى  بأن هذا مكن   )J.B. Clark ج. ب. كارك(
الناس  حياة  والتطابق ي طريق  الصدفة  من  مناطق  توجد  أنه 
والذين  بعيدة.،  وأزمــان  مسافات  منفصلة  شعوب  عدة  بن 
يحملون ثقافات ومارسات متايزة. ففي السنوات اأوي من 
تجربة )ايفووا سازراند Efua Sutherland( ي امرح الغاي، 
أصبحت مقتنعة بأن امضمون التاريخي والروماني والعقائدي 
ي   Asfo Companies أصفو  )لفرق  امثرة  للقرائن  واملحمي 
والراجيديات  الكبرة  الدرامية  اأعال  يستغلون  جعلهم  غانا( 
مرحيتها  ي  نجد  أن  امدهش  من  يكن  م  ولذلك  اليونانية. 
»السيستس  )يوربيدس(  مرحية  أصــداء   »Edufa »إيدوفا 
يوربيدس«  »باخيات  )سوينكا(  مرحية  بينا   ،Alcestis«
اليوربا(.  )أسطورة  امجتمع  أساطر  من  جدا  قريبة  توازيا  بها 
أن  ينبغي  »ا  روتيمي(  )أوا  ميزت مرحية  الطريقة  وبنفس 
تجسيد  إعادة  »بأنها   Gods are Not to Blame األهة  تام 
باعداد  »ي  ملكا  ــب  »أودي )سوفوكليس(  مرحية  حساس 
»زواج   )Zulu Sofola سوفوا  )زولو  مرحية  بينا  نيجري. 
لتقاليد  وفقا  أنها  إى  ينظر   »Wedlock of the Gods األهة 

مرحية شكسبر »روميو وجوليت«.
شخصيتها  عن  التعبر  إى  سعت  مرحيات  هناك  وبامقارنة، 
البنيوية  امامح  ي  معن  بشكل  ترسخها  خال  من  العامية 
 ،»Song of a Goat أغنية ماعز« اأوروبية. فمرحيات مثل 
 he تنكرية  »حفلة   ،»Anowa أنووا  و«   »Ozidi »أوزيــدي 
Masquerede«، و« ايدوفا Edufa »تنتمي إى هذا التصنيف. 
الغربية  بامامح  اهتام  هناك  امرحيات،  هذه  أغلب  ففي 
ذلك  ي  ما  والشخصية  وامكان  الزمان  وحدة  مثل  الشكل  ي 
أوضحت  فمثا  الراجيديا.  ومفاهيم  ااغريقية  الجوقة  أصداء 
أن  »يجب  سازراند  »ايفوا  أن   )K. Mohindi موهيندي  )ك. 
تتخلص من هاجس شكسبر وأرسطو امزدوج امفهومة بسهولة 

امصادر  إى  الحاسمة  العودة  أجل  »من  »ايدوفا  مرحية  ي 
التقليدية للمرح اأفريقي.

وبشكل متناقض، رغم ذلك، فان كل امرحيات امستشهد بها 
اأفريقية  الشفاهية  بالتقاليد  أصيل  اهتام  أيضا  توضح  آنفا 
التفكر والتعبر، ما ي ذلك ااعتاد الشديد ي بعضها  وماذج 
أديلوجبا  )دابو  تحدث  فمثا،  اأفريقي.  اأداء  قيم  أفكار  عي 
من  لعدد  روتيمي(  )أوا  تضمن  عن   )Dapo Adelugba
الفنية  الذخرة  من  امستعارة  واألحان  ــاي  واأغ الرقصات 
وامستخدمة  اآلهة”  تام  أن  ينبغي  “ا  مرحيته  ي  الوطنية 
مرحيتي  ي  ونشهد  الحديثة.  الدراما  بيئة  داخل  بحساسية 
اللغة  لبنيات  واستخدام  أصيل  بحث  اماعز«  و»أغنية  “أنووا” 
مرحيات  تبدو  الطريقة  وبنفس  اأفريقية.  الفكر  ومــاذج 
وحيوية  بطاقة  تشع  التنكرية«  و»الحفلة  و”أنووا”  “أوزيدي” 
من  مستمدة  وأحداثها  موضوعاتها  ا،  التقليدية،  الرديات 
ي  هذه،  التطور  مرحلة  ي  ولذلك،  الشعبية.  الحكاية  تقاليد 
أوروبا  نحو  امرح  رجي  إحدى  تندفع  كانت  الذي  الوقت 
بشكل مر للشك، كانت اأخرى توازنها بأن تضع نفسها داخل 
التقاليد الشفهية اأفريقية.وقد أفسحت امجال مشكلة انقسام 
تجاه  والامبااة  امؤسساي  التطور  خلفية  عي  امبكرة  الواء 
قوة  باعتباره  اأفريقي  اماي  مفهوم  امحلين،  امشاهدين 
التوقعات  إذ أصبح اماي اأفريقي هو ميثاق  امركزية.  الطرد 
والكتاب  امبدعن  للفنانن  العام  امرجعي  إطار  قدمت  التي 
اماي  ي  البحث  أصبح  الحظ،  ولحسن  الثقافية.  وامؤسسات 
البحوث  مجات  أعداد  وزادت  أسهل،  بشكل  متاحا  اأفريقي 
الكتاب  وإبداعات  عقول  ي  للتأثر  جديدة  رؤى  قدمت  التي 
حيث  أفريقيا،  عن  امشركة  امعرفة  عوائق  وقلت  اأفارقة. 
وااستمرارية  ااجتاعي،  والتغر  الشفهية،  التقاليد  أصبحت 
الفكري  السعي  ي  موحدة،  ومفاهيم  حيوية  أمورا  والتحديث 
اأفريقية.  الدراسات  ي  وامتخصصن  والباحثن  الكتاب  بن 
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نحو  للتوجه  إشارة  أي  نفسه  امرح  ي  يوجد  م  ذلك،  ورغم 
التناقض  مواقف  زيــادة  ي  هذا  تجي  وقد  اأفريقي.  اماي 
والعروض  امرحيات  ي  اموضحة  التقاليد  تجاه  والغموض 
تصف  إذ  التاريخية،  روتيمي(  )أوا  فمرحيات  امرحية. 
و”كورومي   ”Ovonranwen “أوفونرانوين  مثل  مرحيات 
Kurumi” امفهوم العاطفي مشكلة القيادة السياسية والكفاءة 
)أما  عرض  يكشف  وبامثل،  التقليدي.  امجتمع  ي  السياسية 
)ج.ب.  وعرض  “أنووا”  مرحية   )Ama Ata Aidoo ايدو  أتا 
مذهلة  كرياء  اماعز(  )أغنية  مرحية   )J.B. Clark كارك 
تتحدث  ذلك،  ورغم  اأفريقية.  اللغة  بنيات  مرونة  وإعجاب 
عن  الرئيسية  الشخصيات  إى  امنسوبة  واأفــعــال  امواقف 
الراعات بن النزعة الفردية واإرادة الجاعية، والهجات عي 
التقاليد  ي  امتضمنة  ااجتاعية  للمسؤولية  اأساسية  امفاهيم 
“اموت  )سوينكا(  مرحية  ي  الراع  نفس  ونشاهد  اأفريقية. 
التي   ”Death and the King’s Horseman املك  وفارس 
وبالطبع،  الفردية.  بااعتبارات  الجاعي  الخاص  فيها  يختلط 
الدراما  عي  العقي  التفكك  فن  “يهيمن  النقاد  أحد  احظ  كا 
اللذان  وامنهج  التجديدات  أبرز  له  وينشئ  )وول سوينكا(  عند 
اهتامه  بسبب  بنجاح  يوظفها  من  أو  الدرامي  الكاتب  يكون 

بالواقعية ي امرح”.
من  ا  كثر  شهدت  والسبعينات  الستينات  أن  هي  والحقيقة 
معالجة  حثيثة  بجهود  امــرح  ي  والتجريب  التجديدات 
ما  ي  مروعة،  شكاوى  هناك  كانت  وقد  الشكل.  مشكات 
يتعلق مثا ببعض امرحيات ذات اأشكال الثابتة بشكل جامد، 
منهج  يكن  م  إذ  اأفريقي.  مصدرها  فقط  موضوعاتها  وتوضح 
كثرا  يشبه  تقديم عروضها  أسلوب  ان  بل  بارد،  أكادمي  بعضها 
إى  الشكاوى  هذه  مثل  أدت  وقد  الحديث.  اأوروي  امرح 
موجة من التجديد والتجريب ي اأدب امرحي ي السبعينات. 
لي  التقليدية  العروض  صياغة  أعيدت  الحاات،  بعض  ففي 
تتوافق مع حساسية الزمن، وسيطرت طرق تقديم امادة القدمة 
وتجريد  مبار  احياء  أيضا  هناك  وكان  امــرح.  خشبة  عي 

