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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

بالفرح أشبه  اآن  المصري  المسرح 
»ينقط« من  يا  البلدي..   
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حديد  دموع 
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واموسيقى  للمرح  القومي  امركز  رئيس  صادق  يار  القدير  الفنان  أعلن 
بامركز وتطويره حيث صدر حديثا  النر  الشعبية إستئناف مروع  والفنون 
توثيق  والرابع” ضمن سلسلة  الثالث  الجزأين  امرح امري 1925  إصدار” 
حاليا  وجاري  مدمجة،  أسطوانة  عى  مطبوعا   )1876-1952( امري  امرح 

طبع كتاب التوثيق امرحي)اموسم 
بعد  وذلك   )2007-2008 امرحي 
فرة توقف طويلة إصدارات امركز 
إطار  وي  السابقة،  اأعوام  خال 
القومي  امركز  دور  وتطوير  تفعيل 
والفنون  واموسيقى  للمرح 
يار  الفنان  برئاسة  الشعبية 
لعودة  اإعداد  حاليا  يتم  صادق 
بالتعاون  امرح”  “مجلة  إصدار 
وكذلك  للكتاب،  العامة  الهيئة  مع 
مجاي  تعني  ثقافية  مجلة  إصدار 
تحت  الشعبية  والفنون  اموسيقى 
اسم” ألوان من الفنون.. موسيقى- 
امساهمة  بهدف  شعبية”  فنون 

ي اتساع ساحة النر امتخصص مجاات عمل امركز بعد توقف العديد من 
اإصدارات امرية التي كانت تقوم بهذا الدور امهم والحيوي.

سمية أحمد

والجمعة   الخميس  مساء  انطلقت 
ثورة  مئوية  احتفاات  فعاليات  أوي 
الشعبية  للفنون  الفني  بالبيت   ١٩١٩
إيناس  أ.د  رعاية  وتحت  وااستعراضية 
حيث   “ الثقافة  وزير  الدايم  عبد 
الغنائية  املحمة  الجمهور   استقبل 
بحضور  مرى”  يا  قوم   “ الشعرية 
الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى 
عى  وااستعراضية،  الشعبية  للفنون 
البالون،  مرح  جاهن  صاح  قاعة 
مدير  غانم  يحيى  الفنان  إراف  تحت 

القاعة .
الوطنية  اأغاى  القاعة  جمهور   وردد 
للشعب  الوطنية  الروح  جسدت  التى 
كان  كا   ،١٩١٩ ثورة  فرة  ى  امرى 
والفنانة  ماهر”  “أحمد  الفنان  لصوت 
اأشعار،  إلقاء  ى  حمدي”  “مديحة 
ألهبت  التي  للملحمة  قوية  إضافة 
اوركسرا  وصاحبت  الحضور،  حاس 
الشعبية  للموسيقي  القومية  الفرقة 

برئاسة الدكتور أسامة زغلول،.
نهلة  سعد،  “حسن  امطربون  تغنى 
سعدون،  أحمد  فارس،  محمد  خليل، 
 “ بأغنية  نيازى”،  محمد  سليم،  ميادة 

أنا امرى، قوم يامرى، يابلح زغلول، 
كا  اليوم”  بنت  تبي،  ليه  أمي  يا 
جيوش  أحسن  بأغنية  امجموعة  تغنت 
املحمة  واختتمت  جيوشنا،  اأمم  ى 
بأغنية بادى بادى، تحت إراف فنى 
عاطف  والفنان  رفعت  أحمد  للدكتور 

سعيد.
إعداد  من  يامرى”  قوم   “ ملحمة 
فيلمية:  مادة  عبدالله،  محمد  وحوار: 
ديكور: محمد  الفتاح،  عبد  وليد  صاح 
الشيخ  لبنى  مخرج:  مساعد  خبازة، 
 : ااحتفالية  تنفيذ  الصباح،  وهالة 

الفنان وليد طه والفنان هاي النابلى . 
الفني  البيت  يستكمل  أن  امنتظر  ومن 
هذه  واإستعراضيه  الشعبية  للفنون 
أكادمية  مع  بالتعاون  ااحتفاليات 
للفنون  الفني  البيت  أن  يذكر  الفنون 
عرا  يعيش  واإستعراضية  الشعبية 
إي  تحولة  بعد  الذهبية  عصوره  من 
التي  مواقعه  وإفتتاح  نشاط  شعلة 
مايو  ومرح  سرك  بينها  مغلقة  كانت 
ومرح محمد عبدالوهاب وضخ دماء 
وإستعادة  الفرق  معظم  ي  جديده 

اأوركسرا الحية

العرائس  مسارح   خشبات  تيء  مرحية  عروض  ثاثة 
فرة  بعد  الحاي  مارس  من  عر  السابع  ي  أخراً،  والطليعة 
توقف للمرحن لانتهاء من أعال الحاية امدنية وفق النظم 

والتقنيات الفنية للحاية امدنية الحديثة.
 حيث أعلن الفنان اساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح 
انطاق الرنامج الفني بعد اعتاده من الفنان خالد جال رئيس 
والطليعة  العرائس  الثقاي إعادة تشغيل مرحي  اانتاج  قطاع 
اعتبارا من اأحد 17 مارس،  بالعتبة بعد إعادة تأهيلها وذلك 
محمد  د.  تأليف  من  “سنوحي”  عرض  تقديم  الرنامج  ويشمل 

مساًء عى  السادسة  ى  مسعد  عيد  إخراج  و  الصمد،  عبد  أمن 
مرح العرائس، وعرى “انتظار” تأليف سعيد حجاج، و إخراج 
حادة شوشة ، “شباك مكسور” تأليف رشا عبد امنعم و  من 
مساء  والثامنة  السابعة  ى  التواى  عى  الداى،  شادى  اخراج 

مرح الطليعة . 
ومن جانبها أكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة أن 
يعد  الفنية  امنشآت  أهم  من  نوعيتان  منارتان  تشغيل  إعادة 
العرائس  امرية حيث شكل مرح  امرحية  للريادة  تجسيداً 
ما  خالدة  عروضاً  وأنتج  العربية  امنطقة  ى  الفن  لهذا  النواة 

يستكمل  الطليعة  مرح  أن  إى  مشرة   ، الوجدان  ترى  زالت 
الشباب  لينقل أحام وطموحات  التى تأسس من أجلها  أهدافه 

عاكساً طاقتهم اإبداعية .
اأهداف  تحقق  امرحن  عمل  خطة  إن  الدايم  عبد  وأكدت 
من  العديد  تحمل  عروضاً  تضم  حيث  أجلها  من  تأسسا  التى 
القيم النبيلة وامعاى السامية وتعمل عى غرس قيم اانتاء ى 

النشئ وتتيح الفرصة لشباب امبدعن للتعبر عن أنفسهم .

أحمد زيدان

النشر مشروع  انطاق 
للمسرح  القومي  بالمركز 
الشعبية والفنون  والموسيقى 

 19 ثورة  مئوية  احتفاات  بدء 
وااستعراضية  الشعبية  للفنون  الفي  بالبيت 

مكسور« و»شباك  و»انتظار«  »سنوحي« 
والطليعة   العرائس  بافتتاح 
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الشعبية  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي  املركز  نظم 

العرض  لصناع  احتفالية  صادق،  يارس  القدير  الفنان  برئاسة 

جائزة  عىل  العرض  لحصول  واألسورة”،  “الطوق  املرسحي 

دورته  للمرسح يف  العريب  باملهرجان  القاسمي،  الشيخ سلطان 

الحفل  حرض  العام.  هذا  بداية  مبرص،  أقيمت  التي  األخرية 

إسامعيل  واملخرج  الثقافة،  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الفنانة 

رئيس  عبده  عادل  ود.  للمرسح،  الفني  البيت  رئيس  مختار 

رئيس  صادق  يارس  والفنان  الشعبية،  للفنون  الفني  البيت 

اللطيف  عبد  شاكر  أحمد  والفنان  للمرسح،  القومي  املركز 

الفنانة سميحة  العريب  املرسح  وسيدة  القومي،  املرسح  مدير 

وأمال  حمدي  ومديحة  العزيز  عبد  سمرية  والفنانون  أيوب، 

رمزي وأحمد سالمة الذي قدم برنامج الحفل والفنان مجدي 

وشادي  السيد  وعصام  الخويل  فهمي  املخرجني  ومن  صبحي، 

الغد.  فرقة  مدير  مجاهد  وسامح  الطليعة،  فرقة  مدير  رسور 

القومي  املرسح  خشبة  عىل  املايض  األسبوع  الحفل  أقيم 

بالعتبة.

للفرقة  موسيقية  فقرة  تقديم  الحفل  فقرات  تضمنت 

املوسيقية التابعة للمركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون 

القومي  املركز  وإعداد  إنتاج  من  تسجيليا  وفيلام  الشعبية، 

مؤلف  الله  عبد  الطاهر  يحيى  الروايئ  حياة  عن  نبذة  قدم 

الكرنك  الذي ولد عام 1938 بقرية  رواية »الطوق واألسورة« 

شخصيته  تكوين  يف  كبري  تأثري  لوالده  وكان  األقرص،  مبحافظة 

وحبه للغة العربية، باإلضافة إىل اهتامماته بكتابات »العقاد« 

قنا وهناك  إىل مدينة  انتقل يحيى  و»املازين«. يف عام 1959 

و»أمل  األبنودي«  الرحمن  »عبد  الكبريين  بالشاعرين  التقى 

أول  كتب   1961 عام  ويف  صداقة..  بينهم  وقامت  دنقل« 

الشاي  »جبل  وبعدها  الشمس«  »محبوب  القصرية  قصصه 

عبد  بصديقه  ليلحق  القاهرة  إىل  انتقل   1964 ويف  األخرض« 

الرحمن األبنودي.

له  ونرش  املرصي«  »الكاتب  مجلة  يف  إدريس  يوسف  قدمه 

صديقه  أخت  من  تزوج  ثم  الشمس«،  »محبوب  مجموعة 

الناقد عبد املنعم تليمة وأنجب بنتني وولدا تويف وهو صغري، 

ثم توالت أعامله الروائية وكان من أهمها »الطوق واألسورة« 

األديب  العامل  يف  طفرة  فأحدثت   1975 عام  نرشها  التي 

الصينية،  »اليابانية،  منها  عاملية  لغات  عدة  إىل  وترجمت 

البولندية«.

تويف يحيى الطاهر عام 1981 وهو يف أوائل العقد الرابع من 

عمره. ويف عام 1986 تحولت الرواية إىل تحفة سينامئية عىل 

أيدي كوكبة من الفنانني السينامئيني، يقودهم املخرج املتميز 

خريي بشارة.

السينام  تاريخ  فيلم يف  أفضل 100  الفيلم ضمن  اختيار  وتم 

من  كبري  عدد  عىل  متقدما   20 رقم  ترتيبه  وكان  املرصية 

روائع السينام املرصية. الفيلم بطولة عزت العالييل، رشيهان، 

فردوس عبد الحميد، أحمد بدير، أحمد عبد العزيز، عبد الله 

محمود، محمد منري.

يف عام 1996 قام الكاتب املرسحي سامح مهران بإعداد نص 

به،  وفلسفة جديدة خاصة  برؤية  الرواية  مرسحي عن هذه 

وشخصيات  ألحداث  ناقال  ليس  املرسحي  النص  بأن  مؤمنا 

من  إبداع  يف  معها  ويتشابك  يحاور  وأنه  هي،  كام  الرواية 

املنعم،  عبد  نارص  الفنان  العرض  مخرج  وعن  خاص.  نوع 

املتميزة،  األعامل  من  كبري  رصيد  صاحب  أنه  الفيلم  أوضح 

ولكن  الرواية،  تصدوا ملرسحة  الذين  املخرجني  أكرث  من  وأنه 

تظل “الطوق واألسورة” هي درة أعامله يف هذا املجال، وقد 

إخراج مرسحي  أفضل  بجائزة   1996 عام  يف  فازت مرسحيته 

القاسمي الشيخ  بجائزة  فوزه  بعد 

»الطوق  أسرة  تهدي  الثقافة  وزيرة 
الوزارة درع  واألسورة« 

للمسرح والموسيقى القومي  والمركز 
بالعرض يحتفي   
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عبد  ليصبح  التجريبي،  للمرسح  الدويل  القاهرة  مهرجان  يف 

العام  ويف  الجائزة،  بهذه  يفوز  مخرج مرصي  أول  هو  املنعم 

املايض قامت فرقة مرسح الطليعة بإعادة إنتاجها مرة أخرى 

التجريبي، ويشارك العرض  لتشارك يف برنامج ذاكرة املهرجان 

التابع  العريب للمرسح  املهرجان  الحادية عرشة من  الدورة  يف 

عرض  أفضل  جائزة  عيل  ويحصل  للمرسح  العربية  للهيئة 

مرسحي  عرض  أول  هو  واألسورة”  “الطوق  ليصبح  مرسحي، 

مرصي يفوز بالجائزة منذ نشأة املهرجان.

نهاية  ويف  مراد،  كرم  للمطرب  غنائية  فقرة  أيضا  الحفل  شهد 

للمرسح  القومي  املركز  ورئيس  الثقافة  وزيرة  قامت  الحفل 

مقدمة  تقدير  شهادات  بتسليمهم  العرض  وصناع  أبطال  بتكريم 

عيل،  إبراهيم  من:  املكونة  املوسيقية  الفرقة  وهم  املركز،  من 

إبراهيم.  عيل  قنديل،  موىس  السيد  طلبة،  عكاشة  محمود 

فاروق.  فاطمة طافش، رشيف  آدهم طارق،  اإلخراج:  ومساعدو 

واملمثلون: غنا رضا، سلمى عمر، فرح عناين، سارة عادل، شرباوي 

عيل،  نائل  طارق،  أحمد  حسيب،  محمد  القزاز،  رشيف  محمد، 

عادل،  مارتينا  مراد،  كرم  املطرب  شكري،  أرشف  الزيات،  محمود 

عام  مدير  الدين  نور  يارس  واإلداريون:  عيل.  محمد  فاطمة 

الشؤون املالية واإلدارية مبرسح الطليعة، ورحاب طايع )مكياج( 

موسيقية(  )رؤية  رشاد  وجامل  )نحت(  املنعم  عبد  وأسامة 

ومحيي فهمي )ديكور( ونعيمة عجمي )أزياء( وإبراهيم )مخرج 

مفذ(.

كام قدم درع املركز القومي السم الروايئ يحيى الطاهر عبد الله 

ومدير مرسح  املنعم  عبد  نارص  واملخرج  مهران  سامح  والكاتب 

رئيس  مختار  إسامعيل  واملخرج  رسور  شادي  الفنان  الطليعة 

البيت الفني للمرسح.

يارس  الفنان  للمرسح  القومي  املركز  رئيس  قام  طيبة  لفتة  ويف 

القومي  املركز  درع  وأهداها  الثقافة  وزيرة  بتكريم  صادق 

للمرسح تتويجا ملجهوداتها املثمرة يف الحركة املرسحية.

الثقافة عن  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  الفنانة  أعربت  كلمتها  ويف 

إنها  وقالت  العرض  عليها  حصل  التي  الجائزة  بهذه  سعادتها 

من  املزيد  متمنية  وأبطاله،  وبصناعه  املتميز  العمل  بهذا  فخورة 

أرسة  وأهدت  وأبنائه،  املرصي  للمرسح  الدائم  والنجاح  التألق 

من  ما حققوه  لهم عىل  تكرميا خاصا  الثقافة  وزارة  درع  العرض 

إنجاز.

ومن جانبه قال الفنان يارس صادق رئيس املركز القومي للمرسح، 

العرض املرسحي “الطوق واألسورة” بجائزة أفضل عرض  إن فوز 

يف املهرجان العريب للمرسح يف دورته الحادية عرشة، يعد تتويجا 

ملجموعة متميزة من العروض املرسحية التي أنتجت وقدمت يف 

املهرجانات الدولية، مضيفا أن املرسح املرصي أصبح يف السنوات 

األخرية قادرا عىل املنافسة، وأن وزيرة الثقافة الفنانة إيناس عبد 

الجميع  أن  مؤكدا  املرسحية،  للحركة  األول  الداعم  هي  الدايم 

املرسحية، مام يعكس  العروض  متابعة  الدائم عىل  يثمن حرصها 

إرصارها عىل عودة املرسح املرصي إىل مكانته الطبيعية.

للمرسح  القومي  للمركز  الشكر  سالمة  أحمد  الفنان  قدم  بينام 

املرصي،  املرسح  محبي  كل  جمعت  التي  االحتفالية  هذه  عىل 

احتفاال مببدعي وصانعي العمل املرسحي »الطوق واألسورة« أول 

عرض مرصي يحصل عىل جائزة املهرجان العريب، واصفا هذا اليوم 

بيوم التميز والقيمة.

املخرج نارص عبد املنعم قدم الشكر والتحية لوزيرة الثقافة عىل 

للمرسح  الفني  للبيت  أيضا  والتحية  الشكر  قدم  كام  التكريم، 

الطليعة  ومرسح  مختار  إسامعيل  املخرج  رئيسه  يف  متمثال 

للعرض،  قويا  داعام  كان  الذي  رسور  شادي  املخرج  ومديره 

وللمركز القومي للمرسح، كام شكر البيت الفني للفنون الشعبية 

مرسح  وفرقة  عبده  عادل  د.  رئيسة  يف  متمثال  واالستعراضية 

الفنان  مديرها  يف  متمثلة  العون،  كل  للعرض  قدمت  التي  الغد 

تعكس  للعرض  هذه  النجاح  حالة  أن  مؤكدا  مجاهد،  سامح 

تواصل وترابط كل جهات وزارة الثقافة للنهوض بالحركة الثقافية 

واملرسحية.

سميحة  الفنانة  العريب  املرسح  سيدة  أعربت  خاص  ترصيح  ويف 

تعتربه  الذي  القومي  املرسح  يف  بوجودها  سعادتها  عن  أيوب 

اسمها،  تحمل  التي  للمرسح  الرئيسية  القاعة  يف  بيتها، وخصوصا 

عىل  حصولهم  عىل  املرسحي  العرض  ألرسة  التهنئة  وقدمت 

الجائزة، مؤكدة أنها حرضت لالحتفاء بهم وباملرسح املرصي الذي 

ينهض من جديد عىل أيدي قيادات واعية مدركة قيمة املرسح.

املرسح  مدير  اللطيف  عبد  شاكر  أحمد  الفنان  أعرب  بينام 

إن  وقال  سعادته،  عن  االحتفال  خشبته  شهدت  الذي  القومي 

املرسح القومي هو رصح من رصوح مرص الثقافية. وتتزامن هذه 

القومي،  املرسح  إنشاء  عىل  عام  مائة  مرور  قرب  مع  االحتفالية 

وثقافة  إبداعا  يشع  وأن  العطاء  يف  القومي  يستمر  أن  متمنيا 

وتألقا مرسحيا، وأن يظل حاضنا لكل االحتفاالت بقامات املرسح 

املرصي.

 محمود عبد العزيز
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06 ]متابعات

تأليف  “الدخان”  امرحى  العرض  لتقديم  إسام سعيد  امخرج  يستعد 
ميخائيل رومان, لفرقة نادى الجيزة.          

عاء,  ريهام  عار,  محمد  سعيد,  إسام  حبيب,  خالد  بطولة  العرض 
أنور  اإخراج:  مساعدين  صديق  إمان  منفذ,  مخرج  حاده,  شياء 
عصام, عبدالله مري ديكور, محمد خالد,مصطفي إبراهيم, رضوا طارق                      
عرض  شاهدت   “ للنص  إختياره  أسباب  عن  سعيد  إسام  امخرج  قال 
ى  للتقديم  الفرصة  ى  إتيحت  وعندما  سنوات  خمسة  منذ  الدخان 
تقديم  للنص مع  إختزال  أو  إعداد  نوادى امرح قمت بعمل  مهرجان 

رؤية مختلفة بعيدة عا قدمه بعض امخرجن.                 
واقعى  أنه  مرحى  ككاتب  رومان  ميخائيل  ميز  ما  أهم  قائا  وتابع 
غر  كاتب  أنه  اى  باإضافة  امعايش  الواقع  مع  ماس  يحقق  يكتبه  وما 
متكلف و النص يطرح فكرة هامة وهى فكرة سيطرة فكرة أو ىء عى 
أو  التكنيك  وعن  السيطرة  من هذة  التخلص  إستطاعته  وعدم  اأنسان 
امدرسة اأخراجية التى يعتمد عليها ى النص                                                                 

أضاف أعتمد عى امدرسة التجريبية وقد قمت بإختزال بعض امشاهد 
وعرت عنها عن طريق سينوغرافيا العرض.                                                         

رنا رأفت 

الجزة لنادى  »الدخان« 
بنها  ثقافة  قصر  مسرح  خشبة  على 

 18 يقدم  الصاوى  لساقية  امرحية  للعروض  الشهرى  الرنامج  إطار  ى 
صالح  عمر  تأليف  العرض  لتوته”  “حدوته  اأطفال  عرض  امقبل  مارس 
وإخراج كوثر محمود بطولة د. شرين وجدى, محمود حازم , سلمى داخى 

ومجموعة من أطفال الرامج اإذاعية
تدور أحداث العرض ى قالب إستعراى غناى من خال شخصية توته التى 
تقوم بحى مجموعة من القصص التى تحوى قيم أخاقية هامة من خال 
قال  واأمانة  بالوعد  والوفاء   , الصدق  فكرة  تناقش  منفصلة  لوحات  ثاثة 
مؤلف العرض عمر صالح إستندت ى فكرة العرض اى حديث الرسول )ص(  
خان  أؤمن  وإذا  أخلف  وعد  وإذا  كذب  إذا حدث  ثاث  امنافق  آية  وهو 
من  الصدق  فكرة  عن  القصص  وأوى  تقدم  قصص  ثاثة  طريق  عن  وذلك 

خال قرية تسمى قرية الكذابن وهى قرية يتسم أهلها بالكذب
الثانية فهى تناقش فكرة الوعد وذلك عن طريق مجموعة من  اللوحة  أما 
ولكنها  وعد  بإعطائهم  عليه  يعملون  الذى  امركب  صاحبة  تقوم  الصيادين 
بشكل  يترفون  وترابطهم  بحكمتهم  الصيادين  ولكن  الوعد  هذا  تخلف 

جيد
اأمن  الفقر  الرجل  غلبان  شخصية  عن  أحداثها  تدور  الثالثة  اللوحة  أما 

الذي يحفظ اأمانة رغم فقره واحتياجه
 ويقدم عرض “قبل اأوان” عى خشبة مرح قاعة الحكمة تأليف وإخراج 
طارق عبد العزيز وقد أوضح امخرج طارق عبد العزيز أن العرض يناقش 

مشكلة زواج القارات والذى ينتج عن الجهل والفقر والعادات والتقاليد 
أنه  إى  مشرا  امختلفة،  ومراحلها  اأنثى   طبيعة  ى  خلل  يسبب  ما  وهو 

يقدم عروضا مرحية تناقش قضايا شائكة وملحة وتدق ناقوس الخطر
حسام,  نادين  محمد,  جومانه  محمد,  شذى  بطولة  اآوان”  “قبل  عرض 
عصام  محمود,  رانيا  العزيز,  عبد  محمد  سمر,  الرحمن  عبد  حسام,  حنن 
سيف النر, نادر جال, سندباد سليان, محمد حسن, غناء جهاد حازم, 

موسيقى هاى رجب ، مخرج منفذ عصام سيف الدين وسندباد سليان
أما العرض الثالث هو عرض “ نسيت كلمة الر” الذى قدمته فرقة الحلم 
كال  حسن  الكاتب  رواية  عن  العرض  مارس  شهر  من  اأول  اأسبوع  ى 
بطل  وهو  الخياط  عمر  يدور حول  والعرض  آيات مجدى  وإخراج  وإعداد 
رياى مرى حصل عى لقب بطل العام ى لعبة التايكوندو، تظهر عليه 
أواخر  ى  يزال  ا  وهو  التقاعد  إى  فيضطر  الراين،  تصلب  مرض  أعراض 
العرض صياغة مرحية من ورشة إرتجال  العرينات من عمره، امرحية 

لفرقة الحلم
 بطولة واء يوسف ,عى دياب وأمنية أحمد ,أسامة رجب ,أحمد مصطفى 
,تنفيذ  الشاذى  خالد  أحمد  ديكور  ,تصميم  برعى  أحمد  رقصات  تصميم 

ديكور سارة إلهامى وسارة العوى ويوسف  عى تصميم بوسر واء يوسف

رنا رأفت

قدم  امخرج محمد ريف لتقديم عرض “أنت حر“ 
يوم السادس عرة من شهر مارس الجارى ؛ ى مام 
مهرجان  فعاليات  ضمن   ، مساءاً  السادسة  الساعة 
)بدرية  الفنانة  دورة   ااوى  دورته  رومانس  مرح 

طلبة(، عرض” أنت حر” من تأليف لينن الرمى . 
التى  اأزمة  عن  يتحدث  العرض  هذا   : وقال ريف 
مرة  من  أكر  اليومية  حياته  ى  منا  البعض  يعيشها 
التعبر  ى   ) الحرية   ( كلمة  عى  فقط  تقتر  م  ؛ 
حرية  عن  أيضاً  تعر  بل  فقط  امجتمع  سياسة   عن 
من  له  يخضع  وما  مارسه،  شئ  كل  ى  اإنسان 
امرحية  وهذه  امرحية،  حياته  خال  تحكات 
بشكل  وامنع  امنح  بن  اإنسان  معانات  تعرض 
العرض  يتحدث  حيث  ؛  ودرامى  رومانس  كوميدى 

عن الحرية ى أبسط صورتها .
أمن  حاتم،  مصطفى  مثيل  من  العرض  وأضاف: 
الوزير، محمد أسامة، أية عبد امجيد، محمود سليم، 
محمد حامد، كاظم يار، محمد عبد الوهاب، خالد 
ميكس، مازن محمد، عبد الرحمن أمن، مالك طارق، 
محمد،  إسام  الغنى،  عبد  مجدى  مجدى،  إراء 
مخرج مساعد مصطفى حاتم، مخرج منفذ أية عبد 
ومابس  ديكور  شوقى،  محمد  دراماتورجيا  امجيد، 
محمد  إخراج  سيد،  نورهان  مكياج  العمل،  فريق 

ريف .

شياء سعيد      

السر«  كلمة  و»ونسيت  اأوان«  و»وقبل  لتوته«  »حدوته 
الصاوى  لساقية  مارس  شهر  عروض 

حر« »أنت 
مسرح  مهرجان  فعاليات  ضمن 
طلبة( )بدرية  دورة  رومانس 
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حول  مختصرا  ملفا  اأعزاء  لقرائنا  نقدم   60٣ بالعدد  مسرحنا  في 
الرابعة  دورته  في  الثنائي   للمسرح  الحصن  دبا  مهرجان  فعاليات  أبرز 
سلطان  الشيخ  برئاسة  الشارقة  بحكومة  الثقافة  دائرة  نظمته  الذى 
بالمركز  مارس  من  الثالث  وحى  فراير   27 من   الفرة  في  القاسمي، 
الله  عبد  من  العليا  المهرجان  لجنة  وتكونت  الحصن،  بدبا  الثقافي 
والمنسقة  مديرا،  رحيمة  أبو  ـحمد  الفنان  و  رئيسا،  العويس  محمد 
اللجنة  ورئيس  الزعابي،  علياء  ومساعدتها  الحوسي،  عائشة  العامة 
أبو  عصام  الناقد  الفكرية  اللجنة  ورئيس  المعيي،  مريم  ااعامية 
مالية  لجنة  ديب،  عا  عامة  عاقات  المشري،  جابر  فنية  لجنة  القاسم، 
الله  عبد  أنس  العروض  لجنة  مكي،  صفاء  سكرتارية  مكي،  مروة 
مستوى  على  سواء  كبرة  مصرية  بمشاركة  المهرجان  وحظي  عبيد، 
دياب  محمود  تأليف  رؤوس«  لهم  »الرجال  بعرض  المسرحية  العروض 
ديكور  الشريف،  وإيناس  قوقه  عاء  د.  بطولة  السعيد،  سماح  وإخراج 
يوسف،   محمد  إضاءة  سالم،  أبو  ريهام  مؤثرات  شوقي،  أحمد  د. 
المشاركة  وكذا  المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد  مثل  والذي 
المشاركة  أو  همام،  وداليا  الورداني  ضحى  النقاد  في  متمثلة  النقدية 
والذي  العربى،  للمسرح  عشر  السادس  الشارقة  ملتقى  عر  البحثية 
والباحث  الخولي  فهمي  المخرج  والمسرحيون  الباحثون  به  شارك 
الورش  في  والمشاركة  الدويري،  طارق  والمخرج  رفعت  محمد 
والمشاركة  بهجت  نبيل  ود.  إبراهيم  وسماء  عنر  لمناضل  التدريبية 
شريف  بينهم  من  اإعامين  من  كبر  عدد  في  تمثلت  الي  اإعامية 
مسرحنا. جريدة  زيدان  وأحمد  الناصر  عبد  جمال  و  الشافعي 
مسرحية  عروض  خمسة  شاهدنا  المهرجان  عمر  هي  أيام  خمسة  وعر 
تأليف  خورفكان،  مسرح  فرقة  اامارات  يسقط«  الثلج  زال  »ما  هي 
المهري،  الله  وعبد  المزيعل  الرحمن  عبد  تمثيل  أمان،   حافظ  وإخراج 
فلسطن  وقدمت  العسري،  سالم  وإضاءة  يوسق  حسن  ديكورديكور 
ترجمة  مروجيك  لسافومر  »المغربان«  مسرحية  نعم  مسرح  فرقة 
إضاءة  الشيوخي،  ورائد  الطيطى  محمد  تمثيل  إبراهيم،  جورج  وإعداد 
المسرح  فرقة  وقدمت  زاهدة،  إيهاب  وإخراج  عمر  همام  وصوت 
سعود  وإخراج  رينيه  ماكس  تأليف  الصعب«  »الزبون  مسرحية  الكويي 
وديكور  سينوغرافيا  بهمن،  وموسى  الخياط  فهد  تمثيل  القطان، 
السلمان،  أحمد  عام  وإشراف  غلوم  الله  عبد  الوفد  رئيس  الصانع،  هبه 
المسرحي  العرض  عمان  بسلطنة  المسرحية  الصحوة  فرقة  وقدمت 
سعيد  إخراج  الحارثي،  ردة  فهد  السعودي  للكاتب  الغياب«  »تفاصيل 
موسى  ماريونيت  الرواحي،  وخميس  البلوشية  عائشة  تمثيل  عامر، 
احمد  إشراف  الشيدي،  أحمد  إضاءة  الدهماني،  محمود  و  الهنائي 
البلوشي. سالم 
النقاد  بها  عقب  المقدمة  للعروض  نقدية  ندوات  خمسة  عقدت  كما 
العراق،   – بلجيكا  الدين  كمال  حازم  »الجزائر«،  خاف  الناصر  عبد 
مسعود  الله  عبد  مصر،  الورداني  ضحى  كندا،  العراق   – صري  فاروق 
اامارات، 
العربي  للمسرح  عشر  السادس  الشارقة  ملتقى  الفعاليات  ضمن  وعقد 
به  وشارك  والتقاطع«  »التواصل  المجايلة  و  »المسرح  رئيس  بعنوان 
السلمان-  أحمد  اامارات،    – سالم  إبراهيم  والباحثون  المسرحيون 
حافظ  لبنان،  حمادي-  وطفاء  د.  موريتانيا،  أمن  باب  ميي  الكويت، 
المغرب،   – خادي  كمال  مصر،   – الدويري  طارق  تونس،   – زليط 
المازمي  نبيل  مصر،   – يونس  رفعت  محمد  العراق،   – كريم  مهند 
 – السراج  العالي  عبد  د.  العراق،   – عبود  الكريم  عبد  د.  اإمارات،   –
العراق  – الله  حسب  صميم  د.  مصر،   – الخولي  فهمي  المغرب، 
ضمن  الفكري  بالمحور  قدمت  الي  اأبحاث  تباعا  مسرحنا  تنشر  وسوف 
رئيس  مع  بالتعاون  العربي  للمسرح  عشر  السادس  الشارقة  ملتقى 
. القاسم  أبو  عصام  الناقد  الفكرية  اللجنة 

إعداد وتحرير أحمد زيدان
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كل  والشوارع وامسارح  الجمهور  و  امجتمعون    امرحيون 
يحتفل بطريقته الخاصة ليساهم بارتقاء حلم وجود امدينة . 
انه فرح للناس وللمرحن ي كل مكان .. انها مدينة تختر 
واإبداع  والتسامح  التفاعل  من  الحجم  بهذا  اللقاء  طرق 
طريقا  لتهيئ   .. املغومة  الطرق  عرات  تجاوز  عى  قادرة 

سالكا نحو اكتشاف حقيقة امرح التواصلية. 
وهو   .. وأفراحها  أحزانها  امدن  عن  يكتب  فالتاريخ          
اآن اي التاريخ نفسه يدون للمدينة ) الشارقة( لحظات لقاء 
  ، الفنية  للثقافات  حوار  ليحققوا  العري  العام  من  امبدعن 

لتعلن عن إبداعات اإنسان  . 
الخاق  الدور  بهذا  أذن كمرتكز معري  الشارقة تساهم       
وهي تغني للبحر أغنية التحدي بوجودها الثقاي .. فامرح 
إى  الطريق  وي   . إنسان  والثقافة   .. ثقافة  وتاريخ   .. تاريخ 
بحقيقة  لينطق  هنا  شاخصا  ونراه  باإنسان  نحلم  الشارقة  

إنسانية امرح التاريخية .
     

