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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

بعد  ما  مسرح 
الثورة

ثقافية  مواقع 
مصر  في  جديدة 
على  وأخرى   ..

الطريق

المهرجانات؟ مسرح  أم  المسرح  مهرجانات   
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الجنوب  لشباب  امرحى  امهرجان  ادارة  أعلنت   
برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى  تكريم الفنان الكبر  
فعاليات  خال   . أسيوط  محافظة  ابن  نر،  أبراهيم 
الدورة الرابعة امقامة ى محافظة اسيوط ى الفرة من 
11 : 17 ابريل 2019  برعاية وزارى الثقافة والشباب 
والرياضة ومحافظة اسيوط واتش ى لاستثار الزراعى 
باسيوط  وامزارعن  للفاحن  امهنية  العالية  والنقابة 
للدعاية  الهدف  ومؤسسة  للتوريدات  حراء  ومؤسسة 

وااعان.
قال الفنان إبراهيم نر إنه يشعر بسعادة بالغة بهذا 
ى  فيها  تكرمه  يتم  التى  اأوى  امرة  انها  التكريم 
أن   مؤكدا   ، النخيلة   قرية  إبن  انه  أسيوط  محافظته 
 ، عايش-  وهو  و-  كبر  فخر  اانسان  حياة  ى  التكريم 

أن  وأمنى  تذكرتنى  التى  امهرجان  ادارة  اشكر  وأضاف 
هذا  من  بتكرمى  يليق  الذى  امستوى  هذا  عى  أكون 
امهرجان امحرم . وأضاف إن امرح عشقى وتكرمى 
ضمن  أسيوط  أبناء  التقى  أن  ،وأمنى  كبر  رف  عنه 
الهواة  فرق  مشاركة  يسمح  الذى   ، امهرجان  فعاليات 
امحافظات  ى  الفن  منها  ينطلق  التى  النواة  فهم 

واأقاليم .
الفنان  أن  امهرجان  رئيس  الهوارى  هيثم  الناقد  وقال 
امرح  أثرى   ، كبرة  فنية  وقيمة  قامة  نر  أبراهيم 
امقرر  ومن  الهامة،  الكوميدية  اأدوار  من  بالعديد 
ليلتقى  له ندوة كبرة   اافتتاح وتقام  تكرمه ى حفل 

بأهله وأحباؤه ى محافظة أسيوط. 

03متابعات [[

اختتمت فرقة بورسعيد ااقليمية اأربعاء لياي عروض مرحية »بغل البلدية« تأليف يري 
الجندي وإخراج أحمد عجيبة، وذلك ضمن احتفاات اليوم العامي للمرح، بحضور جمهور 

كبر ورئيس اقليم القناة وسيناء الفنان ماهر كال،  وعدد من امرحين بورسعيد.
والدراماتورج  امخرج  كتبها  والتى  شنودة  فوزى  امخرج  للمرح  العامي  اليوم  كلمة  ألقى 
بتكريم  الثقاى  القناة وسيناء  امركزية إقليم  اإدارة  رئيس  قام  ثم  كارلوس سيلدران،  الكوى 

الفنان محمد الريف، ثم تم تقديم العرض امرحي »بغل البلدية« 
مرحية »بغل البلدية« تأليف يري الجندي، دراما تورج وأشعار محمد عبد الهادى، إخراج 
محمد  استعراضات  الدين،  نر  هاى  ألحان  العدوى،  احمد  ومابس  ديكور  عجيبة،  احمد 
زيد، خالد مجاهد، مصطفى  أبو  السيد، عمرو شلبى، عاء  بطولة شادى حامد، مى  عرى، 
محمد  مجاهد،  محمد  العرى،  محمود  الفحلة،  أمل  إساعيل،  نوران  محسن،  محمد  الداى، 
وحيد،  مهند محسن، نادر العرى، محمد الرقاوي، كريم محمد، وسا مني، محمود سأسأ، 
وكريم وسام ورامى القطرجى ومصطفى حسام وأمجد وائل وأحمد السجيع  ومجموعة كبرة 

من الفنانن.
 العرض ضمن إنتاج خطة فرق اأقاليم امرحية التي تنفذها اإدارة العامة للمرح بالهيئة 
من  أكر  افتتاح  اموسم  هذا  تشهد  والتى  عواض،  أحمد  د.  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة 
عرض  وعرين  لثاثة  إضافة  الجاهرية  الثقافة  مرح  العاملة  للفرق  مرحي  100عرض 
من  وعدد  امرح،  لنوادى  عرض  و102  امخرجن،  لشباب  الثاى  اللقاء  ي  امرشحة  للتجارب 
التجارب امتميزة ومرح الشارع، لتصل مجموع العروض ما يوازى اكر من الف ليلة عرض 

مرحي بامجان ي كافة ربوع مر وترفع جميعها شعار » امرح للجمهور” .

العرض  أن  الغد  الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مرح  قال 
الدين  عيى جال  تأليف  من   « اأخرة  الساعة   « امرحى 
ومن إخراج نار عبد امنعم  يسافر إى امغرب يوم الثاثاء 9 
إبريل، وذلك للمشاركة  ى امسابقة الرسمية مهرجان البساط 
الفرة من يوم 10  يقام ى  الذى  ،و  بامغرب  للمرح  الدوى 
 13 السبت  يوم   عرضه  يتم  أن  عى   ، امقبل  إبريل   14 إى 

ابريل امقبل .
الطيار  حياة  ي  اأخرة  الساعة  يتناول  العرض  أن  يذكر    
التي  النفسية  وامعاناة  هروشيا  قنبلة  ألقى  الذي  اأمريي 
ي  نووية  قنبلة  بأول  اليابانية  امدينة  ربه  نتيجة  بها  مر 
الفائز بجائزة أفضل نص مرحي بجائزة  التاريخ.و هو النص 

ساويرس الثقافية لعام ٢٠١٧.
تأليف  من   ، الغد  فرقة مرح  إنتاج  من  اأخرة«  الساعة   «
الغد ريف صبحي  نجوم مرح  بطولة  الدين  عيى جال 
محمد   ، الزيات  محمود   ، السويفي  معتز   ، عاطف  سامية   ،
دياب ونائل عي، مشاركة نورهان أبو ريع و محمد حسيب، 
حامد،  أحمد  موسيقي  إعداد  هاشم،  محمد  وأزياء  ديكور 

مادة فيلمية حازم مصطفى، و من إخراج نار عبد امنعم.

بورسعيد إقليمية 
البلدية« »بغل  عروض  بختام  للمسرح  العالمي  باليوم  تحتفي 

الجنوب«  »مسرح 
نصر أبراهيم  يكرم    

اأخرة الساعة 
بالمغرب   الدولي  البساط  بمهرجان  مصر  يمثل 

إعداد: أحمد زيدان
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وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  افتتحت 
محافظ  غراب  ممدوح  والدكتور  الثقافة 
نجم  ديرب   ، بلبيس  ثقافة  قصور  الرقية 
تأهيلهم  واعادة  تطويرهم  بعد  والزقازيق 
عي  تعمل  التي  ااسراتيجيه  مع  لتتوافق 
بحضور  وذلك  الثقافة  وزارة  تنفيذها 
العامة  الهيئة  رئيس  عواض  أحمد  الدكتور 
الشعبية  القيادات  من  وعدد  الثقافة  لقصور 

والتنفيذية بامحافظة . 
تتم  التي  اافتتاحات  إن  الدايم  عبد  قالت 
شهر  ي  اعدادها  تم  لخطة  طبقا  تأي  حاليا 
يونية اماي وتستند إى جدول زمني محدد 
التي  والتحديات  ااشراطات  كافة  انهاء  بعد 
وجهتنا ما يضمن الحفاظ عي البنية الثقافية 
والثقافية  الفنية  الرامج  إى  باإضافة  للدولة 
العروض  منها  امجتمع  لخدمة  التفاعلية 
الفكرية واأدبية والشعرية  واللقاءات  الفنية 
الفنية  والعروض  وامبدعن  امواهب  وتنمية 
تزويد  إى جانب  والتكنولوجيا  امرأة  ونوادي 

لعودة  بشاشات عرض  امسارح  وتجهيز هذه 
نوادي السينا ي مختلف محافظات واقاليم 
الناعمة داخل  القوة  تعزيز دور  مر بهدف 
ثقافية  تنمية  وتحقيق  الوعي  ونر  الباد 
مستدامة تساهم ي إعداد أجيال جديدة من 
التنوير  مسرة  استكال  عي  قادرة  امبدعن 
الثقافة  أن  وأكدت   ، مر  أرجاء  جميع  ي 
اان  وحتى   ٢٠١٨ يونيو   ٣٠ منذ  امرية 
تتبع  منظومتها  رح   ١١ إضافة  من  انتهت 
عبد  جال   ، طنطا  هى  الثقافة  قصور  هيئة 
النار باسيوط ، رم الشيخ بجنوب سيناء ، 
الرمال  ااقالتة وحوض   ، الشيخ  بكفر  دسوق 
بااقر ، قنا ، الرديسية باسوان ، ديرب نجم 

نهاية  وقبل  بالرقية  الزقازيق   ، بلبيس   ،
شهر يونيو امقبل سيتم اانتهاء من ٦ مواقع 
وادى   ، دمنهور   ، حدربة   ، ابرك  هى  أخرى 
النطرون ومكتبة البحر اأعظم بالجيزة ليصل 
الجديد  منهم  ثقافبا  موقعا   ١٧ إى  اإجاى 
واخرى تم تطوير ورفع كفاءة واعادة تاهيل 

.
واشاد غراب مستوى قصور الثقافة ى بلبيس 
الثقافة  ، ديرب نجم والزقازيق وبدور وزارة 
وأشار  امحافظة  ى  الثقافية  البنية  تنمية  ى 
أن الرقية التى خرج منها رموز الفن والفكر 
التى  وامبدعن  بامواهب  زاخرة  واأدب 
امراكز  ى  الثقافة  وبيوت  قصور  تحتضنهم 

ى  تساهم  التى  امبادرات  خال  من  والقرى 
نر الوعى .

توجيه  عى  بناء  إنه  عواض  قال  جانبه  من 
ى  الثقافة  قصور  تأصيل  تم  الثقافة  وزير 
ى  الهام  لدورها  نظرا  وامحافظات  القرى 
وذلك  امرى  للشعب  الثقاى  التنوير  مسرة 
اللوحات  وعى  بيانات  قاعدة  خال  من 
امثال  سبيل  عى  منها  بها  الخاصة  التذكارية 
إى  تاريخه  يرجع  الذى  بلبيس  ثقافة  قر 
عام ١٩٧٣ وديرب نجم الذى تم انشائه عام 
نصف  عمرها  تجاوز  الذين  وغرها   ١٩٧٥
متابعة  لجان  تشكيل  تم  أنه  وأضاف   ، قرن 
قصور  بجميع  والثقافية  الفنية  الرامج  تنفيذ 

الشامل الممثل  وورشة  والزقازيق  نجم  وديرب  بلبيس  ثقافة  قصور  بافتتاح 

القوة  دور  تعزز  جديدة  ثقافية  منشأة   11  : الدايم  عبد 
يونيو في  تنضم  منشآت  و6  الباد  داخل  الناعمة 

نظرا  القرى والمحافظات  الثقافة فى  تأصيل قصور   : عواض 
المصرى للشعب  الثقافى  التنوير  الهام فى مسرة  لدورها 
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نشر  إلى  »ابدأ حلمك« يهدف   : الدايم  عبد 
للتطرف الطاردة  اإيجابية  القيم  منظومة 

للتأكيد  مر  أرجاء  كل  ى  الثقافة  وبيوت 
عى دورها وتحقيق اهدافها . 

كا تفقدا عبد الدايم وغراب معرضا تشكيليا 
ثقافة  بقر  الرقية  فناى  من  مجموعة 
عبد  محمد  لفرقة  حفا  وشهدا  الزقازيق 
العربية تضمن عددا من  للموسيقى  الوهاب 

ااعال الوطنية والراثية.
مساحته  تبلغ  بلبيس  ثقافة  قر  أن  يذكر 
طابقن  من  ويتكون  مربع  مر   875 الكلية 
الفنون  معارض  قاعة  عى  ااول  يحتوى 
الفنانن  غرف   ، الطفل  مكتبة   ، التشكيلية 
إى  إضافة  مشاهد   250 لـ  يتسع  مرح   ،
نادي  يشمل  الثاي  أما  اادارية  الغرف 
نادي   ، عامة  مكتبة   ، امعلومات  تكنولوجيا 

امرأة إضافة إى غرفة ااسقاط .
وقر ثقافة ديرب نجم تبلغ مساحته الكليه 

يضم  طابقن  من  ويتكون  مربع  مر   600

ااول مرح بسعة 200 مشاهد ، أما الطابق 

 ، ااسقاط  غرفة   ، عامة  مكتبة  يضم  الثاي 

امرأة  ونادي  امعلومات  تكنولوجيا  نادي 

وقاعة للفنون التشكيلية.

مساحة  عى  مقام  الزقازيق  ثقافة  قر  اما 

اارى  يضم  ادوار  ثاثة  مربع ى  مر   2033

 ، التشكيلية  للفنون  واخرى  للمعارض  قاعة 

غرف للفنانن ومرحاً يتسع لـ 596 مشاهد 

 ، امعلومات  لتكنولوجيا  نادى  به  الثاى  أما 

الثالث  والطابق  ادارية  غرف   ، للمرأة  نادى 

متعددة  وقاعة  عامة  مكتبة  عى  يحتوى 

اأنشطة .

سمية أحمد

الثقافة وبدور  بمستوى قصور  غراب يشيد 
الثقافية البنية  تنمية  الثقافة فى  وزارة 

بلبيس وديرب  ثقافة  لقصور  افتتاحها  أثناء  الثقافة  الدايم وزيرة  ايناس عبد  الدكتورة  حرصت 

امتدربن كا  بـ 70 من شباب  ابدأ حلمك والتقت  نجم والزقازيق عى متابعة تنفيذ مروع 

الفنانن باأقاليم  الذى يهدف إى تدريب شباب  لتنفيذ امروع  الزمنى  الجدول  أطلعت عى 

وإعداد اممثل الشامل . 

القيم  منظومة  نر  إى  امروع  هذا  خال  من  تهدف  الثقافة  وزارة  إن  الدايم  عبد  وقالت 

وامواطنة  التسامح  تعكس  ثقافية  سياسة  خال  من  الشباب  لدى  للتطرف  الطاردة  اإيجابية 

التمثيل  مهارات  امشاركن  تعليم  أن  وأضافت  الرأي،  ي  ااختاف  واحرام  اأديان  واحرام 

طبيعة  ذات  مرحية  عروض  تقديم  إى  للوصول  الصورة  صناعة  وعنار  والكتابة  واارتجال 

العمل  إى  واشارت  امروع  به  امنفذ  للموقع  الثقافية  الطبيعة  إى  تنتمي  مختلفة  إنتاجية 

أماط  وتحديث  الثقافية،  بامواقع  اموجودة  امرحية  بالكيانات  العمل  فلسفة  تغير  عى 

اموهوبن  من  شابة جديدة  طاقات  اكتشاف  مؤكدة عى  اآن  امجتمع  وطبيعة  تتاى  إنتاج 

وتأهيلهم للعمل بالفرق امرحية التابعة للهيئة باأقاليم وصوًا إى رفع كفاءة الفرق امرحية 

مع  تتوافق  مرحية  عروضا  بتقدمهم  العام  طوال  تعمل  دامة  لفرق  الفرق  تلك  وتحويل 

خصوصية كل محافظة.