خشبة  عي  اأداء  أســاس  عي  وامفاهيم  التقليدية  لأفكار 
امرح. ورما حدثت أبرز أمثلة هذا التيار ي امرح الغاي ي 
 he Marriage of أنانسيوا  “زواج  )ايفوا سازراند(  مرحية 
الحكاية  تقاليد  عي  اأساي  إعدادها  قام  التي   ”Anansewa

الشعبية اأفريقية.
امرح  ي  الشعبية  الحكاية  تجريد  تجربة  جذبت  غانا  ففي 
و)أسيدو  ــدو(  اي أتــا  )أمــا  مثل  امواهب  مختلف  الحديث 
هذا  ي  أعالهم  أسست  الذين  ــو(،  أوس و)مارتن  يرينيي( 
فقد  ذلك،  ورغم  امشهورة.  الشعبية  للحكايات  بعثا  السياق 
كانت )ايفوا سازراند(، باإضافة إى إنجاز هذا العمل البطوي، 
هي التي حملت الوعي بالشكل الذي ارتبط باللجوء إى أفكار 
باسم  الفريدة  تجربتها  ُعرفت  وقد  اأفريقي.  اأداء  ومبادئ 
بعنوان  دراسة  ففي   .»spider plays العنكبوت  »مرحيات 
مجلة  ي  نرت   »Venture in heater امرح  ي  »مغامرة 
أوكيام اأدبية، عرت )ايفوا سازراند( عن اهتاماتها اأساسية 
بالتجريب. وأول يء هو اهتامها باستعادة الفكرة التقليدية 
رؤية  هو  الثاي  واليء  امجتمع،  تجربة  باعتبارها  الدراما  ي 
الرقص  تكامل  تأكيد  معنى  مركبا  فنا  باعتباره  امرحي  اأداء 

واأغنية واستخدام الطبول والفرجة ي امرح.
إى  الحاجة  هو  امحورين  لهذين  بالنسبة  امركزي  ــيء  وال
بأن  سازراند(  )ايفوا  شعرت  إذ  اأداء.  ي  الجمهور  مشاركة 
هناك نقص ي األفة بن اممثلن وامشاهدين ي امرح اأدي، 
فكرة  إى  بالكامل  اأفريقي  امرح  استسام  ي  تسبب  الذي 
إبعاد الجمهور عن اممثلن اأوروبية. وقد تضمن هذا الفصل، 
الذي كان غريبا عن امعنى الحقيقي للدراما اأفريقية باعتبارها 
 Meki انزوي  )ميي  وصفه  ما  أيضا  واهتمت  مشركة.  تجربة 
Nzewi( بأنه مرح جاف، معنى، دراما الحوار وحركة خشبة 
)ايفوا سازراند( ي  تجارب  ولذل سعت  امريحن.  امرح غر 

امرح إى تجاوز هذه العقبات.
وقد حدثت أول تجاربها امسجلة ي مدينة »أدروبونج« خارج 
فرقة  كانت  ناحية،  فمن   .1959 مارس   27 ي  أكرا  العاصمة 

اختيار  قررت  التي  هي  غانا  ي  التجريبي  امرح  ي  امؤدين 
فناءا مفتوحا ي الهواء الطلق ي مبنى قديم ي أحد مباي كلية 

التدريب ي أدروبونج إعداده لي يائم جو امرح الغاي:
امنفصلة إى  الخلفية  امتشابك  الخيزران   “شكلت شاشات من 
خشبة امرح، بحيث مثل حوائط الفناء. وعي طول الجدران 
توجد مقاعد ملونة مكن أن تجلس عليها الجوقة. هذه امقاعد 
الداخلية  الحوائط  حول  التقليدية  الفناء  مقاعد  مثل  كانت 

للمنازل الغانية”.
وامواكب،  الزحام،  حركة  مع  هذه  الجلوس  حجرة  اندمجت 
نفسه،  اأداء  وي  والرقص.  والطبول  لأغنية  القوي  والحضور 
يتجول عزف فلوت عي خشبة امرح يعزف أجزاء من اأغاي 
اأداء.  فواصل  خال  بعد  فيا  غناءها  مكن  التي  الفولكلورية 

ورعان ما يشارك قارعي الطبول.
وتستجيب  طبولهم،  دقــات  مع  اافتتاحية  الدعوة  تتتابع   
امتجمعن  الناس  والنساء مثلون  الرجال  الجوقة من  لدعوتهم, 
ثاثة  من  مكونة  جاعات  ي  يظهرون  قصة،  رد  لجلسة 
عر  البعض  بعضهم  لتحية  يتصافحون  شخصن.  أو  أشخاص 
خشبة امرح بأسلوب غاي. وبعضهم يصافح امشاهدين عى 

الجانبن.
محلية  بنية  تقديم  هو  أدروبونج  تجربة  من  هدفها  كان  وقد 
ي  الجوقة  تستطيع  إذ  متدفق.  مشاهد  وجو  امرح  لخشبة 
ANANSEGORO« أن يجذبوا مشاهدي  عرض »أنانسيجورو 
اهتام  هو  أيضا  هذ  كان  وقد  معهم.  امشاركة  إى  امرح 
إى  الحاجة  عي  السياق  ي  تجربه  قامت  الذي  روتيمي(  )أوا 
وينشئ  الدرامية  تجربته  ي  إيجاي  بشكل  مشاهديه  إراك 
مقالته  ي  ولذلك،  وامشاهدين.  اممثلن  بن  حميمة  عاقة 
امدروسة جيدا عن إسهام )روتيمي( ي الشكل الجديد للمرح 
أساليب   )Eik B. Uwatt يوات  ب  )ايفيك  يدرس  اأفريقي، 

)روتيمي( امختلفة ومناهجه ويخلص إى أن:
امرح  ي  امفتوح  التقليدي  اأداء  مكان  )روتيمي(  “تبني   
امعار هو تٍن مادي ومفاهيمي. فهو بشكل مادي، م يستعيد 
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هذا  تكوين  يعززها  التي  وامشاهد  اممثل  بن  العاقة  فقط 
أسلوب  بعد  اأحــداث،  مختلف  اآنية  حقق  انه  بل  امــرح، 
آنيا  اأحداث  مختلف  تتجسد  حيث  امفتوح  التقليدي  امكان 
إى  بشكل  )روتيمي(  أضاف  وقد  التمثيل.  مكان  نفس  داخل 
باعتباره  امرح  ي  التقليدي  امكاي  امفهوم  الحديث  امرح 
مكان مثيل عى خشبة امرح بشكل مفاهيمي فقط بل أيضا 
أسلوب  إذ ظهر  الكون،  مع  اميتافيزيقية  للعاقة  حلبة  باعتباره 
الرمزية  استخدام  ي  امــرح  تكوين  يعززه  الــذي  التقديم 
فإن  ولذلك  وديكوراتها.  امرح  خشبة  ايقونية  ي  وااقتصاد 
لشكل  اأساس  وضع  قد  )روتيمي(،  مرح  ي  الدائري  اأداء 

مرحي جديد يوجد ي الفراغ التقليدي امفتوح”.
إنجازات  من  الرغم  عى  أنه  إى  ذلك  رغم  نشر،  أن  بد  وا 
)إيفووا سازراند( ي تجربة »أنانسيجورو«، فقد تضمن إنجازها، 
مرحي  شكل  ترسيخ  عملية  هو  إيرتون(،  )مايكل  يوضح  كا 
أفريقي حديث يقوم عي اكتشاف التقاليد القدمة. فقد أشارت 
اأوروبية  أشكاله  من  اأفريقي  امرح  تحرير  إمكانيات  إى 
الثابتة، ولكن م تصادف تجربتها لحظة التحرر نفسها. وقد كان 
التجارب  الذي حمل مشعل  الشخص  الله( هو  عبد  بن  )محمد 
اأولية الكافية لتحقيق إنجاز حقيقي ي امرح اأدي اأفريقي، 
وحتى  الثانينات.  منذ  الغاي  امرح  عي  سيطر  أنه  يبدو  إذ 
اآن، صدر كتابان له من امختارات امرحية – “محاكمة ماام 

إيليا ومرحيات أخرى” و”سقوط كومبي ومرحيات أخرى”.
فهناك، أوا، ميا ي مرحياته مزج صيغ مثل اموسيقى والحركة 
التعبر  من  نوع  ي  كلها  تتوافق  وامابس،  والتمثيل  والرقص 
أي  من  اأخرى  امكونات  هذه  من  أي  ازالة  تم  واذا  امركزي. 
ثانيا، كا نشاهد ي كل  تعد دراما.  لن  فان امرحية  مرحية، 
 »he Verdict of the Cobra الكويرا  »حكم  مرحيتي  من 
و”ساحر موبتي he witch of Mopti” يفهم الحدث باعتباره 
يصبح  إذ  الكوبرا«،  »حكم  مرحية  ي  سيا  وا  شعبية  حكاية 
الراوي أيضا البطل الرئيس لحدث القصة بدون أن يكر عوائق 
كا  التي،  امرحية  ي  جدا  متكامل  التصميم  وهذا  امصداقية. 