والسام عليكم ورحمة الله

08 ]ملف

عودة عبود  عبدالكريم  ا.د. 
الجميلة الفنون  كلية  البصرة  جامعة 
العراق                         	

 
  من برة الفرح والطيبة وااحتفال من مدينتي التي تعلمت 
أرار  عن  للتعرف  جديدة  رحلة  بدأت  امرح  حب  فيها 

امرح أسميتها الطريق إى الشارقه  .
 الشارقة مدينه كنت احلم ان أعانق بحرها أغني فيها وعى 
بأعى  وارخ  الخليج  أهزوجة  والساحرة  ااخاذة  سواحلها 
وتبددت  الضياع  تكر  التي  خليجنا  أمواج  صيحات  صوي 

الهموم وتروي الظأ .
 ي الطريق اى الشارقة كنت احمل بداخي تطلعات مرحية 
اإشعاع  ومركز  ااحتفال  بلد  اإم��ارات  من  اأحبة  لقاء  عن 
وجدله  قضاياه  بكل   ، أان  العري  مرحنا  الجامع  الثقاي 
الدائم نحو الوصول لثقافة مرحية تعر عن وجودنا ، مازال 
متمثلة  اإب��داع  تحتضن  روح  لنا  يكشف  ضوء  الشارقة  ي  

بالشيخ سلطان القاسمي راعي ثقافتنا امرحية ومهندسها .
لأيام  ترسم  الذكريات  كانت  الشارقة  إى  الطريق  ي     
عاتيات  من  أنفسنا  به  نقي  ودث��ار  مرحي  حلم  القادمة 
لنتداول   باأصدقاء  معا  نجتمع  عندما   .. تفرقنا  الذي  الزمن 
معطيات امرح العري بن الواقع وآفاق امستقبل من خال 
والورش  التطبيقية  والندوات  امرحية  العروض  مشاهده 
ثقاي  حراك  ..ان��ه  الفكرية  امؤمرات  عن  فضا  التدريبية 

متكامل للظاهرة امرحية كإنتاج ونقد وتواصل .
.سلطنة  الكويت  من  امبدعون  التقى  الشارقة  ي  هنا      
ومر  وموريتانيا  ولبنان  وتونس  وامغرب  وفلسطن  عان. 
ماهية  عن  جاي  معري  ح��وار  تأسيس  بهدف   ، والعراق 
وجوهر قيمة امرح التداولية من خال امشاركة ي مهرجان 
دبا الحصن للمرح الثناي ي دورته الرابعة وملتقى الشارقة 

للمرح العري ي دورته السادسة عر . 
    ي الطريق إى الشارقة حلمت أن تتحقق اأماي واآمال 
.. مرح نفرش فيه طريق اإبداع ، وإذا بامدينة ) خورفكان 
البحر  امواج  يعانق  الذي  اأكر  الحلم  هن   ) الحصن  دبا   ،

ويحتوي امرح وهمومنا.

الشارقة   إلى  الطريق  في 
المسرحي المؤتمر  في  المشاركة  الوفود  كلمة 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 18 مارس 2019العدد 545 العدد 603

09 ]ملف [

عر  السادس  الشارقة  ملتقى  الخوى   فهمى  الكبر  امخرج  قدم 
للمرح العري ويعقد ضمن فعاليات مهرجان دبا الحصن للمرح 
الثناي و حمل املتقى عنوان »امرح وامجايلة التواصل والتقاطع« 
الرائدة  التجارب  محور  الثاي  اليوم  ي  شهادته  الخوى  أفرد  وقد 
والجديدة بن التأثر والتأثر شهادة ي ضوء التجربة وكانت بعنوان 
» تواصل اأجيال ي امرح الخليجي من زى طليات حتى اآن« 
باللغة  التمثيل امرحي  مركزا فيها عى » أسلوب اأداء الصوى ى 

العربية الفصحى »
قال الفنان فهمي الخوي ي شهادته : ي ماحظة هامة عى أسلوب 
وذلك  خاصة،  والخليجية  عامة  العربية  امسارح  ي  التمثيي  اأداء 
منذ أن بدأت عاقتي بالفرجة عى العروض امرحية سواء كضيف 
أو عضوا ي لجان التحكيم بامهرجانات العربية أو كمؤسس مهرجان 
الدولية  بامحافل  مشارك  كمخرج  أو  التجريبي  للمرح  القاهرة  

والعربية .
ورب الخوي مثاا بأنه عر مشاهداته ومتابعاته للعروض بالخليج 
ما  ينحو  الخليجية  العامية  باللهجة  التمثيي  ادائه  ي  اممثل  يجد 
مكن تسميته بالتلقائية أو الطبيعية أو البساطة ي اأداء التمثيي، 
دون مبالغة أو تصنع أو زيف معتمدا عى  أداء ينبع من محاكاة، 
أو تقليد الحياة الواقعية لإنسان ي دولته من خال صدق داخي 
وااماءة امعرة عن امعرة عن الشخصية امؤداه كا هي ي الواقع، 

اآي، تعبرا عن مشاعرها ودوافعها الداخلية .
إا إى أجد اممثل العري حينا مثل باللغة العربية الفصحى يتجه 
نحو اأداء الفخيم، امبالغ فيه ومكن ان ينطوي تحت مسمى اأداء 
ما  ويقرب  أوالطبيعية،  الوافعية  عن  البعيد  الكاسيي  الصوي 

نسميه بالقوالب الجامدة أو ااكليشيهات.
والخارجي  الطبيعي  والبكاء  للضحك  صوتيه  أدائية  امثلة  وأفرد 
مثا  ااندهاش  عند  بها  امبالغ  الوجه  لتعبرات  اضافة  امصطنع،  
برفع حاجبيه واتساع مقلتيه، وااهتام بحروف امد واللن »االف 
– الواو – الياء« ويهطي كل حرف زمنه ومخرجه  ويبتعد ماما عن 

الهمس الداخي النابع من الصدق وااحساس الداخلين.
والواقع  للحقيقة  ماما  مغاير  أسلوب  اممثل  لجوء  الخوي  وأرجع 
عندما يؤدي بالفصحى، مسرجعا عمله كمساعد إخراج مع امخرج 
الكبر زى طليات  ي عرض »موال من مر« والذي قدم مرح 

اأهرامات، وكذلك  اايطالية تحت سفح  العلبة  بعديا عن  مفتوح 
عندنا فكر الخوي ي عمل عرض عن زى طليات عى مرح زي 
طليات »الطليعة« ياسم »العرض اأول« وفيه يقول اأستاذ زى 
عرض،  كل  بنهاية  ومختلفة،  مرتجلة  يومية  كلمة  بالقاء  طليات 
تأثر  هو  السبب  ان  التجربتن  تلك  عر  اكتشفه  ما  أن  موضحا 
ي  الكاسيكية  بطريقته  العري  والخليج  بتونس  الرواد   اممثلن 
اأداء الصوي، مشرا إى أنه زي طليات عمل كمدير لفتي لفرقة 
»صقر  أهمها  عدة مرحيات  بها  وقدم   ،1954 عام  توسن  مدينة 
قريش« ومثل بها دور عبد الرحمن الداخل، و وكذلك حينا ذهب 
من  تخرج  كويتي  أول  الرجيب«  »حمد  تلميذه  بدعوة  للكويت 
الدعوة  تلك  أثر  وعى   ،1948 عام  مر،  امرحية  الفنون  معهد 
امعهد  وافتتح  الكويتية،  القومي  امرح  فرقة  اسس زي طليات 

وحتى   1957 عام  من  الفرة  ي  وذلك  امرحية،  للفنون  امتوسط 
الكتاب  لكبار  ثاثة عر مرحية،  حالها  قدم  السبعينات،  أوائل 
وحسن  مبارك  سعد  الكويتين  للكتاب  ومرحيتن  امرين، 
عميدا  وكان  امرحية  الدراسات  معهد  واسس  العي،  يعقوب 
ومخرجا واستاذا مادة االقاء باللغة العربية الفصحى ، طوال عر 

سنوات.
تلميذ  الحليم  عبد  أحمد  اأستاذ  جاء  ذلك  بعد  الخوي  وتابع 
الستاذ » زي طليات« وحمل عبد  تليمذ  األفي«  العظيم »نبيل 
ي  قرن  ربع  من  يقرب  ما  واستمر  اأداء،  أسلوب  نفس  الحليم 
التمثيي  ااسلوب  والتمثيل ما دفع اعتاد ذلك  اإلقاء  تدريس 
بالكويت،  امرحية  الفنون  معهد  خريجي  من  العرب  للممثلن 
الحليم،  عبد  أحمد  الفنان  أداء  مشابها  أداءا صوتيا  الخوي  وقدم 

خال تدريبه للممثلن .
أن  إا  اأجيال  بن  للتواصل  دعوتنا  رغم  انه  اخرا  الخوي  وأوضح 
تامذة هؤاء اأساتذة ومن بينهم اأساتذة » حمدي غيث – نبيل 
ومازالوا  كانوا  وتامذتهم  وكذلك  الزرقاي«،  الرحيم  عبد   – األفي 
يدربون بنفس الطريقة ي تلك امعاهد سواء بالكويت أو تونس أو 

القاهرة،  ويتخرج منها ممثلون يؤدون بنفس الطريقة، 
 وكد الخوي أنه هناك سببا آخر ي تلك الظاهرة الصوتية ي اأداء 
وهي عدم وجود ميكروفون وقتها، السلي أو الاسلي، ما اضطر 
الخوي  وتسائل  عليه،  والتعود  اأداء  لذلك  لإضطرار  اممثلون 
فيأدائنا  اماحظة  لتلك  نلتفت  أن  اأوان  يأن  أم  شهادته  بنهاية 
للحار  مرآة  امرح  صبح  حتى  الفصحى،  العربية  اللغة  القاء 
الكتابة وكاسيكية ي  أرسطية ي  امستشف وامتنبئ وامتمرد عى 

اأداء ؟ 

الخليجي المسرح  في  اأجيال  تواصل 
اآن حى  طليمات  زكى  من 

الفصحى« شهادة  العربية  باللغة  المسرحي  التمثيل  الصوتى فى  اأداء  »أسلوب 
العربى للمسرح  السادس عشر  الشارقة  بملتقى  الخولي  الكبر فهمى  للمخرج 
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أقيمت ضمن فعاليات مهرجان دبا لحصن للمرح الثناي ي دورته 
امرح  مسئوي  لتدريب   خصصت  مرحية  ورش  ثاثة  الرابعة 
و  عنر،  مناضل  للمصمم  الكوريوجراف  حول  ومحورت  بامدارس 
امايم لساء إبراهيم، و توظيف اأراجوز وخيال الضل لدكتور نبيل 

بهجت .
تصميم  كيفية  حول  الورشة   محورت  عنر:  مناضل  الفنان  قال 
اأداء الحري والعروض الحركية ي امرح امدري لتحسن مستوى 
حركية  مفردات  عى  تعتمد  متجانسة  حركات  اكسابهم  و  الطاب 
بامكان  شعورهم  وتنمية  فني.  مستوى  أعى  إى  للوصول  طبيعية 
كبرة  مجموعات  ي  والعمل  والدقة  النظام  وتعلم  واموسيقى، 

للتعبر عن أفكار العروض بشكل أكر احرافية.
 « بعنوان  إبراهيم  ساء  الفنانة  قدمتها  التى  امايم  ورشة  وعن 
إبراهيم شعرت  الفنان ساء  قالت   « الصغار  البانتوميم ي مرح 
لفن  ورشة  لتقديم  الدعوة  تلقيت  عندما  خاص  نوع  من  بسعادة 
الحصن  دبا  مهرجان  فاعليات  ضمن  الصغار،  مرح  ي  البانتوميم 
للمرح الثناي ي دورته الرابعة الذي تنظمه إدارة امرح ي دائرة 
الثقافة بحكومة الشارقة ، و يديره الفنان  أحمد أبو رحيمة، وقام 

بتنسيق الفاعليات امرحي عصام أبو القاسم. 
اايجاي  وأثره  البانتوميم  بفن  ااهتام   : إبراهيم  ساء  واوضحت 
العام  الشارقة  حكومة  وإهتام   ، الصغار  الطاب  سلوك  عى 
صناعة  ي  الفنون  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  عى  يؤكد  بامرح 
تعريفهم  و  ااساتذة  بتأسيس  ااهتام  كان  ولذا   ، البرية  النفس 
بنوع مميز من الفنون مثل البانتوميم  ليصبحوا مصدرا ملها معينا 

لطابهم فيا بعد أمرا هاما نسعى ان يكون فعاا ي كل امدارس 
بالوطن العري  حيث تعتر اإماءة من أهم وسائل التعبر بشكل 
عام وخاصة عند الصغار فمن خالها مكن ان تقدم إماءات الوجه 
وحركات الجسد جما تعرعن مشاعرهم وأفكارهم  وبالتاي مكن 
مرحيا  عما  الصغار  خاله  من  يقدم  أن  البانتوميم  خال  من 

مميزا . 
للزمن  ووفقا  ورشتها  برنامج  عر  إبراهيم  ساء  الفنانة  ولجأت 
رغبا ي   ، البانتوميم  بفن  الخاصة  النقاط  أهم  تقدم  أن  امخصص 
التدريب  وكذلك  الفنون،  من  النوع  هذا  لتذوق  امتدربن  جذب 
لتنفيذ  امتدربن  تقود  التي  والحركات  الخطوات  أهم  العمي 
أفكارهم، خاصة وان الورشة ي سابقة من نوعها يشارك بالتدريب 

فيها طاب واساتذة، لذا اعتمدت عى
القيام بتعريف امتدربن عى بعض من امناهج واأشكال امتنوعة 
من اميم والبانتوميم من خال مشاهدة مقتطفات فيديو وتحليل 
بعض العروض مختلف الفنانن ، وكذلك القاء الضوء عى كل من 
امدرسة الفرنسية – اايطالية – الرقية لفن البانتوميم، ثم بعض 
بالجسد  بالتعبر  تعني  مرحية  العاب  عر  العملية  التدريبات 
تلك  واتسمت   ، والطاب  اأستاذة  األعاب  تلك  ي  أشرك  وقد   ،

امعلومة  وبن  والفكاهة  امرح  بن  مزج  حالة  تحقيق  األعاب 
واإفادة .

اعقب تلك التدريبات التعرف عى أهم اأدوات امرحية امكونة 
 – اام��اءة   – الحركة   ( مثل  للبانتوميم  وخاصا  امرحي  للعرض 
ااثر  ودراسة   ).... ااكسسوار-    – اموسيقى   – امكياج   - امابس 
الطلبة،  مع  التدريبات  وبعض  العملية  التجربة  خال  من  الفني 
 ، امكياج  واستخدام  ااكسسوار  من  العديد  استخدام  تم   فقد 
معرفة  اموسيقية  امقطوعات  من  العديد  اى  ااستاع  وكذلك 

تأثرها امتنوع . 
ثم قدمت الفنانة ساء إبراهيم عدة تدريبات عى أهم الخطوات 
امتدربن  مشاركة  وذل��ك  البانتوميم  ي  الخيال  عى  امعتمدة 
 )... الحقيبة   – البالون   – امكان  ي  امى   ( مثل  الورشة  وحضور 
وهو ما عزز كون البانتوميم من الفنون التي من اممكن ان تكون 

تفاعليه  وتسمح بإراك ااخر.
 ... البانتوميم  ماذا   ( والحضور  امتدربن  عى  امدربة  وطرحت 
أن  بالرورة  ليس  البانتوميم  عرض  أن  موضحة   ) البحث  ورحلة 
يكون مجرد حالة مرحة بل مكن  أن يصبح عرضا مرحيا يطرح 
امواضيع  العديد من  ، فهناك  أفكارا ويثر قضايا واقعية وفلسفية 

الحصن دبا  مهرجان  ورش  من 

وتوظيف  الصغار  مسرح  في  والبانتوميم  الكوريوجرافي 
بالمدارس  المسرح  معلمي  لتدريب  الضل   وخيال  اأراجوز 

 - أحيانا   - اإيمائي قد يصمت  التمثيل   : إبراهيم  سماء 
 ! المنطوقة  ولكنه قد يصرخ صمتا  الكلمة  عن 
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للتفاعل والمشاركة  الغرض اأساسي دفع اأطفال  نبيل بهجت: 
العرض  إحدى ضرورات  الفكاهة  السؤال و  والتفكر وطرح 

انتشار  ظل  ي  وخاصا  اانساي  التواصل  مثل  الهامة  اانسانية 
قضية  وكذلك   ، ااف��راد  بن  عزلة  من  تصنعه  وما  التكنولوجيا 
الدرامية  امرحيات  من  والعديد   ، امائية  الروة  عى  الحفاظ 

الشهرة من اممكن ان تقدم من خال البانتوميم .
وحول الورشة قالت الفنانة ساء إبراهيم : كانت تلك اهم النقاط  
التي قدمتها بالشارقة مهرجان دبا الحصن والتي  الخاصة بالورشة 
والطاب  اأساتذة  من  امتدربن  يكون  أن  عليها   القامون  حرص 
 ، الفتيات  من  اغلبهم  وكان  العمرية  مراحلهم  تنوعت  اللذين 
أداؤهم  وكان   ، رائعة  بصورة  متفاعلن  متدربن  جميعا  ليكونوا 
 ، امعرفة  ي  ورغبتهم  شغفهم  مدى  عن  يعر  بأن  كفيا  جميعا 

وأظهرت العديد من الطاب امتميزين حركيا . 
وانهت ساء تريحاتها بقولها » أثناء رحلة العودة اى مر كانت 
امتدربن  الحصن وشغف  بدبا  لقاي  الصور تختلط ي ذاكري  بن 
وبن لقاي اأول بالبانتوميم باإسكندرية وتحديدا ي عام 1985م 
فنان  بالتنسيق مع  بامدرسة  التوجيه امرحي  ادارة  عندما قامت 
عروض  عّدة  بنا  ليقدم  بتدريبنا  ليقوم  العزازي  حسام  البانتوميم 
بانتوميم،  تلك العروض التي كانت النواة اأوى ي لي أعشق هذا 

الفن .«
وي سياق ورش مهرجان دبا الحصن  قدم دكتور نبيل بهجت استاذ 
ومؤسس  وامخرج  والكاتب  حلوان،  جامعة  امرح  قسم  ورئيس 
فرقة ومضة لعروض اأراجوز،ورشة مرحية بعنوان » توظيف فن 
اأراجوز ى امرح امدري« والتي استمرت عل مدار يوم واحد، 

لأساتذة والطاب .
والتعليمية  الربوية  اامكانات  بداية  بهجت  نبيل  د.  واستعرض 
دفع  والذي  اأراج��وز،  فن  يستخدم  الذي  امرح   متلكها  التي 
اماي،  بالعام  اانساي  الفن  قوائم  لوضعه عى  اليونسكو  منظمة 
الثناي،  امرح  ماذج  أحد  يعتر  اأراجوز  فن  أن  بهجت  واشار 

حيث يؤدى عر اعب اأراجوز وامساعد .
واستهل الورشة مادة وثائقية فيلمية حول فن اأراجوز، للتعريف 
الذى  امري،  صابر  الفنان  عى  القصر  الفيلم  وركز  الفن،   بهذا 
البرية  الكنوز  كأحد   ،2016 عام  القاسمي  سلطان  الشيخ  كرمه 

الحية .
اأراج��وز  فن  متلكها  التي  باإمكانات  التعريف  الفيلم  أعقب 
لتوظيفه داخل امرح امدري، مشرا إى سهولة التجهيز، وطريقة 

بناء مرحه،  » الرافان« الذي يعتمد عى مانية مستطيات ذات 
بعد ثابت، وتثبت بطريقة معينة بحيث تسمح ببناء حاجز مغطى 
امساعد  بجواره  ويقف  اأراج��وز،  اعب  خلفه  يجلس  بالقاش، 
يسهل  »الرافان«، وكذا  فوق  العرائس من  بظهور  ظاهرا،  ويسمج 

طيه وتخزينه ونقله كقطعة واحدة بعد انتهاء العرض.
وكيفية  اأراجوز،  دمى  صناعة  طريقة  مستعرضا  بهجت  انتقل  ثم 
مؤكدا  الطفل،  تصورات  ي  وإيجابا  سلبا  يؤثر  الذي  النموذج  بناء 
الدقة  الطفل، وهو ما يستلزم  اوا ي مخيلة  يبنى  ان هذا امرح 
عر  له،  تقدم  التي  واموضوعات  اإيجابية  الناذج  انتخاب  ي 
الكرى  القيم  وغرس  الخيال،  أهمية  إى  مشرا  العرض،  شخصيات 
ذلك  كل  وربط   ، الخر«  جزاؤه  والخر  الر  جزاؤه  الر   « مثل 

بتصميم الدمة وصناعة امابس، واإكسسوار وامساحة .
بناء  ي  تساهم  التي  هي  التفاصيل  ان  رح  إى  بهجت  وانتقل 
للعرض  اأول  امكان  ان  اأراجوز، مشددا عى  بفن  وامكان  الزمان 
هو مخيلة الطفل، لذا تعتمد تلك العروض عى القدرة عى اايحاء، 
فيها  تتحول مدينة كبرة نسر  ان  للرافان مكن  الصغرة  فامساحة 

اياما واسابيع، وذلك عر ااهتام بالتفاصيل الصغرة بالعرض، 
والدمي  وامساعد  الاعب  هي  العرض  عنار  أن  بهجت  وأوضح 
ومستهدف،   أساي  كعنر  والجمهور  امفدم،  واموضوع  والرافان 
من  الجمهور  مع  تفاعلية  العرض  بيئة  تكون  ان  يتطلب  ما  وهو 
اأطفال داخل العرض امدري، والذي يعتمد باأساس كبداية عى 
امشاركة  ي  الرغبة  يستثر  ما  وجمهوره،  العرض  بن  امشركات 
بأغنية  العرض  يستعل  بان  مثاا  وطرح  العرض،  بداية  من  والفعل 

معروفة عى سبيل امثال.
للتفاعل  اأطفال  دفع  اأس��اي  الغرض  أن  مؤكدا  بهجت  وتابع 
إحدى  الفكاهة  أن  إى   مشرا  السؤال،  وطرح  والتفكر،  وامشاركة 
وامقالب  التكرار  عر  الفكاهة  وصنع  العروض،   تلك  رورات 
وامفارقات، والتداخل بن ما هو انساي وحي وما هو آي أو جاد، 
وهو ما يتجى ي امساعد وعاقته بالدمى، حيث ينبع الضحك من 
تقع عليه  الذي  امساعد  لدور  إنساي، ما يجعلنا نشر  ما هو  كل 
بن  الجر  فهو  للمشاركة،  الجمهور  واستنفار  الحوار  بناء  مسئولية 

عام الدمى والجمهور.
أحد  قدم  حيث  بها  جاء  ما  عى  عمي  بتطبيق  الورشة  واختتمت 
امتدربن والفنان منر العمري عرضا فكاهيا تعليميا، عى اساس ما 

جاء من تدريبات بالورشة.
وامنظمون  للحضور  الشكر  بتقديم  الورشة  بهجت  نبيل  د.  واختتم 
الثقافة  إدارة   و  العري،  وامرح  للثقافة  رائدا  القاسمي  والشيخ 
بالشارقة ومن بينهم الفنان أحمد ابو رحيمة مدير امهرجان والناقد 

عصام أبو القاسم .
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وتحدث اممثل وامخرج ااماراي إبراهيم سام شهادته عن امجايلة واأجيال عر عدة مشاهد ردها 
متحدثا امشهد اأول متذكرا دخوله للمرح امدري عام 1976، وسؤال أحد زمائه ما رأيك ي فان 

الفاي أو وفان الفاي، موضحا أن هناك مشكلة احتاعية ي التقبل حتى من ابناء الجيل الواحد .
التجميل  مررة  واستعرض مشهدا آخر من فيلم ممثلة لدى طبيب تجميل  تطالبه ببعض عمليات 
ذلك بدور مثيي تقوم به، لنفاجيء بأن الدور لفتاة صغرة ي العرينات بينا اممثلة ي الخمسينات 
من عمرها، وهنا ينقلنا إن ااشكالية اصبحت ي نفس الشخص وليس حتة نفس الجيل، وهو موجود 

عى كافة امستويات العربية، عن طريق حب البقاء والظهور أطول فرة دون احد آخر.
ثم طرح مشهدا ثالثا اثناء التحضر مرحية بيكيت “رف الله” عام 1986 وكنت أقوم بدور املك، 
تبي عى صديقها  الشخصية   وكانت  آخر،  نفسه عن طريق شخص  يعذب  كان  امرحية  بداية  وي 
فقال  ابي  اساس  اي  عى  وتساءلت  الوثيقة،  لعاقتهم  بالشذوذ  اتهموا  رما  انهم  رغم  قتلته،  الذي 
ي اأستاذ “انت هتعلمني ؟” وهو ما يشر لقضيتنا ي الوطن العري اآخر واأنا  سبب وجودي ي 
امكان. واستطرد لتعبر شائع ي أجيالنا وهو سوف نبدأ من الصفر وهذا غر واقعي فا احد يبدا من 
الصفر حتى تعلم الراخ، لكن لدينا ي لوطن العرب مشكلة تفرقة بيننا وبن أنفسنا وبن جيلنا وبينا 

وبن من سبقنا وتانا مزن أجيال وهو ما يجب أن ننتبه له ونعالجه .

الحضور  استهل شهادته بشكر  السلان عن شهادته امرحية، واي  الكويتي أحمد  الفنان  ثم تحدث 
ومنظمو امهرجان، وتحدث عن بدايته عام 1979 – 1980 ، ومن قبلها امرح امدري ي الطفولة، 
ثم تحدث عن  الجيل السابق له وهم جيل العالقة بالكويت، رحمة الله عليهم، وكان عى عاتقنا 

كجيل وسط رعاية الجيل الذي تانا واعطاء الفرص.
بامرحية  معنا  وأركنا  جاهرية،  مرحية  وكانت   ،1985 عام  بالكويت  قدمها  مرحية  أول  وعن 
امرح  يكن عى  وم  كفيفا   وكان  بامرح،  عاقة  له  ليس  ولكنه  دمه خفيف  ليلة  ابو  اسمه  رجل 
بؤدي بشكل جيد ولكنه كان ظريفا، ،  وكانت امشكلة كيف سنحركه عى امرح وحددنا له أربعة 
هذا  وعى  املونة  الروجكتورات  ضوء  ميز  انه  احظنا  فقد  الضوء  طريق  عن  امرح،  عى  مناطق 
اأساس كان يتحرك تجاه الضوء حن نعطيه اإشارة، وكانت العروض الجاهرية الكبرة التي نقدمها 
آخر  عرض  وقدمنا  ليى حادة،  امرية  بالفنانة  واستعنا  بالكويت،  امرح  بتخريب  البعض  اتهمها 
باسم شباب الديسكو، وكان الجمهور ينتظر طوابرا كبرة، وكانت الصحافة وقتها تكتب اوقفوا هذه 
الدعارة وهو ما  أعطى دعاية للعرض لنفاجئ بالجمهور يأي اكر حتى أنه تشكلت لجنة مشاهدتها 
بعد اللغط الذي اثر حولها وم يجدوا بها يء جارح للحياء كا قيل، واستمرت امرحية ي التقديم 

للجمهور .
اتت  كبرة  عروض  حتى  تفوق  تلك  امرحية  العروض  نجاح  وكان 
من مر مثل ط علشان خاطر عيونك” للفنان الكبر فؤاد امهندس، 
ولكن لطبيعة شهرة الفرقة والعروض كنا ننفرد بجاهرية كبرة عن 
يهمنا  وا  الخاص،  مالنا  ننتج  كنا  مستطردا  وقتها،   مقدم  عرض  اي 
الخسارة ولكن كانت العروض تجتذب الجاهر، واستمررنا ي تقديم 
فاستأجرنا  امرح،  عى  عروضنا  تقديم  من  منعنا  حتى  العروض، 
مشكات  بسبب  تعطلت  امرحية  ولكن  مرح،  وحولناها  سينا 
داخلية، ثم استعدانا اساتذتنا معهد الفنون امرحية طلبونا بالتوقف 
ي  وبدانا  لرايهم  خضعنا  امرحيات   من  النوعية  تلك  تقديم  عن 
مهرجانات  تنظيم  عى  وعملنا  فرقتنا  عر  العروض  نوعية  تغير 
الجاهري  ااحرام  من  الكثر  الفنية  مرتنا  اضافت  مرحية، 

والجوائز، من عان ومسقط وغرها.
امجايلة  مشكلة  تواجهنا  وا  متعاونة  اجيال  ثاثة  فرقتنا  وأصبحت 
بفرقتنا،  شاب  جديد  بجيل  نفخر  نحن  وها  السلبي،  معناها  هذه 
به  نفخر  الحاي  الشباب  وجيل  امهرجان،  بهذا  العرض  خالها  قدمنا 
ونحن  بخر  أصبحت  التي  الكويتية  امرحية  الحركة  ي  وبابداعاته 
للمرح  يقدمونه  سوف  ما  وبسعادة  برضا  لهم  اأمانة  سلمنا  

الكويتي والعري .