ابدأ حلمك إى جانب  يذكر أن محافظة الرقية هي إحدى محافظات امرحلة اأوى مروع 

القائم عى تنفيذ ورشة دامة إعداد اممثل الشامل  الفيوم وأسيوط، وهو امروع  محافظتي 

والتى تقدم خالها اختبارات القبول أكر ٤٠٠ شاب وفتاة ي الرقية وحدها، وتم اختيار 70 

»التأسيس«  هي  اأوى  امرحلة  وتعد  الرقية  ثقافة  فرع  ي  الورشة  أعضاء  قوام  هم  متدربا 

للعمل  الفردية  إمكانياتهم  إخضاع  للتطور  منهم  كل  وقابلية  امتدربن  قدرات  استكشاف 

الجاعي، بينا تهدف امرحلة الثانية »التطوير« لتهيئة امتدربن عى استخدام ما اختروه من 

مفاهيم نظرية وتدريبات عملية من أجل صياغة مقاطع مرحية قصرة قامة ي معظمها عى 

اارتجال، كا تضم امرحلة الثالثة »التدريب« من خال العروض الحية وهو ما يسمى بعروض 

التخرج وتهدف إى اختبار قدرات امتدربن عى استيعاب ما حصلوا عليه ي الورشة .

أحمد زيدان

الثقافة وزير 
ابدأ  شباب  من  و70  تلتقي 
بالشرقية حلمك 
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والتى   “تجاوز”  عنوان  “ازم مرح”  ملتقى  من  السادسة  النسخة  تحمل 
باإسكندرية ويدير  أبريل 2019   4 الفرة من 27 مارس حتى  ٌتعقد خال 
الجديدة  اأشكال  املتقى  يشجع  و  الوهاب  عبد  عادل  امرحي  املتقى 
ي  التجريبية/البديلة  باأشكال  تسميتها  مكن  التي  امعار  امرح  من 
مقابل اإنتاج امتأسس جاليا عى القيم الكاسيكية/التجارية، و تركز عى 
واللجوء،  والهجرة  للحروب  امعار  واقعنا  تناقش  التي  امعارة  العروض 
مع الركيز عى امدن والحدود والهويات. محاولة استكشاف كيفية تعاملنا، 
امشرك.م،  الواقع  هذا  مع  مختلفة،  سياقات  ي  عامين  مواطنن  بوصفنا 
اآخر  يهدد  هل  اآخر؟  احتضان  عى  يحثنا  الذي  ما  حول  أسئلة  مثرة 

هويتنا؟ ما مدى ارتفاع أسوارنا؟ ومن نقيمها أو نهدمها؟
النسخة  تعني    : للملتقى  الفني  امدير  الوهاب  عبد  عادل  امخرج  قال 
بقضايا  معنية  معارة  أعال  تقديم  عى  بالركيز  املتقى  من  السادسة 
تلك  وتعتر  امعار،  واقعنا  ي  والحدود  امدن  ومفهوم  والنزوح  الحروب 
ومواجهة  ونقد  استجواب  فيه  سيتم  مفتوح  فضاء  مثابة  امؤقتة  امنصة 
اليمينية امتطرفة عى مستوى  الخطاب، الذي أفرزه عودة ظهور الحركات 
عى  أخرى  مرة  الدول  وإغاق  اآخر،  تجاه  الكراهية  نر  بهدف  العام، 

أنفسهم باستخدام الخطاب الفاي واستخدام القومية والشعبوية .
يحمل برنامج النسخة السادسة من ازم مرح تسعة عروض هي “تجسيد 
“مواجهة   ،“ إيكاروس!  الجنة،  أجل  “من  لعندي”،  تعا  “بابا...  الحوائط”، 
 ، الحياة”  “شجرة  الجري”،  ي  بالرغبة  أشعر  داما  أي   “ الوجه(”،  )نزع 

“الفقاعة”، “مرح اأشياء “،”مفاوضات اإختاف”، 
وي مونودراما “بابا .. تعا لعندي”  تأليف وأداء فرح برقاوي، وهي كاتبة 
ومؤدية ومرجمة ومحّررة من فلسطن. تبحر برقاوي بنا ي عرضها امرحي 
من  وأب  ابنة  بن  عاقة  تستكشف  فضولية،  عر صديقة  دقيقة   30 خال 

خال تسجيات صوتية قدمة وبعض التفاصيل امخزّنة ي الذاكرة. 
إيكاروس!  الجنة،  أجل  من 

ويقدم امخرج أحمد عزت األفي عرض “من أجل الجنة ايكاروس”بتعاون 
مشرك مع فرقة الورشة بهانوفر-أمانيا، والذي يحي عن إيكاروس ووالده 
يتساءل  و  امخرج،  إيجاد  محاولن  متاهة،  ي  ُسجنوا  الذين  ديدالوس 
إيكاروس عن سبب سجنها بتلك امتاهة وهل مكنها العودة للمنزل مرة 

أخرى، مع إحساس فقدان اأمل.
العرض ترجمة: محمد الهجري، أحمد عزت األفي، أداء: محمد الهجري، 
مرقص،  وألحان:ماريو  موسيقى  مصطفى،  أشعار:آمار  البنا،  مصطفى 
أحمد  إخراج  أحمد،  فاطمة  ومساعد:  منفذ  منتج  مبارك،  منى  ستايلست 

عزت األفي.
الوجه(” )نزع  “مواجهة 

)نزع  “مواجهة  امرحي  العرض  املتقى  لياي  عر  نشاهد  بينا 
ي  سيي  نتاندو  للفنانة  ماجستر  رسالة  من  جزًءا  كان  الوجه(”والذي 
أكادمية “داس آرتس” ي أمسردام ، وتم عرضه بأمانيا وسويرا وهولندا 
بعدة مهرجانات دولية، وهو عرض يعتمد طريقة الستاند أب كوميدي، مع 
موسيقى البيانو حيث يتم نزع الوجه عن أقنعة العنرية والتحيز ويفاجئ 

الجمهور بطرق جديدة للتفكر حول التحيز العنري وموقفه منه.
مورايا،  أوجوتو  الجري”  ي  بالرغبة  أشعر  داما  “أي  عرض  عن  أما 
يستكشف العرض ظاهرة الجري وسياسته، حيث أصبح نجاح الرياضين ي 
بناء اأمة وخلق هوية  الطويلة وامتوسطة مرتبًطا بعملية  امسافات  جري 
قصص  عى  بالركيز  أفريقيا،   ااستقال ي رق  بعد  ما  سياق  ي  جديدة 
ثاثة رياضين - أبيبي بيكيا من إثيوبيا ، وكيبتشوج كينو من كينيا وجون 

ستيفن أخواري من تنزانيا .
وي عرض “تجسيد الحوائط” وهو نتاج تعاون مري- إيطاي بن ركة حوا 
للمرح امستقل والفنون اآدائية باإسكندرية ومرح تياترو بروفا مدينة 
برجامو من خال برنامج تاندم شمل، وعر إنتاج مرحي متعدد الوسائط 
ويقوم عى البحث ومصّمم لجمهور من اليافعن وااطفا، و.العرض يعتمد 
والواقع  التاريخ  من  والاجئن  والهجرة  الحروب  قصص  عن  نصوص  عى 
وامجسمة  امجازية  الجدران  للعرض  البري  البناء  ويستكشف  امعار. 

كمعادل لفكرة اانغاق والخوف من اآخر.

العرض نتاج لورشة عمل مرحية متعددة الوسائط بالتعاون مع كاريتاس 
استشارات  ااكياي،  محمد  و  حلمي  أسامة  الورشة:  بتدريب  يقوم  مر 
الوهاب، مروع “تجسيد  أندريا روديغر و عادل عبد  فنية ودراماتورج: 

الحوائط” تحت ادارة وتنسيق: ندى عبد الوهاب و سيلفيا جيوردانو 
الحياة”   “شجرة  باسم  مرحية  قراءة  عكاش  أنا  السورية  الفنانة  وتقدم 
السورية،  الحرب  من  سنوات  ماي  لتجربة  توثيقي  ذاي  ردي  نص  وهو 
بالقذائف  وعاقتها  الشخصية  حياة  وقائع  رد  عر  سورية،  داخل  من 
واأصدقاء  وباأقارب  الشوارع  ي  وبالتفجرات  الساء  من  امتساقطة 
و  الحرب  بسبب  معامها  تغرت  التي  باأماكن  اموت،  حصدهم  الذين 
والشتات   2012 عام  نهاية  الرموك  مخيم  من  الفلسطينية  التغريبة  عن 

الجديد.
أحمد  أداء  الرحمن،  عبد  شادي  وإخراج:  تصميم  “الفقاعة”  عرض  وعن   
عرض  يطرح  امعار،  الرقص  مدرسة  “معت”  انتاج  ومن  عزمي  شامل 
مده  الواقعي  العام  من  للهروب  أنفسنا  نصنعه  الذي  العام  “الفقاعة” 
قصرة نرى فيها أنفسنا كا نحب وكا نريد فهو العام امثاي الذي نرغب 
للعام  أخرى  مره  العودة  ي  امشكلة  ولكن  لدقائق!!   ولو  نعيشه  أن  ي 
من  يومنا  ي  نواجهه  ما  يومي  مسكن  مجرد  الفقاعة هي  فهذه  الواقعي 

راعات وما ناقيه من أحكام وسؤ فهم .
وصممها  عليها  أرف  عمل  ورشة  نتاج  عرض  وهو   “ اأشياء  “مرح 
أحمد هاي مخرج وممثل مرحي، و محمد كسر كاتب مرحي ورواي 
مع فنانن من مدينة اإسكندرية، من انتاج ملتقى ازم مرح بدعم من 
الصندوق العري للثقافة والفنون )آفاق(، و مرح اأشياء أو اأدوات أو 
حيث  فلسفى  جانب  ذو  العرائس  مرح  أشكال  من  شكل  هو  اأغراض 
يعنى بالقوة الخفية التى تحرك اأشياء وهى تفرض أن تكون تلك اأشياء 
مثيل لشيئ ما حى ى الكون مثل النبات والحيوان واإنسان، حيث يعتمد 
أدوات  مثل  استخدامها  أعادة  مكن  بنا  امحيطة  البيئة  من  أشياء  عى 
امطبخ أو أدوات مكتبية أو أدوات باستيكية مع تزويدها ببعض وسائل 
التى  للفرضية  التعديات عليها لى تكون مقبولة  التحريك وادخال بعض 

ستطلق عليها شكا وموضوعا .

وعبد  بوسا  كاوديا  وأداء:  فني  إخراج  اإختاف”  “مفاوضات  عرض  وي 
حارنا  تتخلل  أيديولوجية،  أشباح  حول  أداي  عرض  وهو  ضيف،  الله 
يقوك  حيث  واللغة،  السياي  الخطاب  ي  الجذرية  التغرات  أوقات  ي 
امؤديان ببالتحدث والنقاش والغناء ليصبحا ذات وموضوع بحثها الفني 
والفنية.  الثقافية  مارستها  وأرشيفان  وشاهدان  مؤديان  فها  امشرك، 
يعتمد هذا العرض اأداي عى بحث فني ي النمسا ومر. وعر وجهات 
نظر مختلفة تقوم امخرجة ومصممة الحركة اأمانية كلوديا بوسا، وفنان 
اأداء وامنتج الفني عبد الله  ضيف، بالتفاعل ومسائلة حياتها اليومية، 
باإنجليزية  حية  أدائية  مفاوضات  عر  امختلفة.  امعيشية  وبيئتها 
صياغة  اأداي  العرض  يحاول  مشاهد   ٧ مدار  عى  و  واأمانية  والعربية 

مواقف مختلفة ي الفضاء امرحي وبن الجمهور. 
تروستلر،  داجار  فني:  مساعد  أوير،  جونر  وأداء:  موسيقي  تأليف 
كوسنوبفل  ماتييس  ألكسندر  إنتاج:  إدارة  كلوج،  فيي  إعامية:  مواد 
الديب  النر  أبو  أحمد  إنتاج:  إدارة  فيينا(،   -theatercombinat(
ااختاف  مفاوضات  اإسكندرية(،  والتدريب-  والفنون  للثقافة  )انعكاس 
مع  بالتعاون  بفيينا،    theatercominat كومبينات  مرح  إنتاج  من 
مرح  مع  مشرك  وبإنتاج  والتدريب،  والفنون  للثقافة  انعكاس  مؤسسة 

كوزموس-فيينا، وبدعم من عدة برامج دعم .
 Mind the بعنوان   قصرة  أفام  بعروض  ازم مرح  ملتقى  يحفل  كا 
“امتاحف  بقيادة  إبداعي  برنامج  وهو  الفجوة”   من  “احرس   Gap
الوطنية للثقافة العامية )السويد(” لتسهيل الحوار بن الثقافات واإدماج 

وامساواة من خال رد القصص الرقمي.وبقدم خاله مروعن 
ورش العمل ازم مرح يحفل املتقى بعدة ورش من بينها ورشة تجسيد 
الحوائط أسامة حلمي – محمد ااكياي، ورشة مرح متعددة الوسائط، 
فضاء  بناء  اى  النص  “من  بعنوان  ألتورفر  إريك  ابداعية  كتابة  ورشة 
العرض امرحي”  ، ورشة سينوغرافيا - آنا عكاش، “ورشة مرح اأشياء” 

أحمد هاي و محمد كسر، ورشة مثيل أوجوتو مورايا .