نفصل  أن  مكننا  ا  نفسها،  الشعبية  الحكاية  تقاليد  ي  يحدث 
هو  امرحيتن  كا  ي  الثالث،  واملمح  ــراوي.  ال عن  القصة 
تصويرية  حركات  ي  اممثلون  يؤدي  الرد،  يستمر  بينا  أنه 
امرحيات  أن  هو  الكي  والتأثر  الشفهي،  الرد  وتجسيد 
تتحرك فيا وراء الرقص والدراما معنى أن لدينا تقاليد شفهية 
بحركات  الرد  وإعــادة  اآنية  والهيمنة  اأذن  إشباع  للقصة 
)عبد  يحقق  الوسيلة  هذه  خال  ومن  العن.  إشباع  رمزية 
الله( تكامل أكر للشكل وامضمون امستلهم مبارة من خال 

امبادئ والقيم اإبداعية اأفريقية.
اقرحه  الذي  اللغوي  التطور  هو  آخر  تطور  هناك  ذلك،  ومع 
)عبد الله( ي مرحية »ساحر موبتي«. وهي أسطورة تاريخية 
بلغتن  والجمهور  الحدث  من  بكل  الــراويــان  فيها  يرتبط 
يستخدم  فهو  اإنجليزية.  واللغة  اآكــان  لغة   – منفصلتن 
ويختلفان  الراويان  يتناقش  بينا  امتزامنة  الرجمة  أسلوب 
وهذا  الحدوث.  وشك  عي  موقف  من  يحذران  أو  ويعلقان 
ولكن  ومشاركتهم،  امشاهدين  تقييم  لتعزيز  مقصود  بالتأكيد 
مكانة  مشكلة  إثارة  مقصودة  امتعمدة  اللغوية  الثنائية  هذه 
امرح  ي  اأوروبية  اللغات  إى  بالقياس  اأفريقية  اللغات 
ي  الشعبي  وامرح  اموسيقى  امرح  لغة  أن  ونعي  اأدي. 
أن  لنا  يقال  وا  واسع.  بشكل  وطنية  فرق  هي  أفريقيا  غرب 
سازراند(  )ايفووا  إدارة  تحت  غانا  ي  التجريبي  امرح  فرقة 
اختبار  ي  عروضها  أول  تضع  لي  »أكروبونج«  مدينة  اختارت 
مشاهدة  رف  نلت   1970 عام  وي   .)Twi )تيوي  ي  كبر 
عروض )دورو اديبو Duro Ladipo وها عري »أوبو عبد ا 
»و« أوبو ملكا »بلغة قبيلة اليوربا. وي اأدب امرحي ي رق 
»كينجيكتيل  حسن(  )إبراهيم  مرحية  أن  لنا  يقال  أفريقيا، 
أن  حن  ي  السواحيلية.  باللغة  وعرضت  كتبت   »Kinjeketile
»جيكيويو«  مرحية  التجريب  ماس  كان  واثيونجو(  )نجوجي 
استخدام  امفاجأت ي  امزيد من  توجد  الكيني. وا  امرح  ي 
اللغات اأفريقية ي امرح. ومع ذلك، فان تأثر تجاور لغتن 
مختلفتن غر متساويتن إجبارها عي عاقة تساوي من خال 

محسوب  أمر  هو  امتبادل  والوضوح  الفورية  الرجمة  أسلوب 
للمشاركة  جاءوا  الذين  للمشاهدين  صدمة  لتقديم  بالتأكيد 
مارسة  باعتباره  امرحي  أدبه  خال  من  آخر  شعب  لغة  ي 
عامة. وقد تنبأ )عبد الله( أن الجدال الكبر حول اللغة يحدث 
اآن ي الدوائر اأدبية ي أفريقيا. فهناك شعور أنه لي تحقق 
امصداقية ي اابداع اأفريقي امعار، فهناك حاجة لفعل ذلك 
باللغات اأفريقية. ورغم ذلك فان اأصيل ي هذا الخاف هو 
مكانة  إى  وتنميتها  اأفريقية  اللغات  بتطوير  ااهتام  أيضا 
مقارنة للغات اأوروبية امستخدمة بشكل واسع. والفكرة هي 
اإنجليزية  بالغتن  الدونية ي عاقتها  لغاتنا من عقدة  تخليص 
محاولة  إجراء  قبول  هو  لذلك  الوحيد  والسبيل  والفرنسية، 
واعية استخدام اللغات اأفريقية وأدوات اإبداع الرسمية. انه 
باختصار ي مرحيته  الله(  )عبد  عنه  الذي عر  ااهتام  ذلك 

)ساحر موبتي(.
اأصالة  إى  السعي  ي  اآخر  امهم  التجريب  ملمح  يرى  وقد 
الذي حدث ي عروض  التجريب  اأفريقي ي  اأدي  ي امرح 
مثل »سيزوي بانزي مات Sizwe Bansi is dead« و”الجزيرة 
فوجراد  )أثــول  امرحي  الكاتب  التقى  إذ   ،”he Island
ناتشونا  ونستون  كاي،  جون   – اممثلن  مع   )Athol Fugrad
ومعنى  شكا  قدموا  التخطيطية،  اأفكار  بعض  أساس  وعي   –
للمرحيتن من خال اارتجال التجريبي والعمل كفريق واحد. 
الذي يقدم فيه امؤلف خطا فكريا تخطيطيا  إذ تحول اموقف 
يشبه  اممثلن  بواسطة  متكاما  مرحا  إى  بالتتابع  عاما 
مرح  ي  اموجودة  العمليات  الخاصة  مبادراتهم  خال  من 
الحفات  فرق  ي  النص  ينشأ  إذ  غانا.  ي  اموسيقية  الحفات 
تقديم  تيم  حتى  اارتجال  من خال  بشكل جاعي  اموسيقية 
الساح  قبل  استمرت  العملية  وهذه  للجمهور.  النهاي  الشكل 

للمشاهدين مارسة تأثر مفيد أداء.
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أصدرت دار )قوس قزح( ي كوبنهاجن عاصمة الدمارك كتاباا 
الجامعي..  امرح  مرايا  ي  اأنباري  صباح  )صوامت  بعنوان 
وهذا  إساعيل(،  عي  سيد  الدكتور  اأستاذ  وتقديم  إراف 
أسفل  نقرأ  صفحة  أول  وي  للكتاب..  الرئيي  العنوان  هو 
الرئيي عنواناا فرعياا جاء فيه اآي: )مشاريع بحوث  العنوان 
وهذا   .)2018 مر  طنطا/  بجامعة  العليا  الدراسات  طاب 
ُتضاف  عامية جامعة طنطا،  نحو  ُيعد خطوة جديدة  الكتاب 
امجال  ي  فعلياا  العامية  تحقيق  نحو  امنتظمة  خطواتها  إى 
الكتاب،  مقدمة  ي  كتبتها  قصة،  الكتاب  ولهذا  الجامعي!! 