الصفر  من  يبدأ  أحد  بخرا  الكويي  المسرح 
سالم إبراهيم  اإماراتي  السلمان الفنان  أحمد  الكويي  الفنان 
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إيهاب زاهده مخرج فلسطيني ومدير مرح نعم : 
حكومة  الثقافة  لدائرة  الشكر  واقدم  بامهرجان  امغربان  بعرض  شاركت 
الشارقة وإدارة امهرجان الذى نتمنى له الدمومة والتطور سنة بعد اخر، 
ومعالجة  ترجمة  مروجيك،  تأليف سافومر  امغربان  بعرض  شاركت  وقد 
الشوخي وتنفيذ تقني لهام  الطيطي ورائد  إبراهيم بطولة محمد  جورج 
عامر، والنص تناوله مخرجون كثرون� ويتحدث عن حالة اللجوء وااغراب 
اانساي فلدينا حول العام حواي 65 مليون اجئ سواء كان إجراء قريا 
سبعن  منذ  القري  اللجوء  من  نعاي  كفلسطينين  ونحن  قري  غر  أو 
للسورين  لجوء  العري  عامنا  ولدينا ي  إنسان  اي  قريب من  والنص  عام، 
قضية  امشكلة، وهي  من هذه  تعاي  وإفريقيا  وأوروبا  واليمنين  والليبن 

تتشابك مع القضايا العامية لذا مكن ي مخرج تناولها .
منذ  مفارقته  يستطع  وم  اأدبية  الناحية  من  مستفز  النص  أن  وأوضح 
الجمهور  استحسان  امرحية  واقت   ،2017 عام  وقدمته  سنوات  خمس 
قبل  سابقة  نصوص  ستة  اممثلن  عى  عرض  أنه  إى  مشرا   ، بامهرجان 
واصفا  اختياره،  بعد  أشهر  أربعة  عليه  وعملوا  النص  هذا  عى  ااستقرار 
التصدي للنص بامخاطرة حيث يعتمد عى الكلمة والديالوج الطويل غر 
التشتت  حالة  تجمعها  التي  امتناقضة  الشخوص  تلك  بإشكاليات  امتصل 
وااغراب، حيث يتصارع امثقف مع العامل امغرب، عر تطلعات امثقف 
امثقف  يتقاعس  حيث  اأرض  تحت  قبو  عر  العامل  هذا  حول  للكتابة 

العري ي الخطوط الخلفية ويختبئ ي منفى داخي.
بالعرض  مخاطرة  قدمت   : زاه��ده  إيهاب  قال  للعرض  تناوله  وح��ول 
دقيقة   40 مدة  ي  والصورة  الجسد  عروض  عى  اعتاد  العري  فامشاهد 
بحد أقى ولكن امرح مرح، حيث راهنا عى هذا النص وأداء اممثلن 
الجسد،  لغة  عى  فيه  أعتمد  جديداً  عرضا  أقدم  أخرى  تجربة  ي  ورما 

ولكنه اختيارنا اآن أن نوصل رسائل نجدها رورية يشارك بها امشاهد 
بامهرجانات  التقييم  لجان  يعجب  عرضا  أقدم  أن  يعنيني  وا  كمشارك، 
داخله  ي  بها  امشاهد  يتحرك  أن  اسعى  التي  الرسالة  يعني  ما  بقدر 

ويخرج ليفكر ويعيد تفكره ما قدمت وما يهمه .
خارجه  أو  العري  بالعام  سواء  مرحي  عرض  من  اكر  قدمت   : وتابع 
وقد حصلت عى افضل عرض بامهرجان العري الدورة السابعة بعرض “ 
خيل تايهة” وكان العمل فارقا بالحور عى جائزة الشيخ سلطان القاسمي 
لكل  رعايته  عى  نشكره  الذي  للمرح،  العربية  للهيئة  اأعى  الرئيس 
من  أوي  ما  بكل  عليه  يبخل  ا  الذي  العري،  وامرح  الثقافية  العال 
بفرنسا   1 ي   3 مرحية  قدمت  معنا،  فارقة  الجائزة  وكانت  امكانيات، 
وترجمة  بإيطاليا  امجرد”  امرح  جائزة   “ اأول  امركز  عى  وحصلت 
وقدمت  كتاب،  ي  وصدرت  واليابانية  واانجليزية  للفرنسية  امرحية 
مهرجان أوكيناوا وقدمت ي فرنسا وترجمت للرتغالية، ثم قدمت 2016 
العمل الفلسطيني الياباي مع مرح ي شارك به محمد الطيطي وتسعة 
: ا  باسم  الرتغالية،  باللغة  بالرازيل  يابانين، وي 2017 قجمت  ممثلن 

أحد يتذكر” عر مهرجان ام اي ي إس ي ساو باولو .
وأشار: مثلت ي كثر اأعال امرحية مثل امرح الريطاي عى مرح 
الزماء عر  من  والتعلم  للمعرفة  دوما  واسعى  الجلوب مرح شكسبر، 

وامختصن وهو  الجمهور  من  اماحظات  واستقبال  بامهرجانات  امشاركة 
نوع من انواع التعايش يغذي امرحي بالعديد من امعارف 

عرض،  ليلة  ستن  من  لكر  أوا  بفلسطن  عروضنا  نقدم  نحن   : وأوضح 
مع  التشاطر  ونحاول  مشاهد،  الف   36 حوال  امستهدف  وجمهورنا 
أو جيم ونعزز  التى تسمي ي  القرى  البدوية وي  والتجمعات  امجتمع 

صمودهم باأعال امرحية والعمل مع الطاب .
وإدارة  القاسمي  سلطان  للشيخ  بالسكر  حديثه  زاهده  إيهاب  واختتم 
لجانه  وكافه  الثناي  للمرح  الحصن  دبا  ومهرجان  الشارقة  حكومة 
اأوى  بالجورة  مشاركتي  وسعيد  رحيمة،  ابو  أحمد  امرحي  ومديره 
العرب  واميدعن  بامشاركة،  وسعيد  الرابعة،  الدورة  وكذلك  للمهرجان 

الذين اثروا الدورة الحالية وخاصة امبدعن والباحثن امرين .
بامعهد  وطالبة  مرية  ومخرجة  ممثلة  امري  إيناس  الفنانة  وتقول 

العاي للفنون امرحية
دياب  محمود  للكاتب  رؤوس”  لهم  الرجال   “ بعرض  بامهرجان  شاركت 
وهي  فردوس  دور  أقدم  السعيد،  وإخراج ساح  قوقه،  عاء  د.  وبطولة 
يكون  أن  والتي تشجعه عى  الزوج،  الضد ي صفات  تقدم  التي  الزوجة 
الزوج  شخصية  أمام  امفرطة  جديتها  فردوس  شخصية  وصعوبة  إيجابيا، 
التهكمية، وقد عملت عى الشخصية عر تحليل تركيبتها التي مثل النا أو 

العرب  المبدعون 
الثنائي للمسرح  الحصن  دبا  مهرجان  حول  يتحدثون 

يتقاعس  العربي  المثقف  : في “المغربان”  زاهده  إيهاب   
الداخلي الخلفية مختبئا في منفاه  الصفوف  في 

المصرين  للباحثن والمبدعن  التسابق وشكر  أكر واستحداث  عروض 
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المهرجان يضعنا فى رهان صعب وممتع   : القطان  سعود 
الوقت  في ذات 

14 [ ملف

الضمر للزوج، والتى تصلح اخطائه وهي مرجعية الزوج دوما، كاأم، وقد 
قدمتها كشخصية بسيطة ي شكلها حيث ليجد الكثرون أنفسهم فيها.

جميلة  فكرة  هي   : قالت  الثناي  للمرح  مهرجان  وجود  فكرة  وحول 
التي تطرح قضايا  النوعية من امرحيات  تلك  لتقديم مثل  يعطي فرصة 
الشخصيات  ذات  امرحيات  من  اكر  بشكل  ومركزة  عميقة،  إنسانية 
امتعددة، والتى تتحدث عن ظواهر مجتمعية بشكل عام غالبا، ولكن هذا 
الرجال  مثل مرحة  أشخاص،  انسانية  هموم  تناقش  العروض  من  النوع 
لهم رؤوس، ويضع امبدعن ي حالة تحد دائم مأ فراغ خشبة امرح عر 
مستوى  سواء عى  ااجتهاد  من  مزيد  دافعا  يكون  ما  وهو  فقط،  ممثلن 

الصورة امرحية أو اأداء التمثيي .
وعر الفنان التوني حافظ زليط عن سعادته بامشاركة ي امهرجان قائا :

بامرح  وتخصصت  بإيطاليا  التصميم  ودرست  رقصات  كمصمم  أعمل 
التي أحر  اأوى  امرة  اممثل كمصمم ومدرب، وهي  وأعمل عى جسد 
اختيارات  وكذا  ع��ددا،  أكر  العروض  تكون  أن  وأمنى  للمهرجان،  بها 
عدد  لندرة  ااختيار  ي  هنا  الصعوبة  أن  إى  مشرا  تقدم،  التي  العروض 
ان  متمنيا  فقط،  ممثلن  وتعتمد عى  الثناي  امرح  تقدم  التى  العروض 
بالعروض،  اممثلن  عدد  تحديد  من  أكر  مختلفة  ثيات  امهرجان  يطرح 
حركة  يري  ما  هو  امبدعن  مع  بالنهاية  وامقابلة  امشاركة  كانت  وإن 
الفكرية  امداخات  عر  أو  امقدمة  اإبداعات  عر  سواء  عربيا،  امرح 

بالندوات 
باملتقى  بامهرجان جاءت عر مداخلة بحثية  : أن مشاركته  وأوضح زليط 
والخلف  السلف  عر  ام��رح   “ عنوان  تحت  بالشارقة  عر  السادس 

بتونس” 
ديكور  بتصميم  يشارك  والذي  شوقي  أحمد  دكتور  قال  ذاته  السياق  وي 
العرض امري الرجال لهم رؤوس الذي مثل مر : شاركت بامهرجان عر 
لهم  الرجال  مرحية  ديكور  تصميم  وتناولت  العرض،  لديكور  تصميمي 
رؤوس عر ديكور واقعي خال نص واقعي يحمل مامح رمزية وتعبرية، 
الفنية  اتفقنل عر رؤيتها  وعر جلسات عمل مع امخرجة ساح السعيد، 
ي  امهرجان  إدارة  وساعدتنا  واقعي  بشكل  امرحي  امنظر  تقديم  عى 
ليظهر  وتجهيزات  خامات  من  اامكانات  كافة  تجهيز  عر  الديكور  عمل 

العادي  الجمهور  سواء  الحضور  اعجب  الذي  امناسب  بالشكل  العرض 
بالتناول  وإشادات  العرض،  اعقبت  التي  النقدية  بالندوة  امتخصصن  أو 

اإخراجي واأداء التمثيي امبهر للمبدعن امرين .
دكتور عاء قوقه مدرس التمثيل بامعهد العاي للفنون امرحية وامشارك 
الكبر  للكاتب  العرض  بتقديم  ترفنا   : رؤوس  لهم  رجال  عرض  ببطولة 
الزوج  شخصية  قدمت  حيث  السعيد  ساح  إخراج  ومن  دياب  محمود 
عدة  كتب  عبقري  عري  مؤلف  القراءة  حيث  من  بداية  أمتعتني  التي 
سياسية  من مرحيات  ومبهرة  متنوعة  مختلفة  مذاهب  مرحيات عى 
واجتاعية وعبثية وملحمية وعى مط الرانديي لو جاز لنا التعبر، مكن 

ان نصفه بامؤلف العري الوحيد الذي لديه هذا الزخم.
فيها  أش��ارك  التي  اأوى  امرة  ليست   : قال  بامهرجان  مشاركته  وعن 
امرح  مدري  لتدريب  بورشة  اماي  العام  شاركت  فقد  بامهرجان 
معه  وتفاعلهم  للعرض  الجمهور  باستقبال  سعادته  عن  معرا  بامدارس، 
التي  النقدية  الندوة  انعكس عى  ما  ايجابية وهو  وطاقة  ملفت،  بشكل 

كانت ي معظمها ايجابية تجاه العرض.
من  امهرجان  أن:  إى  أشار  الثناي  للمرح  الحصن  دبا  مهرجان  وحول 
ويسمح  الثناي  أو  بالدويتو  يهتم  حيث  العري  بالوطن  الهامة  اأحداث 
من  بأنه  امهرجان  واصفا  يؤديها،  التي  الشخصية  عر  باانطاق  للمثل 
واصفا  النوعية  حيث  من  مثيل  لها  ليس  والتي  الفريدة  امهرجانات 
امشاركة بانها رف أن مثل مر، متمنيا تطور امهرجان ي كل عام عن 

العام السابق.
ووجه قوقه إى أن امشاركة بأكر عدد من العروض ي تلك النوعية يري 
الذي  التسابق  لحافز  إضافة  فاعلية،  اكر  ويجعله  كبر  بشكل  امهرجان 

مكن أن يزيد من رغبة امبدعن ي تقديم أفضل ما لديهم عر امنافسة 
اابداعية عى الجوائز.

امرحي الكويتي الشاب سعود القطان : قدمت بامهرجان عرض الزبون 
الصعب، وهو كان مروعي للتخرج من معهد الفنون امرحية بالكويت 
دعينا  أننا  غلوم  الله  عبد  الفنان  اشار عي  وقد  منذ خمسة عرة سنة، 
للمشاركة ومننا تقديم العرض، وهو ما استدعى أن نعيد تقديم العرض 
مع  العمل  تطلب  ما  وهو  الراهن،  الوقت  وتناسب  حداثة  أكر  برؤية 

السينوغراف محمد الرباح.
وقد قدمت امرحية عر تقديم السلطة بشكل عام وليست الرطة، وي 
النص اأصي يبحث الزوج عن زوجته امفقودة ولكن ي الرؤية الجديدة 
يبحث عن حقوقه، خاصة مع تكرار زيارة امواطن وسؤاله اليومي طوال 
خمس سنوات عن ما فقده، وصورنا امنظر امرحي عر ما يشبه امخزن 
الذي نرك فيه ما نريد ان ننساه وليس ما نحتاجه، وهو ما ركزت عليه ي 

الطرح الجديد للعرض.
وحول امهرجان أوضح سعود القطان أن امهرجان فكرته جديده ويجرنا 
عى دخول رهان صعب وممتع ي ذات الوقت، حيث لو فلت اايقاع من 
احد اممثلن ضاع العرض لذا يكون عى عاتق امخرج واممثلن ان يكونوا 
عى هذا القدر من التحدي، ويستطيعوا ان يديروا تلك امباراة التمثيلية 
البسيطة  فكرته  عر  امهرجان  يستمر  أن  متمنيا  ومتعة،  ولعب  محبة 
من  آخر  لزميل  أو  له  عرض  عر  سواء  الكويت  تشارك  وأن  وامختلفة، 
والتقدير،  ااحرام  تستحق  امدقمة  العرض  أن  مشرا  الكويتي،  امرح 
امبدعن  تجعل  والتي  وتسابق،  جوائز  با  امهرجان  يبقى  أن  مطالبا 

عفوين اكر وا يقعوا تحت ضغط امكسب والخسارة .
وقال امخرج السوري سعيد أسعد عامر :

شاركت كمخرج باسم فرقة “الصحوة” بسلطنة عان والتي اقيم بها منذ 
اثنى عر عاما، وقدمت عرض “ تفاصيل الغياب” للكاتب السعودي فهد 
ردة الحاري، والعمل يتحدث عن ثنائية الحياة، بن شخصن نتحدث عن 
نقدم  أن  حاولنا  وقد  السيناي،  للشكل  اقرب  وبشكل  حياتهم  صرورة 
الذات  ثنائيات  السيطرة عليها عر  يتم  التي  الحياة  اموضوع عر تصوير 
الداخلية  البر، مثيا للدمى  الدمى مع  واآخر الجاد والحياة، بتداخل 

المسرحيون يصنعون   : الدين  حازم كمال 
اانتاج ااختمار وإعادة  مجايلتهم عر 
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للبر، والذين اقتبسوا حركاتها ومحاولن أنسنة الدمى.
التليفزيونية  الصورة  الصورة استعارة  : حاولنا ي عملنا عى  وأوضح عامر 
بفاش باك، واستخدمنا اأبواب التي تعر عن ذاكرة امكان، ليبقى اانسان 
لنكتشف  انسانيتنا  عى  وراعنا  داخلنا  الطفل  عر  التغير  عى  القادر 
والصورة  الطرح  نجدد ي  ان  عليها، محاولن  أصبحنا  والتى  داخلنا  الدمى 
الندوة  وعر  تجاوزها،  حاولنا  تقنية  مشاكل  مجموعة  وواجهتنا  امقدمن 
بتكسر  اتهمنا  من  فهناك  وااط��راءات  اانتقادات  بعض  واجهنا  النقدية 

القواعد امرح وهناك من اشاد محاولتنا للتجديد والتجريب فيه، 
التنظيم  واختتم عامر حديثه بشكر إدارة امهرجان وحكومة الشارقة عى 

الدقيق والحفاوة ي ااستقبال .
بامشاركة  أبدى سعادته   : النار خاف  عبد  والباحث  الجزائري  امرحي 
بامهرجان الذى حقق عدة استفادات للمشاركن قائا : شاركت بامهرجان 
عر التعقيب عى العرض امرحي ااماراي “ ومازال الثلج يسقط” وهي 
امهرجان،  بها  احر  التي  اأوى  امرة  وهي  العرض،  عى  تطبيقية  جلسة 
اأمر  لكن  الثناي  امرح  عروض  من  لعدد  مشاهدي  من  الرغم  وعى 
مختلف أن ترى عددا من العروض لتلك النوعية ي تجمع واحد، وهو ما 

حقق ي متعة كبرة، خاصة بالنقاش حول العروض امقدمة .
غالبا  العري  الوطن  ي  العروض  حول  النقاشات  طابع  أن  خاف  وأوضح 
ما تكون ضد العروض امقدمة، وهو ما اختلف مهرجان دبا الحصن، كا 
تفاعل الحضور مع منصة النقد، اضافة مجموعة كبرة من النقاد والباحثن 

الشباب وهي فرصة نادرة لتبادل وجهات النظر
تنظيم امرح  احداها حول  بامهرجان  وأشار خاف إى حضوره ورشتن 
امدري وأخرى حول امايم، اضافة اختيار لجنة التنظيم موضوع امجايلة 
ي  امرحي  تاريخنا  أن  إى  عامية، مشرا  ظاهرة  بامهرجان وهي  كعنوان 
ويحمل  وقطيعة وراع،  تواصل  فهناك  امجايلة  عى  مبني  العري  الوطن 
امعوقات  من  الكثر  أن  نعرف  تجعلنا  ارتكازية  أسئلة  امجايلة  عنوان 
عدة  من  اأجيال  راع  نتيجة  امرحية،  اانتكاسات  بعض  سببت  التي 
النظر  نعيد  تجعلنا  امنظومة  هذه  وتفكيك  أيدولوجي،  بعضها  منطلقات 

بامر وهو ي صالح امرح بالنهاية.
ي  ممثل  وتليفزيوي:  مرحي  ممثل  الطيطي  محمد  الفلسطيني  الفنان 

مسلسل  يشارك   ،  1997 عام  من  امرح  مع  تجربته  بدا  نعم  مرح 
معروف ي فلسطن واأردن اسمه “وطن عى وتر “

وأوضح الطيطي أنه يشارك بامهرجان بعرض امغربان ي دور “ص” وهي 
راحة،  أكر  ليعود  بالغربة  النقود  يجمع  الذي  العامل  اإنسان  شخصية 
وهو جاهل مادي بخيل بسبب محاولته جمع اكر قدر من امال، ويعيش 
ولكنها مستفيدان  امثقف  مع  يختلف  اأرض  قبو تحت  امثقف ي  مع 

من بعضها البعض، كوجهن لعملة واحدة .
بها  يغوص  أن  حاول  كبرا  عمقا  تحمل  الشخصية  أن  الطيطي  واش��ار 
ويقدمها بشكل تلقاي دون مثيلها كا قال ستانسافسي حاول أن مثل 

كانك ا مثل.
مهرجان  بها  يشارك  التي  اأوى  امرة  أنها  الطيطي  قال  امهرجان  وحول 
القاسمي،  سلطان  الشيخ  شاكرا   ، مميزة  بأنها  الدورة  واصفا  الحصن  دبا 
ومنظمي امهرجان وحكومة الشارقة وامشاهدين الحريصن عى مشاهدة 
دولة  ي  ام��رح  واهتا  وعي  عى  يدل  ما  وهو  امرحية  العروض 

اإمارات .
العروض  من  عدد  ي  عملت   : التلمودي  منى  التونسية  الفنانة  وقالت 
ومطربة  إخ��راج،  ومساعدة  انتاج  سينا  ماجستر  ودراستي  التونسية 

وحصلت عى عدة جوائز بالتمثيل بتونس وبخارجها ي عدة مهرجانات.
وحول امهرجان قالت أن أهم ما ميزه الرنامج انه غر مزدحم، وهو ما 
الفعاليات، إضافة  يعني تنظيم جيد للفعاليات فلدي وقت متابعة كافة 
امرح  جمهور  ننمي  أن  مهم  يء  وهو  العروض  يوميا  يتابع  لجمهور 
وهو ما تحرص عليه حكومة الشارقة حيث تقام عدة مهرجانات متتالية 
امرح،  فن  متابعة  يومي  العام وجذب جمهور  بالذوق  لارتقاء  تهدف 
إدارة  ويحسب  اام��ارات  داخل  امرح  لظاهرة  تجذير  يعد  وال��ذى 

امهرجانات وحكومة الشارقة .
متخصص  عراقي  أصل  من  بلجيي  وهو  الدين  كال  حازم  الناقد  وقال 
ومدرب اارتجال الحري ي معهد مرح الحركة ومدرس مادة ااستراق 
مرحية  عرض  عى  كمعقب  بامهرجان  شاركت  امرح:  ي  وااستغراب 
قطبن  بن  عملية  بالساس  امرح  الثناي  امرح  فكرة  وحول  امغربان، 
“ممثلن – ثيمتن، .. الخ “ وبدون راع ا يوجد مرح، وحول مرحية 

امغربان قال امخرج ايهاب زايده مخرج جيد شاهدت له من قبل عرض 
خيل تايهة، وحول عروض امهرجان قال احظت أن النصوص إما مقتبسة 
امغربان  مرحية  مثل  العامي  للمرح  منافسة  أو  العامي  امرح  من 
يخلق عى  ان مة حاجة ايجاد مؤلف عري  واظن  ؟؟  ااماراي  والعرض 
خشبة امرح وليس خلف امكتب، وحول ثيات العروض أشار إى أنه 
الرجال  مرحية  ي  فمثا  بالعروض  متشابهة  أو  مشركة  ثيات  يجد  ا 
لهم رؤوس محمود دياب وهي مرحية عامية تنتمي للعروض الطليعية 
ا  بطريقة  وتعرضها  الشخصية  الهوية  موضوع  تعالج  اماي،  بالقرن 
مع  اانسان  امنفى وراع  عن  تتحدث  امغربان  بينا مرحية  معقولة 

وجوده ي منفاه.
العرض  الدين:  امهرجان أوضح حازم كال  وحول ماحظاته عى عروض 
وتقنياته  باممثل  العناية  ويجب  والجمهور،  اممثل  بن  لقاء  امرحي 
امعارة، وشدد عى كلمة “امعارة” فقد تجاوز امرح ستانسافسي 
بحاجة  والجميع  اممثل،  فن  عى  كثرة  تطورات  ونشأت  هولد،  وماير 

حقيقة معرفة فن اممثل امعار.
أهم  من   : قال  وتطويره  امعار  للمرح  الحصن  دبا  مهرجان  وحول 
التوصيات أي مهرجان اختيار العروض الجيدة وأا تكون حصصا نوعية 
أن  مكن  ما  وهو  كافيا  وقتاً  الندوات  تعطى  أن  يجب  كا  جغرافية،  أو 
إقامة امبدعن حتى نعطي  الندوات صباحا، مقر  يتحقق رما بأن تصبح 
للناقد وامرحي الفرصة التفكر والتأمل، حتى ا نجد أن ما نقوله مجرد 

انطباعات.
ثيمة  أن  إى  الدين  كال  حازم  أشار  بامهرجان  البحثي  الجانب  وحول 
حول  الباحثن  بن  ناظم  خيط  هناك  يكن  م  ولكن  ممتازة،  “امجايلة” 
فينطبق  تجريبي  أو  نظري،  موضوع  ليست  فامجايلة  الثيمة،  هذه 
ظهر  فقد  ؟  ام��رح  ي  امجايلة  هي  فا  ذل��ك،  غر  أو  الفلسفة  عى 
بعده  هولد  ماير  ظهر  ثم  اماي  القرن  ثاثينيات  ي  ستانسافسي 
البايوميكانيك ثم ظهر بريخت بعد عرين سنة خارج قضية  يسنتن ي 
، ثم ظهر جروتوفسي ي ستينيات  الزمن وامكان وداخل قضية امرح 
بالعكس،  والعكس  للقديم  الجديد  الجيل  ينظر  فكيف  اماي  القرن 
لستانسافسي  إيجابية  نقدية  مجايلة  صنع  كمثال  فجروتوفسي 
والبايوميكانيك ماير هولد وللطقوس والفنون الرقية، بحيث أعاد تأويل 
ستانسافسي ووضعه ي صيغة معاره تستجيب لروط الفن امرحي 

امعار.
من  أخذته  ما  حفظ  مع  ولكن  اأب  قتل  امجايلة  هذه  وي   : وتابع 
واممثل  امخرج  يتعلم  فحينا  أخ��رى،  مرة  بنائه  وإع��ادة  اماي  قيم 
بحثا عن  تعلموه وينسوه  ما  ينفضوا  أن  والدراماتورج فن امرح يجب 
يكون  سوف  الزمن  مرور  أنه  آخر،  نوع  من  مجايلة  لتحدث  أنفسهم، 
نقدية  معطيات  بوضع  آخر  مط  من  مجايلة  صنع  قد  امرحي  امبدع 
جديدة ما درس بعيدا عن هيمنة اأستاذ، وهي تسمى مجايلة ااختار 
الفن  عى  ولكن  اماي،  نلغي  ان  نستطيع  ا  فتحت  اانتاج،  وإع��ادة 

امرحي أن ينهل من مصادر أخرى غر مرحية
مشرا إى تجرية فرقة نيد كومباي ببلجيكا وهي فرقة مهمة عى صعيد 
أنه ا يحب امرح وا عاقة  قال  فنان تشكيي  العام جاء جان اواس 
الحالة  هذه  ي  وهو  بالكامل،  ااخراجية  العملية  بتحطيم  وقام  بها  له 
للسينوغرافيا والديكور، وهي مجايلة من نوع آخر،  السابق  الفهم  ينفي 
ولجينا بول بلوفور الذي حطم وحدة الحكاية والتطور العمودي واأفقي 
التجاور وأا ترتبط امشاهد ببعضها البعض، وأصبح  وعمل عى موضوع 
مع  ولكن  الدوران  حيث  من  بالشمس  الكواكب  بعاقة  شبيه  اموضوع 
اختاف تلك الكواكب وا توجد خصائص مشركة بينهم ولكن ما أن تلقي 
أحد تلد الكواكب خارج النظام الشمي يتهدم النظام، وهو مط آخر من 

الدراماتورجيا . 

العام في  اأحداث  المهرجان من  عاء قوقه: 
لتفرده وتنوعه العربي  الوطن 

15 [ ملف]
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الناقد د. أسامة أبو طالب أوضح أن هذا اموضوع يندرج تحت 
إى  للذهاب  ااستعداد  أدبيات  وهي  امرح،  أدبيات  مسمى 
والجلوس  امرح،  ودخول  امرح،  باب  أمام  والوقوف  امرح، 
ي امقاعد ثم انتظار رفع الستار. وأشار إى أن أدبيات امرح ا 
تتعلق فقط بالجمهور وإما تتعلق أيضا بالفنانن الذين يقدمون 
العرض امرحي. وذكر أبو طالب موقف الكاتب اإنجليزي الكبر 
جورج برنارد شو عندما أغلق باب امرح ورفض أن تدخل ملكة 
إنجلرا بعد أن تأخرت دقيقتن فقط عن موعد رفع الستار.. هنا 
كان شو عظيا كا كانت املكة أعظم منه حيث امتثلت لتقاليد 

امرح وانتظرت إى ما بن الفصلن، لتستطيع الدخول.
بنشأة  كبرا  ارتباطا  ترتبط  اأدبيات  هذه  طالب:  أبو  أضاف 
مر  ي  له  اأوى  ال��وادة  ي  ديني  كطقس  نشأ  حيث  امرح، 
القدمة، ي احتفال شعبي كبر يتصدره الفرعون، وحوله الحاشية 
يدخلوا  أن  إى  ااحتفاي  الحشد  ويستمر  آم��ون،  كهنة  وكبر 
منهم  أحد  يرى  وا  الخارج  ي  الناس  عامة  ويظل  امعبد  داخل 
ولهذا  والتقديس،  اإجال  من  بهالة  محاطا  كان  الذي  العرض 
أنه  الطلق،  الهواء  يتنفس  م  أنه  القديم  امري  امرح  اندثر 
كان  أيضا  إى عرض جاهري. هكذا  ديني  يتحول من طقس  م 
العر  وي  امحيط.  الجو  اختاف  مع  اليوناي  امرحي  العرض 
كل  مع  التبجيل  من  الهالة  بهذه  امرح  أحيط  أيضا  الحديث 
يستعد  الذي  الجمهور  دور  يأي  وهنا  امرحية.  العلبة  أشكال 
وي  العمل،  مابس  يذهب  أن  مكن  فا  امرح.  إى  للذهاب 
وهي  الرسمية  بامابس  يذهب  أن  بد  ا  الكاسيكية  امسارح 
ربطة العنق والبذلة للرجال وهكذا السيدات لهم مابس رسمية 
النهضة  العصور ي عصور  مر  استمر هذا عى  بهن.  أيضا خاصة 
والوسيط والقرن السابع عر وعر النهضة امتأخر وحتى هذه 
أيضا من  النوعية وهذا  امسارح بخصائصها  احتفاظ  اللحظة. مع 

اأدبيات. 
جال  ومن  الكاسيكية،  العروض  تقدم  مثا  القومي  ففي  تابع: 
الفخمة،  الحمراء  والستارة  الثاث  امرح  دقات  اأدبيات:  تلك 
الذي  والفخم  امرتفع  الصوي  اأداء  وكذلك  التدخن،  وأيضا عدم 
اأخر،  امقعد  ي  الجالسة  الصاء  السيدة  إى  يصل  أن  ينبغي 
هذا يعني أن هذه امسارح قدما م تستخدم اميكروفونات التي 
تغر اآن من الصوت، وكذلك ي فن اأوبرا ا ينبغي أن تستخدم 
امعلقة  البطارية  ذو  اميكروفون  أسوأها  من  التي  اميكروفونات 
التي تجعل مظهر اممثل خارجا عن إطار الشخصية فا تصح ي 
الخفيفة  الطلق  الهواء  تصح ي عروض  ولكن  التقليدية  العروض 

والعروض الهزلية.
يسمى  ما  اأدب��ي��ات  من  أيضا  طالب:  أب��و  أسامة  د.  تابع 
وهو  امرح  مقاعد  ي  الجلوس  تنظيم  موظف  أو  »اأباسر« 
بشكل  امقاعد  إى  الوصول  كيفية  جيدا  ويعرف  ماما  مدرب 
بسيط، وكان هناك عادة أن يدفع أفراد الجمهور إكرامية مادية 
العرض.  أثناء  التعليق  أو  الحديث  أيضا عدم  اأدبيات  له. ومن 
الجمهور ني هذه اآداب، ساعد ي ذلك مرح  وأشار إى أن 
ي  تبخرت  كا  صبحي.  محمد  مرح  عدا  ما  الخاص،  القطاع 

مرح الدولة أن الحالة النوعية للمسارح قد تغرت.
أشار أبو طالب أيضا إى وجود عادة رديئة جدا اخرقت تقاليد 
امرح وأصابتها بالروخ وبالتصدع هذه اأيام، وهي أن يقف 
العرض وكأننا ي مدرسة  بعد  الجمهور  والفنان ويحيون  امخرج 
وإجاا.  مهابة  أكر  امرحي  العرض  أن  عى  مشددا  ابتدائية، 
كا ذكر أيضا اختفاء البانفليت، تلك امطبوعة الجميلة التي يتم 
غريب  يء  بها  واستبدل  امرحي،  العرض  فريق  تقديم  فيها 
جدا، وهو أن يقف مدير امرح أو امخرج بعد العرض لتحية 
ا  اأمور  هذه  مثل  أن  إى  مشرا  اممثلن،  وتقديم  الجمهور 

تحدث إا ي امدارس، ويجب اامتناع عنها كليا. 
أيضا  تجاوزها  تم  التي  اآداب  من  طالب:  أبو  أسامة  د.  أضاف 

مع  وحديثهم  اممثلن  تجاوز  الرخيصة  الكوميديا  مسارح  ي 
الحضور  هيبة  يكر  ما  وهو  معه،  القفشات  وتبادل  الجمهور 
بقوله  طالب  أبو  وختم  والفنانن.  للفن  الناس  واحرام  والفرجة 
حب  عى  امبكرة  الربية  حلقة  وهي  مفقودة  حلقة  هناك  إن 
امدري  امرح  مهام  من  وهي  امسارح،  ارتياد  وعادة  امرح 

الذي اختفى اآن.