أحمد زيدان

المدن  الحروب والزوح ومفهوم  ابداعات معنية بقضايا 
المعاصر  والحدود في واقعنا 

مسرح« »ازم  ملتقى  من  السادسة  النسخة  في 
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لإنتاج  “أوزوريس  مركز  الحاي   مارس   21 الخميس  مساء  عقدت 
عنه ي حياتنا  امسكوت  بعنوان   ندوة مرحية  والتدريب”  الفني 
الثقافية والفنية ، وذلك بحضور عددا من هواة امرح و نخبة من 
عصام  العا،  أبو  د.حسام  كالو،  د.وفاء  مقدمتهم  ي  امتخصصن 
عبد الله، والكاتب واإعامي أمن الحكيم، وامؤلف العراقى أركان 
نور  امرحي  وامخرج  الصادق،  نبيه  التشكيي  والفنان  الزيدى 

عفيفي.  
والفنية  الثقافية  القضايا  من  الكثر  دوارة  د.عمرو  أثار  الندوة  ي 
منها عدم اهتام الدولة  بالفنون امرحية بصفة خاصة وبالثقافة 
قوتنا   “ مثل  من  الشعارات  كرة  من  بالرغم  عامة،  بصفة  والفنون 
التطرف واإرهاب وغرها، وأشار  التي تستطيع مواجهة  الناعمة”  
إى أن هناك غياب للمتخصصن ي الرامج والفعاليات الفنية، وقد 
أصبح امثقف  وخاصة الناقد امتخصص  ا سعر له بجميع وسائل 
اإعام، سواء بالرامج اإذاعية والتليفزيونية أو حتى ببعض أنشطة 
حيث  للكتاب،  الدوي  القاهرة  كمعرض  الثقافة  وزارة  وفعاليات 

يستأثر اموظفون بامكافآت فقط. 
امرحية  للصفحات  غياب  هناك  أن  إى  دوراه  د.  أشار  كا 
امتخصصة عن الصحف وامجات الفنية، حيث سيطرة بعض صغار 
الفنية، مع توقف عدد من  الصفحات  الصحفين عى تحرير بعض 
الدوريات امهمة كمجات امرح، آفاق امرح، تياترو، و ااكتفاء 

بالنسخة اإلكرونية من جريدة “مرحنا” .
للقيادات  العشوائية  ااختيارات  اعتره  أيضا  عا  دوارة  د.  تحدث 
امرحية والثقافية بصفة عامة، و أسلوب التكليف واإنتداب  دون 
رورة  هناك  “إن   قال  حيث  الوظيفية،  للروط  طبقا  التعين 
مروعات  وتقدمهم  التدريبية  الدورات  امسئولن  اجتياز  كبرة 
بعض  اختيار  يتكرر  لأسف  ولكن  مستقبلية،  برؤى  للتطوير  فنية 
الفنانن إدارة امسارح م مارسوا اإدارة من قبل، بل وم يقفوا عى 
باإضافة  أو مرتن عى اأكر،  خشبات امسارح كممثلن سوى مرة 
القيادية  للمناصب  الوصول  ي  اموهوبن  أنصاف  بعض  نجاح  اى 
وسعيهم الدائم محارة وإبعاد كل اموهوبن، ذلك بخاف حرصهم 
مع  القراءة،  ولجان  الفنية  امكاتب  وإلغاء  بالقرارات  اإنفراد  عى 
الفردية  القرارات  عى  فقط  واعتادهم  امستقبلية  الخطط  غياب 

والعشوائية.
كا أشار  د عمرو دوارة إى  تعاظم عدد اإدارين مسارح الدولة 
مقارنة بعدد الفنانن والفنين فذكر أن  “ي الوقت الذي كانت تدار 
فيه كرى الفرق الفنية كفرقة “الفنانن امتحدين” و”مرح الفن” 
اموظفن  عدد  أصبح  فرقة،  لكل  تقدير  أقى  عى  أفراد  بخمسة 
كل  مقابل  موظفا  عر  سبعة  للمرح”  الفني  “البيت  بقطاع 
فنان!! بخاف أن نسبة امشاركن من الفنانن بالعروض ا تزيد عن 
%25 عى أعى تقدير” و أشار إى انتشار ظاهرة تنظيم عدد كبر 
استغاا  كبرة،  مبالغ  التدريبية  والدورات  الفنية  الورش  من  جدا 
الشهرة  أحام  تحقيق  ي  امرح  هواة  من  الشباب  لطموحات 
بالتدريب  القامن  من  كبر  عدد  فإن  لأسف  أضاف:  والنجومية. 
اأساسية وكذلك  وامعلومات  الثقافة  اأدى من  للحد  يفتقدون  بها 

أبسط اأصول والقواعد امهنية والقدرة عى التدريب العلمي. 
أنشطتنا  لجميع  بالتوثيق  ااهتام  دوارة عى رورة  د.  شدد  كا 
الفنية وامرحية ليس فقط من اجل العودة للاي وتكريم الرواد 
التي قام  اإنجازات  للمستقبل واإستفادة من جميع  للنظر  ولكن  
الرواد. وي هذا الصدد طالب كل من امركز “القومي للمرح  بها 
واموسيقى والفنون الشعبية”، وامركز “القومي للبحوث ااجتاعية 
والجنائية” ومكتبة اإسكندرية” وباقي امراكز امتخصصة بالتنسيق 

فيا بينها إنقاذ ذاكرتنا امرحية .

ندع  أن  برورة  مؤمن  أنا   “ دوارة:  قال  امهرجانات  يخص  وفيا 
جميع الزهور تتفتح ومن امفرض أن البقاء وااستمرارية ستكون 
فيا  التنسيق  أيضا رورة  أرى  ولكنني  واأنفع،  واأجود  لأفضل 
بينها سواء عى امستوى امحي أو العري وذلك ليس فقط بالنسبة 
 ، العروض  التشابه وتكرار  أيضا ي  تنظيمها ولكن  لتداخل مواعيد 
والحل اأمثل أن يكون لكل مهرجان هوية محددة يحافظ عليها، 
أن  امري”  للمرح  “القومي  امهرجان  يحاول  أن  مثا  داع  فا 
باستضافة عروض عربية،  العري” ويقوم  يتشبه مهرجان “امرح 
بعض  بوجود  لأسف  وأعرف  إمارة  أو  لدولة  امهرجان  إهداء  أو 
يطلق  ممن  امهرجانات،  ببعض  الضيوف  كتكرار  السلبية  الظواهر 

عليهم “كائنات مهرجانية”.
تلك  الصحيح، وأن  إا  النهاية ا يصح  أنه ي  أثق  أضاف:  ولكني 

الكائنات اللبابية امتسلقة سوف تسقط فورا أو بعد فرة قصرة.
وبالنسبة لقضية التأريخ وما أثر مؤخرا حول امهرجان العري  قال 
:” أرى أنها أزمة مفتعلة، وكا يقال زوبعة ي فنجان، أن أحدا ا 
يستطيع أن يقوم بإلغاء تاريخ بدايات امرح امري خال الربع 
اأخر من القرن التاسع عر. ولكن الخاف كان فقط حول حقيقة 
إيطاي؟.  أم  مري  هو  وهل  صنوع”  يعقوب  الرائد  إسهامات 
بداية  أن  إثبات  البعض  محاوات  حول  الخاف  يكون  وبالتاي 
وليس  النقاش(  سليم  فرقة  )بوصول   1876 كانت  امري  امرح 
1870 وبرغم اقتناعي بوجهة نظر أستاذنا العظيم الراحل د.محمد 
البداية الحقيقية كانت مرح “يعقوب صنوع”  يوسف نجم بأن 
يناقش  أن  ويجب  وارد  علمي  اختاف  هذا  أن  إا   ،1870 عام 
امهرجان(،  موقع  عى  )امسجلة  مداخلتي  ي  فعلت  كا  بالحجة 
واستخدموا  جزافا  ااتهامات  ألقى  من  بعض  فإن  لأسف  ولكن 

كلات امؤامرة وتزييف التاريخ وغرها من األفاظ !! ومن بينهم 
لجنة امرح - م يحروا الجلسات وم يقرأوا اأبحاث وم يكلفوا 

أنفسهم مشقة مشاهدة التسجيات. 
بجميع  كمنهج  متبع  فهذا  للدراسة  زمنية  فرة  اختيار  أما  وتابع:  
أحد  نقدي  رأي  عند  والتوقف  واأكادمية،  العلمية  اأبحاث 
أن  أو  الراسخة  فقط  هي  التجارب  بعض  أن  بالقول  اأعضاء 
بتقدمها  القامن  أن  امرية  عليها صفة  يطلق  ا  قبلها  التجارب 
)من الفنانن الشوام( فرغم اختاي معه فإنني أرى رورة تفنيد 
أسلوب  بإتباع  و  فعلت  كا  نظرنا،   وجهة  اختاف  وبيان  رأيه 
وجهات  ي  ااختاف  حالة  ي  حتى  كباحثن  بنا  يليق  موضوعي 

النظر. 
وبالنسبة موسوعة امرح امري امصورة،فقال:  فضلت رغم كل 
اإغراءات طباعتها ي “مر” وبالفعل تعاقدت مع الهيئة امرية 
أكر من ست  منذ  وإلكرونيا  ورقيا  للكتاب” عى طباعتها  العامة 
اعراف  برغم  طباعتها   عدم  سبب  أعلم  ا  اآن  وحتى  سنوات، 
وي  امسئولن  جميع  وكذلك  بأهميتها،  وامتخصصن  امرحين 
بنرها  وعدت  التي  الدايم  عبد  إيناس  الفنانة  الوزيرة  مقدمتهم 
ي أرع فرصة خال هذا العام، وكذلك د.هيثم الحاج عي الذي 

وعد بظهورها ي أفضل صورة وتعويض كل الوقت الضائع” 
أو  اموضوعات  من  كبر  عدد  بن  الربط  ي  دوارة  عمرو  د.  نجح 
وحنكة  بذكاء  والفنية  الثقافية  الهموم  من  كثر  بن  أدق  معنى 
ومنشط  ومؤرخ  وناقد  كمخرج  الكبرة  بخراته  ونجح   ، ومهارة  
ثقاي ي الحفاظ عى اإيقاع العام للندوة التي كانت فرصة رائعة 

إثارة كثر من اأسئلة .

رنا رأفت

التنسيق فيما  المتخصصة  الثقافية  المراكز  على 
المسرحية بينها إنقاذ ذاكرتنا 

في ندوة الكشف عن المسكوت عنه في حياتنا الثقافة والفنية
على  تعليقا  التاريخ  وتزييف  المؤامرة  كلمات  استخدموا  من  دواره:  عمرو 
اأبحاث يقرأوا  ولم  الجلسات  يحضروا  لم  العربي  بالمهرجان  العلمية  الندوة 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

01 أبريل 2019العدد 605

لفريق    “ “براءة  امرحى  العرض  من  لكل  مناصفًة  أيضاً  فذهب 
كلية التمريض ، و”شد الفتيل “ لفريق مرح  كلية الربية ، كا 
، و”  اأطفال  كلية رياض  لفريق  النار”  تكريم عري “ حريم  تم 

نعيمة  “ لفريق الفنون الجميلة بشهادات تقدير لتميزها.
السينوغرافيا    

الهامش”  ع  “الرقص  عرض  للسينوغرافيا  اأول   امركز  بجائزة  فاز 
لكلية التجارة ، وفاز بامركز الثاى “رؤى “ للربية النوعية ، وذهب 
ذهب   كا   ، الهندسة  كلية  لفريق   “ “لعبة  لعرض  الثالث  امركز 
امركز اأول لجائزة الديكور وامابس إى العرض امرحي “براءة “ 
لفريق كلية التمريض ، وفاز بامركز الثاي عرض  “ نعيمة “ لكلية 
الفنون الجميلة ، كا فاز بامركز الثالث  عرض “حريم النار” لكلية 
بامركز  فاز  والغناء  اموسيقى واألحان  ، وى مجال  اأطفال  رياض 
اأول  عرض “حريم النار “ ، وبامركز الثاي “ الرقص عى الهامش 
“، ثم ذهب  امركز الثالث إى مرحية “ نعيمة “، أما ى التعبر 

08 ]متابعات

امرحي  اإبداع  مهرجان  فعاليات  مارس   14 الخميس  اختتمت 
الثامن بجامعة أسيوط ، الذي أقيم ي الفرة  من 10 إى  14 مارس 
الحاي  عى  مرح قاعة النيل بالجامعة مشاركة 16 عرضا مرحيا.  
لعن  قولوا   “ العرض امرحي  الرياضية  الربية  شارك فريق مرح 
ريت  حسام  الطالب  وإخراج  رور  نجيب  تأليف   “ الشمس 
محمد  وإخراج  تأليف   ” “الجساس  عرض  الحقوق   فريق  وقدم   ،
تأليف    “ آخرتها   “ عرض  بتقديم  الزراعة   فريق  وشارك   ، حامد 
وودي آلن  إخراج محمد اأمن ، وقدم فريق الربية النوعية  عرض 
“ رؤى “  تأليف أحمد عبد العظيم ، وإخراج مارك صفوت  ، وقدم 
مرح الصيدلة عرض “ الجبانة “ تأليف السيد فهيم إخراج حسام 
امعن ، وقدم فريق الطب البيطري عرض “ هلوسة “ تأليف لينن 
الفنون الجميلة عرض  الرمي واخراج ميمي اأفيوي ، وقدم فريق  
 ، ، وإخراج  ضيف  خليل  اأسيوطي  تأليف درويش   “ نعيمة     “
و  كلية الربية عرض “ شد فتيل “ عن حزام ناسف تأليف السيد 
فهيم إخراج حسام رفاعي ، وقدمت كلية اآداب عرض “ الرداب 
فريق  وقدم   ، الدسوقي  أحمد  إخراج  و  عثان  حادة  تأليف    “
 ، أبانوب صري  وإخراج  تأليف    “ اعتزال   “ عرض  العلوم   مرح 
وقدم مرح  الهندسة عرض “ لعبة “ تأليف عاء رجب  وإخراج 
براءة   “ عرض  التمريض  مرح  فريق  وقدم   ، الدين  جال  محمد 
فريق  وقدم   ، ممدوح  أحمد  إخراج  و   ، مصطفى  محمد  تأليف   “
التجارة عرض “ الرقص عى الهامش”  “عن ني تسمحيي بالرقصة 
الدين  تأليف ريف صاح  الهوامش   “ و  تأليف سامح عثان  دي 
العرض  ااجتاعية  الخدمة  فريق  وقدم   ، ثابت  أحمد  وإخراج 
، وإخراج بيشوي  تأليف مينا شنودة  امرحي “  كونت دراكوا “ 
النار”   حريم   “ عرض  اأطفال  رياض  كلية  فريق  وقدم   ، نشأت 
الطب  فريق   وقدم   ، ضيف  أبو  خالد  وإخراج  فرح  شاذي  تأليف 
البري عرض “ 8 حارة يوتوبيا “ تأليف مصطفى حمدي , وإخراج 
الكوميديا  امهرجان   أيام  ختام  ي  قدم  كا   ، الدين  عاد  محمد 

الساخرة “ حيطة مايلة  “ منتخب فريق مرح بالجامعة  وإخراج 
محمد جمعة .