وإليكم ما كتبته فيها كا ُنرتها ي الكتاب:
عزيزي القارئ.. رما ستتعجب عندما تقرأ عنوان هذا الكتاب، 
بجامعة  العليا  الدراسات  لطاب  بحوثاا  ستقرأ  أنك  وتكتشف 
امري،  الريف  ي  اإقليمية  الجامعات  إحدى  وهي  طنطا، 
والتي م تنل حظها من التألق مثل جامعات العواصم امرية 
هذا  ورما  واإسكندرية(!!  وحلوان  شمس  وعن  )القاهرة 
ااكتشاف يصدمك، فتشيح بوجهك عن الكتاب وبحوثه، وقد 
فأرجو  الشعور؛  بهذا  شعرت  فلو  عنك!!  ا  بعيدا بإلقائه  تقوم 
أا تتخذ أي قرار، قبل أن تقرأ مقدمتي هذه؛ قد يتغر رأيك 
ستقرأ  أنك  واحدة؛  جلسة  ي  الكتاب  وتلتهم  النقيض،  إى 
وهم  طنطا،  بجامعة  امرح  فرسان  مع  قصتي  امقدمة  ي 

أصحاب البحوث امنشورة ي هذا الكتاب!!
عندما   ،2017 عام  صيف  ي  الفرسان  هؤاء  مع  قصتي  تبدأ 
والدكتورة  املط،  عزة  الدكتورة  الزميلتن  من  اتصااا  تلقيت 
جامعة  النوعية  الربية  بكلية  امرح  بقسم   - زيدان  مايسة 
بالدراسات  امقررات  بعض  تدريس  عي  تقرحان   – طنطا 
من  الرغم  وعى  مرة!!  أول  العام  هذا  ستفتتح  التي  العليا، 
ي  اأصــي  عمي  بجانب   – طنطا  إى  والسفر  العمل  عناء 
هذه  طاب  أن  وهو  مهم،  لسبب  وافقت   – حلوان  جامعة 
مجال  ي  اأوى  النواة   - مستقباا   – سيشكلون  الدراسات، 
متخصصة  دفعة  أول  بوصفهم  امرحية؛  والبحوث  الدراسات 
ي جامعة طنطا تحصل عى دبلوم الدراسات العليا ي تخصص 

امرح!!
ومنذ اليوم اأول، وأنا أعدن العدة لتهيئة هذه الدفعة، لتكون 
وم  والعمي،  العلمي  ونشاطها  أفكارها  ي  ومتميزة  مميزة 
أبخل عليها بأي جهد حتى يأي اليوم وأقول: إنني فخور كوي 
بجامعة  امرح  )فرسان  الدفعة  هذه  تخريج  ي  أسهمت 
ي  اأمن  ساعدي  فتحي  لبلبة  الدكتورة  جهود  بجانب  طنطا( 

كل مقرراي ومشاريعي مع طلبة هذه الدفعة!!
نصا:  له  قلت  اأوى،  محاري  الطاب  عى  ألقيت  وعندما 
»أنا لن أعطيكم معلومات، بقدر ما سأدربكم عى مهارات«، 
ي  زرعت  أن  بعد  الطاب،  مهارات  تنمية  ي  بدأت  وبالفعل 
منذ   – وعاملتهم  أنفسهم،  ي  بالثقة  القوي  الشعور  داخلهم 

امفكرة،  العقول  أصحاب  من  الباحثن  معاملة   - اأول  اليوم 
بتهم  وم أعاملهم معاملة طاب يتلقون العلم بالتلقن!! ودرن
لو  بها – حتى  تلقي أي معلومة هم غر مقتنعن  عى عدم 
البحثية،  شخصيتهم  شكلت  أن  وبعد   – مصدرها  أنا  كنت 
ودربتهم عى الحوار؛ بوصفهم دارسن مستقلن ي أفكارهم، 
التدريب – بصورة مبارة وغر مبارة – عى  بدأت معهم 
الذهني،  والعصف  اابتكاري،  التفكر  مثل:  امهارات،  بعض 

والتعليم التعاوي، والتعليم التنافي، والتعلم الذاي، .. إلخ.
العري  الراث  عى  لاطاع  ميدانية  برحات  معهم  وقمت 
واإسامي ي أقدم امناطق اأثرية ي القاهرة، وكذلك زيارة 
أطلسها  عى  للتعرف  الشعبية  للأثورات  امرية  الجمعية 
ا  مهيدا والشعبية؛  الدينية  اموالد  حول  والشامل  الشهر 
حول  وفنية  وميدانية  علمية  بحوث  بكتابة  الطاب  لقيام 
باإضافة  هذا  طنطا.  ي  البدوي  السيد  بالله  العارف  مولد 
اأثرية  اأماكن  لزيارة  الفردي  اابتكار  فرصة  منحهم  إى 
لها.  امجاورة  وامدن  طنطا  ي   – عنها  والكتابة  وتصويرها   –
مادة  امتحان  ي  وضعته  الذي  سؤاي  هنا  أذكر  أن  وكفى 
 - اماي 2017  العام  اأوى  السنة  - ي  امرحي(  )امروع 
ومستوى  اأسلوب،  بهذا  التدريس  نتيجة  للقارئ  ليعكس 

التفكر عند الطاب بعد تدريبهم عى امهارات السابقة:
خال  من  الفنية  امشاريع  أحــد  وتنفيذ  بإعداد  “قمت 
من  شخصية  ُمثل  مرحي،  مشهد  ومثيلك  تجسيدك 
اموالد  ي  أو  البدوي،  السيد  مولد  ي  اموجودة  الشخصيات 
اختيارك  سبب  عــن:  بالتفصيل  تحدث  عــامــة”.  بصفة 
تغلبت  وكيف  إليها،  تعرضت  التي  والصعاب  للشخصية، 
وتنفيذ  امكياج  ووضــع  امابس  اختيار  ي  ورأيــك  عليها، 

هذا  تجربة  أثر  ي  الشخي  رأيك  ذكر  مع  إلخ،  الديكور.. 
مقرحاتك  هي  وما  ودراستك،  وعملك  تفكرك  عى  امروع 

لتحسن هذا امقرر )امروع( مستقباا؟
الثانية  السنة  وبدأت  اأوى،  السنة  ي  الطاب  أغلب  نجح 
امرح،  تخصص  ي  الدبلوم  شهادة  عى  للحصول  والنهائية 
ووقعت ي حرة؛ أنني ا ُبدن أن أحدد لهم امطلوب ي مادة 
جزء  ي  بحثاا  امروع  يتضمن  بحيث  امرحي(،  )امروع 
ا لائحة الدراسة - حيث إن امروع ينقسم إى  منه – تطبيقا
ثاثة أقسام: اأول تقديم بحث ورقي، والثاي اجتياز امتحان 
تطبيقي، والثالث النجاح ي اامتحان التحريري. وهذا يعني 
مادة ي وقتها ودرجاتها، ويجب  أكر  مادة امروع هي  أن 

انتقاء موضوعها بعناية شديدة.
هنا لعب القدر لعبته، حيث أرسل ي اأستاذ صباح اأنباري 
الكاملة(،  امرحية  )امجموعة   - الجديد  كتابه  من  ا  عددا
 – الصوامت(  )امرحيات  من  اأول  امجلد  ي  امتمثل 
الكتاب هو مادة امروع  فخطرت ي فكرة، بأن أجعل هذا 
حيث   - امرحية  الكتابة  ي  ا  جديدا أسلوباا  بوصفه  للطاب؛ 
ي  العليا  الدراسات  طاب  مروع  جعلت  سنتن  منذ  إنني 
السيد حافظ ي مروعه  جامعة حلوان، يدور حول أسلوب 
)امرواية( - وبذلك أكون انتهجت أسلوباا مبتكراا ي تدريس 
ي  وامبتكرة  الجديدة  اأساليب  بدراسة  العليا،  الدراسات 
صباح  كتابات  عى  ا  ماما ينطبق  ما  وهو  امرحية،  الكتابة 
أدبياا  ا  جنسا بوصفها  بالصوامت؛  امعروفة  امرحية،  اأنباري 

ا. مرحياا جديدا
وفيها   ،2017  /10  /24 الثاثاء  يوم  اأوى  امحارة  كانت 
طرحت امروع أمام الطاب مع تركيزي عى بعض امفاهيم 
ومنها: إن تجربة صباح اأنباري تتمثل ي سؤال، يقول: كيف 
هذا  عى  اإجابة  خال  ومن  تشاهده؟  وا  صامتاا  ا  نصا تقرأ 
اأنباري، هي محاولة  السؤال، سنكتشف أن تجربة صوامت 
شكل  ي  وليس  لقراءته  أدي  جنس  ي  البانتومايم  فن  وضع 
فني لرؤيته؛ حيث إن فن البانتوميم فن للمشاهدة، وعندما 
نكون  مثيي،  مشهد  ي  لتأديته  أدي  بأسلوب  فكرته  نكتب 
أدبياا  ا  نصا جعلناه   – اأدي  اأنباري  أسلوب   – ا  وفقا بذلك 
يشاهده القارئ من خال قراءة النص اأدي؛ وكأنه يشاهده 
يبتكره  الذي  الجديد  اأدي  الجنس  هو  وهذا  أمامه.  ُممثاا 
صباح اأنباري من خال صوامته، وبذلك يستطيع كل طالب 
فهمه  وما  اأنباري  لصوامت  دراسته  من خال   – يجيب  أن 
السؤالن:  هذين  عى   – امتنوعة  مهاراته  ا  مستخدما منها، 
جعل  وكيف  الصوامت؟  هذه  أشاهد  وكأنني  أقــرأ  كيف 