القاهرة في  بالمواعيد  االزام  صعوبة 
أما امخرج إميل شوقي فيحلل بعض السلوكيات امستحدثة قائا 
اانتظام،  عدم  من  الكثر  أوجد  بالقاهرة  الشديد  اازدحام  إن 
وخصوصا ي امواعيد، فالناس ي حياتهم العادية يصعب عليهم 
انتظام مواعيدهم، وعندما يكون امرح ي امرحلة الثانية بعد 
يختص  عندما  خصوصا  مررا.  يء  كل  يكون  والسينا  الفيديو 
للفنان  عرضا  شاهدت  مرة  ذات  أضاف:  العرض.  ببطل  اأمر 
محمد رمضان وكان ي نفس الوقت يقوم بتصوير فيلم ي مدينة 
اإسكندرية، واضطر للتأخر عن العرض فقام أحد ممثي اأدوار 
بأداء دوره ي امشهد اأول حتى حر رمضان واعتذر  الثانوية 
شخصيا  ي  حدث  وقد  العمل،  ي  دوره  واستكمل  للجمهور 
من  أبو عجور(  )حفلة  أثناء عرض مرحية  امواقف،  أحد هذه 
إخراجي، م يحر اممثل عي عبد الرحيم نتيجة مرضه امفاجئ 
واضطررت أداء دوره بالعرض. ي الظروف الحالية يصعب عى 
أي شخص االتزام مواعيده نتيجة ازدحام امواصات ي القاهرة 
وظروف تعطل الطرق أي أسباب، لكن يبقى ي النهاية االتزام 

هو اأصح. 
خال  من  الجمهور  تحية  أيضا  امستحدثة  الظواهر  من  أضاف: 
إمساك امخرج باميكروفون لتقديم الحارين، وأنا أوافق عليها 
تلتحم  شعبية،  عروضا  عادة  أقدم  إنني  حيث  بها  أقوم  أنني 
اارتجال  من  مساحات  وجود  مع  معه،  وتتفاعل  بالجمهور 
والتعامل مع الصالة، ففي النهاية مكن أن نقوم بتحية اممثلن 
ا  لكن  العرض.  نسيج  من  جزءا  يعتر  وهذا  العرض،  وضيوف 
يجوز أن تقدم عرضتا كاسيكيا بامرح القومي، ثم تقوم بتحية 

المسرح المصري اآن أشبه بالفرح
»ينقط« من  يا  البلدي..   

وتقاليده آدابه  عن  خروجه  في  شاركوا  الجميع 

المسارح  السبب وإدارات  الزحام هي  أخاقيات 
الفوضى مسئولة عن 

من  المسرحي،  العرض  دور  مرتادي  سلوك  في  تغرات  حدثت  وااجتماعية،  التكنولوجية  والمتغرات  العصر  تطور  مع 
وطفت  المسرحي  بالعرض  والمحيطة  المصاحبة  والتقاليد  العادات  تبدلت  المسارح..  وإدارات  الفنانن  من  وكذلك  الجمهور، 
يمكن  وكيف  المستحدثة؟  المظاهر  تلك  المسرحيون  يرى  فكيف  إيجابي،  هو  ما  ومنها  سلي  هو  ما  منها  جديدة  ظواهر 
المتنوعة  المجموعة  هذه  خال  عليه  سنتعرف  ما  هذا  سلبياتها..  من  والحد  إيجابياتها  من  ااستفادة  معها،  التعامل  لهم 
اللقاءات. من 
الشريف  محمد  أحمد 
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الذين  أحد  العرض.وأنا  نسيج  من  وليس  منتقد  فهذا  الضيوف، 
هو  بالقومي  ي  عرض  أول  وكان  امرحية،  التقاليد  عى  تربوا 
وكان  أيوب،  سميحة  الفنانة  بطولة  من  العدوية(  )رابعة  عرض 
بالصمت  واالتزام  التاسعة،  مام  ي  الستار  بفتح  التزام  هناك 
يحدث  ما  لكن  اأصابع،  أطراف  عى  امي  لدرجة  الكواليس  ي 
اليوم أنه مكن أن يحدث مشاجرة ي القومي بن ممثل ومخرج، 
من  تابع:  نهائيا.  العرض  يغلق  أن  لدرجة  األفاظ  أبشع  وتتبادل 
جميع  الروفة  أثناء  امخرج  يجد  أن  الجديدة  اأخرى  امظاهر 
اانتباه  دون  بها،  ومشغولن  امحمول  بأجهزة  مسكون  اممثلن 
للعمل والشخصية، لكن هذا يتوقف عى شخصية امخرج ومدى 
العرض،  سيفسد  كمخرج  حقه  ي  تهاون  فلو  اممثلن،  مع  حزمه 
وغر  العرض  ي  سيحدث  الذي  هو  الروفة  ي  يحدث  ما  أن 

مستبعد أن يرد اممثل عى اموبايل أثناء العرض وأمام الجمهور!

المسرحين بأيدي  يموت  المسرح 
آداب  قائا:  شافعي  محمد  الفنان  العائم  امرح  مدير  ويحدثنا 
وسلوكيات امرح العري عموما وامري خصوصا تغرت بشكل 
كبر منذ السبعينات وهناك ظاهرة غريبة جدا هذه اأيام وكأننا 
البطل  أو  امخرج  نجد  الدولة  مرح  ي  عرض  أي  ي  أفراح،  ي 
يرحب بضيوف العرض بأسلوب غر حضاري وغر فني وهو ضد 
الفني  العمل  الجمهور عى  أحيي  أن  يفرض  امرح أنه  تقاليد 
ما  أما  الستار،  يغلق  ثم  والتحية  الرحيب  وأتلقى  قدمته  الذي 

يحدث ي معظم الجهات اآن فا ا يجوز. 
بالعرض،  الخاصة  الكواليس  العمل امرحي  أضاف: من مكونات 
فقد تعلمت عى أيدي كبار امخرجن أن الكواليس لها حرمة، ا 
يسمح بدخول أي شخص ا عاقة له بالعمل إى خشبة امرح، 
الطعام  وتناول  سمر  وجلسات  كثرة،  ضيوفا  نجد  اآن  لكن 
وهنا  امري،  امرح  عى  غريب  وهذا  الكواليس  وامروبات، 
أسجل احرامي للفنان محمد صبحي عى التزام واحرام كواليسه. 
حيث  العرض،  ستار  فتح  موعد  احرام  عدم  أيضا  هناك  تابع: 
تفتح اآن حسب الهوى واأبطال، فيمكن إلغاء أو تأجيل العرض 

أو  تلفزيوي  عمل  ي  بالتصوير  اأبطال  أحد  انشغال  أجل  من 
وا  الفنون  أبو  امرح  أن  هي  والحقيقة  ما،  حفلة  ي  بالعمل 
موعد  تحديد  يتم  عندما  امرح،  وتقاليد  عادات  نحرم  أن  بد 
يسبب  االتزام  عدم  أن  به،  االتزام  من  بد  ا  الستار  لفتح 
ردهات  ي  أو  بالكافيتريا  اانتظار  فرة  لطول  للجمهور  املل 
الجمهور  هجر  أسباب  من  وهذا  اأبواب،  خارج  أو  العرض  دار 
داما  تعليمها  من  بد  ا  تقاليد  هناك  بقوله:  وختم  للمرح 

لأجيال الجديدة وإا مات امرح بأيدي امرحين.

مستحبة مظاهر 
امرح  وتقاليد  آداب  أن  األفي  نبيل  أحمد  الفنان  وي��رى 
امرحي،  العرض  دور  إدارة  إى  يعود  عدمه  من  بها  واالتزام 
وأن امظاهر امستحدثة بعضها جيد وبعضها مبالغ فيه، فإذا كان 
الرحيب عى خشبة امرح بعد نهاية العرض يتم ببعض النقاد 
لكن  فيه.  غضاضة  وا  مستحسن  يء  فهي  الكبار  الفنانن  أو 
الحضور  أو تم دفع  إذا حدث ذلك مبالغة واستغرق وقتا كبرا 
بالطبع  هذا  أضاف:  مستحبا.  هذا  فليس  باإحراج  الرأي  إبداء 
حيث  اأوب��را  أو  القومي  مثل  الكاسيكية  الدور  ي  يحدث  ا 
امتوارثة وامتعارف عليها وا يجوز  التقاليد امرحية  تسر عى 
كرها. تابع: كذلك انتهي تقريبا االتزام واانضباط أثناء العرض 
الجمهور  الستينات، حينها كان  ما كان موجودا ي جمهور  وهو 
منضبطا وملتزما الصمت أثناء مشاهدة العرض امرحي، مقارنة 

ما يحدث هذه اأيام.
 

منضبطة غر  كواليس 
امظاهر  تعدد  إى  الرحمن  عبد  سيد  القدير  الفنان  أشار  كا 
الكواليس  ي  الضيوف  استقبال  ومنها  بامرح  امحيطة  السلبية 
الخشبة  إى  العرض  نهاية  بعد  واستدعاؤهم  العرض،  أثناء 
أو  اأق��ارب  أو  اأصدقاء  ب��إراك  وامجامات  بهم،  للرحيب 
امقربن ي العرض تحت أي مسمى رغم أنهم ليسوا من أصحاب 
العمل.  جودة  عى  بالطبع  يؤثر  ما  أصا،  امهنة  أو  اموهبة 

أضاف: من السلوكيات السلبية أيضا إدخال مأكوات مروبات 
الكافتريا  عال  ترك  امسارح  إدارات  واان  العرض،  صالة 
يتجولون داخل الصالة، لدرجة أنهم يصعدون إى الكواليس أثناء 
وم  امشاركن،  للفنانن  وامأكوات  امروبات  لتقديم  العرض 
اممثل  الخشبة، وتساءل: كيف سيندمج  إى  أن يدخلوا  إا  يعد 
باموبايات ي  اممثلن مسكون  أن  اأسلوب. كا  بهذا  ي دوره 
الروفات، لذلك ا يوجد أي تعايش مع الشخصية وا أي احرام 
للعرض امرحي. أضاف: قدما كان كبار اممثلن ا يترفون أي 
يستقبلون  ا  كانوا  أنهم  لدرجة  الشخصية  عن  يخرجهم  ترف 
ضيوفهم قبل العرض.. كان كل فنان يحرم مرحه وعرضه وكان 

الجمهور يحرم ما يقال عى خشبة امرح.

الدعاية من  نوع 
ي  حديث  سلوك  لكل  حجاج:  سعيد  امرحي  الكاتب  وقال 
ترحيب  من  عرض  كل  نهاية  بعد  يحدث  وما  يرره،  ما  امرح 
تلقى  أن  تستطيع  كافية  دعاية  نتاج عدم وجود  بالجمهور، هو 
آلية  اتباع  امبدعن  يدفع  ما  امرحي،  العرض  عى  الضوء 
السوشيال  وأهمية  التكنولوجي  التطور  مع  تتناسب  حديثة 
رغم  عمل  وهو  الثقافية.  الفاعليات  عى  الضوء  إلقاء  ي  ميديا 
أنه يعطى صورة زائفة عن العرض امرحي إى حد كبر، حيث 
الفنانن  وعائات  أصدقاء  من  سواء  اانطباعي  النقد  يسود 
ا  الذين  النقاد  مستوى  عى  حتى  أو  العرض،  ي  امشاركن 
علمي  بشكل  للعرض  رؤيتهم  بحقيقة  التريح  يستطيعون 
رصن.إا أنه ي الوقت نفسه يعد بديا مناسبا عن الدعاية التي 

ا تتوفر للعرض امرحي الشاب أو سواه.

ومجامات موجهة  آراء 
تلك  معظم  قائا:  دياب  ريف  امرحي  الباحث  تحدث  ثم 
البدع والعادات امستحدثة ا تروق ي، ببساطة أنها ا تناسب 
العروض أن طلب مخرج  الدولة، فمثا فوجئت ي أحد  مرح 
العرض مجموعة ساعات وعلقها عي أبواب امرح استقطاب 
سعي  كذلك  الدولة،  مرح  ي  مقبول  غر  أمر  وهو  الجاهر 
ي  والفنانن  النجوم  من  زمائهم  رأي  أخذ  العرض  ي  العاملن 
بدليل،  موجهة  وتكون  للمجامات،  اآراء  تخضع  لذلك  العرض. 
الكل  بل  العرض،  سلبيات  ي  يتحدث  واحدا  فنانا  ترى  ا  أنك 
يسر عي وترة واحدة ويثني عي جال وروعة العرض. وهناك 
الجاهر،  استقطاب  عي  يساعد  فنان  أي  رأي  أن  سائد  اعتقاد 
ي  مثقفن  مجموعة  يرتاده  الذي  الدولة  مرح  أن  اعتقد  وا 

اأساس تجذبه آراء نجم ما ي عرض مرحي.
كذلك فقد أفردت مجموعة من مقااي عن »السيلفي« الذي تم 
استحداثه ي العروض مؤخرًا باعتباره قوة جذب جاهري أيضا. 
والتطوير  الجودة  بالرورة  تعني  ا  امستحدثة  اأمور  أضاف: 

الذي يخدم العرض امرحي.

أسباب  الستار من  بموعد فتح  االزام  عدم 
الجمهور هروب 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

18 مارس 2019العدد 603

]حوار

يانيتش  دانلليللا  كتبته  صللفللراء«  »أيللللام  نللص   -  
عانته  مللا  لطرح  و2006   2005 عامي  بللن 
قدمت  لللمللاذا  يللوغللسللافلليللا..  فللي  الللحللرب  مللن 

تحديدا؟  التوقيت  هذا  في  النص  هذا 
تقدمي للنص جاء بعد أن رشحتني امخرجة عبر عي لقراءة 
قراءة  فقدت  السويري،  الثقاي  امركز  مهرجان  مرحية 
قضية  عن  تتحدث  أنها  فكرته  وجذبتني  للنص،  مرحية 
والعام،  العري  والوطن  مر  ي  موجودة  تشغلني  مهمة 
فقررت أن أعمل عى النص بشكل احراي وأجعله يتاءم مع 
من  يطرح  م  فاموضوع  والعربية..  امرية  والثقافة  امناخ 

قبل. 

ملللجلللتلللملللعلللاتلللنلللا  وي  الللللبلللليللللئللللة«  ابللللللللن  »الللللللفللللللن   -  
والللللقللللضللللايللللا  الللللمللللشللللكللللات  مللللللن  الللللكللللثللللر  الللللعللللربلللليللللة 

فما  اأجنبية..  المجتمعات  بخاف  المهامة 
ذلك؟  في  رأيك 

الثقافة  من  ينبع  مكان  أي  ي  اإبداع  أن  نظري  وجهة  من 
بها  امجتمع  حالة  كانت  سواء  الجيدة..  والقراءة  والوعي 
رفاهية أو مأساوية، فنحن كمرين أو عرب نتأثر باأحداث 
ونبدع،  ننتج  أن  الدافع  يعطينا  ما  وه��و  نعيشها  التي 
الكثر  امبدع  عند  تحرك  موهبة  توافر  مع  اليومية  فامعاناة 
اآخرين،  وعن  نفسه  عن  يعر  يجعله  ما  وهو  اأفكار  من 
وام��رح  السينا  ي  تقدم  بها  الخارج  ي  وامجتمعات 
يعنيه  أو مجتمع  بعينه  يتعلق مكان  ا  اأمر  إذن  والكتابة، 

ولكن كا سبق وأرت أن اإبداع ي كل مكان. 

مللن  تلللطلللرحلللهلللا  أن  أردت  اللللللي  اللللللرؤيلللللة  مللللا   -  
العرض؟  خال 

صفراء«: »أيام  عرض  مخرج  سند  أشرف 

العالمي  الطابع  ذات  النصوص  أفضل 
مكان كل  في  المشاهد  تستقطب  أنها 

مسرحي  عرض  صفراء«  »أيام 
الهناجر  مسرح  خشبة  على  قدم 
يناقش  سند..  أشرف  إخراج  من 
وما  الطائفية  الزعة  فكرة  العرض 
للمجتمعات.  معاناة  من  تسببه 
تجسيدا  يانيتش  دانيا  كتبته 
مع  ومعاناتها  تجربتها  لواقع 
ما  رأت  طفلة  وهي  الحرب 
المجتمع  في  تقلبات  من  حدث 
اليوغسافي. 
على  حاصل  العرض  مخرج 
شمس،  عن  آداب  ليسانس 
عرض  في  كانت  كمخرج  بداياته 
مهرجان  خال  من  »اسريبتز« 
»افعل  وعرض  المسرح،  نوادي 
نسن،  عزيز  تأليف  مت«  يا  شيئا 
منها  لأطفال  عروضا  قدم  كما 
تجربة  وقدم  المعرفة«.  »أرض 
»تعالوا  بعنوان  الشارع  لمسرح 
الي  العروض  أهم  ومن  نحلم«، 
د  ترجمة  »ماكبت«  عرض  قدمها 
يونيسكو  تأليف  وصفي،  هدى 
و«الخادم  الهناجر،  مسرح  إنتاج 
البيت  إنتاج  بنر  لهارولد  اأخرس« 
مخرجا  عمل  كما  للمسرح،  الفي 
محمد  الراحل  المخرج  مع  منفذا 
من  مجموعة  في  السعود  أبو 
في  وشارك  المسرحية،  أعمالة 
عربية  مسرحية  مهرجانات  عدة 
اأخرة  تجربته  حول  ودولية.. 
معه  لنا  كان  صفراء«..  »أيام 
الحوار.  هذا 

حوار: رنا رأفت
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وعاشت  يوغوسافيا  ي  الحرب  عارت  مؤلفة  يانيتش  دانيا 
الفكر  نتيجة  مجتمعها  ي  حدثت  التي  والراعات  التقلبات 
والرب  امسلمن  بن  ذلك  بعد  النزاعات  وبدأت  الشيوعي.. 
بسبب الفن الطائفية، وما جذنبي للنص هو أنني شعرت أن 
التي  امسميات  بحذف  قمت  وقد  القصة.  من  جزء  الكاتبة 
بشكل  معها  تعاملت  التي  الفكرة  وكانت  امؤلفة  وضعتها 
أو  دينه  أو  عرقه  كان  أيا  اآخ��ر  مع  ااختاف  هو  رئيي 
الذي  ااختاف  عن  أتحدث  إليها،  ينتمي  التي  اآيديولوجية 

يؤدي إى ااشتباكات والحروب والدمار. 

بللن  رائلللللعلللللة«  تللمللثلليللللليللة  »مللللللبللللللاراة  شللللاهللللدنللللا   -  
طارق  وربللاب  الطمباري  رامي  العرض  أبطال 

ذلك؟  في  السر  ما  عناني..  وعابد 
عما  باعتباره  امرحي  العمل  مع  أتعامل  مخرجا  بصفتي 
أتعامل بديكتاتورية امخرج، واممثل كيان وجزء  جاعيا، وا 
مهم ي أي عرض مرحي وا مكن تجاهله، وأنا أترك امساحة 
للممثل مع اتفاق ضمني أا يخرج عن نطاق رؤيتي. ورامي 
الطمباري ممثل مهم، من أفضل أبناء جيله، ممثل مرحي له 
تقديم  بالعمل معه، وعندما فكرت ي  وأنا سعيد  خصوصيته 
النص كان هو أول من فكرت فيه ليلعب دور اأخ، أما الفنانة 
رباب طارق فهي ممثلة ماهرة وتعد مفاجأة ي هذا العرض، 
فهي تتمتع بالعزوبة ومتلك إحساسا عاليا ولديها حضور كبر 

عى خشبة امرح. 
بالعمل  وسعدت  الجيدين  اممثلن  من  فهو  عناي  عابد  أما 
أضاف  وقد  به  مقتنعا  كان  إذا  إا  عما  يقدم  ا  فهو  معه، 
أداءها  عابد  استطاع  صعبة  شخصية  وهي  الزوج،  لشخصية 
الثاثة أبطال كانوا ركيزة أساسية  بشكل متميز. والحقيقة إن 
مهارة  الشخصيات  بأداء  كبر  وعي  ولديهم  العرض  نجاح  ي 

كبرة. 
عللنللد  واجلللهلللتلللهلللا  الللللللي  اللللملللشلللكلللات  أبللللللللرز  ملللللا   -  

للنص؟ تقديمك 
من  النص  ترجمت  الفايق  نرمن  دكتورة  أن  من  الرغم  عى 
اللغة اأمانية إى الفصحى كان لدى بعض الصعوبات ي طرح 
النص كدراما، ولجأت لفكرة اإعداد الذي قام به الدكتور عمر 

وتبسيط  النص  وتجريد  اأساء  بتغير  قمت  فقد  توفيق، 
اللغة، باإضافة إى ربط امشاهد واأحداث ببعضها البعض. 

يانيتش  دانلليللا  الللمللسللرحلليللة  كللاتللبللة  شللاهللدت   -  
عنها؟ انطباعها  كان  كيف  المسرحية.. 

الخاص  الجزء  منها  أشياء  عدة  وجذبتها  بالتجربة  أعجبت 
بالدراما الحركية واممثلن والراقصن الذين كانوا يعرون عن 
وتجسيد  الحرب،  بعد  امدينة  الجثث ي  وحالة  الحرب  حالة 
حالة العنف عن طريق امباراة، وكذلك شخصية ملك اموت 
وتواصله  للجمهور  العرض  أحدثها  التي  بالحالة  شعرت  وقد 
سنها  صغر  من  الرغم  عى  دانيا  إن  والحقيقة  جيد.  بشكل 

فإن لديها إحساسا راقيا وحسا فنيا كبرا. 

أي  إلللللى  الللللصللللورة..  علللللى  اللللعلللرض  اعللتللمللد   -  
اللللملللخلللرج  رؤيلللللللللة  علللللللللى  اللللللللصلللللللورة  تلللللؤثلللللر  مللللللللدى 

الفنية؟
الصورة امرحية تعطي خياا كبرا، ومن امهم أن يكون لدى 
امخرج خيال ي طرحه للنص، وهذا يعطي ثراء كبرا للعرض 
امرحي، وأنا أميل لفكرة العبث محاوا الخروج من اإطار 
التقليدي للعرض امرحي، فعى سبيل امثال كان لدي فكرة 
عمقا  تعطي  الشخصية  فهذه  اموت  ملك  شخصية  طرح  ي 
لشخصية الزوجة كا أن لها معاي أخرى، فهي تعر عن حالة 
الحرب واموت، وداما الزوجة لديها استشعار بالحدث الذي 

سيقع. 

في  تللللدور  اللللي  الللنللصللوص  يللمللز  الللللذي  ملللا   -  
ذلللك  يللسللاعللد  وكللليلللف  والللللامللللكللللان؟  الللللازمللللان 

لرؤيته؟  المخرج  طرح  في 
مكان  تنتمي  ا  التي  بالنصوص  أهتم  مخرجا  بوصفي  أنا 
رقعة  من  يوسع  والامكان  الازمان  أن  محددين  زمان  أو 
جمهور العرض ومنح العرض لغة عامية ويساعد ي استيعاب 

الطرح سواء كان امشاهد داخل مر أو خارجها. 

لللليلللونللليلللسلللكلللو  »ملللللللاكلللللللبلللللللت«  عللللللللللرض  قللللللدمللللللت   -  

الللمللهللرجللانللات..  ملللن  الللكللثللر  فلللي  بللله  وشلللاركلللت 
التجربة؟ تلك  عن  حدثنا 

الدكتورة هدى وصفي،  »ماكبت« تجربة مهمة وهي ترجمة 
وأنا ابن من أبنائها وي الرف أن أكون أحد تاميذها. وقع 
اختياري عى النص أنه يتاى مع اأحداث الخاصة بالثورة، 
القديم  النظام  ي  ممثلة  الديكتاتورية  فكرة  يناقش  فالعرض 
 2013 عام  قرطاج  مهرجان  ي  امشاركة  ي  الحظ  ي  وكان 
واقى العرض استحسان الجمهور التوني، وكتب النقاد عن 
العمل بشكل جيد، وشاركت بالعرض ي مهرجان فاس الدوي 
عى  العمل  وحصل  مخرج  أفضل  لجائزة  ورشحت  بامغرب 

جائزة أفضل عمل جاعي. 

إنللتللاج  مللن  اأخلللللرس«  »اللللخلللادم  علللرض  قللدمللت 
سوى  يستمر  لم  ولكنه  للمسرح  الفي  البيت 

ذلك؟  سبب  فما  يوما   15
تقديم  أمنى  وكنت  امهمة  التجارب  من  تعد  التجربة  هذه 
العرض مدة أطول ولكن م تستكمل لياي العرض وا أعلم ما 

السبب ي ذلك. 