المهرجان جوائز 
الفنانة  و  الدسوقي  طارق  الفنان  برئاسة  تشكلت  التحكيم  لجنة 
عميد  بداري  ثابت  محمد  الدكتور  وأعضاء   ، مستشارا  شرين 
كلية الفنون الجملية ، والدكتور منتر القلي أستاذ ورئيس قسم 
 ، فرغي  امرحي صاح  والناقد   ، النوعية  الربية  بكلية  اموسيقى 

وامخرج أسامة عبد الرءوف ، و محمد جمعة مقررا . 
عرض  أفضل  أوسكار 

فوز   : كالتاي  جاءت  التي  امهرجان  جوائز  الدسوقي  طارق  وأعلن 
العرض امرحي “ رؤى “ مرح الربية النوعية بأوسكار امهرجان 
امركز  جائزة  وذهبت   ، مرحي  عرض  أفضل  اأول  امركز  لجائزة 
لكلية  الهامش”   عى  الرقص   “ عرض  من  لكل  مناصفًة  الثاي 
التجارة ، وعرض “ لعبة “ لفريق كلية الهندسة ، أما امركز الثالث  

النوعية  الربية  »رؤى« 
أسيوط جامعة  بمهرجان  عرض  أفضل 
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وفاز   ، “نعيمة”  لعرض  اأول  امركز  فذهب  وااستعراض  الحري 
الثالث “  بامركز  فاز  الهامش “، و  الثاي عرض “الرقص عى  بامركز 

شد فتيل “ للربية .  
التمثيل جوائز  مراكز   

دور  عن  الربية  بكلية  رفاعي  لحسام  ممثل   أفضل  بجائزة  فاز 
يوسف ى عرض “شد فتيل “ ، وبامركز الثاي عبد الله مرتى بكلية 
أمن  وفاز  “نعيمة”،  مرحية  ى  كامل  دور  عن  الجميلة  الفنون 
موى بكلية الربية النوعية بجائزة امركز الثالث عن دور “ إنتيجيا 
ففازت  الطالبات  مثيل  أفضل  جائزة  أما   ، “رؤى”  مرحية  ى   “
بجائزة امركز اأول  كريستينا ماهر  عن دور “ وردانة”  ي عرض 
“حريم النار “ بكلية رياض اأطفال ، وفازت  بامركز الثاي نرين 
الفنون  بكلية  الحكيم  عن دور”  شاه “ ي عرض  “نعيمة “  عبد 
الجميلة ، أما امركز الثالث ففازت به  آية محمد عن دور “ حلم”  

ي عرض  “رؤى” من مرح  الربية النوعية.
اإخراج مراكز   

غر  من  مخرجن  اأول  قسمن  إى  اإخراج  جوائز  توزيع  تم  كا 
رؤى”   “ عرض  عن   “ صفوت  مارك   “ اأول  بامركز  فاز  و  الطاب 
الرقص عى   “ ثابت عن عرض  أحمد  للجائزة   الثاي  بامركز  وفاز   ،
اإخراج  جوائز  أما   ، الثالث  امركز  جائزة  حجب  وتم   “ الهامش 
امرحي  العرض  عن  ممدوح  أحمد  اأول  بامركز  ففاز   للطاب 
بامركز  وفاز    ،  “ لعبة   “ لعرض  ذهب  الثاي  وامركز   ،  “ “براءة  
اللجنة  منحت  “كا  فتيل  شد   “ عرض  عن  رفاعي  حسام  الثالث  

العديد من شهادات التميز ي عنار العرض امرحي امتعددة  .
ممتعة مغامرة  المسرح   

أصف  أن  أستطيع  ا  قائا:   سعادته  عن  رفاعي  حسام  وأعرب 
كانت  اإخراج  ي  فتجربتي  الكلات  تكفيها  ولن  بالفوز  فرحتي 

العام  أن هذا  ، وخاصة  والنجاح  للوجود  بيني و بن نفي  تحديا 
اأخر ي بالجامعة  فتمنيت أن أشارك بعرض من إخراجي وقادي 
واقيت  النجاح  فكان  وحاولت  بداخي  والطموح  اإرار  لذلك 
من  باإكثار  ودأبه  وإخاصه  فريقي  مع  كثرا  اجتهادي  مقابل 
اأول  امركز  لجائزة  وممن   ، بحضورها  الدائم  واالتزام  الروفات 
من  والعديد  الطاب  من  اإخراج  ي  الثالث  و   ، ممثل  أفضل 
مشاركتي  تعد   : رفاعي  واستطرد   ، العرض  حصدها  التي  الجوائز 
أخرى   عروضا  أقدم   أن  وأمنى   ، ممتعة   مغامرة  دوما  بامهرجان 
بكل مكان ي مر ، وأشارك بامهرجان العري، و استمر ي تطوير 
الجامعي شديد  إن امرح   : أوضح  ، كا  فأكر  أكر  ذاي مرحيا 
اأهمية للمواهب الشابة  يحقق لنا  دوما تعلم الجديد و تبادل 
الفنية  اللجنة  أمن  ولكوي    ، الكليات  فرق  بن   الفنية   الخرات 
العليا بالجامعة اقرحت  بخطة اأنشطة الطابية بأسيوط أن يتم 
تنظيم ورش شاملة  ي امرح من مثيل و إخراج وديكور و إضاءة 
و سينوغرافيا من قبل مدربن متخصصن أكادمن ومحرفن بوزارة 

الثقافة  لتحقيق التطور الفني .
وغالية  كبرة  هدية  الفوز   

عديدة  جوائز  وحصد  للفوز  كثرا  سعيد   : مارك صفوت  قال  فيا 
،  فقد كانت مفاجأة م  أتوقعها  أبدا  ولكنها كبرة وسارة ، كنت 
النجاح فهذا هو  بهذا  أية مركز، وفخور  بالحصول عى  أحلم فقط 
وأفضل  مخرج  أفضل  جائزة  عى  احصل  التواي  عى  الثاي  العام 
عرض ففي العام اماي حصلت عى الجائزة  كمخرج من الطاب 
الطاب   قويا وصعبا كمخرج من غر  التنافس  كان  العام  و هذا   ،
مع أساتذي  امخرجن،  لذا أعدها هدية كبرة وغالية ، وأكد مارك 
الصف  من  كممثل  أشارك  ي..  واماء  كالهواء  امرح  أن  صفوت 
أن   وامنى  وبه  معه  رحلتي  ي  بااستمرار  وشغوف  اابتداي  الثاي 

وهو  امرحية  الفنون  معهد  التحق   أن  و  مرحيا  وأمو  أتطور 
حلم صعب امنال لكني أسعى لتحقيقه، يضاف إى ما حققته من 
بأفضل  اماي  العام  كالفوز  قليلة  إخراجية  تجارب  ي  نجاحات 

مخرج مهرجان أحمد بهاء الدين بالصعيد.
و قال أحمد عبد الباسط : شعرت بالسعادة كثرا لحصول العرض  
“ شد فتيل”  عى العديد من الجوائز من مراكز التمثيل واإخراج 
وأمنى  ونجاح  رف  الفريق  هذا  مع  العرض  هذا  ي  وامشاركة   ،
قوية  مواهب  من  به  يزخر  ما  الجامعي  بامرح  أكر  ااهتام 
ومتنوعة وعديدة ي عنار العرض امرحي تري الحركة امرحية 
ااهتام  وأرجو    الجامعي،  امرح  خال  من  وتطورها  امرية 
ميزانية إنتاج العروض، وفخور بوجود لجنة تحكيم قوية للمهرجان 

 .
المبهجة حدوتي   

 ، يوم  كل  امرح  عى   الوقوف  دوما  أمنى   : محمد  آية  وقالت 
حدوي  امهرجان  بعرض  امشاركة  حتى  معه  قصتي  كانت  فلقد 
التحاقي  بالفريق وأنا م أمالك نفي من  الجميلة امبهجة، فمنذ 
؛  الروفات  خال  من  الشخصية  أداء  كثرا  فاجتهدت  السعادة، 
فقد  ؛  ي  فتح  وقد  أحامي  كأنني وجدت صندوق  فجأه  وشعرت 
تحقق  كبر  حلم  الكبر  الجمهور  أمام  امرح  عى  وقوي  كان 
منذ  امرح  أحببت  فقد  ومبهجه ف حياي،  وهذه  خطوة هامة 
زمن بعيد ،حتى كان يوم الختام  وظلت ربات القلب تتزايد من 
شدة الخفقان ،و سمعت صوت الفنانة  شرين وهي تعلن فوزي 
بالجائزة ، وجدتني غر متزنة  وغر مصدقة وأهرول  للمرح من 
شدة فرحتي ،  وأشكر بحب  امخرجن  مارك صفوت و أحمد عبد 
من  ،وآمل  نصائحها  وإى  لها  النجاح  هذا  يعود  حيث  العظيم 
كل  مسئول مرحي أن يحمل عى عاتقه مسؤولية تطوير امرح  
ودفع امواهب  لأمام وااهتام بالعروض الفائزة  وامتميزة  ، كا 
 ، الباقي أو محمد صبحي  الفنانن  أرف عبد  أحلم أن أمثل مع 
وأشارك باأفام الروائية القصرة ، ويتم ااحتفاء بنا دوما  من قبل 

الدولة وإعامها.
أقيمت  فعاليات امهرجان تحت رعاية رئيس جامعة أسيوط طارق 
الدكتور شحاتة غريب شلقامي  الجال ورعاية  وحضور  الله  عبد 
أحمد  والدكتور   ، والطاب  التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب 
الجميلة  الفنون  الطابية ،عميد كلية  صاح قراعة منسق اأنشطة 
محمد  وامخرج  فرغي  صاح  وامخرج  القلي  منتر  والدكتور 
جمعه ، وعز الدين امنصورى مدير عام رعاية الشباب ، والدكتور 
النشاط  إدارة  مدير  وماجد خليل   ، امهرجان  منسق  أحمد ريت 
بالجامعة  الفنية  واأنشطة  الجامعة  قيادات  من  والعديد   ، الفنى 

والكليات .

همت مصطفى



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

01 أبريل 2019العدد 605

10 [ متابعات

امثاليات  اأمهات  للمرح  الفني  بالبيت  للعاملن  النقابية  اللجنة  كرمت 
تحت  باللجنة  مرة  أول  تقام  احتفالية  ،ي  الفني  بالبيت  العامات  من 
عنوان »عظيات مر« احتضنها مرح ميامى بشارع طلعت حرب بوسط 

البلد بالقاهرة.
للمرح  الفني  بالبيت  العاملن  اأمهات  من  كبر  عدد  الحفل  حر 
عام  مدير  الحسينى  هالة  منهم  البيت  ،وقيادت  له  التابعة  ،وامسارح 
،وسيد  العرض  دور  عام  مدير  الجمباطى  ،وغادة  واإدارية  امالية  الشئون 
اللجنة  وأعضاء  للمرح  الفني  البيت  رئيس  مكتب  عام  ،مدير  الشحري 
سعيد  ،وفهد  اللجنة  رئيس  إبراهيم  محمد  الدكتور  حر  كا   ، النقابية 
اأمن العام ،ومنى عابدين من امركز ااعامى .. قدم الحفل منه راشد ،من 

مرح السام ،وبحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة ومنظمي الحفل.
اامهات  تكريم   أن  النقابية:  اللجنه  رئيس  إبراهيم  محمد  الدكتور  وقال 
وامرحي  العام  العمل  أثروا  من  تكريم  يتم  ،حيث  للجنة  مرف  شئ 
أنجبت   ،حيث  الجميع  بن  التضامن  عى  يحث  تكرمهن  ان  اي  ،مشرا 
الخلق  بهم ي عملهم و ي حسن  أجياا صالحه يحتزى  امثاليات  اأمهات 

ليكونوا اضافة حقيقية للمجتمع.
ووجه الدكتور إبراهيم الشكر والتحية للفنان إساعيل مختار ،رئيس البيت 

،وكذلك  النقابية  اللجنة  ومعاونه  بالبيت  العاملن  لدعمه  للمرح  الفني 
وجه الشكر لهالة الحسينى والفنان ايهاب فهمى لدعم وتشجيع اللجنه.

تكريم  الحفل تم خاله  إن  النقابية  للجنة  العام  اأمن  وقال فهد سعيد، 
تسليمهن  تم  ،و  للمرح  الفني  بالبيت  العامات  من  امثاليات  اأمهات 
نظرا  امثالين  اموظفن  من  عدد  تكريم  وكذلك   ، ودرع  تقدير  شهادات 
وجهودهم  والعملية  اانضباطية  الناحية  من  امتميز  الوظيفي  أدائهم 
الفعالة ي خدمة امرح ،أضاف أن  تكريم اموظف امثاي جاء لتشجيع 

التنافس وخلق حالة من اإبداع.
كا رحبت حنان مهدي مدير دار عرض مرح ميامى باأمهات امثاليات 
العامة  الحياة  ي  دور  مرية  أم  لكل  أن  إى  ،مشرة  تكرمهن  تم  الاى 
ي  وامميزة  الناجحة  اأجيال  من  وذويها  أبنائها  كل  دعم  وي  والخاصة 

امجتمع.
وكرم رئيس اللجنة من اأمهات  امثاليات بالبيت الفني للمرح السيدة 
عوض حسن  ليي  ،و  مروبول  العاملن مرح  ،من  بهجت  احمد  هويدا 
محمد  واماى   ، محمد  عى  ،وماجدة  الفنى  بالبيت  الفنية  الخدمات  من 
بإدارة  بسطاوى  وسناء  بالعتبة،  القومي  بامرح  العاملن  من  الله  عبد 
نعمة  و  اميزانية  إدارة  احمد حسن من  الفني وسلوى  بالبيت  الحسابات 

حسن من مكتب امدير العام ، وهدى إبراهيم من مرح السام.
أحيلوا  الذين  العاملن  من  منصور  محمد  صفية  السيدة  تكريم  تم  كا 
وأمل   ، الشباب  من مرح  فهمي  زينب حسن  والسيدة   ، التقاعد  لسن 

يوسف ووفاء صاح من مرح الحديقة الدولية. 
امثاي وهم  اموظف  لقب  الحاصلن عى  الحفل  اللجنة خال  كرمت  كا 
التوني  منال جابر  من مرح مروبول ،ومحمود نبوى من مرح برم 
،ومحمد  مروبول  مرح  من  شحاتة  احمد  امنفذ  وامخرج  ،والفنان 
الفنية. ومحمد  الخدمات  من  ،وفتحي طه  الفنية  الخدمات  من  محروس 
فتحى  ،وسمعان  اميدان  متوي من مرح ساحة  ،ومحمد جمعة  محمود 

،وأحمد شاكر من امرح القومى.
كا تم تكريم اومي عى ماهر من العاقات العامة بالبيت الفنى للمرح 
الفتوح  ابو  محمد  ،وهاى  العام  امدير  مكتب  ،من  عثان  عابدين  ،وعزة 
سعد  ،وربيع  العرائس  مرح  من  حسن  ،وإمان  السام  مرح  من 

إساعيل من مرح الطليعة.
كا كرمت اللجنة كا من شرين مصطفي من مكتب رئيس البيت الفني 
إدارة  من  فوزى  وماجدة   ، االكروى   ، هال  مها  ،وامهندسة  للمرح 
محمود  وشرين   ، العاملن  شئون  من  امحسن  عبد  ،ومحمد  الحسابات 
من قسم ااستحقاقات ، ومحمود عبد امعطى ،و احمد عزت والسيد عبد 

امنعم ،من إدارة اأمن.
للعاملن  النقابية  اللجنه  رئيس  بدوى  مصطفي  مجدي  تكريم  كا 
هويدا  وتكريم   ، مري  محمد  مجدي  ،و  واإعام  والطباعة  بالصحافة 
التابعي رئيس اللجنة النقابية لهيئة قصور الثقافة ،ومريم عبد السيد أمن 
اللجنه  بيومي عضو  امري، وسيد  بالتلفزيون  النقابية  باللجنة  الصندوق 

النقابية ،وكذلك محمد عبد الهادي وممدوح عبدالحليم .
مرح  من  رأفت«  »عادل  محمد  عاصم  محمد  الفنان  تكريم  تم  كا 
امرح  من  الليثى  وجميلة   ، للتقاعد  لخروجه  موي  عصام  ،و  الشباب 
مهند  أيضا  وكرم    ، بسيوي  سامح  وامخرج  حفني،  ،وممدوح  الكوميدي 
مختار وتامر صرى من مرح برم التوني ، ويوسف ابو زيد من مرح 

الحديقة الدولية.
للعصايا  رقصات  من  وغنائية  استعراضيه  فقرات  الحفل  فقرات  وتخلل 
أعضاء  التذكارية  الصور  التقاط  تم  الحفل  ختام  وى  الشعبي،  والرقص 

اللجنه النقابية مع امكرمن .