ا أدبياا مبتكراا لفن البانتومايم؟! اأنباري من صوامته جنسا
وبن  الطاب  وبن  بيني   - ثــارت  ــدراي،  ال العام  وطــوال 
حيناا،  هادئة  ومساجات  مناقشات   - فتحي  لبلبة  الدكتورة 
وانفعالية حيناا آخر!! وكم كنت أتأم عندما أشعر بحرة بعض 
أتعمد  وكنت  امروع،  بداية  ي  امطلوب  فهم  عى  الطاب 
يستطيعون  ما  كل  استخراج  أجل  من  ظأهم  إرواء  عدم 
العمل  )إنجاز  مهارة  عى  تدريبهم  أجل  من   – إليه  الوصول 
الذاي  مجهودهم  امطلوب  وفهم   – النفي(  الضغط  تحت 
ي  كبراا  ا  مجهودا بذلت  التي  ومهاراتهم،  لقدراتهم  ا  وفقا
تطويرها العام اماي!! وعندما شعرت بأن كل طالب أعطى 
ا، حددت لهم محارة  ما لديه، وا يستطيع أن يضيف جديدا

اأنباري«  صباح  »حواديت 
إجتهاد  وقصة  كتاب  حكاية 

سيد عي إساعيل
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 – بهم  الخاصة  الفيسبوك  صفحة  عر   – مفتوحة  إلكرونية 
إليه  توصل  ما  طالب  كل  فيها  كتب  كاماا،  ا  أسبوعا استمرت 
عى  أعلق  وكنت  اأنباري،  صباح  صوامت  مروع  بخصوص 
كل طالب بتعليق خاص بعمله )تغذية راجعة(، بحيث يقرأه 
جميع  مع  اأمر  كان  وهكذا  منه،  لاستفادة  الطاب  جميع 
ا، قلت  ا عاما الطاب. وي نهاية امحارة، كتبت للجميع تعليقا

فيه اآي:
فهم  محاولة  ي  مجهودكم  عى  ا  جميعا أشكركم  “أواا.. 
هذا  تدرسون  طاب  أول  أنكم  )محاولة(  وأقول  امطلوب!! 
ابتكار  صوامته  ي  حاول  اأنباري  صباح  إن  حيث  امروع؛ 
ا  جديدا ا  طريقا أنه شق  يعني  ما  أدي مرحي جديد،  جنس 
غر ممهد وا سابق له، لذلك فاإنسان عندما يسر ي طريق 
التفكر  وإى  ااضطراب  إى  يتعرض  أن  امؤكد  من  مرة  أول 
الطريق الصحيح.. إلخ. وهذا  التضليل ي سلوك  العميق وإى 
ونقد  فهم  تحاولون  أنكم  ا،  جميعا لكم  بالنسبة  حدث  ما 
ورح مروع ضباي م يكتمل ي جميع جوانبه وغر معروف 
ابتكره  للجميع.. فأنتم ركاء صباح اأنباري ي مروعه، هو 
وأنتم ترحونه وتفهمونه وتقومون اأنباري نفسه وترشدونه 
ا  سعيدا كنت  لذلك  يسلكها..  أن  يجب  التي  الطرق  بعض  إى 
اأنباري  مخالفة  سواء  بعضكم  من  جاءت  التي  باماحظات 
إلخ،  وفعله..  قاله  ما  موافقته  أو  فعله  فيا  أو  قاله  فيا 
سبق  ما  عى  وبناء  كتاباتكم!!  ي  جاء  ما  أهم  هو  وهــذا 
ا، ونقد  أقول: امطلوب ي مروعكم: فهم الجزء النظري جيدا
بامرحيات  يتعلق  ما  ي  باإيجاب  أو  بالسلب  التنظر  هذا 
عى  الوقوف  ثم  طالب.  لكل  تحديدها  حسب  التطبيقية 
كثرة وجاءت ي  اإيجابية، وهي  أو  السلبية  اماحظات  أهم 
كامكم. معنى أن اأنباري قال كذا ي التنظر ثم وجدناه عند 
ولكن  صحيح.  والعكس  التنظر!!  ي  قاله  ما  خالف  التطبيق 
النقد.. أي شخصيتك  اأهم من كل هذا هو وجودك أنت ي 
يقله  م  ما  تكتشف  أنك  معنى  البحث!!  ي  هي  أين  أنت.. 
اأنباري وكان امفروض أن يقوله، أو تكتشف عكس ما قاله.. 
أو تكتشف قدرات عند اأنباري هو م يلحظها ي نفسه.. أي 

أن تكون أنت اأنباري ذاته أو أفضل منه.. سلباا أو إيجابا”.
وبعد فرة من الزمن، جاء موعد اامتحان التحريري للمروع 
هذا  بسؤال،  فيه  وأتيت   ،2018  /5  /26 اموافق  السبت  يوم 

نصه:

أطلق  مرحياا،  أدبياا  ا  مروعا تبنى  اأنباري  صباح  “امبدع 
عليه اسم )امرحيات الصوامت( من أجل ابتكار جنس أدي 
إخراجه  أجل  من  يكافح  كثرة  سنوات  ظل  جديد؛  مرحي 
وهو  الكاملة(،  امرحية  )امجموعة  بعنوان  كتاب  صورة  ي 
الكتاب الذي قمتم بدراسته هذا العام”. ناقش هذا امروع 
الصامتة  امرحية  بالنصوص  تنظره  مقارنة  خــال  من 
التطبيقية لهذا التنظر، مع ااستشهاد بنصوص من اختيارك، 

مع ذكر رأيك الشخي ي هذا امروع.
كراسات  ي  ومتنوعة  جيدة  إجابات  قرأت  أنني  والحقيقة 
الورقية  البحوث  ي  وجدته  ما  بكثر  أقل  ولكنها  اإجابة؛ 
إن  حيث   – الكتاب  هذا  ي  بعضها  وامنشور   – اُمسلمة 
حول  الطاب  كتبه  ما  وأشمل  أهم  هي  امسلمة  البحوث 
التحريري  اامتحان  إجابات  أن  اأنباري؛  صوامت  مروع 
كانت من الذاكرة وتحت ضغط نفي بسبب رهبة اامتحان 
عن  عبارة  فكان  الشفوي،  اامتحان  أما  امحدود.  ووقته 
صوامت  كتاب  من  الطاب  باختيارها  قام  مثيلية  مشاهد 
امعدومة – ي   – ا إمكانياتهم  وفقا بتمثيلها  وقاموا  اأنباري، 

امكان واإضاءة وامابس والديكور.... إلخ!!
م  ووجدتها  الورقية،  بحوثهم  الطاب  من  تسلمت  وأخــراا 
التي   – اإلكرونية  امحارة  ي  ذكــروه  عا  كثراا  تختلف 
أصحابها  النادر، ممن طبق  القليل  إا ي   – ا  أسبوعا استمرت 
البحوث،  قينمت كل  أن  الراجعة. وبعد  التغذية  ماحظاي ي 
لكل  الدرجات  وأعطيت  اامتحان،  أوراق  بتصحيح  وقمت 
اأستاذ  إى  أرسلت  امروع،  هذا  ي  عمي  وأنهيت  طالب، 
صباح بحوث الطاب واقرحت عليه أن يقرأها؛ قد يجد فيها 
وبعد  عن مروعه.  مكتوبة  بحوثاا  بوصفها  للنر؛  يصلح  ما 
ا بأمر يخص الطاب، فأرعت بكتابة  أيام جاءي رده مروطا

اآي إى الطاب ي صفحتهم:

الثانية الفرقة  الطاب في  إلى جميع 
كل  ليبدأ  الدبلوم،  ي  نجاحكم  لكم  أبارك  قريباا  الله  مشيئة 
عمله.  أو  دراسته  مجال  ي  التالية  امتقدمة  امرحلة  منكم 
أن  بعد  أنني  وهو  ســاراا..  خراا  إليكم  أزف  امناسبة  وبهذه 
)صوامت  حول  بامروع  الخاصة  بحوثكم  بتقييم  قمت 
صباح اأنباري(، أرسلتها إى صباح اأنباري ليسعد بجهودكم. 
ومنذ قليل أرسل ي رغبته ي )انتقاء( بعض البحوث لنرها 