فللي  اللللملللسلللرحللليلللة  الللللحللللركللللة  فلللللي  رأيللللللللك  ملللللا   -  
اأخرة؟ الفرة 

امهمة ي  العروض  هناك حالة نشاط واسعة وعدد كبر من 
اإبداع  ومركز  للفنون  الهناجر  ومركز  للمرح  الفني  البيت 
عودة  إى  إضافة  واإب��داع  النشاط  من  حالة  هناك  الفني، 

مرح القطاع الخاص.
إراف  للفنون،  الهناجر  مركز  إنتاج  صفراء«  »أي��ام  عرض 
امؤسسة  مع  بالتعاون  امركز،  مدير  دسوقي  محمد  الفنان 
رباب  الطمباري،  رامي  بطولة  بالقاهرة،  السويرية  الثقافية 
زهران،  إمان  مراد،  إنجي  شكر،  أدهم  عناي،  عابد  طارق، 
سارة إساعيل، مارينا فيكتور, محمد أبو غيدة. ترجمة نفن 
شفيق،  محمد  حركة  تصميم  فوكيه،  فادي  سينوغرافيا  فايق، 
باهر  موسيقية  رؤية  امحسن،  عبد  محمد  إضاءة  تصميم 
رمضان  منفذ  مخرج  الدسوقي،  محمد  صوي  أداء  جال، 

موى وهيثم مفيد، مخرج مساعد محمد امنصوري. 
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المتخصصة؟ اأقسام  بأحد  درست  هل   -  
أقسام  من  أي  أو  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  ألتحق  م 
الكثر  أقرأ  أعتر نفي هاوية ودارسة أنني  لكنني  امرح، 
التي  بامعلومة  أكتفي  وا  بامرح،  امتعلقة  الكتب  من 

أحصل عليها فأبحث داما عن الجديد.
أثر  ومللن  المسرح  لحب  دفعك  الللذي  من   -  

فنيا؟ فيك 
التحاقي  فعند  للتمثيل،  دفعتني  من  هي  البحتة  الصدفة 
ي  مواهب  يطلب  ام��رح  لفريق  إعانا  وج��دت  بالكلية 
الكتابة، وأنني أكتب شعرا وبعض الكتابات اأخرى التحقت 
بالفريق، وأثناء ذلك حاول الفريق إقناعي بامشاركة كممثلة، 
وبالفعل وجدوا أنني قادرة عى ذلك وعى اجتياز امتحانات 
شخصيا  ي  صدمة  اأمر  وكان  تدربت  وبالفعل  القدرات، 
أو  الجمهور  مواجهة  عى  القدرة  لدي  أن  أتخيل  م  أنني 

التمثيل من اأساس عى الرغم من حبي له، أما عن امؤثرين 
محمد  الكبر  والفنان  امهندس  فؤاد  العظيم  فبالتأكيد  فنيا 
ما  نوعا  تأثرت  وقد  أعالها،  جميع  أحفظ  فأنا  صبحي، 
كنت  فمنذ  امجال عموما  أما ي  كثرا،  بطريقة عمل صبحي 
تقليدها  وأحب  حسني  سعاد  السندريا  تبهري  كانت  طفلة 
كثرا  ساعدي  ما  مواهبها  وبتعدد  بها  تأثرت  وبالفعل  داما 
استعراضات ودراما وتضحك  تقدم  فهي  امرح،  عى خشبة 

وتجهش بالبكاء فهي كتلة فنية أثرت ي عمي كثرا.
فللي  فللللريللللق  مللللع  للللللعللمللل  انلللضلللملللملللت  كللليلللف   -  

العرض؟
أنه يريد ممثلة  الصدفة أيضا حن أخري أرف عي  محض 
ي  به  وسيشارك  أيام  ستة  سيعرض خال  وأنه  الدور  تجسد 
هذه  أحب  البداية  من  وأنني  ال��دوي،  إنتاج  با  مهرجان 
لكتابات  حبي  بخاف  لها  عرض  ليلة  أول  منذ  كثرا  التجربة 

إنتاج: با  مسرح  مهرجان  في  ممثلة  أفضل  محمد  سارة 

المسرحية  قدوتي  وصبحي  المهندس 
كثرا ساعدتي  حسي  وسعاد 

تجد  ولم  والفنادق  السياحة  بكلية  التحقت 
اآداب،  لكلية  اانتقال  فقررت  نفسها 
خمس  منذ  به  فالتحقت  بالمسرح  شغفت 
شاركت  الجامعة.  مسرح  خال  من  سنوات 
»البوتقة  منها  العروض  من  الكثر  في 
لعرض  باإضافة  بكوات«،  يا  و«أها 
يحكي  و«عندما  الغناء«  قتلوا  أن  »ليلة 
عرض  وأخرا  و«سايلنت«،  البهلوان« 
من  عدد  على  الحاصل  »أبوكاليبس« 
الذي  إنتاج  با  مسرح  مهرجان  في  الجوائز 
باإسكندرية، ومنها  انتهت فعالياته مؤخرا 
لنا  كان  لذا  أول،  دور  ممثلة  أفضل  جائزة 
الحوار. هذا  معها 
حوار: روفيدة خليفة
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أرف، وافقت فورا تحمل مسئولية الدور وبدأنا الروفات.
العرض؟ في  دورك  عن  حدثينا   -  

العرينات  ي  لفتاة  فهي  ومعقدة  مركبة  أعترها  الشخصية 
تعرف  وا  امشاعر  تعرف  ا  حياتها  عاشت  عمرها،  من 
ما  كل  أمومة،  هناك  أن  تعرف  ا  إنها  الحياة حتى  أساسيات 
التعامل  مكنها  ا  بالخوف،  مريضة  فهي  الخوف  هو  تعرفه 
الذي  الوحيد  أخيها  ماعدا  معاملتها  الجميع ييء  أهلها،  مع 
ويعلمها  عليها  ويحنو  الباقن  علم  دون  الطعام  لها  يحر 
التقلب منذ  الشخصية ي  تبدأ  بها.  معنى اأمومة وأن تنطق 
إخراج والدها لها من صندوق الفران الذي وضعها به - حتى 
اعتادت عى القسوة وقرض الفران - فيظهر التوتر ي العاقة 
مع أهلها حيث إنها الوحيدة التي ا ملك الصفات الحيوانية، 
اللحوم نيئة مثلهم وا تأخذ الشكل الحيواي بل إنها  ا تأكل 
الوحيدة امحتفظة بالشكل اإنساي، وتحمل إى حد ما مشاعر 
العرض  ويأخذنا  بينها،  التمييز  عى  تقدر  ا  لكنها  إنسانية 
قتلها  فيقرر  لها،  والدها ومعاملته  محاوات رفضها سلوكيات 
مشاعر  اكتشاف  ي  فتبدا  الخارج،  من  هجوم  يوقفه  ولكن 
إنسانيتها  من  ويزيد  السمكة  أخيها  إياها  يعلمها  مختلفة 
تأكل من  أن  منها  اأخ ويطلب  اأمر ويقتل  الوالد  فيكتشف 
جسده ي مشهد قاس فرفض وتتخلص من جثان أخيها حتى 
عليها  ااعتداء  أخوتها  من  الوالد  يطلب  ثم  مثلهم،  تصبح  ا 
احتفظت  التي  وامشاعر  كرياءها  فتخر  ماما  تتحول  وهنا 
بها وتتوه فتقرر مواجهة والدها لتكتشف ي النهاية أن لديه 
تحول  ليبدأ  فتقتله،  الكراهية  مشاعر  لكنها  مشاعر  أيضا  هو 
آخر ي شخصيتها ومشاعرها وتصبح نسخة أسوأ من والدها، 
وتعرف ي النهاية أن الحياة والبشاعة وجهان لعملة واحدة، 
من  يقرب  يء  كل  أن  هنا  امؤلف  يقصدها  التي  والنظرية 

النهاية، ليعود للبداية، ونحن بالفعل بدايتنا كانت حيوانية.
كثرا  ومعقدة  مركبة  الشخصية  أن  يللبللدو   -  

لها؟	 نفسك  جهزت  فكيف 
أكر  أكون  أن  مني  اأمر  يستلزم  وكان  النفس،  علم  أدرس 
الخوف، وبدأت إى  تعايش أحدهم مع فكرة  استيعابا معنى 
والعرض  الروفات  فرة  طوال  أتعامل  وم  اانعزال  ي  ما  حد 
ااعتياد عى الرب وامعاملة  العمل فبدأت  سوى مع فريق 
أذهب  أيضا  البدنية،  التدريبات  لبعض  باإضافة  القاسية 
مساعدة  باإضافة  كثرا  معها  وأتعايش  العمل  موسيقى  مع 

الكراهية  مشاعر  تقمص  بالتدريج  وبدأت  وطاقاتهم  زماي 
بالشخصية،  مر  التي  التقلبات  عى  نفي  بتدريب  والخوف 
خوفها وارتباكها وبكائها، كل ذلك يحدث ي مساحة الروفة، 
حتى إنني كنت أخصص لنفي وقتا قبل البدء أهيئ نفي 
ضمن  ومن  الشخصية،  تلك  وأنني  العام  خارج  أنني  نفسيا 
التدريبات كانت تدريبات اإحساس، أن مر كل اأحداث ي 
ذهني ومر كل التاريخ السابق للشخصية التي أجسدها منذ 
وادتها حتى اآن، كل ذلك بنيته مواقف مرتبطة بها داخي 

حتى أستطع الشعور بها.
لكل  مللعلليللنللة  بلللاسلللتلللعلللدادات  تللقللومللن  هلللل   -  

المخرج؟ بتوجيهات  تكتفن  أم  اأدوار 
ا يكتفي اممثل بتوجيهات امخرج، فأيا كانت توجيهاته هي 
أناي بعض اليء،  لخدمة رؤيته الخاصة واممثل إى حد ما 
ويريد أن يظهر ولي يظهر ا بد أن يعمل عى نفسه جيدا 
لنهايتها، ويتعرف عى  بدايتها  الشخصية من  ويبحث ويبني 
العرض  يحتاج  كان  هنا  دوري  وي  بها،  يتأثر  ومن  مشاعرها 

للكثر من البناء.
هل  أيضا  العرض  مؤلف  هو  المخرج  كون   -  

أكر؟ الشخصية  فهم  على  ذلك  ساعدك 
نعم، فداما هناك إشكالية إذا كان امخرج ليس هو امؤلف، 
التي  أن امؤلف حن يكتب يرى صورة تختلف عن الصورة 
يراها امخرج وهو ينفذ، فتحدث اختافات حن يقرر امؤلف 
حتى  لكليها  الصورة  إيصال  نحن  ونحاول  الروفات  حضور 
امؤلف  أنه  أرف  لكن  كبرا،  جهدا  يشكل  ما  معا،  يتفقا 
اأمر  فسهل  اإخراجية  برؤيته  كتب  وقد  حارة،  فرؤيته 

كثرا.
إنتاج؟ با  لمهرجان  تقييمك  ما   -  

السابقة  الفجوات  ورغم  عام  كل  تطور  وي  جيد  امهرجان 
لنكن  لكن  جدا،  جيدة  وفكرته  الهامة  امهرجانات  من  لكنه 
واقعين ا يوجد يء با إنتاج بشكل كامل، لذا كنت أمنى 
الفرصة  تتاح  أن  وأطمح  اليء،  بعض  امهرجان  يساعدنا  أن 
للعروض امشاركة أو التي حصلت عى جوائز للسفر للخارج 
سيكون  ذلك  أن  وأعتقد  دولية،  مهرجانات  ي  وامشاركة 
الكثر من  امهرجان وللعروض، أن هناك  فرصة جيدة اسم 

العروض تستحق ذلك.
طموحكم  الللمللهللرجللانللات  تلللللك  تللرضللي  هلللل   -  

كشباب؟ المسرحي 
إى حد ما لكننا نحتاج لفرص أكر فليس لدينا مهرجانات ي 
اإسكندرية سوى مهرجانات الجامعة، حتى مهرجان الجامعة 
وتبادل  السفر  فرصة  لنا  يتاح  وأن  اآن،  حتى  به  أشارك  م 
الخرات، ففكرة السفر بعيدة وصعبة وا نصل إليها بسهولة، 
هذا بخاف أن الحصول عى ليلة عرض ي أي مكان يعد أمرا 

صعبا أيضا.. نحتاج مسارح تساعدنا.
عللملللللك  فللللللي  صلللللعلللللوبلللللات  تلللللواجلللللهلللللك  هللللللل   -  

لتمثيل؟ بمجال 
ثابتة  ونظرته  رقي  مجتمع  نحن  صعوبات،  هناك  بالتأكيد 
وجهة  تظل  لكن  العمل،  يعجبهم  قد  كممثلة  كثرة،  أشياء 
اارتباط  أحد  يقبل  ولن  مكانها،  هو  للفتاة  امنزل  أن  النظر 
بها طاما تعمل ممثلة، وقد واجهت أشياء كثرة بهذا الشكل، 
نحاول  أننا  ويفهم  معنا  متسامحا  امجتمع  يكون  أن  وأمنى 
ونحاول  اأشياء،  من  للكثر  مختلفة  ورؤى  أفكار  تقديم 
اأمر  وسيكون  جدا،  كبرة  طاقة  ونخرج  أنفسنا  عن  التعبر 

أكر بساطة إن أصبحت النظرة أكر وعيا وثقافة.
طلللريلللق  عللللللن  اللللللشلللللهلللللرة  فللللللي  فلللللكلللللرت  هللللللل   -  

السينما؟ أو  التلفزيون  في  العمل 
انقطعت  فإذا  الفنون  أبو  ي  بالنسبة  امرح  أن  مطلقا  ا 
عنه لبعض الوقت أشعر بنقص داخي وأبحث عنه، م يخطر 
أحب  قد  تلفزيون،  أو  سينا  لكاستينج  الذهاب  يوما  بباي 
العمل.  أنوي  ا  امرح  غر  لكن  قصرة،  أفام  ي  امشاركة 
وتحية  حارة  الجمهور  فعل  فردة  كبرة  متعة  به  امرح 
ااستغناء  مكنني  ا  رائعة  لحظة  العرض  أخر  ي  الجمهور 

عنها.
علللللللى  اآن  يللللللقللللللدم  مللللللللا  أن  تللللللريللللللن  هللللللللل   -  
من  جيلك  وهموم  قضايا  عن  يعر  المسارح 

الشباب؟
تخرج  وتجارب  فقط  للعرض  عروض  هناك  الجميع،  ليس 
الظهور  ي  بدأت  وأفكار  تجارب  هناك  لكن  الضحك،  مجرد 
من  كتاب  وبدأ  ماما،  مختلفة  اماضية  سنوات  الثاث  خال 
جيلنا كتابة أشياء مختلفة، وأرى كتابات جيدة وأنتظر تجربة 
وجهة  بن  وتربط  شبابنا  واقع  تحاي  امرح  بنوادي  لزماي 
ترح  التجارب  كل  إن  القول  مكنني  ا  لكن  جيلن،  نظر 

حالنا.
الجيلن؟ بن  فجوة  هناك  دائما  لماذا   -  

أن  ي  تكمن  الفكرة  الرقي،  امجتمع  فكرة  سبب  لنفس 
الكبار ينظرون ما نقدمه عى أنه »لعب عيال« وا ُيقدرون 
عن  وبعيدا  فجوة،  هناك  ولهذا  بالفعل  مرهق  اأم��ر  أن 
اجتهدوا  نعم  جيلهم..  عن  تختلف  جيلنا  فتحديات  امرح 
كثرة  بتقلبات  أيضا  مررنا  لكننا  وصلوا،  حتى  كثرا  وعانوا 
ومناهجنا،  ودراستنا  العمل  سوق  وعى  فينا  أثرت  وتغرات 
به  مر  ال��ذي  لإرهاق  باإضافة  مختلفن  أساتذتنا  حتى 
وقتها،  لهم  امتاح  عن  قلت  الفرص  به،  م��روا  ما  أضعاف 
التي  الصعوبات  حجم  يستوعبون  ا  أنهم  تحدث  الفجوة 
فليس  ذلك،  ويفهموا  بنا  يشعروا  أن  نتمنى  لذا  بها،  مر 
معنى أنني ا أعمل أي مقرة. نحن مختلفن وكل منا لديه 
صعوباته التي مر بها، وجيي أنا تحديدا جيل حقل التجارب.

الفنية؟	 طموحاتك  ما   -  
كثرا  ام��رح  أعشق  أنني  هو  ي  بالنسبة  اأكيد  ال��يء 

ولكنني ا أعلم إى أين سيأخذي الفرة امقبلة.
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22 [ رؤى

الفي الزهد  من  حالة 
حديد دموع 

متبعرة  نقاط  تهبط عى شكل  التي  الدموع  لو سقطت  ماذا 
وتجمدت ي الصحراء لتبني بيوتا وتاا جليدية ُتحيي الفضاء 
اأحام  تلك  والحياة.. ي مثل  للعيش  وتعمره وتجعله صالحا 
والحلم  التخيل  عى  اأوح��د  القادر  “اإنسان”  ر  يكمن 

والتنفيذ والبناء.

»بناء اإنسان لذاته«، تلك الجملة امتداولة عى مرأى ومسمع 
هو  فاإنسان  دقيق،  بشكل  لها  والتفكيك  التمحيص  دون 
ما  تشمل  هنا  بناء  ولفظة  البناء،  عى  القادر  الوحيد  الكائن 
هو معنوي وما هو مادي، فالبناء امعنوي هي تلك الثقافات 
منذ  بنائها  ي  اإنسان  ساهم  التي  وامعتقدات  والحضارات 
قديم اأزل حتى ُيثبت أقدامه عى أرض صلبة ميزه عن سائر 
امخلوقات اأخرى، ومن أهم اأدوات التي ميز ذلك العنر 
البري هي »جسده« الذي استطاع به أن يبني تاريخا حافا 

يركه إرثا فيا بعد من يخلفونه.

أي  امادي،  البناء  وهو  البناء  من  اآخر  الجانب  يظهر  وهنا 
تلك اأبنية التي ُشيدت ي تصنع حضارات مؤكدة عى وجود 

عقل بري قادر عى اابتكار والتطوير ومن مة البناء ككل.

حاول امخرج »وليد عوي« مساعدة فريقه “الرقص امرحي 
الحديث”، عى خشبة امرح الكبر بدار اأوبرا امرية، أن 
)الجسد،  اأهمية وهي  غاية  ثنائية ي  بن  قوية  يبني عاقة 
هنا  ومن  التعمر،  بفعل  يقوم  من  هو  فالجسد  الِعارة( 
وهي  حديد«  »زها  امعارية  امهندسة  لحياة  عوي  تطرق 
مهندسة بريطانية من أصل عراقي ُولدت ي بغداد 31 أكتوبر 

1950 وُتوفيت ي ميامي 3 يوليو 2016.

نظرا  العارة  مجال  ي  امهندسن  أشهر  من  »حديد«  وُتعتر 
أنها  كا  مبتكرة،  تصاميم  ذات  أعال  من  به  اشتهرت  ما 
عاميا  اشتهرت  كا  اُمعاِرة؛  العارة  فن  رّواد  أحد  ُتعتر 
هنا  ومن  معا،  والتفكيي  التجريبي  النمط  ذات  بتصمياتها 
تظهر بوادر مناطق الشبه فيا بينها والفن بصفة عامة كونها 

فنانة ي اأصل أرادت الثورة عى اأماط الهندسية امقولبة.

استخدم عوي أجسادا راقصة ي تعر عن تلك الفنانة الثائرة، 
الحركة  ي  ببطء  تبدأ  متنوعة  جسدية  حركات  طريق  عن 
أسلوب  يتغر  َثم  ومن  والدقة،  التأي  مسلك  تسلك  وكأنها 
ومرونة  وخفة  حيوية  أكر  ويصبح  عقب  عى  رأسا  الرقص 
أنظمة  أي  اتباع  دون  والتحليق  التحرر  قمة  عى  مدلا 
منهج  اتباع  أو  معينة  حركة  بخطوط  كاالتزام  مرحية 

العرض  تنميط  عن  يبحث  متفرج  فكل  الرقص،  ي  واضح 
واقع  وي  ذلك،  ي  اأمر  عليه  سيصعب  محدد  منهج  داخل 
الراقصة  غر  أو  منها  الراقصة  عام  بشكل  امرحية  العروض 
ا بد من رسم خطوط وتدريب جيد، ولكن امدهش ي اأمر 
أن يتبع مقدمي العرض منهجية الامنهجية ويصدروا كونهم 
الحرية  لنقل حالة  أو خطوط واضحة  بأي رسم  ملتزمن  غر 
الراقصن  أجساد  تبدو  التحليق  ذكر  وعى  للجسد،  الكاملة 
الفن  ملكوت  ي  زاهدة  كأنها  القيود  من  التام  تحررها  بعد 
من  للعرض  امصاحبة  اأجهزة  به  تأي  ما  بكل  مستمتعة 
مفعم  حام  آخر  عام  ي  تتطاير  وألوان،  وإضاءات  موسيقى 

بالحيوية، أي عام الفن.

ومن حن آخر تظهر من جديد الحركات الفاترة التي ُتصدر 
مرور  امؤكد  من  أنه  عن  ُمعرة  امقصود  املل  من  حالة 
تحديدا  ذلك  وظهر  امتمردة،  لتلك  سقوط  أو  فشل  لحظات 
عقارب  بتجسيد  الراقصن  أحد  فيه  قام  العرض  من  جزء  ي 
من  اإمامي  النصف  ي  بيضاء  إضاءة  بؤرة  مساعدة  الساعة 
الخشبة، تتحرك تلك العقارب بشكل ي غاية البطء والرتابة، 
الخلفية  الشاشة  عى  يظهر  الذي  امياة  نقطة  مشهد  وأيضا 
لتضيع وتضل طريقها أنها  بحر واسع  نقطة تسقط ي  فهي 

تشبه ذلك الفضاء الذي اختارت الوقوع به.

وبالعودة إى سرة »زها حديد« الذاتية، يتضح أن ي بداياتها 
كان كل من يقع نظره عى فنها يصفه بالجنون وأنه غر قابل 

منار خالد

بطاقة العرض
اسم العرض: 
دموع حديد
جهة اإنتاج: 
فرقة الرقص 
امرحي 
الحديث
عام اإنتاج: 
2019
تصميم وإخراج: 
وليد عوي
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للتحقيق، وسيبقى مجرد رسم جميل عى ورق م ُينفذ ي يوم 
ي  واستمرت  جانبا  قيل  ما  كل  حديد  َنحت  عندما  ولكن  ما، 
ونفذت  الكثرون  عليه  يقدر  م  ما  حققت  واابتكار  اإبداع 

950 مروعا ي نحو 44 دولة مختلفة.

الهندسية غر متساوية اأضاع  الكثر من اأشكال  قدم عوي 
كديكور لعرضه، ولكن م يكتِف بذلك قط، بل جعلها تندمج 
معهم،  وتحلق  ترقص  وكأنها  اممثلن  أجساد  بن  وتنخرط 
سعيدة أنها تحققت بل وتفتخر بوجودها، والدليل عى ذلك 
هو وضعها ي منتصف الخشبة ي أغلب امشاهد وأيضا باتت 
بطوله  امرح  خلفية  تعتر  التي  العرض  شاشة  عى  تظهر 
طوال  امتفرجن  لعيون  بالنسبة  الصدارة  لتحتل  وعرضه، 
الوقت، لتدلل عى بقائها حتى إن رحلت مصممتها، فهي إرث 

م ولن يفَنى عى مر العصور.

»دار  غوانزو«/  أوبرا  »لدار  ُمجسم  بتقديم شكل  اهتم عوي 
صممتها  التي  امعام  أهم  من  يعتر  الذي  الصينية«  اأوبرا 
يرتديه  أخرى  ومرات  محمول  مرة  كمجسم  وقدمه  حديد، 
أشكاله  بكل  والفن  امعار  ليقيم عاقة قوية بن  الراقصون، 
دليل  الخصوص خر  اأوبرا عى وجه  لدار  واختياره  وأنواعه 

عى تلك الشمولية.

التي  »التنورة«  ك��زي  اُمجسم  ذل��ك  الراقصون  استخدم 
الزهد  حالة  عى  للتأكيد  الصوفية  عن  مبارة  دالة  تعتر 
الحالة الصوفية ظل  العرض، ولبلورة  التي يتمتع بها  الكاملة 
الدائري  الشكل  يستخدمون  الحركات  من  كثر  ي  الراقصون 

كالدرويش ليصبح الراقص دائرة لنفسه ليس لها نهاية.

كانت  فتارات  الشديد  بالتنوع  العرض  موسيقى  متعت 
التنوع  عى  مدللة  بعينها  نغمة  عى  متزنة  وغر  ُمتخبطة 

التكسر  أصوات  تشبه  كانت  أخرى  وتارات  التأطر،  وعدم 
والعمل  القوالب  كر  إى  لإشارة  الحديد  عى  الطرق  أو 
وفكر  الرق  روح  بن  مزج  إيقاعية  بآات  الشاق،  الهندي 

الغرب.

استخدمت اإكسسوارات مادة الحديد ي اأشكال الهندسية، 
التي  اموضات  عن  نقا  امزرقشة  وامابس  امرايا  وظهرت 
ابتدعتها زها أيضا كونها مساهمة ي مجال اموضة بكثر من 
الصيحات، كا حاول عوي أن ُيثمر كل عنر أكر من دالة 
الذي يعود  الباستك  الخشبة، فمثا عنر  أثناء إدراجه عى 
وأيضا  اأحذية،  أنواع  من  نوع  تصميم  ي  استخدمته  لكونها 
يدعي  كان  كا  وفنها  أحامها  التكفن  أو  الطي  دالة  ُيري 
أقدام  من  مقربا  الخشبة  مفروشا عى  فقدمه عوي  البعض، 

الراقصن، ثم كأداة يلتف بها أحد الراقصن وُيلقى جانبا.

ليظل  والنساء  الرجال  8 من  بن  يتمحور  الراقصن  كان عدد 
هؤاء  عن  منعزل  واحد  وراقص  الامنتهاه،  إى  قاما  التنوع 
يقوم بتجسيد الكثر من امعاي، ُيري مرة كونه جزءا من تلك 
البنايات، وتارة أخرى كونه اأحام صعبة امنال، تارات كثرة 
وتارات  الفن،  ذلك  من  ااستفادة  فعل  عليه  الواقع  اإنسان 
أخرى يكون هو زها حديد نفسها التي تبتكر وتصمم وتقوم 

بالتنفيذ.

ساهمت الشاشة الخلفية ي بلورة فكرة اانسيابية عن طريق 
بنفس  وتختفي  ناعم  بشكل  تظهر  التي  امرسومة  الخطوط 
الطريقة لتظهر من بعدها خطوط جديدة حتى نهاية العرض 
بعد  حتى  بعد.  يتوقف  م  وأنه  اُمستمر  اابتكار  عن  نقا 
ظهور صورة زها حديد نفسها عى الشاشة ثم اختفائها تظل 
الجسد  حركة  ي  جديد  من  فتور  مع  ولكن  تظهر  الخطوط 

حزنا عى رحيلها.

مؤكدة  اُمقدمة  للصورة  مصاحبا  زها  بصوت  العرض  وينتهي 
معانيه عى أهمية عنر التعليم وامثابرة.

تقول  عبارة  التلفزيونية  لقاءاتها  أحد  ي  حديد  ألقت  حيث 
فيها »أرى أن أساس كل يء هو التعليم، وا يقتر التعليم 
الحياة، ومدى تعلمك  الكتب بل عى مدى مراقبتك ي  عى 
من الناس وتجربتك ما تراقبه، وأظن أن هذا هو اأساس لكل 

يء«.

عوي  بن  فيا  التشابه  يتضح  قدمه  وما  العرض  مة  ومن 
امرات بن عوي  أغلب  وحديد نفسيها، وهذا ما يحدث ي 
وعروضه، فعادة ما تظهر نقاط تاٍق عدة فيا بينهم، وكانت 
»اأسلوب«،  ي  تكمن  امرة  هذه  بحديد  عوي  تاقي  نقاط 
عمله  تقديم  ي  واانسيابية  الخفة  يستخدم  منها  فكل 
به  ويكر  الجسد  يستخدم  فعوي  الطرق،  باختاف  ولكن 
قوالب امرح امعتادة عن طريق الرقص كونه شكا تحرريا 
ولغة سهلة الرجمة لكل لغات العام بل وقادرة عى التنوع 
الزوايا  الكثر من امعاي والداات، وحديد ترب ي  وإثراء 
يعلن  منها  فكل  للعارة،  والتقليدية  امعروفة  واأشكال 
القالب بطريقته الخاصة ليصل ي نهاية امطاف  الحرب عى 

لذروة التحرر بفنه.
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عشر( الرابع  الشارقة  بينالي  اأداء  عروض  في  )قراءة 
ابحث عي في عاصفة أو زوبعة..

تراه فيما  عي  “ابحث 
عاصفة أو  زوبعة  في  عي  ابحث 

حولك..” من  عي  ابحث 
غارفي موسيا  ماركوس  اأفريقي  السياسي  الناشط   

الرابعة  الدورة  وتجارب  ومعارض  عروض  تضمنتها  أساسية  منصات  ثاثة 
“خارج  هو  كبر  عنوان  تحت  جاء  الذي  العام  هذا  الشارقة  لبيناي  عرة 
تبثه  الذي  الصخب  )سياق  هو  العنوان  به  امقصود  والسياق  السياق” 
ووسائل  امثرة  القصص  ورد  امؤامرة  ونظريات  الرئيسية  اإعام  وسائل 
امغلقة  والشبكات  النظم  ي  يردد  تخلف صدى  التي  ااجتاعي  التواصل 
التي منع الناس من التفاعل مع بعضهم البعض بطرق معقدة( – من كلمة 

حوار القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون امرفة عى تنظيم البيناي.
خالها  من  تم  التي  اأطر  عن  عبارة  هي  امقصودة  الثاث  امنصات  أما 
اختيار امعارض وعروض اأداء والفنانن امشاركن من قبل القيمن الثاث 
أقرب  التشكيلية  الفنون  لغة تظاهرات  والقيم ي  العام  البيناي هذا  عى 

للمرمج ي مهرجانات السينا وامرح.
وذات  املفتة  التجارب  من  بالكثر  مبرة  الثاث  امنصات  عناوين  تبدو 
التشكيلية  للفنون  امتذوقن  هؤاء  خاصة  امتلقن  عى  امتفاوت  التأثر 
والبرية بشكل عام حيث تحمل امنصات الثاث عناوين “رحلة تتخطى 
امنصة  تراه” وهي  لزمن جديد” و”ابحث عني فيا  امسار” و”صياغات 
والتي  تانكونس  كلر  القيمة  اعالها  برمجة  وقامت  عليها  أرفت  التي 
اأفريقي  الزعيم  قالها  التي  الخالدة  الجملة  تلك  من  عنونها  استلهمت 
أراد أن يخلق  السياي ماركوس موسيا غاري عام 1925 عندما  والناشط 
أو  حواجز  با  واممتد  التفاعي  واإنساي  الوجودي  اإتصال  من  حالة 
بسبب  للعام  كعبيد  اأفارقة  جلب   – اأفريقي  الشتات  قضية  ي  حدود 
اللون والفقر والعزلة اإجبارية- مفتتا دعاوى الفصل العنري ليس فقط 
نشاط  أي  من  يجعل  أوسع  وجودي  نطاق  عى  ولكن  عرقي  أساس  عى 

إنساي أفق للبحث عن ذواتنا ي نظرتنا لأخرين.
الكثر منها  الجدل، لكن  تانكونس حاملة أوجه من  تبدو اختيارات كلر 
الفيتنامية  زميلتها  مع  مقارنة ريعة  وي  مؤثر،  أو  ناضج  نطاق  ي  ليس 
التجارب  أن  نجد  امسار”  تتخطى  “رحلة  منصة  عى  القيمة  بت  زوي 
وامعارض والفنانن الذين اختارتهم زوي للمشاركة مثلون كتلة متاسكة 
واأدوات  اأنسانية  بحركة  يتعلق  فيا  خاص  والتأثرات  امعام  وواضحة 

التي مكنت أو أعاقت بقاءها من الطقوس الروحية والعادات الثقافية. 
هو  اأداء  عروض  من  بتقييمه  تانكونس  كلر  قامت  ما  يحسب  ولكن   
الشارقة  مؤسسة  وفرتها  التي  امختلفة  الفضاءات  استخدام  محاوات 
استثار  هو  منها  مها  جانبا  كان  والتي  للبيناي  امنظمة  الجهة  للفنون 
إعادة  من  كنوع  مستخدمة  أو  مطروقة  غر  ومرحية  أدائية  فضاءات 
امهجور  الثلج  مصنع  ي  امتمثلة  الفضاءات  بها  ونقصد  الفنية  الهيكلة 
مدينة كلباء التي تقع ما بن إمارة الفجرة وحدود سلطنة عان وموقع 

الطائرة امهجورة بأمارة أم القيوين.
هذه الفضاءات رغم أن بعضها م يتاهى بشكل جيد مع بعض العروض 
كفضاء  الوجاهة  شديد  موقع  هو  الذي  امهجورة  الطائرة  موقع  خاصة 
مرحي واداي م يحسن العرض الذي قدم فيه استغاله بشكل جيد، إا 
اأداء كان من  العامة لعروض  الصورة  أن توفرها واستخدامها كجزء من 

ابرز السياقات اأيجابية التي شهدها البيناي هذا العام.
1 الزنج  أرض 

موقع مصنع الثلج بكلباء عبارة عن مساحة مهجورة ما تبقى من مصنع 

الثلج الذي كان مد هذه امنطقة بالثلج سواء عر النقل الري أو البحري 
ولذلك مت اقامته عى الشاطئ واحتوت بنيته اأساسية عى ميناء لنقل 
انتهى  ثم  الهندي،  امحيط  مع  العري  الخليج  شاطئ  تقاطع  عر  الثلج 
العمل بامصنع مع النهضة الحضارية التي شهدتها دولة اامارات وقامت 
الفنية  امساحات  إى  منه  تبقى  ما  أو  امصنع  بضم  الشارقة  مؤسسة 

الخاصة بها أقامة امعارض وعروض اأداء واللقاءات الفنية.
أفريقيا  جنوب  مواليد  من  وهو  موديساكينج  موهاو  الفنان  قام   
ي  بكالوريوس  عى  وحاصل  جوهانسرج  ي  ويعمل  ويقيم   -1988-
الخاص  الفضاء  باستخدام  قام  ميكايليس،  كلية  من  الجميلة  الفنون 
اأوجة  متعدد  كفضاء  وشكله  امهجور  بامصنع  القديم  التخزين  بهنجر 
باستخدام حالة من الخيال التي تتشكل مع عنر سينوغراي بسيط وهو 
وصندوق  اماء  ي  يبحر  كأنه  عاجات  عى  يتحرك  ضخم  خشبي  مركب 
تستعمل  كانت  التي  القدمة  امابس  أو  الكنوز  بصناديق  أشبه  خشبي 

محل دواليب امابس.
لأحداث  امعقدة  العملية  بصرورة  يعرف  ما  عادة  موهاو  ينشغل 
التاريخية امؤمة ويحاول كا يقول الكتيب التعريفي )تطوير مارساته 
الفنية إستجابة آليات العنف التاريخية وإرث ااستغال وعدم امساواة 
ينقسم  الذي  الزنج  أرض  عرض  فأن  الحقيقة  وي  والهجرة(  والتجارة 
عى  والثاي  القديم  الهنجر  عن  اولها   – اأداء  من  متتالين  جزئن  إى 
هذا  بهموم  الخاصة  العنار  تلك  فيه  تتجى  بامصنع-  الخاص  الشاطئ 
عى  خاصة   – العنري  بالفصل  يتعلق  فيا  خاصة  اأفريقي،  الفنان 
امستوى الجندري أو الجني بن الرجل وامرأة- يستغرق ارض الزنج ي 
تكثيف العنرية عر جسد اأنثى امهدرة ي عاقتها بالرجل وبامجتمع 
فالعرض يبدأ بدخول مجموعة من الفتيات – راقصن من مدن اأمارات- 
الداخلية  إى حالتهم  تشر  يرتدون مابس سواء  الهنجر وهم  إى ساحة 
بينا يرزحهن جميعهن اسفل حجاب اسود طويل من الرأس إى اأقدام 
والتي ترتدي هي اأخرى خاخيل من اصداف البحر تعطي صوت القيود 