متابعة محمد خضر

للمسرح«  الفي  »نقابة 
ميامى بمسرح  المثاليات  اأمهات  تكرم 
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11 [ حوار]

الزمن  لم يقدم من قبل وبمرور  التجريي تقديم ما 
يصبح مدرسة

الفنون  كلية  المتحركة  الرسوم  بشعبة  تخرج 
المسرحية  أتيلية  بفرقة  ،إلتحق  الجميلة 
واإخراج،  التمثيل  في  الشديد  لحبه  بالكلية 
أول  مركز  على  الفرقة  خال  من  وحصل 
فرص  له  ،أتيحت  متتالية  سنوات  أربع 
المسرحية  الورش  من  بالعديد  االتحاق 
الخراء  من  مجموعة  أيدي  على  وتدرب 
العليا  الدراسات  دبلوم  على  ،حصل  اأجانب 
الفنون،  أكاديمية  من  الفي  النقد  في 
بجامعة  المسرح  بمدرسة  درس  كما 
مواهبه  تعددت  بهولندا،  أمسردام 
والرسم،  واإخراج  والكتابة  التمثيل  بن 
المسلسات  من  عدد  في  كممثل  شارك 
والمساء  الصباح  حديث  منها  التليفزيونية 
لبعض  باإضافة  وغرهما  شرا  ودوران 
آخر  »يوم  القصرة  الروائية  اأفام 
عروض  وفي  نور،  وظل  والصرخة 
وتحب  القلعة  رجل  ومنها  الدولة  مسرح 
وله  وحاجات،  وبنت  وولد  مأساة  تشوف 
نجاحا  حققت  الي  العروض  من  العديد 
عرض  الذي  ليلية  ماحظات  منها  كمخرج 
كريستوف  البليجيكي  بمشاركة  بأمسردام 
الصن  في  وصنع  السنن  وضحك  برسن 
للسعادة  السحرية  والخلطة  باستيك  وحلم 
الدالي  شادي  الشاب  المخرج  يقدم  وأخرا 
عبد  رشا  للمؤلفة  مكسور  شباك  عرضه 
حول  الحوار  هذا  معه  لنا  كان   .. المنعم 
اأخرى. القضايا  وبعض  العمل 
خليفة روفيدة   : حوار 

مكسور«  »شباك  عرض  مخرج 
شادي الدالي: يرمز  لكل ما هو محطم 

إصاحه ويدعو  حياتنا  في 
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12 [ حوار

إا في حاات معينة النص  المخرج في  لعب  أحبذ  ا 

المؤلف تتفق ورؤية  أن  المخرج ابد  رؤية 

فا  خياي،  وكتابة  ترجمتها  عى  القادر  الوحيد  أنني 
مكنني إلزام أحد زماي من امؤلفن عى تبني أفكاري ي حن 

أنه مكنني تبني أفكار مؤلفن آخرين.
نفس  تقديم  على  قدرة  المخرج  يملك  هل   -

مختلفة؟  برؤى  مرة  من  أكر  العمل 
رغم إنني م أفعل ذلك من قبل لكن نعم ما الذي منع تقديم 
نفس العمل برؤى مختلفة حن يريد امخرج التجديد والتنوع 
عام  اأدمغة«  غسيل  »مؤمر  لريخت  نص  قدمت  فمثا   ،
الجامعة،  مهرجان  ي  اأوى  الجائزة  عى  به  وحصلت   2013
ثقافتي  أن  مختلف  بشكل  سأقدمه  اآن  تقدمه  أعدت  فإذا 
اختلفنا،  وظروفه  حوي  وامجتمع  شخصيا  وأنــا  اختلفت 
عرضا  أقدم  أنني  ا  أم  لذلك  ماما  النص  لكون  باإضافة 

يامس واقع امتفرج ومشاعره ا ليشعره بالغربة.
عن  غربة  في  اآن  المسرح  ترى  فهل  إذا   -

الجمهور؟
الحقيقة م أتابع جميع اأعال التي قدمت وبالتاي ا مكنني 
وأخرى  أعال عظيمة جدا  لكن هناك  الحكم بشكل صحيح، 
رديئة جدا ، وأرى ي النهاية أن امرح فن جاعي يقوم عى 
وبقدر  الروفات  من  طويل  ووقت  وإبداعي  جاعي  فعل 
اإيجاي  الجمهور  فعل  رد  خال  من   ، عطاءه  يكون  إرهاقه 
برعة  العرض  إنجاز  موضة  فهناك  العرض،  عن  يكتب  وما 
ينتمي  بل  للمرح  ينتمي  ا  أسبوع  كل  عرض  من  واانتهاء 
أكر للرامج التليفزيونية وهذا ليس تجني عليه أن للمرح 
الشكل  عن  هنا  أتحدث  وا  النوع،  بهذا  تتوافر  ا  أركــان 
عموما  امرحي  العرض  أركان  عن  ولكن  غره  أو  الكاسيي 

واأصل فيه هو الجمهور.
ع��م��ل��ك  ف����ي  ال��������ورش  م����ن  اس����ت����ف����دت  ك���ي���ف   -

كمخرج؟
مع  ممثل،عملت  اأصل  ي  وأي  خاصة  كثرا  منها  استفدت 
عدد من امخرجن الكبار أمثال خالد جال ونار عبد امنعم 
حتى  منهم  وكل  الخالق  عبد  ومحمد  عبده،   والراحل حسن 

وإن م أقصد التعلم منه أضاف ي، بجانب الورش التي كان 
عر  منذ  رواج  هناك  كان  حيث  أجانب  مدربن  معظمها 
تحديدا،  أوربا  ومن  الخارج  من  تحر  التي  للورش  سنوات 
ي  وورشة  اأمان،  مع  الدرامية  الكتابة  ي  بورشة  فالتحقت 
باإضافة  هولندين،  مدربن  مع  امرح  وصناعة  التمثيل 
التمثيل  ورش  من  وعــدد  الغناي  امــرح  صناعة  لورشة 
والرقص، أردت وقتها التعلم قدر امستطاع وبالفعل تعلمت 
الكثر وهو ما يظهر ي أعاي التي أقدمها، لكن أعيب اآن 
رواج  هناك  بينا  مر  ي  متاحة  ليست  الــورش  هذه  أن 
للورش امقدمة من مدربن مرين ومنهم مميزين وأساتذة 
محاوات  أي  ضد  حظه،ولست  يجرب  من  ومنهم  جدا  كبار 
امرحية وا مكنه  للفنون  معهد  أننا ا ملك سوى  وخاصة 

استيعاب كل امواهب ي بلد بحجم مر.
هذه  في  يتبع  ان  يجب  منهج  هناك  هل   -
معينة  أس��اس��ي��ات  ع��ل��ى  ااع��ت��م��اد  و  ال�����ورش 

تدريسها؟ يتم 
إليها  يذهب  أن  ابد  أساسيات  وأيضا  منهج  هناك  بالتأكيد 
امبتدأ  اممثل  لدى  بالنفس  الثقة  تعزيز  مثل  مدرب  كل 
خاصة مع ارتباكه وخوفه وتساؤله عا إذا كان يؤدي بشكل 
صحيح أم ا ، وي اأساس من يلتحق بالورشة يجب أن ملك 
اموهبة ويحب التمثيل أنها تجعل اأمر سها عى امتدرب، 
التي  أدواته  يستغل  كيف  أكادمي  منهجي  بشكل  سنوجهه 
والثقافة  النظرية  والقراءة  صعبة  مهنة  التمثيل  ملكها، 
العمي عى  التدريب  وايضا  عام،  بشكل  فنان  لكل  رورية 
اممثل  داخل  فهي  ملموسة  غر  اأدوات  أن  هام  اأدوات 

الروح واانفعال والنفس وتلك مرهقة جدا .
الخاص؟ منهجك  لديك  هل  كمدرب   -

الدراسة  من  سنوات  مني  وأخذ  كتبته  الذي  منهجي  لدي 
باإضافة لعمي مع ممثلن  العمي كممثل ومخرج،  والعمل 
من مختلف اأعال والبلدان والثقافات ما جعلني أصل إى 
خاله  اممثل  توجيه  عى  قادرا  يجعلني  الذي  اأمثل  امنهج 

ش����ب����اك  ع����������رض  ع�������ن  ال�������ب�������داي�������ة  ف�������ي  -ك����ل����م����ن����ا 
مكسور؟

العرض يدور حول أرة مرية بسيطة من الطبقة امتوسطة ، 
تحارها ظروف اجتاعية سيئة جدا ، يقطنوا شقة دور أري 
 ، امال ما مكنهم من إصاحها  نافذتها محطمة وا ملكوا من 
ويزداد اأمر سوءا أن هذه النافذة تطل عى »خرابه« ، الفكرة 
أنه حن يكن لدينا شئ محطم ي عاقاتنا ونركه تضغط  هي 

عليه الظروف أكر ما يؤدي لتفاقم اأمور.
النص؟ على  عملت  كيف   -

الرؤية  تبني  معناه  ذاته  حد  ي  للنص  اختياري  أن  تعلمت 
اأصلية ورؤيتي من نفس رؤية امؤلف ي النص أنني ح ين 
الرئيسية  النص يكون لدي إمان كامل بفكرته ورؤيته  أختار 
التي كتب بها، رؤيتي اإخراجية يصعب الحديث عنها لكنني 
فريق  باممثل-عى  أؤمن  -أنني  كامعتاد  ااعتاد  حاولت 
عمل قوي فالديكور لوائل عبد الله وإضاءة أبو بكر الريف 
ونادية  مختار  أحمد  العمل  وأبطال  نديم  يحيى  وموسيقى 

شكري ومروان عزب ومجدي عبيد ومروي كشك.
ال�����ن�����واف�����ذ  ن�����ظ�����ري�����ة  اس�����ت�����خ�����دم�����ت  ال�����م�����ؤل�����ف�����ة   -
ال���ن���ف���س  ع����ل����م  ف������ي  ال�����م�����ع�����روف�����ة  ال����م����ح����ط����م����ة 
مع  لخدمتها  كمخرج  أدواتك  وظفت  فكيف 

السينوغرافيا؟
إضاءة  كل  وي  مرسوم  حركة  خط  كل  ي  الرئيي  تركيزنا 
سئ  هو  ما  كل  منها  يأي  والتي  امحطمة  النافذة  هذه  عى 
الرئيسية أن خلف كل نافذة  التي تحملها، فالفكرة  بالرمزية 
ماعملت  وكل  حياتنا  نصلح  فهيا  وبالتاي  كابوس،  محطمة 
والنص   ، الخط  لهذا  الوصول  أجل  من  كان  العرض  ي  عليه 

أقرب للتوصيف بأنه كوميديا سوداء.
مؤلف  ال��م��خ��رج  أن  البعض  ي��رى  كما  أت���رى   -

للعرض؟ ثاني 
نصا  سأقدم  أنني  فلنفرض   ، معينة  إا ي حاات  داما  ليس 
فبالتاي   ، أكر  أو  عام  ثامائة  منذ  كتب  والنص  لشكسبر 
أقدم  لن  فمثا   ، له  مغايرة  رؤية  لدي  يكون  قد  أعمل  حن 
مرحية مدتها أربع ساعات، ولن أقدم كل الشخصيات وقد 
بارع  مخرج  ذلك  يحتاج  وبالتأكيد   ، امشاهد  بعض  أحذف 
هو  يكون  الحالة  هذه  وي  مختلفة  رؤية  يخلق  حتى  جدا 
إمانك  حالة  ذكرت ي  كا  امرحي،بينا  للعرض  ثاي  كاتب 
الكامل بالنص امرحي فهنا سوف تعمل كمخرج فقط وهذا 
ليس بقليل أنك تعمل عى إيصال ما يريده امؤلف وإا كان 
امؤلف قد أخرج لنفسه وامخرج كتب لنفسه، نعم أنا كتبت 
مؤلف  رؤية  تبني  عن  مختلفة  حالة  ولكنها  أعاي  معظم 
أخر وإضافة رؤيتي عليها ما يتفق مع رؤية النص،  بحيث ا 
تعارضها أو تغايرها ، وهذا ما فعلته ي شباك مكسور خاصة 
وأن امؤلفة صديقة معارة والنص كتب منذ سنوات قريبة ، 
وبطبيعتي ا أحبذ فكرة تدخل امخرج واللعب كثرا ي النص 
ي  تدخلت  ما  ونادرا  اآخرين  بامبدعن  أؤمن  فأنا  اأصي 

عمل امبدعن العاملن معي ي عروي .
بينك  غ���رب���ة  ت��ج��د  أن����ك  ل��ل��ك��ت��اب��ة  ل���ج���أت  ه���ل   -

أخر؟ مؤلف  أي  نص  وبن  كمخرج 
وتعلمت   ، هولندا  ي  أمسردام  بجامعة  درست  تعلمن  كا 
شئ هام جدا وهو كيف تبدأ من فكرة صناعة عمل مرحي 
الفكرة وأبدأ  ، وبالتاي كنت اعمل عى  كامل مرورا بالكتابة 
فقد  النص،  كتابة  من  اانتهاء  قبل  اممثلن  مع  الروفات 
أفكار  او مجموعة  النص  وقتها جزء من  أملكه  ما  يكون كل 
ويحدث  أكتبه،  للعرض  إخراجي  وأثناء  متناثرة،  ومشاهد 
اممثلن  مع  كتابة  ورشة  خال  أومن  عمي..  ي  كثرا  ذلك 
النهائية ولكن كل من يقف عى خشبة  الفكرة  وتتم صياغة 
امرح هو ريك ي عمل النص امرحي، والسبب الرئيي 
وشعوري  معينة  بفكرة  الشديد  إماي  هو  كتابتي أعاي  ي 
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المسرح لتغربه عن  ا  المتفرج  لتامس  أقدم عروض 

الناقد المبدع وليس  البقاء مكان  أفضل 

بالشكل  استخدامها  توجيهه  ثم  أدواتــه  عى  لتعريفه 
كل  أن  الشخي  بإحساسه  ااحتفاظ  مع  واأمثل  اأنسب 
داما  وأقــول   ، اآخــر  عن  تختلف  تعبر  بصمة  لديه  ممثل 
للمتدرب أن يبحث عن الباطن الخاص بك أنه مصدر قوتك 
هو  منهجي  أن  اقصد  وا   ، لك  الناس  وحب  وجودك  وسبب 
اأفضل أن الفن ليس به اأفضل واأسوأ، لكن يوجد مدرب 

»شاطر« وأخر غر متمكن من أدواته.
بوجود  مرتبط  ب��ال��ورش  اال��ت��ح��اق  أن  ذك���رت   -
بالتعلم  المهارات  اكتساب  يمكن  أا  موهبة 

موهبة؟ بدون 
بــدون  فــن  يوجد  فــا  موهبة،  بــا  مــهــارات  هناك  ليس 
موهبة،عى سبيل امثال كيف ستتعلم الرسم إن م يكن لديك 
ومثيل،  موسيقى  من  الفنون  شتى  وكذلك  الرسم،  موهبة 
فحتى الشعر مكنك تعلم الشعر والعروض ولكنك لن تصبح 
السلم  ستحفظ  الشعري،  التعبر  موهبة  لفقدانك  شاعرا 
اآله،  عى  للعب  الرغبة  أو  الحدس  ملك  ا  لكن  اموسيقي 
كذلك الحال بالنسبة للتمثيل ستتعلم كل ما هو نظري ولكن 

ليس لديك القدرات فاموهبة منحة من الله.
تتح  لم  ال��ي  الفرص  من  العديد  لك  أتيحت   -
وه��ل  ع���ودت���ك  ب��ع��د  طبقتها  ف��ك��ي��ف  ل��غ��رك 

ذلك؟ أثناء  معوقات  واجهتك 
عمي  أداء  ي  حتى  ومازالت  معوقات  هناك  كانت  بالطبع 
وأرى  العرض  تجهيز  كثرا عى  ا مكث  فأنا شخص  كمخرج، 
مع  العرض  بروفات  عدد  تحديد  النظام مكن  من  ببعض  أنه 
ي  امرحية  تخرج  أن  »شاطر«مكن  وإنتاج  محرم  جدول 
حن  ي  أشهر  ثاثة  أو  شهرين  عن  يقل  ا  ما  قياي  وقت 
أنني وزماي فعليا قد نستغرق سنة كاملة لخروج العرض مع 
امعوقات  لكن  ميزة  بالتأكيد  بالخارج  الدراسة   ، يواجهنا  ما 