مرايا  ي  اأنباري  صباح  )صوامت  عنوان:  سيحمل  كتاب  ي 
العليا  الدراسات  طلبة  بحوث  مشاريع  الجامعي:  امرح 
بأن  علا  الكتاب.  هذا  مقدمة  وسأكتب  طنطا(،  بجامعة 
وإعادة  والتلخيص  التعديل  إى  ستخضع  امنتقاة  البحوث 
للصياغة للتخلص من الحشو والتكرار واأحكام امغلوطة مع 
سيحمل  بحث  )وكل  إلخ،  وإمائياا..  لغوياا  العبارات  تصحيح 
اسم صاحبه( بعد وضع العنوان امناسب له. وحتى يتم هذا 
امروع يجب أن أستاذنكم فيه، وأخذ موافقتكم عليه. علا 
بأن العمل )مجاناا( وليس له أي مردود مادي أي طرف – ا 
تكلفة  بتحمل  اأنباري  صباح  اأستاذ  وسيقوم   - لكم  وا  ي 
من  أرجو  لذلك  النسخ..  بعض  لنا  وسرسل  والنر،  الطباعة 
كل طالب أن يكتب ي تعليق مستقل اسمه بالكامل وكلمة 
اسمه  يكتب  ذلك..  ي  يرغب  ا  ومن  قوسن..  بن  )موافق( 
أيضا وعبارة )غر موافق( بن قوسن حتى أحذف بحثه من 
سيد  أ.د  ا..  جميعا لكم  تحياي  مع  اختياره..  حالة  ي  الكتاب 

عي إساعيل.
وبالفعل وافق الجميع عى نر بحوثهم ي الكتاب.. وأنهم 
ي  اأنباري  صباح  اأستاذ  أشارك  أن  رفضت  أوادي  ا  جميعا
اختيار البحوث التي ستنر ي هذا الكتاب، وأعطيته وحده 
باختياره  قام  بحث  أي  ي  برأي  أتدخل  وم  ااختيار،  حق 

للنر أو قام برفض نره!!
بن  تحمله  الذي  الكتاب  قصة  هي  هذه  القارئ..  عزيزي 
طنطا؛  جامعة  ي  امرح  فرسان  قصة  هي  وهذه  يديك، 
ي  العليا  الدراسات  دبلوم  شهادة  نالوا  من  أول  بوصفهم 
تخصص امرح ي كلية الربية النوعية بجامعة طنطا!! وقبل 
أو  الكتاب،  قراءة  ي  ااستمرار   - القارئ  عزيزي   - تقرر  أن 
أذكر  واحدة،  دقيقة  أمنحني  القراءة،  مواصلة  عن  التوقف 
لك وللتاريخ أساء هؤاء الفرسان، وهم: إراء عبد الله عبد 
الرؤوف، إراء عي السيد زيان، أساء أحمد محمد شاهن، 
الر،  عبد  أحمد  يوسف  أمنية  شعبان،  محمد  طارق  أمنية 
سميحة  الشيخ،  عي  حمدي  آية  رمان،  أبو  أحمد  جال  آية 
شبل بسيوي القاي، سوسن مصطفى جمعة محمود، روق 
علياء  امكاوي،  أحمد  شكري  شياء  الحبي،  محمد  يوسف 
عاد عزيز مصطفى، محمد ماجد مصطفى مري، والله وي 

التوفيق.

29 [[[ نوافذ
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30 ]نوافذ

أكاديمي  فنان  الرحمن،  عبد  زكي  أحمد  بالكامل  )واسمه  زكي  أحمد  القدير  الفنان 
لمحافظة  التابعة  الزقازيق  بمدينة   1949 عام  نوفمر   18 مواليد  من  متمز 
وأضطرت  وادته،  بعد  توفى  الذي  أبيه  الوحيد  اإبن  زكي  أحمد  كان  “الشرقية”. 
شهادة  على  حصل  تربيته.  جده  فتولى  والده،  وفاة  بعد  تزوج  أن   والدته 
وذلك  الظهور  في  موهبته  بدأت  وهناك  الصناعية،  بالمدرسة  التحق  ثم  اإعدادية 
التمثيل.  للفنون - على مزاولة هواية  - الذي كان عاشقا  المدرسة  ناظر  حينما شجعه 
كبار  من  مجموعة  دعوة  تمت  حينما  المدرسة  حفات  إحدى  في  موهبته  وتأكدت 
بمعهد  باإلتحاق  فنصحوه  بموهبته  وشعروا  بأدائه  وأعجبوا  العاصمة،  من  الفنانن 

المسرحية. الفنون 

زكي أحمد 
الفن عبقرى 

اموجودة  بالرع  اللوثة  امياه  من  “البلهارسيا”  مرض  أصيب  منها  وكل 
الفن  ي  جدا  كبر  طموح  صاحب  كان  منها  وكل  “الزقازيق”،  بلديها  ي 
امعاناة  من  بالرغم  وذلك  ومتفردة،  مرموقة  فنية  مكانة  تحقيق  واستطاع 
امستمرة واأزمات امرضية العنيفة. وكان التشابه أيضا ي رحلة النهاية مع 
امرض، حيث أصيب “عبد الحليم” بأزمة صحية رحل عى إثرها، ومن كأس 
بالرغم من وجود فرق مانية  أنه  امرض نفسها عاى “أحمد زي”، واأغرب 
وعرين عاما عى رحيل كل منها إا أن كل منها قد رحل ي شهر مارس 

)يفصل بينها ي يوم الرحيل فقط أربعة أيام(. 
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعاله الفنية طبقا إختاف القنوات امختلفة 

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

صقلها  والتي  امرح،  خال  من  موهبته  وتفجر  امرحية  بداياته  برغم 
أو  امطلقة  البطولة  فرصة  منحه  م  امرح  أن  إا  اأكادمية  بالدراسة 

التحق بامعهد “العاي للفنون  الصناعية  وبعد أن أكمل دراسته ي امدرسة 
من  عدد  ضمت  دفعة  ضمن  وذلك   ،1972 عام  ي  منه  وتخرج  امرحية” 
مصطفى  الوارث،  عبد  أحمد  شعيب،  عفاف  الزماء:  بينهم  من  اموهوبن 
)هانم  الزهري  آمال  قطان،  منى  حمدي(،  محمد  )عائشة  شهرة  متوي، 

حامد الزهري(، عهدي صادق.
مرحيات  ببعض  صغرة  بأدوار  وشارك  امرح،  ي  عمل  تخرجه  وبعد 
للعمل  انضم  ثم  اإستعراضية(،  الغنائية  الجيب،  )القومي،  الدولة  فرق 
بفرقة “الفنانن امتحدين” ليشارك ي خمسة مرحيات من إنتاجها، بدأها 
أن  تلك  مرحية “هاللو شلبي” عام 1969، وقد نجح من خال مشاركاته 
أدوار  إى  اأدوار حتى وصل  يتدرج ي مستوى  وأن  امؤكدة  يثبت موهبته 
منذ  بالسينا  للعمل  اتجه  حينا  لإنطاق  كاملة  الفرصة  جاءته  البطولة. 
بسبب  إليه  تلتفت  اأنظار  فبدأت  العرين،  القرن  سبعينات  منتصف 
موهبته ااستثنائية وغر امعتادة ي التمثيل. وشارك ي عرات اأفام التي 
اممثلن  أكر  من  وأيضا  بل  اممثلن جاهرية،  أكر  من  فقط  ليس  جعلته 
الذين حظوا بإشادات النقاد، حيث قدم عددا من اأفام التي تعد عامات 
شفيقة  الصمت،  أبناء  امثال:  سبيل  عى  بينها  ومن  امرية  السينا  ي 
ومتوي، موعد عى العشاء، النمر اأسود، زوجة رجل مهم، الريء، الهروب، 

نار 56، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحام هند وكاميليا.
بالدراما  مهمة  مشاركات  عدة  الرية  الفنية  مسرته  أيضا  وتتضمن  هذا 
أجنحة،  با  طيور  املح،  أنهار  مسلسات:  أهمها  من  ولعل  التليفزيونية 
عميد  لشخصية  وتجسيده  اأيام  مسلسل  دوره  ظل  وإن  وهي،  هو  اأيام، 
اأدب العري طه حسن عامة فارقة، وكذلك مجموعة أدواره مسلسل “هو 