أو الساسل التي يرسفن فيها أولئك امستعبدات.
الفكرة  بتحريك  الخاص  اأيقاع  ضبط  من  العرض  يتمكن  م  البداية  ي 
امستعبدات  صعود  عملية  ي  زمنيا  أفرط  عندما  خاصة  التحقق  بإتجاه 
يخلعون  جعلتهم  وهمي  تحرر  منصة  بدا  الذي  امابس  صندوق  فوق 
عى  وظهورا  انكشافا  أكر  اماكنهن  إى  ويعدن  تغطيهن  التي  اأحجبة 
امؤدية  النسائية وتبقى فقط  امجموعة  العام، ولكن مجرد أن تنسحب 
الرجال  يدفعه  الذي  امركب  مقدمة  أمام  موقعها  تتخذ  التي  اأساسية 
اأيقاع  ينضبط  اأخرى  الجهة  من  مفردها  هي  تسحبه  بينا  جهة  من 
فيا  يصوغها  ن  أ  الفنان  يريد  التي  الرؤية  مامح  من  الكثر  وتتشكل 

اأساسية  مؤديته  جسد  ي  العنرية  معام  من  الكثر  باختصار  يتعلق 
ليصبح ليس فقط مجرد جسد امراة مقهوة ولكن اختصار للقهر اأنساي 
عر  واضحا  التكثيف  هذا  ويبدو  وامكان،  واللون  الوطن  مستوى  عى 
تشكيلن اساسن اأول هو وجود الفتاة ي جهة امقدمة ولكن بدا من 
دفع  سهولة  مقابل  ي  خراي  جهد  ي  مفردها  تسحبها  امركب  تقود  أن 
الفتاة-  فردانية  مقابل  ي  العديدة  وكرتهم  للمركب  الخلف  من  الرجال 
أو  اللونية  أو  الجنسية  التفرقة  أمام  عنريا  الفرد  أنسحاق  اشارة  ي 

اأجتاعية- أمام تكتات كثرة ومفطرة عدديا.
اأستعبادي  السجود  وضع  ي  جسديا  كمونها  فهو  الثاي  التشكيل  اما 
مابسها الداكنة كأنها لؤلؤة سوداء مدفونة ي البحر بينا يبدأ امؤدين 
 – والسباحة  اأعاق  إى  النزول  عملية  مع  حركيا  التعاطي  ي  الرجال 
 – اللؤلؤ  عن  للبحث  امخزن-  ارض  هي  التي  البحر-  قاع  عى  امتخيلة- 
الساحل  طول  عى  الالئ  عن  بحثا  الغوص  ازمنة  استعادي  تشكيل  ي 

اأفريقي والخليجي عى حد سواء-.
ولكن يدفع اأداء الحرى مجموعة الشباب ي الجهة اأخرى من الفتاة/ 
اللؤلؤة السوداء كأنهم يبحثون ي الجهة الخاطئة، يفتشون ي الراب عن 
ي  مستسملة  ساجدة  تقبع  الكبرة  السوداء  لؤلؤتهم  بينا  امحار  فتات 

الجهة اأخرى تنتنظر من ينقب عنها.
رما كان ي هذا اكر عنر انتقادي لفكرة الفصل العنري، فالعنرية 
امراة  انسانية وحضارية وشعورية كبرة سواء مورست ضد  هي خسارة 
العرض عندما يعود  يتبلور ي ذروة  ما  لون، وهو  أو  أو عرق  أو شعب 
بينا  الوفاض  خاليوا  القاع  أرض  ي  امرب  بحثهم  من  جميعا  الرجال 
الفتاة/الؤلؤة تبدو معلقة كذبيحة أو اسرة عى مقدمة امركب دون أن 
يكرث لها احد، لتعلن عن فضيحتنا جميعا بصمتنا – امؤدون عى ظهر 
امركب والجمهور الذي جلس ووقف يشاهد العرض عر التصاقه بشكل 
اأخرة  اللحظة  وي  امآسأة،  عى  شهود  كأنهم  الهنجر  بحوائط  دائري 
اتربة  الفتاة ي قذف ونفع  تبدأ  الشعوري  والنكز  التوريط  يكتمل  ولي 
فحمية سوداء عى الجمهور عر حركة عنيفة من رق الفضاء امرحي 
الجمهور  الذي تلقيه عى  الغبار أقرب للسباب  لغربه، مسببة حالة من 
يديها  كفوف  اثار  وترك  بل  استعبادها،  تجاه  صمته  عى  تعاتبه  ي 
وا  لها  حدث  ما  اثار  ان  عى  دالة  ي  الهنجر  حوائط  عى  السوداوتن 

يزال يحدث لن يزول أبدا.
2 الزنج  أرض 

يستكمل موهاو الجزء الثاي من العرض اأداي الخاص به بعنوان أ رض 
ولكنه  امدينة،  شاطئ  عى  الثلج  مصنع  أمام  امفتوح  الفضاء  ي  الزنج 
لأسف يخفق ي تحقيق نفس التأثر امحفز وامقلق الذي يحققه الجزء 

رامي عبد الرازق
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اأول من العرض.
ي  وامرأة  رجل  بن  الشعوري  التواتر  من  حالة  عن  عبارة  الثاي  الجزء 
العاقة  تلك  تأطر  امجتمع  يحاول  وكيف  بينهم  الخاصة  العاقة  سياق 
وتحرر  تتحرر  لي  الفرصة  منحها  أن  دون  التحضر  مسبقة  سياقات  عر 
والشعورية-  الجسدية  مشتماتها  ي  العاقة  بها  ونقصد  مارسونها-  من 
ويستخدم الفنان موتيفات سينوغرافية معرة عن هذا الراع أولها فراش 
كاسيي ضخم يشهد اللقاء بن الرجل وامرأة عقب مجموعة من اأداءات 
الفراش  هذا  يغمر  ثم  والتاقي  واأنسجام  التعارف  عن  امعرفة  الحركية 
امجتمع  امؤدين اأخرين كصياغة برية لفكرة تضييق  بأجساد عرات 
وبالتاي  رغبته،  حسب  لتأطرها  عليها  اأستحواذ  ي  ورغبته  العاقة  عى 
واضحة   – لباب  اطار  عن  عبارة  وهي  ثانية  موتيفة  استخدام  هذا  يتبع 
الدالة بالطبع- يسر عره امؤدين قاطعن الطريق- عى فشاء الشاطئ- 
معيشة  غرفة  تشكل  التي  الوثرة  امقاعد  من  مجموعة  إى  الفراش  من 
الطبيعي،  بالفضاء  متفرعة  شجرة  أسفل  بتشكيلها  الفنان  قام  عادية 
واستخدم الشجرة نفسها كموتيفة سينوغرافية حيث قام امؤدين بتسلقها 
اشارة  ي  امتخيلة  امعيشة  حجرة  بهم  اكتشظت  أن  بعد  منها  والتأرجح 
إى ان هذا النوع من امجتمعات القاهرة التي امتصت العاقة بن الرجل 
كشجرة  ويتشعب  ينمو  يظل  سوف  الباب-  اطار  عر   – وصاغتها  وامرأة 

تطرح مبرا يشبهون مجتمعاتهم وا يتمكنون من التمرد عليها.
وأخرا ينتهي كل هذا بلحظة تطهر واضحة عندما يتحرك مجموع امؤدين 
إى امياه عى الشاطئ وينزلون إليها ي لحظة اشبه بالتعميد أو الخاص 

كأنهم يتطهرون من اثم القهر الذي مارسوه تجاه بعضهم وانفسهم.
إى هنا يكتمل العرض وتتبلور الفكرة بشكل واضح ومؤثر وجاي، ولكن 
نسبيا  بعيدة  بقعة  إى  امؤدون  ينطلق  فكري  أو  فني  سبب  وبا  فجأة 

بالتحرك خلفهم ثم يبدأون ي  العرض  الذي يشاهد  الجمهور  ما يدفع 
تقديم مجموعة من اأدءات الحركية التي ا تتصل شكليا وا موضوعيا 
ينطلقون  ثم  اماء،  إى  نزلوهم  لحظة  انتهت  التي  اأساسية  الفكرة  مع 
مرة أخرى مبتعدين أكر ليتحول فعل امشاهدة إى عملية مطاردة لهم 
يتابع ما يظن  ان  الحاسة-  الجمهور – أو من ا يزال ملك  لي يحاول 
انه العرض ولكنه م يكن سوى محاولة عابثة وساجذة أستغال الفضاء 
ماهية  حول  للتساؤل  دفعنا  ما  بالطبع  وهو  امدينة  لشاطئ  امفتوح 

العرض الذي يحاتج إى فضاء ا نهاي لتحقيق فكرته !
أن الفضاء اأفضل دوما هو الفضاء الذي يقي وطر فكرته سوضع لها 
أن  ولكن  امتلقي،  وجدان  إى  بها  تصل  التي  والذهنية  الشعورية  اأطر 
العرض إى مجرد محاولة أستغال مساحة مفتوحة وخلق حالة  يتحول 
عدوا  أو  سرا  يتحرك  بجعله  الجمهور  مع  التفاعل  من  وزائفة  مفتعلة 
للفكرة  سواء  مبتذل  هزي  ومسخ  فكري  خواء  فهذا  بامؤدين  للحاق 
اأصلية أو للفضاء النفي نفسه، فأي مبدع حقيقي سوف يرفض استغال 

مساحة خارج فكرته حتى لو اعطوه شواطئ العام كلها.
1921 باتاكي 

تصم امنطقة امعروفة بقلب الشارقة مجموعة من البيوت القدمة التي 
تم ترميمها وإعادة بعض الروح لها عر أعال مؤسسة الشارقة للفنون 
النفط  عر  قبل  الشارقة  مدينة  الخاص  الراث  إحياء  إطار  ي  وذلك 

ونعني به عر اللؤلؤ.
بيت عبيد الشامي هو واحد من البيوت القدمة التي تم إدراجها ضمن 
من  واحدة  إى  أصوله  ترجع  بيت  وهو  الشارقة  قلب  بيوت  مجموعة 
لتصبح غرفه  تأهيله  بإعادة  امؤسسة  وقامت  امدينة  الكبرة ي  العوائل 
وقاعاته وساحته الواسعة فضاءات تصلح لعروض اأداء وتقديم اأعال 

الفنية مختلف ماهيتها.
ومن بن مجموعة عروض اأداء التي أرفت عليها القيمة كلر تاناكيس 
والتي تم استغال الفضاء الخاص بساحة بيت عبيد الشامي - التي تقع 
“باتاي 1921” من  الشارقة- عرض  بقلب  الفنون  ضمن مجموعة ساحة 
بريرو  ليون  وكريم  لوبرز  أورليك  رأسهم  عى  فنانن  مجموعة  تشكيل 
راقصة  فنية  محاكاة  إعادة  عن  عبارة  وهو  مايا،  وفائيل  كروز  وسارا 
وتشكيلية مباراة الشطرنج الشهرة التي جرت بن الاعب الكوي راؤؤل 
كابابانكا ونظره اأماي إمانويل اسكر ي بطولة العام التي جرت عام 
عى  وكاريبي  اتيني  اعب  وأخر  أول  كابابانكا  بعدها  وأضحى   1921

وجه الخصوص يحصد لقب بطل العام.
فائض بري  منه  يجعل  أن  العرض  لوبيز مصمم  باتاي 1921 حاول  ي 
وحري واضح للكثر من امعتقدات امنترة عى طول الساحل اأفريقي 
والتقاليد  واموسيقى  الرقص  مجاات  ي  وذل��ك  امتقابل  الكاريبي 

الروحانية وامابس.
سيتي  مكسيكو  م��دن  بن  ويقيم  يعمل  مكسيي  اأص��ل  ي  لوبيز 
وبورتوريكو– من مواليد -1989 وحاصل عى إجازة ي النحت من كلية 

الفنون الجميلة من جامعة سان خوان.
ويعتر واحد من الفنانن الذين تستغرقهم هويتهم الكاريبية ومقارباتها 
مع السواحل امقابلة سواء اأمريكية أو اأفريقية وي عرض باتاي 1921 
أمركة  حالة  من  يشوبه  ما  رغم  واضحة  بصورة  اأستغراق  ذلك  يتجى 
ظاهرة تتمثل ي التأثر مامح هوليودية تشبه تلك التي نراها ي اأفام 

اموسيقية اأمريكية سواء الحديثة أو الكاسيكية.
ضخمة  شطرنج  رقعة  إى  الشامي  ببيت  الساحة  تقسيم  عى  يقوم 
بينها  تدور  التي  الشطرنج  قطع  أنهم  اعتبار  عى  امؤدين  واستخدام 
امبارة وذلك من خال تصميم حري وأداي منح كل مؤدي روح القطعة 
إى  واملكة-  املك  وبالطبع  والرخ  والحصان  كالبيدق   – يقدمها  التي 
جانب استخدام موتيفات خاسيه مهجنة بن اأفريقي والكاريبي ضمن 
من  تجعل  والتي  اأق��دام  وأس��اور  ال��رأس  وأغطية  امابس  تصميات 
بن  التنوع  مع  خاصة  جيد  بري  زخم  تشكل  للعرض  العامة  الصورة 
يتناسب مع طرح  ما  امختلفة  القطع  أدوار  والنساء ي  الرجال  امؤدين 
جنساي له عاقة باأداء الخاص بكل قطعة، فنجد أن بعض القطع التي 
أو  عنيفة  ذكورية  سواء  واضحة  بجنسانية  الرقعة  عى  حركتها  تتسم 
أغلبها من  فالبيادق  بناء عليه  امؤدي  اختيار جنس  يتم  أنثوية شهوانية 
اللقب )ي  النساء واملكات أيضا بحكم  الرجال ي حن أن اأحصنة من 
ي  العربية  امخيلة  تخص  أسباب  الوزير  ولكن  املكة  نقول  ا  العربية 
عاقتها بامرأة حيث يتم التعامل مع تلك القطعة الهامة عى اعتبارات 
أن  يبدو  سلطة  وهي  اإتجاهات  كل  ي  حركتها  فحولة  بحكم  ذكورية 

امخيلة العربية ترى أنها ا تصلح أن تكون امرأة(.
عى  يشتعل  الذي  الجمر  تشبه  لكنها  هادئة  بصورة  باتاي  عرض  يبدأ 
الحري  التصميم  امباراة ما يعكس قوة  انطاق  القطع مع  تتحرك  مهل، 
اأفريقة  الكاريبية  الرقصات  يخص  تراي  عنر  من  أكر  واستخدامه 

امتاحقة ثقافيا عى مدار عصور.
واأداي  الجسدي  التوثيق  من  الحميمية  الحالة  تلك  تستمر  ا  ولكن 
اممتع للمباراة، حيث تحط اأشارات الهوليودية عى رقعة العرض وتبدأ 
من  واحدة  كأننا ي  حركيا  التعاطي  ي  واأسود(  اأبيض   ( مجموعة  كل 
أفام مجموعة )step up( التي تحتوي عى مباراة ي الرقص بن فرقتن 

كل منهم تسخر من أداء اأخرى وتحاول التفوق عليه.
تتكرر عى  م  أنها  لو  نسبيا  الدخيلة  الحالة  تقبل هذه  اممكن  كان من 
امشاهد  بن  مونتاجية  لقفزات  أقرب  أصبحت  العرض، حيث  مدار زمن 
اأماي،  منافسه  عى  الكوي  ااعب  تقدم  والتي شهدت  للمباراة  الهامة 
كا ياحظ أن مصمم العرض عمد إى أن تصبح كل القطع محاة مابس 
من  اعب  إى  ينتمي  الفريقن  أحد  كون  عن  بعيدا  كاريبية  وموتيفات 

معسكر أوروي ا عاقة له بتلك التفاصيل الراثية الخاسية.
رغم اإمكانات اأدائية الجيدة مجموعة العرض ودقة الكثر من امشاهد 
والتصميات إا أن العرض يشوبه بعض الطول اإيقاعي الذي أثر عى 
التي  الراقصة  اأمريكية-   – الفواصل  تكرار  مع  خاصة  امتابعن  حاسة 
اأندماج  امتلقي وبن  بن  يحول هذا  أن  إليها، ولكن دون  سبق وأرنا 
لتنفيذ  امؤهلة  امرنة  الشابة  اأجساد  حركة  تخلقه  الذي  امشاهدة  ي 
صلبة  ارض  عى  تقدمها  مع  خاصة  وعنيفة  صعبة  حركية  تصميات 
التحم  أو  باأرض  اصطدم  كلا  تدريجيا  برته  تتلون  عار  شبه  وبجسد 

بجسد مؤدي أخر ضمن سياقات امبارة/امعركة.
أن تحقق بعض من عنار  تراه  فيا  ابحث عني  استطاعت منصة  لقد 
اأدائية  العروض  بعض  مستوى  عى  لها  عنوانا  اتخذته  الذي  الشعار 
العنري  والفصل  القهر  ازمات  بن  التاس  بحاات  يتعلق  فيا  خاصة 
وخروج امنسحقن إى العام الواسع وهو ما اكسب الشعار نطاقا أوسع 
مستوى  عى  دقة  أكر  نطاقا  العروض  وأكسب  التأويل  مستوى  عى 

التلقي وامشاهدة. 

[ [25 رؤى]
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26 [ نوافذ

إى امشاركة ي أحد امهرجانات امرحية الخارجية.
التي حرصت  امرحية  الفرق  كافة  إى  بالشكر  امطري  وتقدم 
عى امشاركة ي هذه الدورة، مرحبا بضيوف الكويت امشاركن 
بالشكر  متقدما  عان،  وسلطنة  السعودية  العربية  امملكة  من 
امهرجان  لهذا  والتجهيز  اإع��داد  عى  القامن  كل  إى  أيضا 
والتي  الكويت،  بدولة  تليق  التي  امرفة  بالصورة  وإخراجه 

تتناسب ومهارات جميع الشباب امشاركن.
امسابقة  ي  امشاركة  العروض  عن  بانوراما  عرضت  وبعدها   
لفرقة  اإع��دام«  ساحة  من  »قريبا  وهي  امهرجان  ي  الرسمية 
الكويتي،  امرح  لفرقة  الفانية«  من  »جزء  الواعي،  الجيل 
»صالح يعود« لفرقة امرح العري، »قرد كثيف الشعر« لفرقة 
»جالبوت«، »سراونجلو« لفرقة »باك ستيج«، »عى قيد الحلم« 
اموازيان  امرحيان  العرضان  جانب  إى  الشباب،  لفرقة مرح 
»حبوس«  مرحية  عان،  سلطنة  من  مرحية»األفية«  وها 

من امملكة العربية السعودية. 
وألقى رئيس امهرجان امخرج عبدالله عبدالرسول كلمته قائا: 
وعر  تلقائيا،  أصاغ  من  وباسم  وامرحيون،  امرح  »باسم 
العقود اماضية تلك اأيام امضيئة بالفكر والحوار واإبداع عى 

خشبة امرح، أبادلكم تحية الحب واآخاء واإبداع والسام«.
مهرجان  القادمة  اأيام  مدى  اليوم وعى  من هذا  إنه  وأضاف: 
الهيئة  تنظمه  الذي  الثانية عرة  بدورته  للشباب  امرح  أيام 
مرحية  أيام  امرحيون  أيها  بكم  ستجمعنا  للشباب  العامة 

الفنان  وشغف  توهج  تعكس  التي  وال��رؤى  باافكار  زاخ��رة 
مرح  عن  تبحث  بالراء  فسيحة  مرحية  أيام  أنها  للمرح، 
امستقبل  وتطلعات  الحداثة  مع  امستمر  التحاور  عى  قادر 

مرحنا القادم.
قد  السابقة  دوراته  مدى  وعى  امهرجان  إن  عبدالرسول  وذكر 
تنمية  عى  وأكد  الكبرة،  الشبابية  امرحية  اانجازات  حقق 
امرح  علوم  مجاات  شتى  ي  امرحي،  الشباب  ورعاية 
مسرة  ي  مها  واقعا  أصبح  امهرجان  أن  إى  افتا  امختلفة، 
حدثا  وأصبح  والخارجي،  امحي  امستوين  الشباي عى  امرح 
فنيا ثقافيا تسعى الهيئة العامة للشباب من إقامة إبراز الصورة 

امميزة للشباب ي مجال امرح.
 وأشار عبدالرسول إى أن الدورة الجديدة من امهرجان جاءت 
لبلورة  التكامي  العنر  هو  امرحي  امخرج   بأن  لتؤكد 
هو  امخرج  وإن  مكوناته،  كل  ي  امرحي  العرض  وقيادة 
الفنية  الناحية  من  امرحي  العرض  مروع  وامخطط  القائد 
ي كافة العنار امرحية، وهو العقل امفكر وامبدع لتفاصيل 
وكليات العرض امرحي، وهو القيادة الفنية والفكرية للعملية 
واستنباط  امرحي،  النص  فهم  يتوى  الذي  وهو  امرحية، 
إى  اأدبية  امثالية  الحياة  من  وتحويله  منه،  الدرامي  امحتوى 
جاءت  الدورة  أن  إى  افتا  امرح،  خشبة  عى  امادية  الحياة 
ترتكز  الذي  العنر  بأنه  امرحي  اإخ��راج  عنر  عى  لتؤكد 

عليه كافة العنار امرحية.

واإعامية  والفنية  القيادية  الشخصيات  من  حشد  بحضور 
الستار« يسدل  »حن 

عشرة  الثانية  بدورته  للشباب«  المسرح  »أيام  مهرجان  فعاليات  تفتتح 

المسرح  المهرجان يؤكد أهمية  المطري: 

المسرح  أصبح واقعا مهما في مسرة  عبدالرسول: 

اإنساني السلوك  إيقاظ  في 

المحلي والخارجي المستوين  الشبابي على 

محمد  الشباب  لشؤون  الدولة  ووزير  ااعام  وزير  رعاية  تحت 
مهرجان  عرة  الثانية  ال��دورة  فعاليات  انطلقت  الجري،  نار 
»أيام امرح للشباب« يوم أمس وسط احتفالية مرحية شبابية 
عند  الرؤية  »عنار  شعار  تحت  الدسمة  مرح  خشبة  عى 
الهيئة العامة للشباب خال  امخرج امرحي«، وامهرجان تنظمه 

الفرة من 3 إى 13 الجاري.
واإعامية  والفنية  القيادية  الشخصيات  من  نخبة  الحفل  حر 
العامة  للهيئة  العام  امدير  امطري  بداح  عبدالرحمن  يتقدمهم 
فرقة مرح  رئيس  عبدالرسول،  عبدالله  امهرجان  رئيس  للشباب، 
الريع  القدير عبدالعزيز  امخرج  البدر،  امخرج عبدالله  الشباب 
ومحمد  شيان  امذيعن  من  كا  الحفل  فقرات  وقدم  وآخ��رون، 
امساعيد، وقام بإخراج الحفل رئيس فرقة مرح الشباب امخرج 

عبدالله البدر. 
الباد  أمر  السمو  لصاحب  سامية  كلات  الحفل ي عرض  استهل 
وقدرات  طاقات  واستثار  دعم  ي  الصباح  اأحمد  صباح  الشيخ 
امطري  ب��داح  عبدالرحمن  ألقى  ثم  ومن  الكويتي،  الشباب 
»أنه  قائا:  تحدث خالها  كلمة  للشباب  العامة  الهيئة  عام  مدير 
امرح  أيام  مهرجان  ي  اليوم  بكم  نلتقي  أن  دواعي رورنا  من 
للشباب بدورته الثانية عرة بالتزامن مع ااحتفال بيوم الشباب 

الكويتي تحت شعار عنار الرؤية عن امخرج امرحي«.
امرح  بأهمية  للشباب  العامة  الهيئة  تؤمن  امطري:  ويضيف 
يتجاوز  للحياة  فن  باعتباره  اإبداعية،  الشبابية  امجاات  كأحد 
امهارات، ويجمع كافة أنواع الفنون، كا أنه وحدة فنية متناغمة 
ي  يساهم  الذي  والامبار  امبار  بن  تجمع  صادق  إيقاع  ذات 

إيقاظ وتنبيه السلوك اإنساي الشباي 
للشباب جاء عى مر  أيام امرح  ولفت امطري إى أن مهرجان 
ليؤكد أهمية  الثانية عرة  الحالية  سنوات متتالية وصوا لدورته 
امرح ي إيقاظ السلوك اإنساي من خال تعزيز معرفة الشباب 
مساحة  خلق  ثم  ومن  توظيفها،  وحسن  وقدراتهم  لذواتهم 
امجتمع، وا شك  بينهم وبن  والعمل  للتفاعل وامشاركة  إبداعية 
باعتباره  الوطني  وشعوره  الشاب  إحساس  يعزز  اأمر  هذا  أن 

ريك حقيقي ي امنجزات وبناء التسامك الوطني.
لبناء  وسيلة  الشباي  ام��رح  مهرجان  أن  إى  امطري  وأش��ار   
رأسال اجتاعي شباي، ويلعب دورا بارزا ي التنشئة ااجتاعية 
ال��رواد  خ��رات  من  التعلم  حيث  وامشاركة،  للتعلم  كمساحة 
تم  فقد  ولهذا  امستقبل،  وري��ادة  الحار  بناء  ي  وامشاركة 
باسم  متكامل  مرحي  عرض  أفضل  الكرى  الجائزة  تخصيص 
القدير  امرحي  الكاتب  واختيار  الفرج،  سعد  القدير  الفنان 
للمهرجان،  ال��رائ��دة  امرحية  الشخصية  الريع  عبدالعزيز 
امرح  مجال  ي  بصمة  تركوا  الذين  ال��رواد  أحد  باعتبارها 
إى  الشباب  جيل  من  ووفاء  وعرفانا  تأكيدا  والعري،  الكويتي 
الرواد الذين صنعوا لنا التاريخ واانجازات امرحية طوال العقود 

اماضية. 
آفاق  خلق  ي  للشباب  العامة  الهيئة  حرص  عى  امطري  وأكد 
والدوي  امحي  امستوين  عى  امتميز  امرحي  للشباب  إبداعية 
العرض  إيفاد  الهيئة  ق��ررت  حيث  ام��رح،  مجال  ي  وخاصة 
العري  الشباب  مرح  مهرجان  الكرى  بالجائزة  الفائز  امرحي 
الحر  امرح  مهرجان  للمشاركة ي  الكويت  ي  مؤخرا  أقيم  الذي 
امزمع عقده ي امملكة اأردنية الشقيقة ي دورته القادمة خال 
الفائز  امرحي  العرض  إيفاد  قررت  وأيضا  امقبل،  أبريل  شهر 
الحالية  بدورته  للشباب  امرح  أيام  مهرجان  ي  الكرى  بالجائزة 
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الذين  امرحين  من  نخبة  بتكريم  يحتفي  امهرجان  أن  وأضاف 
التاريخ الحافل باانجازات واإبداعات لرفعة مكانة امرح،  لهم 
الطويل  التاريخ  لهذا  وعرفانا  وتقديرا  وفاء  لهم  التكريم  ويأي 
امرحين  من  الكويت  بضيوف  مرحبا  امرحي،  الشأن  رفعة  ي 
العرب، مقدما الشكر للفرق التي شاركت ي امهرجان، وإى جميع 

الجهات التي حرصت عى امشاركة ي هذا الحدث امرحي. 
إى  بالشكر  العليا  امنظمة  اللجنة  باسم  عبدالرسول  وتقدم 
امطري  بداح  عبدالرحمن  العام  ومديرها  للرياضة  العامة  الهيئة 
الشبابية امرحية، وجهود  الحركة  الكبرة ي سبيل دعم  لجهوده 
الشباي والنهوض به ي كافة  امخصلة وحرصه إبراز دور امرح 
وأعضاء  التحكيم  لجنة  أعضاء  إى  بالشكر  تقدم  كا  امستويات، 
بامهرجان  العاملة  اللجان  كافة  وإى  للمشاهدة،  الفنية  اللجنة 
التي تحملت أعباء امسؤولية، وكان لها الدور الكبر إنجاح كافة 

التحضرات أنعقاد فعاليات امهرجان بهذه الدورة.
الفنية اللجنة  توصيات 

ومن ثم صعد خشبة امرح د. عبالله العابر رئيس اللجنة الفنية 

اللجنة،  توصيالت  تضمن  كلمة  وألقى  امهرجان،  ي  للمشاهدة 
حيث قال أن اللجنة الفنية للمشاهدة للمهرجان قامت مهامها 
امنصوص عليها بالائحة، وهي التقييم وامتابعة الفنية للعروض 
للمهرجان،  الرسمية  امسابقة  ي  ترشيحها  تم  التي  امرحية 
ولقد بدأت أعالها منذ شهر أكتوبر من العام اماي من خال 
امرحية  الفرق  مع  وااجتاعات  امرحية  النصوص  ق��راءة 
امشاركة بامهرجان، وامتابعة اميدانية الفنية للتدريبات الخاصة 

بالعروض امرحية.
للمشاهدة  الفنية  اللجنة  »تتقدم  التوصيات:  إى  وتطرق 
للشباب  العامة  للهيئة  والتقدير  الشكر  بخالص  بامهرجان 
الكرى  بالجائزة  الفائز  امرحي  العرض  ترشيح  بشأن  لقرارها 
امهرجانات  ي  الكويت  دولة  لتمثيل  امهرجان  دورات  كل  ي 
امرحية الخارجية، وتوي اللجنة بتقديم الدعم اماي للعملية 
وذلك  بامهرجان،  امشاركة  امرحية  بالفرق  الخاصة  اإنتاجية 
امستوى  إيجابيا عى  ينعكس  للشباب امرحي ما  دعا منها 

الفني للعروض امرحية«.