تواجهنا جميعا.
اآن؟ الجامعي  مسرح  ترى  كيف   -

امرح،  هذا  عن  أتحدث  حن  محايد  غر  أصبح  شخصيا 
ويليه  امهمن ي مر  للممثلن  والرئيي  اأول  امصدر  فهو 
أكادمية الفنون أنها امتخصصة الوحيدة، لكن بالطبع العدد 
الضغط  عن  بعيدا  العمل  أن  إى  باإضافة  الجامعة  ي  أكر 
يعمل  الفنان  تجعل  الدراسة  إبداعا،أن  أكر  الفنان  يجعل 
يعمل  الجامعات  ي  ان  حن  الدراي،ي  واجبه  تحت ضغط 
تحررا،وبالنظر  أكر  فيصبحوا  موهبتهم  أجل  من  الشباب 
للساحة الفنية فإن نجوم الصف اأول معظمهم من خريجي 
كثرين،  وغره  إمام  عادل  اسم  ذكر  ويكفي  الجامعة  مرح 
نعم يعاي مرح الجامعة من نفس امشاكل امكررة ولكنني 
ظــروف،  أي  ي  يعمل  الشباب  ومــازال  بخر  ــازال  م أراه 
الكلية  عمداء  أحد  أن  الفنون  بكلية  طالبا  كنت  حن  وأذكر 
الروفات  لعمل  اضطررنا  و  امرح  أغلق  عليها  توالوا  ممن 
عى سطح  للعمل  انتقلنا  ثم  لسنوات  السلم  تحت  غرفة  ي 
مبنى الكلية وم نتخلف طيلة أربع سنوات عن الحصول عى 
تحت  الصعوبة  شديدة  ظروف  ي  العمل  برغم  اأول  امركز 
الشمس واامطار والرد والهواء وكأننا نعمل ي الشارع، فا 
ميز عمل الجامعة هو الحب وليس العمل من اجل الشهرة 
وامال أو تحت ضغط دراي ، ولكن لنقل أن مرح الجامعة 

وااكادمية بكل معاهدها مكملن لبعضهم البعض.
الفعل  م��ع  ي��ت��ف��ق  ال��م��س��رح��ي  ال��وع��ي  ه��ل   -

الحالي؟ المسرحي 
وليس  اإنتاج  بسبب  جدا  متعرة  حاليا  امرحية  الحركة 
شخص  من  عر  كل  ي  الوعي  يختلف  أخــر،  سبب  أي 
يفرض  لكن  يحكم،  من  هو  وامتفرج  يعمل،  وجميعنا  أخر 
الجمهور،فقد  من  وقريبة  قوية  نقدية  حركة  تتواجد  أن 
الناقد  أن  لنا  قالت  كا  صليحة  د.نهاد  أستاذي  من  تعلمت 
إذا  وبالتاي  والجمهور،  امبدع  أو  الفني  العمل  بن  هو جر 
باملل  الطرق فلن تصل، ويصيبك  كان الجر صعب ومعقد 
وتقعر  وتعقيد  شديد  تعاي  فيها  لغة  الناقد  يستخدم  ،حن 

ولن  امتفرج  يقرأه  لن  وامصطلحات  األفاظ  استخدام  ي 
للعمل  امتفرج  تأخذ  لغة  من  الفنية،ابد  اأعال  ُيقبل عى 
النقدية من اأساس، فكم عدد من  للقراءات  الفني وتجذبه 
يقرأ نقدا، الوعي متأثر سلبا ي امجتمع ككل والوسط الفني 
الجميع يعمل ويبدع  النهاية  مرآة تعكس هذا امجتمع، وي 
حتى  العمل  عى  ُيقبل  ومن  النهاي  امحكم  هو  والجمهور 
الجمهور هو  العمل لن ننكر أن  وإن اختلفنا نحن عى هذا 

صانع النجوم.
ف��ي  دب�����ل�����وم  ع���ل���ى  ح���ص���ل���ت  ال���ن���ق���د  ب���م���ن���اس���ب���ة 

تتجه للنقد؟ لم  لماذا  الفي  النقد 
لن يكون من الجيد بعد أن عرفني زماي كممثل ومخرج أن 
أنقد عما لهم فلن أكن محايدا، بجانب أنني أفضل التواجد 
عى  اأول  أنني  من  الرغم  عى  الناقد  وليس  امبدع  مكان 
امثال  سبيل  عى  منهم  أساتذة  أيدي  عى  ودرست  دفعتي 
للدراسة  كانت  للنقد  فدراستي  صليحة،  د.نهاد  الحر  ا 

والثقافة والتعمق ي الفنون امختلفة وليس لكتابة النقد.
م��ع  ل���ي���ل���ي���ة  م����اح����ظ����ات  ت���ج���رب���ت���ك  ع�����ن  ح�����دث�����ي 

البلجيكي؟ صديقك 
وتحمل   2007 ي  قدمتها  التجريبية  شديدة  تجربة  كانت 
الجنون وامجازفة،فقد تخرجنا من نفس  به من  بأس  قدر ا 
ونخرجه  ومثله  نكتبه  عرض  عمل  وقررنا  بهولندا  امدرسة 
سويا دون مشاركة من أحد،التجربة شديدة التجريب بلغات 
البداية  وكانت  والدول  امدن  من  عدد  ي  وعرضت  مختلفة 

بالنسبة ي.
باستيك؟ حلم  نجاح  في  السر  ما 

عرض ي ثاثة مسارح مختلفة برلن ومهرجان امرح العري 
ي الشارقة،بجانب اموسم امرحي بالطليعة،ور نجاحه أن 
العرض تجريبي بامتياز وحن جهزته كنت اعلم أنه سيعرض 
بأمانيا لذلك كنت أريد السفر بحقيبة ديكور واحده فعملت 
عى أن ا أجعل هناك قطعة ديكور عى امرح،أنه إنتاجي 
سينوغراي  بناء  أي  عن  فاستعضت  اممثل،  مرح  وفرقتي 
امتفرج  عى  جديدا  فكان  امرح  مأ  كبرة  قاش  بقطعة 
القاش  امري أن يشاهد عرضا بخشبة خالية، فقط قطعة 
وأحيانا بدونها مدة ساعة أو أكر هي مدة العرض، باستخدام 
أنه  اممثل  عى  اأكر  تركيزي  فكان  اممثل،  عى  اإضــاءة 

العنر اأهم عى اإطاق ي العمل امرحي.
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اانتظار«   في   « عرض  مخرج 
من  نخرج  أن  علينا  شوشة:  حمادة 

دائما الجديد  ونقدم  المغلقة  الصناديق 

كاتب  العبث وسعيد حجاج  إلى  ينتمي  العرض 
الثيمات  متعدد 

المسرح  على  تمرد  العبث   مسرح 
المنطقية  عدم  عليه  تغلب  التقليدي، 
وغر  متسلسلة  غر  فاأفكار   ، والعقانية 
منطقية،

خالها  من  يعرض  الي  اأجواء  وهى 
تأليف  اانتظار«  في   « المسرحى  العرض 
 ، شوشة  حمادة  وإخراج  حجاج  سعيد 
الماضي  قبل  اأسبوع  افتتاحه  تم  الذي 
العرض  الطليعة،  مسرح  خشبة  على 
فكري  عزت،  ياسر  قناوي،  باسم  تمثيل 
هاني،  مريم  سعيد،  محمد  سليم، 
شريف  د.  موسيقية  رؤية  سليم،  احمد 
باتريك،  عمرو  كروجراف  مصطفى، 
صدقي،  فؤاد  محمود  ومابس  ديكور 
إخراج  تنفيذ  المحسن،  عبد  محمد  إضاءة 
حمادة  وإخراج  رؤية  طارق،  محمد 
شوشة.

ومخرج  فنان  شوشة  حمادة  المخرج 
بكالوريوس  على  حاصل  مسرحي  
شعبة  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد 
حصل  كما  المسرحي،  واإخراج  التمثيل 
الفلسفة  قسم  اآداب  ليسانس  على 
اإخراج  في  العليا  الدراسات  ودبلوم 
المسرحي.

في  وخاصة  المساهمات  من  العديد  له 
العمل  ورش  خال  من  المسرح  مجال 
المسرحي  واإخراج  الفنية  واأنشطة 
فنان  وهو  الحركي,  اأداء  على  والتدريب 
ومؤسس  الكوميدي  المسرح  في  قدير 
المستقلة  المسرحية  شوشة  لفرقة 
عام1991

المهرجانات  من  العديد  فى  شارك 
العديد  وحصد  الدولية  والعربية  المحلية 
يقل  ا  فيما  كممثل  وشارك  الجوائز  من 
العروض  من  العديد  وأخرج  عما   90 عن 
بيانو  المثال  سبيل  على  منها  المسرحية 
ارتجال   , تذاكر  شباك   , العارض   , للبيع 
.. التشكيلة   , وأبطال 

اانتظار«  »فى  الجديدة  تجربته  حول 
الحوار هذا  في  به  التقينا 
رأفت رنا   : حوار 
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ف��ى   « ع�����رض  ت���ج���رب���ة  ع����ن  ال����ب����داي����ة   ع����ن  -ح���دث���ن���ا 
؟ اانتظار« 

امغري  للكاتب  نص  جذبني  فقد   , عامن  منذ  التجربة  بــدأت 
تدور  فأحداثه   « البهلوانية  امقامة  بعنوان«  برشيد  الكريم  عبد 
بأحد  يصطدم  ولكنه  مرحي  عرض  تقديم  ى  يرع  شخص  حول 
يضع  امسئول  ولكن  مويل  عى  يحصل  أن  يريد  أنه   ، امسئولن 
تقدم  دون  تحول  التي  والصعوبات  العراقيل  من  العديد  أمامه 
اموافقة  تتم  م  ولكن  الطليعة  مرح  إى  بالنص  وتقدمت  عرضه 
, وذلك أن امرح يرغب ي تقديم نصوص لكتاب مرين  عليه 
 « بعنوان  حجاج  سعيد  للكاتب  نص  لدى  كان  الوقت  ذلك   وى 
اثنان آخران ى انتظار جودو« والنص ينتمي اى مرح العبث وهو 
مامح  يحمل  أنه  إى  باإضافة  لدي,  امفضلة  امرح  نوعيات  من 
التجريب وبالفعل مت اموافقة عى النص وكان مرح الطليعة ي 
افتتاح  تم  و  امدينة  الحاية  التوقيت مغلق بسبب إشرطات  هذا 

العرض عقب استيفاء ااشراطات الخاصة بالحاية  امدنيةـ
و بذلنا قصارى جهدنا وعملنا بكل اجتهاد حتى يخرج العرض بهذا 

الشكل.
الجديدة  ال��رؤي��ة  وم��ا  للنص  انجذابك  أسباب  ما   -

خاله؟ من  حجاج  سعيد  الكاتب  يطرحها  الي 
سعيد  الكاتب  خاله  من  يطرح  اأنتظار«  ى  آخران  »اثنان  نص 
حجاج رؤية جديدة , ومختلفة فهو يوضح أن الخاص بيد اإنسان 
عن  النص  أن  نعلم  فكا  مخلص,  ينتظر  أن  يجب  وا  داخله  وى 
ي  يجلسان  اثنان  حول  أحداثه  وتدور  جودو  إنتظار  ى  مرحية 
العراء ينتظران مخلص » فجودو« هو رمز الخاص وتنتهى امرحية 

وها ي اانتظار ولذلك تم تسميت العرض » ى اانتظار«
سعيد  الكاتب  يمز  ال��ذي  ما  نظرك  وجهة  من   -

كتاباته ؟ فى  حجاج 
التنقل بن التيات امختلفة للمرح فكا يتنقل اممثل ي أدوراه 
حجاج  سعيد  الكاتب  ميز  امختلفة,  امرح  مدارس  ي  وامخرج 

الكتابة  ى تيات مختلفة للمرح،
وأخرى  السياي  امرح  أخرى  وتارة  العبث  مرح  يكتب  فتارة 
امرح ااجتاعي  وغرها من اأنواع،  وهو ما يحدث ثراء وحالة 
يقدم موضوعا مختلفا ومعالجة  , ففي كل مرة  والزخم  امتعة  من 

جديدة وتجربة بأجواء مختلفة وأفكار جديدة.
وحرفيه  تكنيك  إل���ى  ال��ع��ب��ث  م��س��رح  ي��ح��ت��اج  ه��ل   -

؟ للمخرج  خاصة 
كلية  ي  درست  فقد  الفلسفة  بدارسة  متعني  أنه  الله  فضل  من 
اآداب قسم الفلسفة بالتوازى مع الدراسة ى امعهد العاى للفنون 
امرحية .. درست تاريخ الفكر اإنساي بداية من العر الفرعوي 
نظر  بوجهات   أفكر  وجعلني  وعيى،  شكل  ما  وهو  اآن  حتى 

مختلفة ليست أحادية وا سطحية وهو ما عمق فكرى،
عى  وتزيد  وتتفوق  تفوق  اآن  الحياة  عبثية  أن  اقول  أن  وأود 
مرح العبث بكل كتابه« وهذا مؤسف وهو ما دفعني إى إعادة 
حياتنا  وأن  تنتهي  م  أنها  امرح  داخل  العبثية  اأفكار  صياغة 

تطورت وتفوقت .
 وأود أن أقول كذلك  أن أساس إى فكرة الفلسفة وكل فرة زمنية 
عندما  مثاا  وســأرب  بفكرة  بدأ  والعبث  مطروحة  قضية  بها 
الذرية  بالقنبلة  اليابان  بقصف  اأمريكية  امتحدة  الوايات  قامت 
من  بقطعة  فاإنسان  اأمر،  وتأملوا  امفكرين  اأمر  هذا  استوقف 
الصفيح دمر العام وحول الناس إى مجموعة من امسوخ وعندما 
حصل هذا التشوه  تشكك الناس ي فكرة التواصل ومن هنا كانت 
اإنسان  إحساس  إى  أدى  ما  العبثية   ومنبع  اأساسية  الفكرة 
بعدمية التواصل وعبثية الواقع , وعدمية الحياة, ومن هنا نشأت 

الفكرة اأساسية مرح العبث..
ويرى كتاب مرح العبث أن اللغة ا تعر تعبرا دقيقا عن مشاعر 
 « كلمة  العبث  وكتابات مرح  نصوص  ى  سنجد  ولذلك  اإنسان 

صمت«
 « عرض  فى  واجهتها  الي  الصعوبات  أبرز  ما   -

اانتظار«؟ فى 
العرض عى خشبة امرح، كان هناك  أبطال  فكرة وجود  جميع 
تخوف من اممثلن والراقصن واموسيقن من وجودهم الدائم عى 
العرض فهى مجموعة  خشبة امرح، ولكن اأمر يختلف ي هذا 

تتفاعل مع بعضها البعض مدة 70 دقيقة عى خشبة امرح..
يسألهم  أن  إى  مصرهم  ينتظرون  اأشخاص  من  مجموعة  فهناك 

أحد أبطال العمل » كيف يجيء وهو بداخلكم« ؟
- ما الرؤية التي كنت تود أن تطرحها من خال العرض ؟

أردت أن أبرز تيمة اانتظار ، والقضية التى أردت أن أوضحها أن 
هذا اانتظار هو »تيمة الحياة«..