وهي” الذي شهد مبارة حامية ي اأداء بينه وبن القديرة سعاد حسني.
ارتبط  حينا  وذلك  حياته،  ي  فقط  واحدة  مرة  زي  أحمد  الفنان  تزوج 
بالفنانة الراحلة هالة فؤاد، وأنجب منها ابنه الوحيد “هيثم”، لكنها انفصا 
بعد فرة )قبل وفاتها ي منتصف الثانينيات بعدة سنوات(، وذلك بسبب 
إرارها عى استكال مسرتها الفنية وإراره هو عى التفرغ لربية ابنها. 
حينا  عليه  مغشيا  أنه سقط  لدرجة  شديدا  حزنا  عليها  حزن  رحيلها  وبعد 
من  وطلب  منزله  إى  ونقل  امشاهد،  أحد  يصور  وهو  وفاتها  خر  وصله 
الجميع عدم اإعان عن تلك الواقعة )خاصة أن الفنانة هالة عندما توفيت 
رحيلها  بعد  وعاش  آخر(.  رجل  وزوجة  الفن  إعتزلت  قد  كانت   1993 عام 
مشاعر الخوف عى ابنه الوحيد “هيثم”، فقد كان يخى عليه من الشعور 
بحياة الحرمان التي عاشها هو ي طفولته، ولذا فقد أراد أن يعطيه الدفء 
والحنان الكبر ي يعوضه عن غياب اأم، فكان ا يفارق ابنه أبدا لدرجة أنه 
كان يصطحبه معه إى أماكن التصوير، وبالتاي فقد عشق “هيثم”” التمثيل 
وقام  “حليم”،  فيلم  ي  والده  شارك  حينا  البداية  فرصة  وجاءته  كوالديه، 

بتجسيد شخصية عبد الحليم حافظ بفرة شبابه. 
 56 يناهز  عمر  عن   2005 عام  مارس   27 ي  زي  أحمد  الفنان  توى  وقد 
للغاية  طويل  راع  إثر  وذلك  “حليم”،  اأخر  لفيلمه  تصويره  خال  عاما، 
أيامه  ي  منه  يعاي  كان  الذي  الرئة  مضاعفات رطان  جراء  من  امرض  مع 
اأخرة نتيجة كرة السجائر التي كان يدخنها براهة، وقد عولج عى نفقة 
انتر  بعدما  استسلم  النحيل  جسده  ولكن  الخارج،  ي  امرية  الحكومة 
امرض الخبيث ي الرئة والكبد، وعاى نتيجة لذلك من “استسقاء بروتيني”، 
كا أصيب بالتهاب رئوي وضيق حاد ي الشعب الهوائية”، كا تردد أنه قد 

فقد بره ي آواخر أيامه إا أنه طلب من امحيطن به تكتم الخر،
حياته  ي  عاش  قد  زي  أحمد  الراحل  أن  الغريبة  القدرية  امفارقات  ومن 
نفس امعاناة التي عاشها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، فها ريكان ي 
رحلة اأم والفن، كل منها ترى وعاش يتيا وعاى من الحرمان العاطفي، 

عمرو دوارة

المسرحي تسعة  رصيده 
بينها  مسرحيات فقط من 
الخاص القطاع  بفرق  خمسة 
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31 نوافذ] [[

الهوى،  درب  واجب،  اإحتياط   ،)1982( الدامية  اأقدار   ،70 رقم  العوامة 
الليلة  والطبال،  الراقصة  اأسود،  النمر  التخشيبة،  الرنس،   ،)1983( امدمن 
فوق هضبة  الحب  السمك،  شادر   ،)1985( اليتيم  )1984(، سعد  اموعودة 
البواب،  البيه  رسمية،  مهمة  ي  أربعة   ،)1986( البداية  الريء،  اأهرام، 
مهم  رجل  زوجة  وكاميليا،  هند  أحام  الثالثة،  الدرجة   ،)1987( امخطوفة 
والحجر،  البيضة  تكفي،  ا  واحدة  إمرأة   ،)1989( اإيه  واد   ،)1988(
صاحب   ،)1991( والنساء  الراعي  الهروب،   ،)1990( كابوريا  اإمراطور، 
 ،)1993( كاراتيه  مسر  الباشا،   ،)1992( الحكومة  ضد  الصعلوك،  السعادة 
سواق الهانم )1994(، الرجل الثالث )1995(، نار 56، نزوة، أبو الدهب، 
تطلع  الصورة  إضحك  هيسريا،   ،)1997( اللول  حسن   ،)1996( إستاكوزا 
حلوة، البطل )1998(، أرض الخوف )2000(، أيام السادات )2001(، معاي 

الوزير )2002(، حليم )2006(.
متميزة  نخبة  مع  السابقة  اأفام  مجموعة  من خال  تعاون  قد  أنه  ويذكر 
من كبار مخرجي السينا العربية الذين مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم 
الدين  حسام  سام،  عاطف  شاهن،  يوسف  سيف،  أبو  صاح  اأساتذة: 
محمد  فهمي،  أرف  بدرخان،  عي  سلان،  محمد  جال،  نادر  مصطفى، 
راي، محمد خان، خري بشارة، رأفت اميهي، أحمد فؤاد، عي عبد الخالق، 
يحيى،  أحمد  الطيب،  عاطف  صالح،  فاضل  فرنسيس،  يوسف  سيف،  سمر 
عبد  داود  عرفة،  العلمي، ريف  يحيى  فاضل،  محمد  الشقنقري،  إبراهيم 
ضياء  كريم  إبراهيم،  حسن  عي،  أحمد  مجدي  الدغيدي،  إيناس  السيد، 

الدين، طارق العريان، ريف يحيى، عادل أديب. 
أبرز  الفنان أحمد زي قد تعامل مع  أن  السابقة  القامة  وياحظ من خال 
أمثال:  من  الجديدة  الواقعية  مخرجي  وبالتحديد  امرية  السينا  مخرجي 
عاطف الطيب )ي فيلمي: الريء والهروب(، ومحمد خان )ي أفام: موعد 
أرض  فيلم:  )ي  السيد  عبد  وداود  السادات(،  وأيام  والعوامة  العشاء،  عى 
ا  واحدة  امرأة  فيلمي:  )ي  الدغيدي  إيناس  مع  أيضا  وتعاون  الخوف(، 
“إسكندرية...  لفيلم  شاهن  يوسف  العامي  اختاره  كا  وإستاكوزا)،  تكفى، 

ليه؟، وريف عرفة ي” إضحك الصورة تطلع حلوة”.
التلفزيونية: أعماله   - ثالثا 

امشاركة  فرصة  زي  أحمد  القدير  للفنان  التليفزيونية  الدراما  أتاحت 
والتمثيليات  امسلسات  من  بعدد  امتنوعة  الدرامية  اأدوار  بعض  بأداء 
وتأكيد  الفني  اانتشار  تحقيق  ي  خالها  من  فنجح  امهمة،  التليفزيونية 
امسلسات  التليفزيونية  أعاله  قامة  وتضم  هذا  الفنية.  ومهاراته  قدراته 
بستان  الغضب،  امر،  اللسان  املح،  أنهار  الراع،  امجهول،  وراء  التالية:  
الشوك، إصاحية جبل الليمون، طيور با أجنحة، إا الدمعة الحزينة، اأيام، 
بستان  مرتن،  ذاكرته  فقد  الذي  الرجل  ولدي،  أجل  من  اماي،  من  أيام 
اماح(، حكايات  )اأشكيف وست  وليلة  ليلة  ألف  اأزرق،  الذئب  الشوق، 

التمثيليات  ببعض  مشاركته  بخاف  وذلك  العبد،  بن  طرفة  وهي،  هو 

والسهرات التليفزيونية ومن بينها: الحياة قصرة قصرة. 

اإذاعية: إسهاماته   - رابعا 
بصوته  امهمة  الدرامية  الشخصيات  بعض  بأداء  زي  أحمد  الفنان  شارك 

امميز وقدراته اأدائية العالية ي عدد من امسلسات الدرامية والتمثيليات 

جميع  حر  ويستحيل  بل  يصعب  لأسف  ولكن  اإذاعية،  والسهرات 

امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير والذي ساهم ي إثراء اإذاعة امرية 

مشاركاته عى مدار مايقرب من ثاثن عاما، وذلك نظرا أننا نفتقد ولأسف 

وتضم  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  الشديد 

سبيل  ي  التالية:  اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  اإذاعية  أعاله  قامة 

يكفينا  القلب،  ي  رصاصة  الجالة،  صاحبة  دموع  ضاحكة،  أوراق  الحرية، 

الر.

هذا وجدير بالذكر أن الفنان النجم أحمد زي يعتر ثالث أكر اممثلن ميزا 

له ي  1996(، حيث  عام  )طبقا إستفتاء  فيلم مري  مائة  أفضل  قامة  ي 

القامة ستة أفام وهي: الريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، 

أن  امنطقي  من  وكان  الصمت،  وأبناء  وكاميليا،  هند  أحام  ليه،  إسكندرية 

ومظاهر  الجوائز  من  كبر  عدد  عى  بحصوله  الرية  الفنية  مسرته  تتوج 

التكريم ومن بينها:

- انهالت عليه الجوائز عن فيلم الباطنية عام 1980 رغم أن دوره كان ثانويا 

ومحمود  شوقي  فريد  بطولة  من  )كان  الجدل  من  عاصفة  أثار  ما  وهو   ،

ياسن(.