العمرية  المرحلة 
العمرية  امرحلة  تكون  بأن  اللجنة  العابر: »كا توي  ويضيف 
عى  التنافس  له  يحق  الذي  امرحي  العرض  مخرج  الخاصة 
عاما،   21 من  بدا  عاما   18 لتصبح  امرحي  اإخ��راج  جائزة 
الفنية  اللجنة  بن  الجهود  توحيد  يتم  بأن  اللجنة  وت��وي 
اآليات  الرقابة امرحية ي وضع  بامهرجان، ولجنة  للمشاهدة 
للعروض  الفنية  بالفائدة  تعود  أن  شأنها  من  والتي  امشركة 
امرحية امشاركة بامهرجان، وتقدم العابر بالخالص الشكر إى 
الهيئة العامة للشباب إقامة هذا امهرجان الداعم اأول للحركة 
كافة  إى  بالشكر  العابر  تقدم  كا  الكويتية،  الشبابية  امرحية 

الفرق امشاركة ي امهرجان«.
المكرمة  الشخصية 

الفنان  امكرمة  الشخصية  عن  تلفزيوي  فيلم  قدم  ذلك  بعد 
الهيئة  عام  مدير  قام  بعدها  الريع،  عبدالعزيز  الرائد  القدير 
امخرج  امهرجان  ورئيس  امطري  عبدالرحمن  للشباب  العامة 
امخرج  الشباب  مرح  فرقة  ورئيس  عبدالرسول  عبدالله 
من  حار  تصفيق  وسط  الريع  الفنان  بتكريم  البدر  عبدالله 

الحضور.
الكويت«  وفاء  »خصلة  السريع: 

وأرتجل الريع كلمة خاطب الحضور قائا: »شعرت اليوم فعا 
لدينا ي الكويت خصلة الوفاء والتكريم والتقدير، وان الكويت 
بخر بفضل القيادات والعمل امؤسي، وانا انصح امعهد العاي 
للفنون امرحية والذي أتوسم الخر ي العميد د. عي العنزي 
تكون  وأا  امحلية،  للساحة  مرحين  بتخريج  يقوم  أن  ي 
للخارج،  تصديرها  يتم  ونخبوية  أكادمية  فقط  امعهد  عروض 
وأن يعود الجمهور للمرح، كذلك نحن منذ ٥٠ عاما والدعم 
حمد  الراحل  الفنان  مستذكرا  فقط«،  دينار  الف   ١٦ اي��زال 

الرجيب الذي كان له دورا رائدا بهذا الجانب. 
خشبة  عى  بالصعود  والبدر  وعبدالرسول  امطري  قيام  أعقبها 
رجل  تكريم  تم  حيث  التكريم،  مراسم  جرت  حيث  امرح، 
نخبة  التكريم  شمل  كا  الفاري،  شيخان  عبدالرحمن  ااعال 
امرحين  امخرجن  وضمت  والشباب،  ال��رواد  الفنانن  من 
من  عي  بن  عبدالكريم  ود.  من مر،  حافظ  السيد  القديرين 
وخالد  أمن  خالد  الفنانن  من  كا  إى  إضافة  عان،  سلطنة 
بدر وشهاب جوهر  الحسيني وميثم  الريي ومنى شداد وعي 

والكاتبة تغريد الداود.
العريق« المسرح  لهذا  »أنحي  حافظ:  السيد 

حافظ  السيد  القدير  امرحي  امخرج  خاطب  تكرمه  وأثناء 
لهذا  وأنحني  بالتكريم  وسعيد  بالفخر  »اشعر  قائا:  الحضور 
امرح العريق، كا يسعدي رؤية صديقي عبدالعزيز الريع، 

كا اقبل جبن الكويت وشعبها ومرحها الرائد«.
والتحكيم  الفنية  لجني 

د.  الرئيس  امكونة من  للمشاهدة  الفنية  اللجنة  كا تم تكريم 
الفنانة ساح  العتال،  العابر، وعضوية كا من د. نوره  عبدالله 
كا  الربيعان،  محمد  الفنان  الركاي،  عبدالله  الفنان  محمد، 
بال،  مبارك  د. محمد  برئاسة  التحكيم  لجنة  أعضاء  تكريم  تم 
ود.  أحام حسن،  ود.  امفيدي،  الفنان حسن  من  كل  وعضوية 
فهد  السعودي  امرحي  الكاتب  الكويت،  من  الحادي  ابتسام 
السوري  الفنان  الغرباوي،  مازن  امري  امخرج  الحاري،  ردة 
للشباب  العامة  الهيئة  عام  مدير  أعلن  بعدها  مارتيني،  بال 

انطاق فعاليات امهرجان.
الستار« يسدل  »حن 

الستار«  يسدل  »حن  امرحي  العرض  تقديم  ذلك  وأعقب 
محمد  وامخرج  الداود،  تغريد  للمؤلفة  الشباب  مرح  لفرقة 
امجيبل،  ومشاري  البناي  وفهد  امهدي  حنان  مثيل  الشطي، 
امخفية،  واأشياء  الستار،  خلف  يدور  ما  إى  العمل  وتطرق 
حيث صورت ما ما يحدث لبطل العرض امرحي يوما بعد أن 
تخف عليه اأضواء، ويرحل الجمهور عنه، وقد يظن البعض أن 
يواجهه  ما  أن  يعملون  لكن ا  اأخر،  امشهد  تنتهي ي  اأدوار 

الفنان بعد انتهاء العرض امرحي أكر بكثر

المسرحية  للفرق  المادي  الدعم  بزيادة  العابر: توصيات 
المسرحي للمخرج  العمرية  الفئة  المشاركة وخفض 
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بحث  اأصل  في  هي  الموضوع،  هذا  حلقات 
والمسرة  “المسرح  نفسه  بالعنوان  علمي 
الندوة  في  به  شاركت  الديمقراطية”،  نحو 
في  المسرحي  الكويت  لمهرجان  الفكرية 
عنوان  تحت  عقدت  والي  العاشرة،  دورته 
عام  أبريل  في  والديمقراطية”  “المسرح 
اآن،  حى  منشور  غر  بحث  وأنه   .2008
نشره  أجل  من  مسرحنا  لجريدة  فخصصته 
معلومات. من  فيه  بما  وااستفادة 

تطور  ي  أسهم   – الفنون  أبا  بوصفه   – امرح  أن  امعروف  من 
هذه  وي  اأدبية.  الفنون  من  آخر  فن  أي  مثل  مثله  البرية، 
مسرة  امرح  مواكبة  مجال  ي  امساهمة  هذه  تحديد  تم  الورقة 
الدمقراطية منذ ظهور موذجها اأثيني حتى عرنا الحديث، وذلك 
من خال بعض النصوص امرحية العامية، التي ُيعتقد بأنها واكبت 
الدمقراطية ي مختلف العصور. وبناًء عى ذلك م تتطرق الورقة إى 
امرح العري، وم تناقش موقفه من الدمقراطية، أن هذا امجال 

سيتم تناوله ي امحور الثاي من محاور هذه الندوة. 
من  ماذج  عى  اقترت  الدراسة  هذه  أن  إى  اإشارة  ينبغي  كا 
النصوص امرحية امنشورة، وم تتناول العروض امرحية؛ لصعوبة 
النص  أن  ذلك  ومرّد  وأدبياً.  فنياً  تحليلها  ثم  ومن  عليها  ااطاع 
له  ما  اأدبية،  الدراسات  أغلب  ي  امعتمدة  الوثيقة  هو  امرحي 
العرض  بخاف  امؤلف،  فكر  حامًا  وااستمرار،  البقاء  من خصائص 
للزمان  تبعاً  تتطور  التي  اإخ��راج  أساليب  وفق  امتغر  امرحي 
للنص  امخرج  رؤية  حاملة   – امتاحة  لإمكانيات  تبعاً   – وامكان 

امرحي، التي تتفوق ي بعض اأحيان عى فكر امؤلف نفسه.
الخطوط  ترسم  أسئلة  عدة  عى  اإجابة  يحاول  البحث  وه��ذا 
هذه  ومن  الدمقراطية”.  نحو  وامسرة  “امرح  لعنوانه  العريضة 
اأسئلة عى سبيل امثال: هل واكب امرح ظهور الدمقراطية منذ 
بناًء  امرحية  الكتابة  أساليب  تطورت  هل  أثينا؟  ي  اأوى  نشأتها 
نظام  إرساء  ي  امرح  أسهم  هل  الدمقراطي؟  امفهوم  تطور  عى 
يقّر للناس حقوقهم اأساسية؟ هل طالب امرح بتحقيق امساواة 
امرح  نادى  هل  الدمقراطية؟  مبادئ  أهم  بوصفها  البر،  بن 
موقف  هو  ما  اأسمى؟  الدمقراطية  هدف  بوصفها  الرأي  بحرية 

امرح من التحديات التي واجهت الدمقراطية؟
اأثينية الديمقراطية 

ي  تري  أحمد  د.مصطفى  قال  كا   – الدمقراطية  أن  امعروف  من 
الفكر(  )عام  مجلة  ي  امنشورة  الدمقراطي”،  “السلوك  دراسته 
التي   )Demokratia( اليونانية للكلمة  إنها “ ترجمة  عام 1993 – 
غر  الدولة.  ي  الحكم  أشكال  من  وهو شكل  الشعب،  حكم  تعني 
فيها  يستطيع  الحياة  ي  طريقة  هي  العام  معناها  الدمقراطية  أن 
كل فرد ي امجتمع أن يتمتع بتكافؤ الفرص عندما يشارك ي الحياة 
امجتمع  يتيحها  التي  الفرصة  تعني  أضيق  ااجتاعية، وهي معنى 

الحياة  نواحي  ي  القرارات  اتخاذ  ي  بحرية  للمشاركة  أف��راده 
امختلفة”.

قبل  الخامس  القرن  ي  اليونان  عند  ب��دأت  الدمقراطية،  هذه 
.. ا فئة وا  – “ ُحكم الشعب كله  امياد، وكانت تعني – حرفياً 
دراسته  ي  الفتاح  عبد  د.إمام  قال  كا   –  “ منه  قطاع  وا  طبقة 
الفكر 1993 -  .. رؤية فلسفية”، مجلة عام  الدمقراطية  “ مسرة 
يناقض  للدولة  شكًا  اأثينية  الدمقراطية  أصبحت  امفهوم  وبهذا 
أو  اأثرياء  من  القلة  سيطرة  أي  اأوليجارشية،  أو  اأرستقراطية 
الجمهور، حيث ا  الكرة من  الدمقراطية هي سيطرة  النباء؛ أن 
ي  روزنرج  أرتور  أبان  .. هكذا  امتياز  بأي  النباء  أو  لأثرياء  حّق 

كتابه “الدمقراطية اأوروبية”.
 – بالشعب  امرتبطة  الفنون  من  فناً  بوصفه   - اإغريقي  وامرح 
مفهوم  إى  وطّورها  السابق،  مفهومها  اأثينية  الدمقراطية  واكب 
واحد،  رأي  عى  الشعب  إجاع  الدمقراطية  اعتر  عندما  أشمل، 
أو  ااقتصادية  أو  السياسية  باأمور  يتعلق  الرأي  هذا  كان  سواء 
اليونانية  ااجتاعية. وقد أكّد هذا امعنى جورج تومسن – أستاذ 
اليونانين  الُكّتاب  اتحاد  رف  وعضو  الريطانية،  الجامعات  ي 
اليونانية  الراجيديا  كانت   “ وأثينا”:  “إسخليوس  كتابه  ي  قائًا   –
ي  تكيفت  وقد  اأثينية.  للدمقراطية  امتميزة  الوظائف  إحدى 
شكلها ومضمونها، وي موها واضمحالها، بتطور البنية ااجتاعية 
امثال نجد سوفوكليس ي  إليها “. وعى سبيل  التي كانت تنتسب 
بصورة   – اأثينية  الدمقراطية  معنى  يؤكد  )أنتيجونة(؛  مرحيته 
غر مبارة – من خال إظهار مساوئ الدكتاتورية ومسك الحاكم 
فأنتيجونة  ال��رأي.  يخالفه  الذي  الشعب  إجاع  متجاهًا  برأيه، 
خالفت رأي الحاكم )كريون(، الذي أمر بعدم دفن أخيها، فقامت 

بدفنه بناًء عى أمر اآلهة، فحكم عليها كريون باموت. 
حيث  )هامون(،  وابنه  كريون  بن  حوار  دار  الحكم،  تنفيذ  وقبل 
واجه اابن أباه بحقيقة اموقف ي مقطع طويل، نجتزئ منه هذه 

أغى  وهو  العقل،  اإنسان  وهبت  اآلهة  إن  أبتي  يا   “ العبارات: 
 ... الرأي  ... قد يصيب اآخرون صواب   ... اإنسان  ما ملكه  وأعز 
...  أبناء الشعب يخافونك إن قالوا قوًا ا تحب أنت أن تسمعه 
هو  أنت  تقول  ما  أن  وهي:  واح��دة  لنظرية  تتعصب  ا    ...  ...
الصواب وحده من دون العامن ...”. وهذه العبارات تحمل معنى 
الدمقراطية اأثينية القدمة، التي تؤكد أن الدمقراطية نتاج لعقل 
أن  الحاكم  عى  الواجب  ومن  الله،  من  هبة  هو  الذي  اإنسان، 
أن هذه  رأيهم هو اأصوب. كا  كان  لرما  اآخرين،  لرأي  يستمع 
العبارات أيضاً تعكس إيجابيات الدمقراطية، عندما تؤكد سلبيات 
الدكتاتورية، أن الشعب يخى حاكمه امستبد فيسمعه ما يحب 
أن يسمعه، ويحجب عنه ما يكره أن يسمعه، ولو كان ي صالحه. 
هذا باإضافة إى التأكيد عى معنى عدم التعصب للرأي، والوهم 

بأن رأي الحاكم هو الرأي الصواب.
 - أنتيجونة  مصر  حول  وابنه،  كريون  بن  النقاش  يحتدم  وعندما 
منفذة  وبوصفها  )كريون(،  الحاكم  نظر  وجهة  من  آمة  بوصفها 

للعدالة اإلهية من وجهة نظر الشعب - يأي هذا الحوار:
كريون: وهي أم نأخذها متلبسة بهذا اإثم؟

هامون: ا يرى هذا الرأي امأ من أهل طيبة.
كريون: هل تأمرنا امدينة ما نفعل؟ أبنفي أم بغري أحكم هذه 

الباد؟
هامون: امدينة ليست مدينة إن كانت ملكاً لرجل واحد.

كريون: أليست امدينة ملكاً لحاكمها؟
هامون: إذا أحببت أن تحكم أرضاً وحدك فا تحكم إا القفار.

الرفة،  صورتها  ي  اأثينية  الدمقراطية  معنى  يبن  الحوار  وهذا 
حيث يؤكد أن إجاع رأي الشعب يجب أن يعلو عى رأي الحاكم 
الفرد، وأن ُحكم الباد يجب أن يكون بيد الشعب، ا بيد الحاكم 
امستبد، أن امستبد إذا أراد أن يحكم، فسيحكم بلداً مقفرة خالية 

من البر.

المسرح 
)1( الديمقراطية  نحو  والمسرة 
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للعدالة  خصصها  فقد  )هيكاي(،  مرحيته  ي  يوريبيديس  أما 
ااجتاعية، كصورة من صور الدمقراطية اأثينية، من خال وجود 
)الُعرف  امجتمع  عدالة  العدالة:  من  نوعن  بن  وتباين  اختاف 
والتقاليد(، وعدالة الطبيعة. وقد عرف اإغريق النوع اأول بالعرف 
نتيجة شعور  ُكتبت  بالطبيعة. فمرحية هيكاي  والثاي  القانون  أو 
برورة سيادة امساواة بن البر، أن راع هيكاي – ي امرحية 
كانت  الراع  بأره، وي هذا  اإغريقي  الشعب  تقاليد  كان ضد   –
عن  الدفاع  وتنشد  والوجدان،  العاطفة  من  قوتها  تستمد  هيكاي 
تدفع  التي  الكرامة  تلك  حدث،  عا  مسئوًا  يكن  م  شعب  كرامة 
اإنسان  قيم  وتحمي  ذنب،  دون  بوليكسينا  ابنتها  عنها  الدفاع  من 
التي تذهب به بعيداً إى آفاق الخر. بهذا امفهوم كان يوريبيديس 
خر معر عن جوهر وحقيقة الفلسفة السفسطائية التي حاولت أن 
طبيعة  عن  بعيدة  بحتة  إنسانية  أسس  عى  للعدالة  مفهوماً  تقيم 

جنس ما، أو أرستقراطية سلوك.
وإذا أردنا البحث عن فقرة ُتجمل لنا الدمقراطية اأثينية، سنجدها 
اأوائل  كانوا  أسافنا  إن   “ )ليسياس(:  فيه  قال  جنائزي  خطاب  ي 
وأنشأوا  التعسفي،  الحكم  نبذوا  الذين  العر  هذا  ي  الوحيدين 
للقلوب،  رباط  أقوى  الجميع هي  بأن حرية  الدمقراطية متمسكن 
ويشارك بعضهم البعض اآخر ي اآمال واآام ويحكمون أنفسهم 
القانون.  وفق  اآم��ن  ويعاقبون  الخرين  يكرمون  حرة  بقلوب 
ويعترون أنه من الوحشية أن ُيْكره الناس بعضهم بعضاً بالقوة وأن 
مهمة الرجال تحديد العدالة بالقانون وااقتناع بالعقل، وأن يلتزموا 

بها ي العمل متخذين من القانون سلطاناً، ومن العقل معلًا “. 
ي  نظراء  اأس��اف  لهؤاء  هل  اآن:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
وأنتيجونة  فأوديب   .. نعم   – نظري  وجهة  من   – اإجابة  امرح؟ 
وكريون وترزسياس وأجاكس وفيلوكتيت ... إلخ أساء أبطال مآي 
لهؤاء اأساف  إا نظراء  امثال – ما هم  سوفوكليس – عى سبيل 
امنصوص عليهم ي الخطاب الجنائزي! فهذه اأساء مثل اأساطر 
فيها  وبث  عليائها  من  أنزلها  سوفوكليس  ولكن  القدمة،  اإغريقية 
يسعدون  أحياًء  فجعلهم  اإغريقي،  للشعب  اممثلة  البرية  الروح 
صفحتها  عى  تنعكس  مرآة  وكأنهم  الحكمة،  ويقولون  ويشقون 
مفردات معاي الدمقراطية اأثينية، مثل: العدالة اإلهية، وامساواة، 
أظهر  نفسه  الوقت  وي  إل��خ،   .. الشعب  وحكم  ال��رأي،  وحرية 
ااستبداد  عيوب   – الناذج  هذه  خال  من   – امرحي  لجمهوره 

بالرأي، والظلم .. إلخ ما ُيناقض الدمقراطية اأثينية.
الديمقراطية مفهوم  تطور 

الدمقراطية من مفهومها اأثيني إى مفهومها  الزمن تحولت  مرور 
أو  اأفراد  بن  السلطة  لتداول  السلمية  العملية  به:  ويقصد  العام، 
به  يؤمن  مميز  اجتاعي  نظام  إيجاد  إى  تؤدي  التي  الجاعات، 
وهذا  اجتاعية.  أخاقيات  شكل  عى  ككل  امجتمع  عليه  ويسر 
امفهوم اعتر الدمقراطية شكًا من أشكال الحكم، من خال حكم 
اأغلبية عن طريق نظام التصويت والتمثيل النياي. وبناًء عى ذلك 
أفراد  فيه  يصوت  سياي  نظام  بأنها  النيابية(  )الدمقراطية  ُعرّفت 
يتخذون   - بدورهم   - الذين  الحكومة  أعضاء  اختيار  عى  الشعب 

القرارات التي تتفق ومصالح الناخبن.. إلخ ما هو معروف. 
وجودها  الصعب  من  هذه،  الدمقراطية  صورة  إن  بالذكر  والجدير 
بصورة مبارة ي مجال امرح امكتوب! وبعبارة أُخرى ا يجرؤ أي 
كاتب مرحي ي الباد ااستبدادية أن ينادي بالدمقراطية النيابية، 
ي  ممثلة   - السياسية  السلطة  أن  العام،  مفهومها  الدمقراطية  أو 
نظام الرقابة امرحية – لن تسمح له بذلك! ومن هنا نجد الكاتب 
يلجأ إى الحيل امرحية ي أسلوبه الكتاي لبث أفكاره الدمقراطية 
عن طريق الرمز واإيحاء واإشارة وامعادل اموضوعي .. إلخ هذه 
لذلك،  أمثلة  رب  العسر  ومن  التعبر.  ي  امبارة  غر  اأساليب 

أن أغلب امرحيات امنشورة ا تخلو من هذه الحيل.
أدوات  أن  امعروض؛  امرح  مجال  ي  كلية  يختلف  اأمر  وهذا 
يبث  أن  يستطيع  امخرج  أن  امؤلف،  أدوات  عن  تختلف  امخرج 
له  مخرجاً  بوصفه  هو  أفكاره  أو   – الدمقراطية  عن  امؤلف  أفكار 
رؤيته الخاصة – عن طريق اإضاءة والديكور وامابس .. إلخ هذه 
ناهيك عن  امكتوب،  النص امرحي  امنصوص عليها ي  اأمور غر 
اممثلن وخروجهم عن النص، للتلفظ ببعض العبارات، أو اإشارات 
اأحداث  لبعض  امنتقدة  أو  اليومية،  اأح��داث  لبعض  امواكبة 

السياسية وااقتصادية وااجتاعية .. إلخ.
نظاماً  الدمقراطية  اعتبار  امرء  عى  يصعب  سبق،  ما  عى  وبناًء 

سياسياً محضاً، أو أنها عملية اختيار سياسية للنواب، أو القادة، من 
خال منافسة حرة سياسية ريفة فقط، بل يجب اعتبارها أسلوب 
حياة، وطريقة للعيش، وثقافة شعب، ومجموعة من القيم تهدف 

إى احرام الكرامة اإنسانية قبل كل يء. 
الصيني  الكاتب  مثل  امرحين،  الُكّتاب  أكر  به  نادى  اأمر  وهذا 
1933م،  عام  الرعد(  )عاصفة  مرحية  كتب  الذي  يوي(  )تساو 
فيها  منتراً  الصيني،  اإقطاعي  النظام  عى  مرده  أعلن  وفيها 
لكرامة الشعب وامجتمع. وي مرحيته )أهل بكن( عام 1940م، 
مأساة  وصف  )الرية(  مرحيته  وي  أفضل.  صيني  مجتمع  نادى 
اأسياد  بن  ال��راع  خال  من  الريف،  ي  الطبقات  بن  ال��راع 
والطاغية اإقطاعية، والفاحن الكادحن امعدومن. ثم واصل تساو 
يوي سعيه الدؤوب نحو النور واأمل ي بناء مجتمع أمثل وأفضل 

ينمو ويرعرع .. ي رائعته امرحية )روق الشمس( التي حققت 
له الشهرة والتألق ي دنيا امرح ااجتاعي اأخاقي.

عن  النقاب  تكشف  امرحية  يوي  تساو  مؤلفات  أن  واماحظ 
إى  بدوره  أدى  الذي  وااقتصادي،  وااجتاعي  السياي  الفساد 
بآام  حياته  ي  مرتبطاً  كان  تساو  أن  وامبادئ،  اأخاق  انحطاط 
الظلم  أمام  صلداً  حائطاً   - امرحية  كتاباته  ي   - وكان  مجتمعه، 
القيود  بتحطيم  منادياً  ااجتاعي،  التغير  راية  حامًا  وااضطهاد، 
)روق  مرحيته  نجد  امثال  سبيل  فعى  للحريات.  امكبلة 
اأخاقي،  ااجتاعي  الفساد  عن  صادقاً  تعبراً  تعر  الشمس( 
اضطهاد  من  يحمله  ما  بكل  امرحية  اأول ي  البطل  يعتر  الذي 
واستعباد وتعسف وبؤس وفوى. فالحوار اآي يجسد هذا امعنى 

بن الزوج )ي شينغ( اموظف، وبن زوجته:
البنك  ي  صغراً  موظفاً  تكون  أن  امعقول  من  ليس  ي:  م��دام 
وتنهك نفسك ي العمل من أول النهار إى آخره، وا نجد ي نهاية 
الشهر ما تدفعه لسد نفقات امعيشة بعد أن تجشمت الكثر من 
النباء  مصاحبة  إى  تهرع  العمل،  من  تفرغ  أن  وبعد  الصعاب. 
امير[  ألعاب  من  قدمة  صينية  ]لعبة  امهجونغ  معهم  وتلعب 
وتسلك مسلكهم ااجتاعي. أننا ا نستطيع أن نرسل اأطفال إى 
امسكن  إيجار  نجد  وا  ااجتاعي،  مظهرك  مهتم  وأنت  امدرسة، 
ي نهاية الشهر، وأنت ما تزال تجالس اأثرياء. وإذا مرض طفل ا 

نجد من الدواء، وأنت هكذا تجامل اآخرين.
كيف  )بحرارة(  الحديث!  ي  تستمري  ا  كفى،  )ثائراً(  تشينغ:  ي 
تتجاهلن الشقاء الذي أتحمله طوال اليوم؟ أم تاحظي أنني أشعر 
ليس  والدي  أن  العاثر؛  حظي  أندب  إنني  فقراء؟  أننا  بامرارة 
انحنيت  ما  خلقت  أن  منذ  كثر  مال  عندي  كان  وإذا  النباء.  من 
تعرفن  وأنت  منهم،  أسوأ  وأنا لست  تحملت ظلمهم.  أمامهم وا 
رحاء.  وغر  وجبناء  بلهاء  مني،  أفضل  ليسوا  اأوباش  هؤاء  أن 
بالفطرة،  أثرياء  أنهم  وبينهم هي  بيني  الوحيدة  ااختاف  ونقطة 
ويتمتعون بامكانة ااجتاعية امرموقة، أما أنا فعى النقيض منهم 
وأي  وامساواة.  العدالة  تعوزه  امجتمع  هذا  أن  لك  وأقول  ماماً. 
وإذا  لنا،  خداع  مثابة  هو  الجاهر  وخدمة  اأخاق  عن  حديث 
اموت.  حتى  ياحقني  اإدقاع  فإن  ضمري،  عّي  مليه  ما  عملت 
أنني  ي  آمًا  وأقاتلهم،  سفني  أحرق  أن  سوى  أمامي  ليس  ولذا 

أتنّسم امجد يوماً ما!.
فامؤلف من خال هذا الحوار – الذي مثل فكرة امرحية – يضع 
الذي  اإنسان  طريق  عن  الدمقراطية،  تحقيق  ي  الكبرة  آماله 
تحقيق  إى  فيسعى  والفساد،  والهوان  الذل  اإنسانية  طبيعته  تأى 
الدمقراطية  مثل  الذي  الكال  ذلك  واإنساي،  ااجتاعي  الكال 
 - امرحية  ملحق  ي  امؤلف  كتبه  ما  نقرأ  أن  بنا  وكفى  الحقة. 
امرء من  انتهى  إذا   “  : قائًا  بكن عام 1957م–  عندما طبعت ي 
يعيش  ماذا  استياء:  ي  وتساءل  الشمس،  روق  مرحية  قراءة 
العام  بهذا  نتمسك  وماذا  التعيسة؟  الحياة  هذه  مثل  الكثرون 
الوحي غر  العام  إى وجود هذا  أدى  الذي  السبب  وما  البائس؟ 
العادل؟ وهل يجب أن نغره أو نطيح به ماماً؟ فإذا تساءل امرء 

حقاً مثل تلك اأسئلة، فذلك أمل كبر يفوق ما يتوقعه امؤلف”.
)روق  مرحيته  من  أراد  ي��وي  تساو  أن  لنا  يتضح  وهكذا، 
فكرة  تأكيد   – امرحية  مؤلفاته  بقية  ي  وكذلك   – الشمس( 
تعالج  “التي  الدعوة  موذج مرحية  وكأن مرحيته  الدمقراطية، 
وينارها،  كاتبها  إليها  يدعو  معينة،  اجتاعية  أو  سياسية  فكرة 
ذهن  مأ  قد  يكون  النهاية،  ي  الستار  إسدال  أن  ليفرض  حتى 
قال  كا   ،“ إليها  امدعو  للفكرة  اعتناقي  ميل  ونفسيته  امتفرج 

د.إبراهيم حادة ي “معجم امصطلحات الدرامية وامرحية”.
لرجمته مرحية  تقدمه  ي  العزيز حمدي  عبد  أكده  اأمر  وهذا 
الصيني  للمرح  دراسة  أي  تغفل  وا   “ قائًا:  الشمس(،  )روق 
للمرح  رائ��دة  أنها  عى  ي��وي  تساو  مرحيات  إى  اإش���ارة 
ي  اإقطاعي  الحكم  دعائم  قوضت  والتي  اأخاقي  ااجتاعي 
يجيش ي  عا  صادقاً  تعبراً   – زالت  – وا  فكانت  القدمة،  الصن 
الصدور من آام وآمال لربع سكان العام، تعكس نبضه وتطلعاته 
البرية  آام  طياتها  ي  وتحمل  الكرمة،  والحياة  امستقبل  نحو 
وأحزانها. إذ استطاع تساو يوي أن يعر عن مأساة الوجود اإنساي 
الصينين  الدراما  كتاب  بن  الوحيد  أنه  كا  يهدده،  الذي  والضياع 
من  الحقيقة،  من  مرحه  اقرب  ولذا  الحقيقة.  هذه  يدرك  الذي 

الحياة وترك أثراً ا محوه الزمن، وا تنال منه القرون”.
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وكاتب  ممثل  فهو  الكلمة  بمعى  مسرحي  رجل  صبحي  محمد  القدير  الفنان 
 ٣ في  »القاهرة«  محافظة  مواليد  من  وهو  متمز.  فرقة  ومؤسس  ومخرج 
مارس عام 1948، بدأت هوايته للفن والتمثيل عندما كان طفا صغرا يعيش 
كان  حيث  علي)،  محمد  شارع  من  )بالقرب  شريف  أرض  منطقة  في  أسرته  مع 
أسرته  مزل  وكان  الليلية،  والماهي  السينما  ودور  المسارح  بعض  بها  يوجد 
»بإرادي«  وسينما  »الكرنك«  سينما  هما  للسينما  شهرين  دارين  أمام  يقع 
كما  بهما،  تعرض  الي  اأفام  جميع  ليتابع  جيدة  فرصة  هذه  وكانت  الصيفي. 
من  الكثر  خالها  من  يشاهد  فكان  اأفام  لعرض  ماكينة  يمتلك  والده  كان 

اأفام.

صبحي محمد 
المسرحي المفكر 

وجوليت، هاملت، الدرس، ماراصاد.
 - »وزارة الثقافة«: الحرب والسام )1974(.

 ،)1982( حر  أنت   ،)1981( امهزوز   ،)1976( هاملت   :»80 »استوديو  فرقة   -  
الفصيح  بالعري   ،)1989( نظر  وجهة   ،)1987( تخاريف   ،)1985( الهمجي 

.)1991(
 - »أوسكار«: عى باطة )1993(.

 - »استوديو اممثل« و»امؤسسة السويرية «: الزيارة )1993(.
 - »محمد فوزي«: ماما أمريكا )1994(، يوميات ونيس )1997(.

الفني«: لعبة الست )1998(، كارمن )1999(، سكة السامة   - »ماسر لإنتاج 
.)2000(

 - »استوديو اممثل»: غزل البنات )2017(، خيبتنا )2018(.
2 - ي مجال التمثيل:

هاملت،  وجوليت،  روميو  ملكا،  أوديب  امرحية«:  للفنون  العاي  »امعهد   -  
ماراصاد، الدرس.

 - »نجوى سام«: موزة و3 سكاكن )1970(.
 - »الفنانن امتحدين«: هالو شلبي )1970(.
 - »وزارة الثقافة«: الحرب والسام )1974(.

 - »امرح الجديد«: انتهى الدرس يا غبي )1975(.
 - »مفيد مرعي«: عي بيه مظهر )1976(.

 - استوديو 80«: هاملت )1976(، امهزوز )1981(، أنت حر )1982(، الهمجي 
)1985(، تخاريف )1987(، وجهة نظر )1989(.

 - »مرح الفن«: الجوكر )1978(، البغبغان )1983(.
 - »امرية للكوميديا«: انتهى الدرس يا غبي )1984(.

 - »محمد فوزي«: ماما أمريكا )1994(، يوميات ونيس )1997(.
الفني«: لعبة الست )1998(، كارمن )1999(، سكة السامة   - »ماسر لإنتاج 

.)2000(
 - »استوديو اممثل»: غزل البنات )2017(، خيبتنا )2018(.