معنى  ندرك  هل  معنى  اانتظار  لهذا  هل  هاما:  تساؤا  وطرحت 
اإنتطار أم ا؟

ال��ع��رض..  ف��ي  ه��ام  دورا  السينوغرافيا  لعبت   -
إليها؟ النظر  كان  فكيف 

صدقي  فــؤاد  محمود  الديكور  مهندس  وبن  بيني  اإتفاق  تم 
ليل« واتفقنا عى  وهو مخرج وله تجربة هامة ي عرض »مسافر 
مهندس  انطلق  وقد  شجرة  وجود  أهمية  ومنها  الديكور  تفاصيل 

الديكور اى تفاصيل أخرى.
.. ما هى  امستقلة ي عام 1991  - أسست فرقة شوشه امرحية 

أبرز امشكات التي تواجه امرح امستقل ؟
الحقيقة أن امرح امستقل تبناه ودافع عنه مجموعة من الفرق 
امستقلة مثل فرقة الورشة والقافلة وامسحراى وفرقة شوشه وقد 

وجود   اى  باإضافة  الرحلة  بدأوا  من  فرق هم  هناك عرة  كانت 
فرق آخرى  حملوا عى عاتقهم أن يكون هناك تيار مستقل ،منهم 

من استمر ومنهم من توقف
والحقيقة أن الفرة التي نعيشها من أسوء فرات  امرح امستقل 
إنه م يعد هناك مساعدة له وقد بحثنا كثرا ى معنى ااستقال: 
, أم هو استقال مروع  الدولة بشكل تام  هل هو استقال عن 

أم هو استقال مع الحصول عى دعم أو مويل من الدولة..
والكثرين فهموا أن معنى ااستقال هو أن تكون الفرق امستقلة 
ليس  هذا  و  الحكومي  امرح  عن  أو  الدولة  عن  ماما  منفصلة 
حقيقي، فالدول اأوربية مول امرح امستقل أنه جزء من كيان 

امجتمع وا يصح أن يتم تجاهله.
ف��ي  ال���م���س���رح���ي���ة  ال����م����ه����رج����ان����ات  ف�����ى  رأي�������ك  م�����ا   -

؟ الحالية  الفرة 
امهرجان يجب أن يؤى ماره، وهذا يتمثل ي حركة وعى بامرح 
معنى  فا  ذلك  يتم  م  فإذا  امحيط،   بالواقع  وعاقتها  وباأفكار 
وأساليب  طرق  امخرجن  يرى  بأن  تأى  والفائدة  مهرجان  إقامة 
وأساليب  بتجارب  وعقولهم  أذهانهم  ويحركوا  امرح  ي  جديدة 

جديدة ومغايرة.
»إع���داد  ل���ورش  إق��ام��ة  المخرجن  أك��ر  م��ن  أن��ت   -
ت��ق��وم  ال����ي  ال���م���ه���ارات  أه����م  ه���ى  م���ا  ال��م��م��ث��ل« 

الممثل؟ لتصقل  عليها  بالركز 
لديه  شامل  ممثل  إعداد  هو  أقيمها  التي  الورش  ي  به  أحلم  ما 
والرقص  التمثيل  ي  التدريب  يكون  ولذلك  الفنية  بالعملية  وعى 
واارتجال وااستعراض،  فوجود ممثل شامل هو ىء ى  والغناء 

غاية اأهمية وهو ما أسعى لتقدمه ى جميع الورش التى أقيمها.
ه��ى  ال����م����ه����رج����ان����ات  ف�����ى  ال����م����ت����ك����ررة  ال����ت����وص����ي����ة   -
أزمة  من  نعانى  هل  المصري..  المؤلف  تشجيع 

؟ المسرحى  التأليف  فى 
امرح  تراث  عى  نطلع  أن  يجب   .. النصوص   ى  أزمة  توجد  ا 
ومن  مرين  وكتاب  عامين  وكتاب  عرب  لكتاب  نصوص  فهناك 
امؤكد أن هناك موضوعات كثرة  ولكن علينا أن نخرج من أفكار 
فضاءات مرحية جديدة  باإطاع عى  ونقوم  امغلقة   الصناديق 
التأليف  مشكلة  من  امرح  خلص  اإرتجال  فن  أن  إى  إضافة 

امرحى ..
وأود أن اقول أى أول من قدم عما ي »بيت الهراوى« وكان نصا 
فاروق  اأسبق  الثقافة  وزير  إعجاب  ونال  رور  نجيب  للكاتب 
امهرجان  ى  ليشارك  وترشيحه  العرض  لياي  مد  وقــام  حسنى 

التجريبى.
وه��م��ا  ال���ج���م���اه���ري���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ت���ج���رب���ت���ان  ق���دم���ت   -
لم  فلماذا   « الملك  خاتم   « و  السامة«  »سكة 

؟ أخرى  تجارب  تقدم 
والتحكم  والبروقراطية  الصعوبات  من  العديد  لوجود  يرجع  هذا 
شوشه  فرقة  فرقتى  خال  من  مرحية  أعاا  أقدم  أى  باإضافة 
امستقلة ومع الفرق امستقلة اأخرى باإضافة اى عمي ى مرح 
الدولة وقد سبق وحصلت عى أفضل عرض ى جامعة القاهرة عن 

عرض حكاية بنت مرية لنجيب رور.
؟ اليوم  المصري  للمسرح  تقييمك  -ما 

وكتابة  نقد  .. هناك حركة  اإمام  إى  داما  أنه  امرح  ر جاذبية 
اأمام  إى  بامرح  تدفع  حتى  البعض  بعضها  مع  تتضافر  ومثيل 
وامرح يتقدم ولكن قد تكون خطى التقدم ليست ريعة فهناك 

تطور تكنولوجي كبر وعلينا أن نواكب هذا التقدم..
وهناك رورة بأن تكون هناك قفزات أكر

؟ المقبلة  مشاريعك  ما   -
عرض إرتجاى مكون من ثاثة أجزاء قدمت الجزء اأول بعنوان » 

ارتجال أبطال عبد الرحمن الرقاوي..
والجزء الثاي هو »ارتجال با أبطال« ونقوم بالتحضر للجزء الثالث 

وهو »أبطال با ارتجال«
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 مهرجانات المسرح أم مسرح المهرجانات؟
مساره إلى  المسرح  تعيد  قد  إجابته 

نقدمه؟  كيف  وهو:  الثالث  السؤال  على  اإجابة  استطعنا  السؤالن  هذين  عن  بصدق  أجبنا  إن  ولمن؟  المسرح؟  نقدم  لماذا 
اأسلوب،  اختاف  مع  إرضاءه  نحو  أو  به  لارتقاء  سواء  الجمهور  نحو  ورؤاهم  أفكارهم  بتنوع  المبدعون  اتجه  عليه  وبناء 
اأساس  في  المسرحيون  يعمل  وبالتالي  الجمهور.  هو   الهدف  النهاية  في  لكن  متدن,  أسلوب  أو  راق  أسلوب  بن  ما 
يعمل  من  كل  بها  يؤمن  الي  رسالته  وتحقيق  ازدهاره  على  للعمل  أكر  بشكل  المسرح  وانتشار  الجمهور  رقعة  توسيع  على 
بالمسرح. 
فكرة  ضد  وتعمل  المسرح  أهداف  عن  البعد  كل  بعيدة   ، غريبة  مسرحية  ظاهرة  انتشار  اأخرة  السنوات  في  لوحظ  لكن 
فقط  مخصصة  مسرحية  عروض  إبداع(  )وليس  صناعة  وهي  أا  مكان,  كل  في  والجماهر  الشعوب  لدى  وتعميقه  انتشاره 
لجان  أدمغة  نحو  موجهة  خاصة  سمات  تحمل  أنها  كما  لجمهور,  مسرحي  الموسم  في  عرضها  يتم  ا  حيث  للمهرجانات, 
على  معتمدة  عروض  إنها  قائا:  معه  حوار  في  المنعم  عبد  ناصر  المخرج  أشارإليها  والي  التغريب,  شعار  حاملة  التحكيم 
تصلح  السينوغرافية  والتكوينات  بها  الخاص  الفورم  عروضا  وأشاهد  عيي,  تؤلم  عروضا  أشاهد  فأنا   , سينوغرافية  تهويمات 
وبالتالي  الطرح  من  مأخوذة  وغر  الموضوع  من  نابعة  غر  أشياء  أنها  آخر  عرض  أي  في  بها  ااستعانة  ويمكن   , عرض  أي 
اإضاءة  وا  السينوغرافيا  وا  التكنولوجيا  وليس  والممثل  الكلمة  هو  المسرح  جوهر  لي  بالنسبة  فأنا  يختفي,  المسرح  جوهر 
هذا؟ كل  فلماذا  غره,  أو  الغرائبية  الحالة  وا  الدخان  وا  المتطورة 

الفنانن   من  عدد  نسأل  السؤال  هذا  حول 
الشريف  محمد  أحمد 
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يرى امخرج فهمي الخوي أن امبدعون الفعليون انقسموا  إى 
وامبدعون  مغارته،  أو  صومعته  داخل   انزوى  من   قسمن، 
إبداعية  لديهم رؤية  ليسوا حامي قضية وليس  الذين  الجدد 
الحديثة والسينوغرافيا واإضاءة  للتقنيات  تابعن  إى  وتحولوا 
وحولوا  بها  انبهروا  التي  للتقنيات  أنفسهم  وطوعوا  بالذات 
إبداعهم -إذا كان هناك إبداع- أن يكونوا صبية للتقنيات وم 
التي  الجادة  امرحي  اإبداع  بقضايا  بامرة  منهم  أحد  يهتم 
امرح  قضية  همهم  كل  أساتذتنا،  قبلنا  ومن  أجيالنا  كانت 
تواجدها  أساس  أن  معروفا  كان  الدولة  مسارح  فمثا  من؟ 
والجال،  والخر  الرفيع  الفن  مناحي  كل  تقدم  أن  وإنشاءها 
اأرفع واأنفع للجاهر الكادحة الغر قادرة عى راء تذكرة 
القطاع الخاص، أي كنا نقدم عروضا مرحية مكن أن أسميها 
الطبعات الشعبية الغر مكلفة للطبقات الكادحة وكان عليها 
إقباا  فكنا نقدم مرحا يروا فيه أنفسهم تحت مقولة الفن 
من  فيه  يحدث  ما  وننبههم  واقعهم  فيه  لروا  للشعوب  مرآة 
مناحي الضعف ي يتأمل كل منهم واقعه امحيط به ثم يتمرد 
هو  ويأي  يغره  أن  ويحاول  عليه  ويثور  بل  ويرفضه  عليه 
فنا  بالغد اأفضل له ومن حوله وللمجموع فبدا امرح هنا 

من الناس وللناس. 
دفع  امهرجانات  الجوائز ي  إن وجود حافز  الخوي  وأضاف    
الجوائز  هذه  عى  للحصول  مخصصة  عروض  إنتاج  امبدع 
لكن م يهتم امبدع امرحي سواء امري أو العري بأن يقدم 
عروضا تحمل مرح يهم الناس، ويحمل رؤية امبدع لواقعه 
رواد  عليه  أجمع  ما  يهتم  وا  ومشاهديها  متلقيها  وأحام 
امرح العري ليكون امرح فنا للمجتمع وليس فنا للمتعة 

أو اإضحاك فقط لتمضية الوقت، من خال قضية أثارها كل 
من العظيم شيخ النقاد محمد مندور والدكتور رشاد رشدي، 
للفن  الفن  يقول  ورشدي  للمجتمع  الفن  يقول  كان  فمندور 
وم يصمد رشدي إا ي نصن من إبداعه وها الفراشة ولعبة 
الحب ثم قدم بعدها بلدي يا بلدي واتفرج يا سام وتوالت 
الفن للمجتمع وأصبح كل  التي تنطوي تحت قضية  عروضه 
للمجتمع  فنا  يقدمون  العري  الوطن  مستوى  عى  امبدعن 
للناس من الناس وعن الناس، لكن عندما بدأت  امهرجانات 
ثم  دمشق  مهرجان  مثل  العربية  الدول  جميع  عى  تتواى 
ثم مهرجان  الاذقية  ثم  بابل  ثم  ثم جرش  بغداد  ثم  قرطاج 
الخليج ثم مهرجان الفن ي بغداد وهكذا، فأصبح كل مبدع 
ا يهتم إا بأن يحصل عرضه عى الجوائز وأن يقدم عروضا 
فهي  جاذبة  وليست  طاردة  عروضا  أسميها  وأنا  مهرجانية 
يقبلون عى مرحك  الناس  بها، أن  تهتم  للناس وا  طاردة 
عندما تهتم بهم لكن كونك تهتم بنفسك سيركونك لنفسك، 
هذه  عروض  يشاهدون  الذين  هم  امتسابقن  فإن  بالتاي  و 
فكل  يحر،  وا  يهتم  ا  العادي  الجمهور  لكن  امهرجانات 
امبهمة  العروض  أو  التقني  أو  الفردي  باإبداع  يهتم  منهم 
الفزورة،  لحل  بامتفرج  تصل  التي  أو  الفزورة،  عروض  أو 
ي  داما  وامرح  قضية،  تحمل  جاهرية  عروضا  فليست 
الوطن  العري ماعدا مر التي هي الدولة الوحيد التي فيها 
الوطن  غالبية  ي  لكن  لسنوات  يكون  قد  مستمرة  العروض 
عى  فقط  أسبوع  مدة  تقدم  الجادة  العروض  غالبية  العري 
للنجم  تريف  دوحة  مرحية  أخرجت  عندما  ماعدا  اأكر 

أشهر  ثاثة  عرضها  استمر  التي  السليطي  غانم  الخليجي 
بعض  وكذلك  بالخليج،  دول  عدة  ي  قدمت  ثم  متواصلة، 
الرضا  عبد  حسن  للفنان  الكويت  ي  الخاص  القطاع  عروض 

وغره.