- جائزة “مهرجان القاهرة السيناي الدوي” عام 1981 عن فيلم “طائر عي 

الطريق”.

- جائزة “جمعية الفيلم” عام 1982 عن فيلم “عيون ا تنام”. 

- جائزة “مهرجان اإسكندرية السيناي” عام 1989 عن فيلم “امرأة واحدة 

ا تكفي”.

- جائزة “مهرجان القاهرة السيناي الدوي” عام 1990 عن فيلم “كابوريا”.

الوزير”،  “معاي  أفام:  عن  الجوائز  من  مجموعة  إى  باإضافة  وذلك 

اأسبق  الرئيس  منحه  حيث  السادات”،  “أيام  فيلم  عن  وكذلك  “كابوريا”، 

ي  أدائه  ميز  عن  له  تكرما  اأوى  الطبقة  من  الدولة  وسام  مبارك  حسني 

هذا الفيلم.

بكل  التمثيل  ومهنة  الفن  عشق  الذي  زي  أحمد  القدير  الفنان  الله  رحم 

مختلف  تجسيد  ي  جهده  قصارى  وبذل  أعاله  جميع  ي  فأخلص  الصدق 

ثقة  له وي كسب  مميزة  بصمة  الله ي وضع  فوفقه  الدرامية،  الشخصيات 

وحب امشاهدين الذين تابعوا أعاله بكل حب وشغف. ويكفي أن نسجل 

له نجاحه وتأكيد موهبته وتحقيقه لنجوميته وتألقه وسط جيل الربع اأخر 

بينهم  ومن  السينا  نجوم  كبار  من  نخبة  ضم  الذي  العرين  القرن  من 

اأساتذة: عزت العايي، محمود ياسن، نور الريف، حسن فهمي، محمود 

عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، يحيى الفخراي. 

أحمد  الفنان  اكتسبها  التي  الكبرة  والجاهرية  الشعبية  أن  والحقيقة 

والجاهر  النقاد  اقتناع  عن  وتعبرا  صدى  كانت  الفنية  مسرته  خال  زي 

يصعب  الذين  الفنانن  من  بالفعل  فهو  الفنية،  وعبقريته  امتفردة  موهبته 

الوسيم، حينا  النجم  له نجاحه ي  تغير صورة  أن نذكر  تكرارهم ويكفي 

استطاع - بوجهه اأسمر وشعره امجعد - أن يتجاوز براعته ى اأداء عقبة 

قد  أنه  ويكفي  الوسيم،  الشاشة  فتى  عن  الشائعة  والصورة  السائد  العرف 

بفضل  وذلك  توقيعه،  تحمل  به  اآداء خاصة  يشكل مدرسة ى  أن  استطاع 

قدرته الفنية العالية ى تجسيد أى شخصية بآدائه الصادق البسيط، فوفق ي 

تحقيق التواصل مع الجمهور مختلف فئاته ليصدقه ى كل أدواره من بواب 

العارة إى الزعيم السياى، ومن ابن الطبقة امتوسطة إى الصعلوك ورجل 

العصابات. حقا هو فنان شامل نجح ي تقديم العديد من اأدوار امتنوعة، 

فتعددت اأشكال والقوالب الفنية التى شارك بها، فقدم اأعال الكوميدية 

والراجيدية، وأفام الحركة واإثارة، واأفام ااجتاعية، واأفام الخفيفة ما 

إنسان حقيقى يشعر  اأدوار، وأنه  جعله مرنا متمكنا من تجسيد مختلف 

امجتمعى،  الواقع  امشاركة ي رصد  له إراره عى  البسطاء يحسب  بهموم 

العكس  عى  بل  محددة  شخصيات  أداء  ي  نفسه  حر  عدم  عى  وحرصه 

فقد سعى داما عى تقديم غالبية شخصيات وطبقات امجتمع ومن بينها: 

اماكم،  الكوافر،  الوزير،  الطبال،  الصعيدي،  أو  الفاح  الغفر،  البواب، 

امجند  الرس،  الرطة  ضابط  امحامى،  النساء،  زير  الصعلوك،  السباك، 

البسيط، الدجال، تاجر امخدرات أو امدمن، الشاب الوطنى أو الفتي الوديع 

امحب، أو الثوري امطارد، فعا كان - رحمه الله - كتلة صادقة من امشاعر 

واأحاسيس فاستحق عن جدارة لقب “عبقرى الفن”

عقد  نهاية  ي  هجره  ما  رعان  ولذلك  السينا،  له  حققتها  كا  النجومية 
عى  امرحي  رصيده  إقتر  فقد  وبالتاي  العرين،  القرن  سبعينيات 
أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا  فقط.  مرحيات  بتسعة  مشاركته 
امرحية طبقا للتتابع التاريخي مع مراعاة إختاف الفرق امرحية وطبيعة 

اإنتاج كا يي: 
1 - بفرق “مسارح الدولة”:

- “الغنائية اإستعراضية”: القاهرة ي ألف عام )1969(. 
- “القومي”: الغريب )1968(، النار والزيتون )1970(.

- “الجيب”: جواب )1970(.
2 - بفرق “القطاع الخاص”:

 ،)1971( الريف  اللص   ،)1969( شلبي  هاللو  امتحدين”:  “الفنانن   -
مدرسة امشاغبن )1973(، أوادنا ي لندن )1975(، العيال كرت )1979(.

وجدير بالذكر أنه قد تعاون من خال امرحيات الثانية السابقة مع نخبة 
يس،  كال  اأساتذة:  وهم  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امخرجن  كبار  من 
عبد  العصفوري،  سمر  الرقاوي،  جال  مدبوي،  امنعم  عبد  أردش،  سعد 
مع  تعاون  حيث  ايسر،  أرفن  اأماي  وامخرج  منيب،  نبيل  عودة،  الغفار 

الفنان الراحل سعد أردش ي مرحيتن ها: النار والزيتون، هاللو شلبي. 
السينمائية: أعماله   - ثانيا 

استطاعت السينا أن تجتذب الفنان أحمد زي بل وتستحوذ عليه ليعطيها 
الجانب اأكر من اهتامه، خاصة بعدما أتاحت له فرصة اإنتشار وتحقيقه 
الشخصيات  من  كبر  عدد  تجسيد  فرصة  ومنحته  والنجومية،  للشهرة 
بعض  فبخاف  ومهاراته،  قدراته  وترز  موهبته  لتؤكد  امتنوعة  الدرامية 
عبد  جال  كالزعيم  تجسيدها  ي  برع  التي  امهمة  التاريخية  الشخصيات 
حافظ  الحليم  عبد  الكبر  وامطرب  السادات  أنور  اأسبق  والرئيس  النار 
امثال:  بينها عى سبيل  نجح ي تجسيد عدة شخصيات درامية مهارة ومن 
الصورة  )إضحك  غريب  سيد  امصور  الوزير(،  )معاي  رستم  رأفت  الوزير 
)أبو  الدهب  أبو  امعلم  )إستاكوزا(،  عباس  الديكور  مهندس  حلوة(،  تطلع 
)سواق  حادة  السائق  الحكومة(،  )ضد  خلف  مصطفى  امحامي  الدهب(، 
الهانم(، امحامي مجدي )التخشيبة(،  اعب الكاراتيه صاح )مسر كاراتيه(، 
اماكم حسن هدهد )كابوريا(، اماكم امري محمد حسن )النمر اأسود(، 
السميع  عبد  الصعيدي  البواب  مهم(،  رجل  )زوجة  الوفا  أبو  العقيد هشام 

)البيه البواب(، امعلم أحمد أبو كامل )شادر السمك(، سفروت )الباطنية(. 
وتضم قامة أعاله السينائية اأفام التالية: ولدي )1972(، شلة امشاغبن 
)1973(، أبناء الصمت، بدور )1974(، ليلة وذكريات )1975(، صانع النجوم 
إسكندرية   ،)1978( لحظة  العمر  ومتوي،  شفيقة  الشمس،  وراء   ،)1976(
الطريق،  عى  طائر   ،)1980( واقفة  موت  اأشجار  الباطنية،   ،)1979( ليه؟ 
 ،)1981( أتجمل   ولكني  أكذب  ا  أنا  العشاء،  عى  موعد  تنام،  ا  عيون 

بحصوله على عدد  الرية  الفنية  وجت مسرته 
التكريم الجوائز ومظاهر  كبر من 