للعرض  خصيصا  أنتجت  )التي  امصورة  امرحيات  بعض  بخاف  وذلك 

) امرحية  للفنون  العاي  امعهد  ي  وتخرج  بالدراسة  موهبته  صقل  ي  نجح 
مرتبة  مع  امتياز  بتقدير  البكالوريوس  درجة  عى  )بحصوله  الفنون  أكادمية 
سوى  يستمر  م  ولكنه  امعهد  ي  كمعيد  تعيينه  تم  تخرجه  ومجرد  الرف، 
عدة سنوات ثم سارع بتقديم استقالته لتفضيله العمل امستقل. قام ي مطلع 
وزميله  صديقه  مع   »80 »استوديو  فرقة  بتأسيس  العرين  القرن  مانينات 
مجموعة  تقديم  ي  معا  نجحا  وقد  الرمي،  لينن  امرحي  الكاتب  الدراسة  ي 
أو  امرح  خشبة  عى  سواء  كبرا  جاهريا  نجاحا  اقت  التي  امرحيات  من 
أثناء عرضها ي التلفزيوي بعد ذلك، ومن هذه امرحيات: الهمجي، إنت حر، 
الجاهرية  امرحيات  من  كبرا  عددا  ذلك  بعد  قدم  نظر.  وجهة  تخاريف، 
أما ي  السامة 2000.  بينها: ماما أمريكا، لعبة الست، كارمن، سكة  أيضا ومن 
التلفزيون فقد قدم الكثر من اأعال الدرامية الناجحة التي حققت له شهرة 
(مانية  ونيس  يوميات  امليون،  بعد  سنبل  امليون،  رحلة  مقدمتها:  وي  كبرة 
أجزاء)، فارس با جواد. شارك كذلك ي بطولة الكثر من اأفام السينائية حتى 
مطلع تسعينات القرن العرين، ولكنه توقف بعدها ماما عن جميع امشاركات 
امرحية  لأعال  دامة  بصفة  كل جهوده  بركيز  ويقوم  يتفرغ  لي  السينائية 
السينائية  روطه  فرض  يستطيع  لن  أنه  اكتشف  بعدما  خاصة  والتلفزيونية، 
التي تتعارض بشدة مع اتجاهات السوق والروط التجارية برورة ااستسام 

لرغبات امنتجن وشباك التذاكر.
للقرن  الثانينات  »جيل  إى  ينتمي  صبحي  محمد  الفنان  أن  بالذكر  جدير 
العرين«، وهو الجيل الذي يضم نخبة من نجوم الكوميديا ومن بينهم: محمد 
أحمد  اموجي،  نجاح  واي،  ممدوح  القلعاوي،  محمود  الفخراي،  يحيى  نجم، 
بدير، محمد أبو الحسن، أسامة عباس. ومن تتبع إسهامات كل الفنانن ونجوم 
طريقة  تحديد  ي  نجح  قد  بعضهم  أن  يتضح  ذكرهم  سبق  الذين  الكوميديا 
التكرارية مثل مدرسة »امدبوليزم« للقدير عبد  أداء خاصة به، قد تعتمد عى 
امنعم مدبوي (جيل الستينات)، أو عى مهارة اارتجال كالفنانن: سعيد صالح 
الكوميديا  نجوم  أغلب  يهتم  م  لأسف  ولكن  السبعينات)،  (جيل  غانم  وسمر 
عى مر العصور بالخطاب الدرامي لعروضهم، أو معنى آخر م يحاول أي منهم 
تحديد منهج أو إطار فكري لعروضه، وذلك باستثناء عدد قليل جدا من نجوم 
وفايز حاوة،  إبراهيم  امنعم  والريحاي وعبد  الكسار  الكوميديا وي مقدمتهم: 
وهنا ترز أهمية الفنان محمد صبحي الذي حرص عى االتزام بقضايا مجتمعه 
واانحياز للقيم النبيلة السامية بكل وضوح، ما يثبت ويؤكد أنه بالفعل مفكر 
ومتلك  الظل  بخفة  يتمتع  ممثل  مجرد  وليس  قدير  كوميدي  وممثل  مرحي 

مهارات اأداء الكوميدي أو اارتجال والتهريج.
صبحي  محمد  القدير  للفنان  الفنية  امشاركات  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 
الزمني كا  التتابع  الفنية مع مراعاة  القنوات  طبقا لطبيعة مشاركاته واختاف 

يي:

المسرحية إسهاماته  أوا: 
مارس  الذي  امجال  فهو  للفنان محمد صبحي،  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
من خاله هوايته لفن التمثيل، كا تفجرت من خاله أيضا موهبته التي أثبتها 
وأكدها بعد صقلها بدراسته اأكادمية مناهج ومدارس التمثيل، ولذا فقد كان 
ومخرجا  ممثا  امتميزة  امرحيات  من  كبر  عدد  ي  يشارك  أن  امنطقي  من 
يحرص  محببا  كوميديا  نجا  أصبح  حتى  أحيانا،  بالتأليف  ومشاركا  ومنتجا 
امرحية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا  أعاله.  متابعة  عى  الجمهور 
الفرق امرحية  اختاف  التاريخي مع مراعاة  وللتتابع  طبقا اختاف مشاركاته 

وطبيعة اإنتاج كا يي:
1 - ي مجال اإخراج:

شارك كمخرج ي تقديم عدد كبر من امرحيات سواء امرحيات التي تحمل 
قامة  وتضم  آخرين.  لزماء  البطولة  أسند  التي  تلك  أو  بطولتها  مسؤولية  هو 

امرحيات التي قام بإخراجها امرحيات التالية:
روميو  ملكا،  أوديب  امرحية):  للفنون  العاي  امعهد   ) البدايات  مرحلة   -  

عمرو دوارة
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من  مجموعة  بن  بشدة  السينائية  أدواره  فتنوعت  الكبرة،  وموهبته  القدير 
الكرنك،  الصمت،  أبناء  بينها:  )ومن  البدايات  بفرة  الجادة  السينائية  اأفام 
التجارية  الجريح(، وبن مجموعة من اأفام  وبالوالدين إحسانا، وراء الشمس، 
بينها:  )ومن  التذاكر!!  وشباك  الجمهور  رغبات  أرضاء  منتجوها  حاول  التي 
العميل  الحرامية،  رقنا  إلي  إحنا  ستة،  امشاغب  التمرين،  تحت  محامي 
ذلك  ومع  مراهقة(،  حالة  أحبتني،  التي  الشيطانة  غطاء،  بدون  آدم   ،13 رقم 
ي  بامشاركة  امري  الفن  مسرة  إثراء  ي  مساهمته  الفنية  مسرته  ي  يحسب 
ثاثة وعرين فيلا خال ما يقرب من عرين عاما، حيث كانت أوى مشاركته 
السينائية وهو ي عمر خمسة وثاثن عاما بالفيلم الوثائقي »آفاق« من إخراج 
شادي عبد السام عام 1972، ي حن كانت آخر أفامه »بطل من الصعيد« من 

إخراج ريف حمودة عام 1991.
الصمت  أبناء   ،)1972( آفاق  التالية:  اأفام  السينائية  أعاله  قامة  وتضم 
زيزو  أونكل  امفر،  أين   ،)1976( إحسانا  وبالوالدين   ،)1975( الكرنك   ،)1974(
حبيبي )1977(، وراء الشمس )1978(، درب الفنانن )1980(، العبقري خمسة، 
امرأة،  ضد  باغ   ،)1985( حرامي  و40  مظهر  بيه  عي  القاهرة،  هنا  الجريح، 
ستة،  امشاغب   ،)1987( أرواح  بسبع  راجل   ،)1986( التمرين  تحت  محامي 
آدم   ،13 رقم  العميل  الحرامية،  رقنا  إلي  إحنا   ،)1988( والوحوش  الفلوس 
من  بطل   ،)1990( مراهقة  حالة  أحبتني،  التي  الشيطانة   ،)1989( بدون غطاء 

الصعيد )1991(.
متميزة من  نخبة  السابقة مع  اأفام  تعاون من خال مجموعة  قد  أنه  ويذكر 
حسن  مصطفى،  نيازي  اأساتذة:  مقدمتهم  وي  العربية  السينا  مخرجي  كبار 
مدحت  الدين،  بدر  أحمد  راي،  محمد  سيف،  سمر  بدرخان،  عي  عارة، 

السباعي، أحمد ياسن، أحمد السبعاوي، عمر عبد العزيز، سمر الصدي.

التلفزيونية مشاركاته  ثالثا: 
رغم عدم كرة مشاركاته التلفزيونية مقارنة ببعض أبناء جيله من الفنانن، فإنه 
قد نجح ي وضع بصمة مميزة له بالدراما التلفزيونية، خاصة بعدما قدم عدة 
وقد  ونيس(،  سنبل،  مظهر،  بك  عي  أشهرها:  )ومن  خالدة  درامية  شخصيات 
حققت له تلك الشخصيات النجاح واانتشار، كا أهلته أيضا لتقديم عدة أجزاء 
من كل مسلسل، ويكفي أن نسجل له نجاحه ي تقديم مانية أجزاء للمسلسل 
امتميز »يوميات ونيس«. وتتضمن قامة أعاله الدرامية بالتلفزيون امسلسات 
العمر  فرصة  النمس،   ،)1973( فردوس  البحث عن   ،)1972( امرح  أيام  التالية: 
خي   ،)1979( كيمو   ،)1978( غريب  عام  جنيه،  مليون  تخر  كيف   ،)1976(
 ،)1987( امليون  بعد  سنبل   ،)1984( امليون  رحلة   ،)1980( جمعة  يا  بالك 
ونيس  يوميات   ،)1995( ج2   - ونيس  يوميات   ،)1994( ج1   - ونيس  يوميات 
 ،)1998( ج5   - ونيس  يوميات   ،)1997( ج4   - ونيس  يوميات   ،)1996( ج3   -
وهؤاء  أنا   ،)2004( اأرض  ملح   ،)2002( جواد  با  فارس   ،)1999( شملول 
يوميات   ،)2007( جدا  فقر  غني  رجل   ،)2006( الغيبوبة  ي  عايش   ،)2005(
ونيس - ج6 )2009(، يوميات ونيس - ج7 )2010(، ونيس والعباد وأحول الباد 

- ج8 )2013(.
يء  بيت  بينها:  ومن  التلفزيونية  والسهرات  التمثيليات  بعض  بخاف  وذلك 

السمعة.
الفنية  القنوات  بجميع  القدير  الفنان  هذا  أعال  جميع  ورصد  بتتبع  ومكن 
وخراته  ودراسته  موهبته  توظيف  ي  نجاحه  مدى  يتضح  امرح  وخصوصا 
ارتبطت  خالدة  درامية  شخصيات  عدة  بتقديم  امرحية  حياتنا  إثراء  الفنية 
تلك  الجمهور أساء  للدالة عى ذلك حفظ  العري، ويكفي  امشاهد  بوجدان 
عي  الشخصيات:  تلك  بن  ومن  وحوارتها،  الدرامية  مواقفها  وأهم  الشخصيات 
يا  الدرس  )انتهى  )البغبغان(، سطوحي  امظاهر(، حامبوحة  )عاشق  بك مظهر 
غبي(، عبده السخن )انت حر(، زي دبور )الجوكر(، عرفة الشواف )وجهة نظر(، 

السامة(،  )سكة  قري  )هاملت(،  هاملت  أمركا(،  )ماما  منافع  شحاتة  عايش 
وبالدراما  البنات(،  )غزل  حام  اأستاذ  الست(،  )لعبة  طبق  أبو  عاشور  حسن 
)مسلسل  شملول  ونيس(،  )يوميات  ونيس  امليون(،  )رحلة  سنبل  التلفزيونية: 
شملول(، الثعلب حافظ نجيب )فارس با جواد(، محروس محفوظ )رجل غني 

فقر(.

عامة: سمات 
الفنان محمد صبحي  التي ميز  العامة  السات  وما سبق مكنني إجال أهم 

ي النقاط التالية:
 - الجمع بن مهارات التمثيل واإخراج واإدارة.

الوطني  البعد  عى  الركيز  مع  عامة  بصفة  الدرامي  بالخطاب  ااهتام   -  
والقومي سواء بصورة غر مبارة، أو بصورة مبارة.

ي  جليا  اتضح  ما  وهو  التنكر  ومهارات  الحركية  باللياقة  كممثل  التميز   -  
الزوجة  أيوب،  عم  )الجواهرجي  الجوكر  )الخليجي(،  حر  أنت  مرحيات: 

عطيات(، تخاريف )امرأة هتلر الزعيم الديكتاتوري(.
إعادة  ي  ونجاحه  للتمثيل،  ومدرب  كمخرج  نفسه  ي  والفنية  الذاتية  ثقته   -  
اكتشاف قدرات ومهارات عدد كبر من اممثلن وي مقدمتهم: هناء الشوبجي، 
أركان  زيد،  أبو  محمود  سيمون،  رمزي،  هاي  كامل،  عبلة  نر،  سعاد  ريهان، 
فؤاد، شعبان حسن، خليل مري، رياض الخوي، منى زي، فتحي عبد الوهاب، 
عبد الله مرف عزة لبيب، أمل إبراهيم، زينب وهبي، أمن عزب، مجدي عبد 

الحليم، وأخرا ندى ماهر.
عى  الشديد  والحرص  امتميزة،  اإدارية  والخرات  القيادية  بالروح  التمتع   -  
عى  حسم  بكل  وتطبيقها  الفنية  والقواعد  امرحية  اللوائح  بجميع  االتزام 

جميع العاملن معه من فنانن وفنين دون أي استثناءات.
 - االتزام بالتقاليد امرحية وي مقدمتها: احرام موعد رفع الستار بكل دقة، 
إا  التدخن  عدم  بينها:  )ومن  امنظمة  التعليات  من  بكثر  باالتزام  ومرورا 
االتزام  الكواليس،  وراء  للضيوف  النجوم  استقبال  عدم  جدا،  محدودة  بأماكن 
بالهدوء الكامل، عدم تناول امأكوات أو امروبات أثناء العرض(، ووصوا إى 

احرام تحية الجمهور ي نهاية العرض ودقة تنفيذها كا هو مخطط لها ماما.

والتكريم: الجوائز   -  
مظاهر  من  بكثر  الرية  الفنية  امسرة  تلك  تتوج  يتم  أن  امنطقي  من  كان 

التكريم مر وبعض الدول العربية الشقيقة، وتضم قامة الجوائز ما يي:
ممثل  أحسن  جائزة   ،)1991( الفكرى  لأبداع  الصباح  الدكتورة سعاد  جائزة   -  
أحسن  جائزة  للسينا 1996،  امري  الكاثوليى  امركز  جائزة   ،)1996( أوسكار 
ممثل اتحاد اإذاعة والتلفزيون )1998(، جائزة أحسن ممثل مرحى »أوسكار« 
)1998(، جائزة أحسن ممثل ومخرج بعيد الفن )1998(، اأسد الذهبى أحسن 
النجوم  »أخبار  للفن مجلة  الفرعوى  العام  )1999(، جائزة رجل  ممثل ومخرج 
الرق  أوسكار   ،)2000( ومخرج  ممثل  أحسن  الذهبى  اأسد  جائزة   ،)1999(
اأوسط »الفارس الذهبى« أحسن مخرج )2001(، - »امركز الثقاى الكاثوليى« 
للعمل  عى  بن  عيى  الشيخ  سمو  جائزة   ،)2009( ومخرج  ممثل  أحسن 
التطوعى - بدولة »البحرين« )2011(، الدكتوراه الفخرية من الكلية اأمريكية 
اماجستر   ،)2013( السعودية  النجوم  مؤسسة  جائزة   ،)2013( بكاليفورنيا 

الفخري من كلية »كامردج الريطانية )2013(.
وامهرجانات  الجهات  من  والدروع  الشهادات  من  كثر  تكرمه  قامة  تضم  كا 

التالية:
 - امرح العري بتونس )1994(.

بدورته  امرح(  لهواة  امرية  الجمعية  تنظمه  )الذي  الضاحك«  »امرح   -  
الثانية )1996(.

 - »القاهرة الدوي للمرح التجريبى« )1999(.
 - أوسكار امثقف امري التلفزيون امري )2003(.

 - السينا الدوي باإسكندرية )2003(.
 - الفنان القدوة »بجامعة امنصورة« )2005(.

 - »الفجرة امرحي الدوي للمونودراما« بدورته الثانية )2005(.
 - الفيلم الدوي لسينا الشباب )2006(.

 - »محافظة الفيوم« الفنان امثاى )2006(.
 - الريادة من »جامعة عن شمس« )2007(.

 - رائد امرح العري من »جامعة العريش« )2008(.
 - »امركز الثقاى الكاثوليى« أحسن ممثل ومخرج )2009(.

 - اإعام العري بالقاهرة )2010(.
 - »الدوحة« عاصمة الثقافة العربية بإسم فارس امرح العري )2010(.

 - جامعة »أكتوبر« )2013(.
 - »أيام الشارقة امرحية« فارس امرح العري )2017(.

 - مهرجان »مكناس امرحي« بامملكة امغربية بدورته اأوى )2018(.
 - امركز الكاثوليي امري عن مجمل أعاله )2018(

 - التكريم مدينة امنصورة ي إطار ااحتفاات بالعيد القومي محافظة الدقهلية 
.)2019(

فقد  ولذا  الصادقة  الهواية  بروح  محتفظا  ظل  فإنه  التكرمات  تلك  كل  ورغم 
الرئاسة الفخرية لعدد من مهرجانات الهواة والشباب ومن بينها: مهرجان  قبل 
 ،)2007( امرح(  لهواة  امرية  الجمعية  تنظمه  )الذي  العري«  »امرح 
للشباب« )2019(.  الدوي  الشيخ  آفاق )2016(، وأخرا مهرجان »رم  مهرجان 
من  رامز(  نيفن  الراحلة  اممثلة  تليمذته  من  متزوجا  كان  أنه  بالذكر  وجدير 
أرة رضا( وأنجبا من اأواد كريم )مهندس كومبيوتر( ومريم )خريجة تجارة 

إنجليزي(.

الثعلب   ،)1971( اموسم  كومبارس  يفهم،  إلي  بس  بينها:  ومن  التلفزيوي( 
)1978(، طبيب رغم أنفه، امتحذلقات )1982(

قد  بطولتها  ي  شارك  التي  امرحيات  مجموعة  خال  ومن  أنه  بالذكر  وجدير 
تعاون مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة: 
الشال،  محمد  اللطيف،  عبد  شاكر  راي،  السيد  الرقاوي،  جال  أردش،  سعد 

حاد البمبي.
أن  القدير  الفنان  هذا  مرح  عن  الحديث  صدد  ي  ونحن  التنويه  ويجب 
القدير مدى جرأة اختياراته كا أكدت  الفنان  أثبتت لهذا  اأيام والسنوات قد 
أن  ويكفي  امتتالية،  امرحية  تجاربه  بجميع  نفسه  مع  حتى  التحدي  قبوله 
نذكر نجاحه - وخال فرة مبكرة جدا من حياته - ي تأسيس فرقته »استوديو 
بعد  ليستقل  الرمي،  لينن  دربه  رفيق  مع   »80 »استوديو  فرقته  ثم  اممثل«، 
ذلك بفرقته ويرفع شعار »امرح للجميع«، ثم استكال مسرته بتقديم عدة 
التي كان أحدثها مدينة سنبل« مرحيتي: »غزل  تجارب بديعة ومتميزة، تلك 
فضاء  إى  الجمهور  باجتذاب  نجحت  التي  امغامرة  وهي  و»خيبتنا«،  البنات«، 
مرحي جديد خارج القاهرة امزدحمة. ومكن للناقد امتخصص امتتبع مسرة 
السياسية  للموضوعات  وتناوله  اختياره  ي  أيضا  جرأته  يرصد  أن  الفنان  هذا 
وكذلك  أمربكا(  ماما  نظر،  وجهة  الفصيح،  بالعري  حر،  أنت  )ومنها:  الساخنة 
لها:  )ومثال  الخاص  القطاع  فرق  تجريبية جديدة عى  أشكال  بتقديم  مغامرته 
أنت حر، تخاريف(، وأيضا قيامه بإخراج وبطولة مرحية »وجهة نظر« والتي 
من  لعدد  الفصيح«  »بالعري  بإخراج مرحية  أو  امكفوفن،  من  أبطالها  جميع 
امشاركن  جميع  يصبح  ذلك  ومع  للنجوم  كامل  غياب  وي  الجديدة  الوجوه 
الوهاب، مصطفى  عبد  فتحي  بالبطولة: منى زي،  )شارك  ذلك  بعد  نجوم  فيها 
هاي  فياض،  حسام  الرمي،  حمدي  الفتاح،  عبد  حسن  صبحي،  إيهاب  شعبان، 
كال، ضياء عبد الخالق، داليا إبراهيم، أرف فاروق(، وأخرا مغامرته بتقديم 
ي  سبقه  وقد  خاصة  جديدة،  برؤى  خري«  وبديع  »الريحاي  نصوص  بعض 
امبدعن)ي  اأساتذة  بعض  الدرامية  »الريحاي«  شخصيات  بعض  تقديم 
مقدمتهم الفنانن: راج منر، عادل خري، فريد شوقي، فؤاد امهندس، محمود 
عوض، أبو بكر عزت(، ولكنني من خال مشاهداي لعدد كبر من تلك اأعال 
أستطيع أن أجزم وبا أي مجاملة أن »محمد صبحي« كان اأذى واأفضل أنه 
تقليده،  محاوات  فخ  الوقوع ي  عدم  مع  »الريحاي«  ونكهة  بروح  احتفظ  قد 
جديدة  برؤية  »الريحاي«  مرحيات  إعادة  عى  حرص  قد  أنه  آخر  معنى  أو 
وحواراتها  تفاصيلها  بجميع  الحري  االتزام  دون  الحاي  وطبيعة عرنا  وبإيقاع 

وإيقاع عرها كا فعل البعض!!.
مرح  رجل  مجرد  ليس  صبحي  محمد  القدير  الفنان  سبق  ما  جليا  ويتضح 
واإخراج  كالتمثيل   - مجال  من  أكر  ي  بداياته  منذ  ميزه  وأكد  موهبته  أثبت 
بقضايا  مهموم  مثقف  اأوى  بالدرجة  ولكنه   - بالتأليف  وامشاركة  واإدارة 
بلده، ومفكر مرحي يعي ماما الدور الذي مكنه القيام به، ولذا فهو مسكون 
عى  يحرص  حينا  وهو  الجديدة.  وامروعات  الطموحات  من  بكثر  داما 
الكوميديا« امرحية فهو يختار بذلك  تقديم فكره وفلسفته من خال »قالب 
الطريق الصعب ويقبل التحدي مع الذات بل ويعانق امستحيل أحيانا. خاصة 
امرحية،  والجال ي جميع عروضه  والخر  الحب  قيم  إى  اانحياز  دائم  وأنه 
ليضعنا  منه،  ويسخر  القبيح  وجهنا  عن  خالها  من  يكشف  التي  العروض  تلك 
تنازاتها  ويرصد  امريضة  السلبية  نفسه  يحاسب  منا  كل  ويجعل  أنفسنا  أمام 
بالضحك واأم..  أحيانا، فمرحياته مسكونة داما  امبادئ  أو بعض  عن اأحام 
بالضحكات، ومنح روحنا  الروح  بالحلم والشجن وذلك بهدف غسل  ومشحونة 

الضائعة فرصة اارتداد لرفض اإنكسار والتمسك بالحلم مرة أخرى.

السينمائية أعماله  ثانيا: 
الفنان  هذا  وخرات  إمكانيات  من  كاملة  بصورة  ااستفادة  السينا  تستطع  م 



    

بالفرح أشبه  اآلن  المصري  المسرح 
»ينقط« مني  يا  البلدي..   

للشباب  املرسح  أيام  وملهرجان  خاصة،  معزة  عندي  للكويت 

من  سنوات،  خمس  بالكويت  أقمت  فقد  مضاعفة،  معزة 

تحكيم  لجنة  يف  املشاركة  رشف  يل  وكان   )2005 إىل   2000(

مهرجان أيام الشباب للمرسح يف دورته الثانية التي أقيمت يف 

عام 2005، لذلك كانت سعاديت بدعوة الصديق عبد الله عبد 

غامرة،  سعادة  الدورة،  هذه  لحضور  املهرجان  رئيس  الرسول 

وهناك ازدادت السعادة أضعافا مضاعفة ملا شهدته من تطور 

ثابتة  بخطى  عرش  الثالث  عامه  يدخل  الذي  املهرجان  لهذا 

وواثقة.

للشباب  العامة  الهيئة  تقيمه  الذي  املهرجان  أيام  خالل 

التي  الشابة  املرسحية  العروض  من  عددا  شهدت  بالكويت، 

األفكار  مستوى  عىل  سواء  كويتية  مرسحية  بطفرة  تنبئ 

مستوى  عىل  أو  اإلخراجية  الرؤى  مستوى  عىل  أو  املطروحة 

التمثيل.

عايل  فنيا  تنافسا  املهرجان  جوائز  عىل  تنافست  عروض  سبعة 

القيمة جعلني أشفق عىل الزمالء األعزاء أعضاء لجنة التحكيم 

برئاسة الدكتور محمد مبارك بالل.

منها  ثالثة  أن  السبعة  العروض  هذه  يف  أسعدين  ما  أكرث  لكن 

بل  له،  وعاشقات  للمرسح  دارسات  فتيات  وبيد  خالصا  تأليفا 

إن أغلب العنارص املساعدة، كتصميم املناظر وتصميم املالبس 

أؤكد  جعلني  ما  وهو  فتيات،  بيد  كانت  اإلخراج،  وتنفيذ 

الندوات  أثناء  العروض  عىل  املبارش  تعليقي  يف  مرة  من  أكرث 

ثقافيا ومرسحيا  اآلن متغريا  الكويت تشهد  أن  التطبيقية، عىل 

املجال  تدخل  الكويت  ابنة  فها هي  والتحية،  االحرتام  يستحق 

املرسحي بقوة وإرصار ورغبة يف إثبات أنها قادرة.

نقدية  وقفات  جميعها  تستحق  الشباب  أيام  مهرجان  عروض 

هنا  يهمني  لكن  تباعا،  به  سنقوم  ما  وهو  وتفصيلية،  خاصة 

اإلشارة إىل مالمح عامة سادت أغلب هذه العروض إن مل يكن 

كلها، أول هذه املالمح هو وعي الشباب ال بقضاياهم املحلية 

قد  البعض  أن  من  الرغم  وعىل  العامل،  بقضايا  ولكن  فقط، 

هناك  ووصفتها  أصفها  فإنني  بالسوداوية،  الرؤى  هذه  وصف 

ما تحمل غضبا، غضب  بقدر  يأسا  بأنها رؤى غاضبة ال تحمل 

املحب ال الكاره، غضب الراغب يف التقدم ال الساعي إىل الهدم.

استخدام  يف  والحرفية  الذكاء  هو  للنظر  الالفت  الثاين  امللمح 

قد  كان  الذي  املجاين،  اإلبهار  فخ  يف  الوقوع  دون  التقنيات، 

يف  فاملمثل  كثرية،  عربية  أقطار  يف  كثرية  شبابية  عروض  ساد 

)عرب  وعوا  مخرجني  من  واحرتامه  قدره  له  كان  العروض  هذه 

هو  املمثل  أن  املتخصص(  معهدهم  يف  األكادميية  دراساتهم 

العنرص األهم يف العرض املرسحي، ولذلك أيضا وجهت التحية 

للفنون  العايل  املعهد  أكرث من ندوة ألساتذة  أكرث من مرة ويف 

املرسحية بالكويت.

الفرق  بني  التعاونية  الروح  تلك  فيخص  الثالث  امللمح  أما 

الحب  بصبغة  التنافس  صبغت  التي  الروح  وهي  املتنافسة، 

الذي انعكس عىل املهرجان ككل.

التحية  تستحق  بالكويت  للشباب  العامة  الهيئة  كانت  وهكذا 

يف  للمرسح  حقيقية  إضافة  يعد  الذي  املهرجان  هذا  عىل 

فإنها  العريب،  الخليجي ومن بعدهام  الكويت ومن ثم املرسح 

سيحقق  أظنه  من مرشوع  له  تعد  ما  عىل  أكرب  تحية  تستحق 

أكادميية  تجهيز  يف  واملتمثل  الشباب،  مرسح  يف  نوعية  نقلة 

العرض  الهواة عىل عنارص  لتدريب شباب املرسح من  مصغرة 

متخصصون  فيها  يحارض  تدريبية  ورش  عرب  كافة  املرسحي 

الرسول  عبد  الله  عبد  الفنان  الصديق  رشفني  وقد  أكادمييون، 

يقوم  كيف  بنفيس  ألشاهد  األكادميية  هذه  ملبنى  بزيارة 

هذا  أن  رأيت  ما  خالل  من  وأثق  وساق،  قدم  عىل  به  العمل 

)مواطنون  الكويت  يف  الشباب  من  كبريا  إقباال  سيشهد  املبنى 

بل  مرسحية  نهضة  عام  من  أقل  خالل  وسيحقق  ووافدون( 

وفنية بشكل عام تعيد الكويت إىل مكانتها الطبيعية.

أيام  ملهرجان  شكرا  بالكويت،  للشباب  العامة  للهيئة  شكرا 

املقدمة  ويف  الشباب  للمبدعني  الشكر  كل  والشكر  املرسح، 

منهم الفتيات.

رونقها تستعيد  الكويت  للشباب..  المسرح  بأيام 
مشهد 
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املرصية  الثقافية  البنية  إىل  ساعة   ٤٨ خالل  وفنية  ثقافية  منابر   ٣ الثقافة  وزارة  اضافت 

التطوير  منظومة  اكتمل  قنا  ثقافة  وقرص  األقرص  بالزينية  الرمال  افتتاح قرص حوض  بعد 

بافتتاح  القرنه  مدينة  يف  الغريب  الرب  ايل  املرصية  الثقافة  قاطرة  أن عربت  بعد  والتحديث 

االقرص  محافظ  الهم  مصطفي  واملستشار  الثقافة  وزيرة  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة 

والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة بيت ثقافة األقالته .

مبحافظة  الثقافية  للمنظومة  استكامال  يعد  األقالته  ثقافة  بيت  ان  الدايم  عبد  ورصحت 

االقرص وأضافت إن الخدمة الثقافية اآلن يف مدينة القرنه بالرب الغريب يف األقرص ميكن أن 

تصل ايل ١٤٠ الف مواطن مؤكدة أن هذه االفتتاحات يف صعيد مرص وخاصة عىل أرض 

طيبة تأيت يف إطار اسرتاتيجية تحقيق العدالة الثقافية وتطوير وتحديث املؤسسات والبنية 

واإلبداعية  الثقافية  والقوالب  األشكال  كافة  تتضمن  برامج  خالل  من  وتفعيلها  الثقافية 

والفكرية وتنمية مواهب النابغني لتكون سالحنا ملواجهة التطرف واألفكار الهدامة بهدف 

خلق جيل ميتلك الوعي ولديه القدرة عيل بناء مستقبل مرشق لهذا الوطن . 

يذكر أن بيت ثقافة األقالته اقيم عيل مساحة ٧٧٥ مرت ويضم مكتبة للطفل وقاعة أنشطة 

لألطفال وحرف بيئية ونادي تكنولوجيا ومنفذ لبيع الكتب ومرسح صيفي ومكتبة عامة

أحمد زيدان

جديدة منارات   ٣ تفتتح  الثقافة 
واألقصر قنا  في 