العروض كفاءة  دراسة 
كا يوضح الناقد أحمد خميس أن امشكلة اأساسية  تكمن 
وإقامة مهرجان  نفسه  تطوير  يبحث عن  أن كل مهرجان  ي 
كفاءة  ذا  يكون  وأن  امرحي  مجتمعه  ي  ومؤثر  حقيقي 
عالية، فمن الروري لكل مهرجان أن يشكل مجموعة عمل  
امهرجان،  هذا  تناسب  التي  العروض  اختيار  مهمتها  تكون 
ي  خرة  ذوي  عى  وااعتاد  العروض  كفاءة   ي  بالبحث 
فيها،  عرضه  تم  التي  وامــدة  بلده  ي  العرض  بتأثر  العلم 
وااطاع عى ما كتب عنه ومشاهدته بالفيديو، لكن امشكلة 
الصداقات  خال  من  التعاون  فكرة  عى  قامة  امسألة  أن 
العروض من خال  ترشيح  امعلومات عن  بتبادل  الشخصية، 
سواء  امهرجانات  عن  امسئولن  بن  امختلفة  الصداقات 
غره،  أو  ديودراما  أو  مونودراما  أو  كوميديا  مهرجانا  أكان 
إذن فإن ما يتحكم ي ااختيارات هو دائرة اأصدقاء وليس 
والعرض  الفن  دور  وأهمية  والفنون  والجال  الوعي  دائرة 
أن  ابد  أي  هناك.  تقدمه  وكيفية  دولته  ي  وأثره  امرحي 
كم  للمهرجان؛  يتقدم  عرض  لكل  ذاتية  سرة  هناك  يكون 
وكم  دولته؟  أماكن؟ وهل عرض ي  أي  تقدمه؟ وي  تم  مرة 
عدد امشاهدين؟ فنحن نكتشف ي بعض اأحيان أنه توجد 
أصا  تقدمها  يتم  م  مهرجانات  إى  سافرت  مرية  عروض 
لدى  بشدة  تظهر  كارثة  وهذه  بااتفاق  ذلك  ويتم  ي مر. 
صناع امهرجانات أنهم ابد أن يقوموا بدراسة العروض جيدا 
ومدى كفاءتها، فكثرا ما نشاهد مهرجانات حيث نستاء جدا 
من مستوى العروض امقدمة، ويظن البعض أن هذا امستوى 
الدولة وا يدركون  تلك  الرديء يعر عن مستوى امرح ي 
أن هذا امستوى اليء هو مشكلة امهرجان نفسه وامساءلة 
ابد أن تكون لصناع امهرجان نفسه فكيف وافقوا عى هذا 
تهتم  مهرجانات  توجد  كا  للمشاركة.  أصا  اليء  العرض 
عى  الفنية  للكفاءة  النظر  دون  امقدمة  العروض  بكم  فقط 
اعتبار أنه إذا تم تقديم أكر من مائة عرض فلن يتحدث أحد 
التنوع فسيكون من  الكفاءة ستنطوي عى  الكفاءة أن  عن 
أيضا  ويوجد  واحد جيد،  بن كل عدة عروض سيوجد عرض 
لكنها  أو عرة عروض  مانية  أكر من  تتضمن  ا  مهرجانات 
كلها جيدة امستوى، إذن فامسألة ترجع إى صناع امهرجان، 
امهرجان  كفاءة  ومناقشة  للمهرجان،  امنظمة  الدائرة  أو 
بالفيديو  العروض  وأهميتها وتحرص عى مشاهدة  وعروضه 
ومراجعتها من قبل أعضاء اللجان العليا للمهرجان، أو إرسال 
اأخرى  بالدول  الجيدة  العروض  حول  للبحث  منها  مبعوث 
يتم  عرض  كل  نحو  مسئولية  فتلك  للمهرجان،  واستقطابها 

تقدمه بامهرجان.
تلك  قدمت  التي  للدولة  سيئة  تصبح سمعة  بالتاي  والنتائج 
بهذا  يفاجأ  الذي  امتلقي  لدى  أيضا  سيئة  وسمعة  العروض 
قابلتهم  أخرى  دول  من  الكبار  الفنانن  من  وكثر  امستوى، 
التي  العروض امرية  أن كثرا من  آرائهم حول  أبدوا  حيث 
كيف  أنفسهم  يسألوا  أم  أهمية.  ذات  تكن  م  شاهدوها 
الشخصية.  الصداقات  خال  من  العروض  تلك  استدعوا 
فإنه  اإنتاج  أو جهة  للدولة  إذا م يضيف  امرحي  والعرض 
يخصم من رصيدها وكذلك يخصم من رصيد امرحين لدى 
امتلقي، فرب اأرة عندما يتجه للمرح مع أرته ليشاهد 
عرضا يفاجأ أنه متواضع فلن يذهب مرة أخرى بل سيذهب 
إى أي مكان للرفيه غر امرح حيث ترسخ لديه فكرة أنه 

ليس لدى امرح منتج جيد يستحق امشاهدة.  

لديها مواسم مسرحية  الي  الوحيدة  الدولة  مصر 

العروض جيدا ومدى كفاءتها قبل  يجب دراسة 

مستقرة

بالمهرجانات قبولها 
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18]تحقيق
مسرحية كارثة 

ويتحدث امخرج حسام الدين صاح عن الجمهور امستهدف 
امرح  يدمر  خطأ  للمهرجان  مرحيات  إقامة  إن  قائا: 
عن  نبحث  ثم  للناس،  امرحيات  إقامة  أوا  فيجب  نفسه، 
امرحيات التي اهتم بها الناس ونقيمها من خال امسابقات، 
أما العروض امهرجانية فقط ليس لها عاقة بامرح، فامرح 
صنع للناس أي نسبة من الناس سواء نسبة مثقفن أو أناس 
لديهم وعي أو لكل الناس، فابد أن يخاطب جمهور موجود 
كان  مثلا  فقط،  للتقييم  عروض  يقدم  أن  يجوز  وا  بالفعل 
التجريبية  للمهرجانات  مخصصة  عروض  السابق  ي  لدينا 
فيه  فامستهدف  الحقيقي  امرح  أما  العربية،  وامهرجانات 
بامائة  اثنان  النسبة  أكانت  سواء  الجمهور،  أو  امواطن  هو 
تعرض  فعندما  كانت،  أياً  أقل  أو  أكر  أو  امائة  ي  عرة  أو 
ي  ودرس  وجاليات  فنية  رؤية  فتعرض  جمهورك  لك  يحر 
الجمهور  إليك  فيأي  الفنية،  العنار  وكل  اإيقاع  وي  الدراما 
حققت  فقد  أو خمسن  أربعن  أو  ثاثن  فلو حر  قاعة،  ي 
من  عدد  أقى  لتصل  الدائرة  بتوسيع  تقوم  ثم  الغرض 
الحضور، فعندما تقدم عرضا لكل الناس مرح به خمسائة 
لهم  مرحك  وتقدم  امختلفة  الثقافات  تخاطب  فأنت  كري 
هو  ومن  يخاطب  هو  جمهور  أي  جيدا  يدرك  مخرج  فكل 
امستهدف، لكن إقامة امرحيات خصيصا للمهرجانات فتلك 
أغراض أخرى مادية بحتة ليس لها عاقة بامرح. وقد يكون 
أحيانا الغرض تحريك امياه الراكدة لكننا نقدم مرحا للناس 
العروض  وتلك  ااجتاعية.  وللوجاهة  للمهرجانات  وليس 
لروح  تفتقد  غريبة  أشكال  تعتمد عى  هي عروض مصطنعة 
لوحة  يرسم  الذي  التشكيي  القنان  مثل  الجمهور  التاس مع 
ليعرضها للجمهور وآخر يرسم لوحة ليعرضها فقط ي مسابقة 
وهذا  الفن،  هو  والفن  امرح  هو  امرح  أن  خطأ  وهذا 
امرح،  أصناف  من  صنفن  لدينا  فأصبح  امرح  كثرا  أثر 
وثقيل  سخيف  وهو  امهرجانات  ومرح  الحقيقي،  امرح 
صورة  عن  ويبحث  ومعلب  ومصطنع  للروح  ويفتقد  الدم 
غريبة للفت اأنظار وهذا ليس هدف العمل امرحي، وتجد 
بينها، وهو  فرق   الشكل وا  متشابهة ي  امرحيات  فيه كل 

بالتأكيد كارثة مرحية.

مدرسية عروض 
ترجع  قدمة  آفة  هذه  أن  داود  الغني  عبد  الناقد  لنا  ويبن 
إى بدايات مهرجان امرح التجريبي ي مر حيث كان يتم 
امهرجان  موعد  قبل  عجل  عى  له  مخصوص  عروض  إنتاج 
من  نستفد  م  نحن  ولأسف  عام،   كل  من  سبتمر  شهر  ي 
امهرجان التجريبي كثرا فامرحيون امريون مقلدون تقليدا 
أعمى لبعض قشور مدارس التجريب وليس اأصول أو جذور 
القرية  أو  السطحية  الثقافات  فأصحاب  امرحي،  التجريب 
اآن  لهذا  ونتعرض  التعميق،  دون  التقليد  خطأ  ي  يقعون 
حيث نشاهد عروضا تشبه عروضا مدرسية مثل عروض مركز 
اإبداع التي يرغبون ي تقليدها ي حن أنها ي اأصل عروضا 
رؤاهم  تعميق  اموهوبن  امخرجون  يحاول  فا  تعليمية، 
ثقافتنا  ثقافتنا أن  لها جذور ي  تقديم أعال  نحو  اإبداعية 
للموروث  الردة  أقصد  وا  الجانب  أحادية  وليست  عميقة  
التقوقع عى النفس لكن كل يء ابد أن يكون له عمق  أو 
امتعددة  امهرجانات  لكن  للتجريب  بالنسبة  هذا  أصول،  أو 
ترديد  مجرد  أنها  نتيجة  يء  ا  فيها  امحصلة  أغلبها  اأخرى 

الشعارات لهدف الحصول عى الناتج امادي ي النهاية. 
العام ي  أيضا هذا  إن هذا حدث  داود  الغني   ويضيف عبد 
امهرجان العري اأخر ي 2019، ومثلها فكرة إعادة العروض 
ويعتر  التفكر،  نفس  تحمل  للمهرجان  خصيصا  القدمة 
امثقفن،  غر  امرحين  بن  منتر  الحداثة  بعد  ما  مصطلح 
فيتمسكون بخانة ما بعد الحداثة ي يقدمون أي يء بدون 

وعي أو تفكر أو موضوع أو تنظر تعميق مفهوم للفكر و ي 
امرح ي  لكن  آفاتنا،  بعض  مع  تشابها  نجد  العربية  الدول 
الستينيات  مرح  يعيدنا  بسبب  شديدة  معاناة  يعاي  مر 
عى  يسر  والكل  امرفوعة  اآنية   للشعارات  الرويج  وهو 
وترة واحدة فيقدم أحدهم استكشات ليتم ي النهاية ترديد 

شعارات النظام لسد خانة ما تسمى بالثقافة. 

تختمر ولم  منقوصة  تجارب 
مثل هذه  إن  قائا:  فيوضح  قوقة  د. عاء  القدير  الفنان  أما 
أن  فيمكن  امرح  حركة  ي  أهميتها  من  تنتقص  العروض 
القومية  اأعياد  مناسبات  مثل  امناسبات  مرحيات  أشبهها 
هي  امرحيات  تلك  وهكذا،  الفاح  وعيد  العلم  وعيد 
مرحا  لكونه  يقدم  فامرح  نظري  وجهة  من  مرفوضة 
التي  الشعورية  وللتجربة  امرح  لهذا  امواطن  واحتياج 
ويتم  امجتمع  أجل  من  يقدمه  ما  عمل  نحو  امخرج  يراها 
امسارح  مديرين  قبل  من  مدروسة  خطة  عى  بناء  بناءه 
الدراسة   من  اقى  عما  فيكون  امرحية  الهيئات  ورؤساء 
الازمة  الفنية  العنار  وتكاتف  التجربة  واختار  والتمعن 
فإنها  امشاهدة  لجان  تشاهدها  عندما  عليه  وبناء  لإنتاج 
تختار اأنسب للمهرجان، لكن عمل توليفة لدخول امهرجان 
هناك  أن  فنكتشف  يحدث  هذا  من  وأكــم  منبوذ  فيء 
عروضا صنعت خصيصا للمهرجان و حدث هذا كثرا من قبل 
يفهمها  ا  مفهومة  غر  عروض  وقدمت  التجريبي  للمهرجان 
تجريب وهي  وكأنه  بامهرجان  ااشراك  مجرد  مخرجها  حتى 
حالة تنتاب امجرب العام، وكذلك ما يقدم من بعض الدول 
الذين ليس لديهم موسم مرحي ويصنع فقط من  العربية 

للتصوير  فقط  اثنن  أو  ليلة  مدة  عرضه  ليتم  امهرجان  أجل 
أشياء  يوجد  حيث  امهرجان،  لجان  مشاهدة  دي  وعمل ي 

عديدة تتدخل فيها العاقات وليس اموضوعية.

الفنية للظاهرة  تتويج  المهرجان 
قدما  يحدث  كان  هذا  أن  اإمام  سيد  د.  الناقد  يؤكد  كا 
عديدة  عروضا  أجله  من  وصنعت  التجريبي  امهرجان  ي 
وانتهت  كثرا  تستمر  م  امسألة  هذه  لكن  عشواي  بشكل 
يوجد  ا  وضمنيا   إفاس.  الظاهرة  وهذه  جيد.  يء  وهذا 
الحقيقية  فالحركة  حقيقية،  مرحية  حركة  بوجود  اعراف 
ظاهرة  أصا  ولدي  لدي جمهور  أنني  عرضا  أنتج  أنني  هي 
مرحية وحياة مرحية وجمهور يرتاد امرح وأقدم عروضا 
أو  الجاهرية  للثقافة  عروض  يوجد  فمثا  موسمي،  بشكل 
النظر  بغض  تنتج  إنتاجية  جهات  فكلها  وغرها  الجامعات 
عن وجود مهرجان من عدمه فهي أوعية إنتاجية تنتج فعا 
عروضا لجمهورها. أما فكرة وفلسفة امهرجان أصا أنه تتويج 
مهرجان  لها  فأقيم  فنية  ظاهرة  لدي  فلو  الفنية،  للظاهرة 
الظاهرة  به  ألصق  ثم  مهرجانا  أصنع  بأن  العكس  وليس 
أن هذا  أعتقد  ا  وأنا  يصح.  وا  مقلوب  الفنية، وهذا وضع 
ولكني  امسألة،  هذه  ضد  فأنا  اآن،  مر  ي  يحدث  مازال 
عبد  لنار  واإسورة  الطوق  عرض  عن   بالتحديد  سأتحدث 
تقديم  إعادة  سنوات  منذ   تفكر  هناك  كان  حيث  امنعم 
التجريبي،  امهرجان  ي  قبل  من  مر  مثلت  التي  العروض 
إذن توجد فكرة تنطبق عى الجميع، وفجأة م تقم العروض 
اأخرى لعدم توفر إمكانيات مادية لإنتاج، وعليه كان يجب 
عرض  إنتاج  يجوز  وا  كليا،  تطبيقها  أو  كلها  الفكرة  إلغاء 

أو تعميق  تفكر  أو  تجارب هامية دون وعي 

لجان  تغازل  بسرعة أنها  الذاكرة  تسقط من 

للجمهور وطاردة 

الجمهور التحكيم وليس 
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[ 19تحقيق]

ي  موسمي  كعرض  عرضه  يتم  م  أنه  وخصوصا  فقط  واحد 
يصبح جزءا من الحركة امرحية ثم يتم دخوله امهرجان بعد 

ذلك.
حقيقة  فتلك  أبينا  أم  شئنا  ومركزية  كرى  دولــة  مر  إن 
العرب ومازالت قادرة عى ذلك،  الفنانن  كرى، وقد حضنت 
بامهرجان  الفنية  الظاهرة  إلحاق  عى  قادرين  وفنانونها 
وليس العكس، أما الدول العربية )ماعدا سوريا ولبنان حيث 
يوجد فيها ظواهر مرحية منذ فرات بعيدة( تنتج عروضا 
خصيصا من أجل امهرجانات وم تختر عى جمهور، سواء ي 
قطر أو السعودية أو الكويت أو غرها ا يوجد لديها مرح 
وتنتج فقط من أجل امشاركة ي امهرجان وا يعرض إا ليلة 
وامغرب رحوا  تونس  من  فنانن  قابلت  وقد  فقط  امهرجان 
أو  ثاثة  يستغرق عرضه  لديهم  أقى عرض  أن  الكام  بنفس 
بالفعل  لديهم  الدولة،  دعم  رغم  مرح  وبإيجار  أيام  أربعة 
إن  امرحية،  الظواهر  عن  هنا  أتحدث  ولكني  كبار  فنانن 
عليه  تحفظاتنا  بكل  لدينا  وحدها  الجاهرية  الثقافة  إنتاج 
عروض  عن  تحدثنا  لو  مجتمعة  العربية  الدول  إنتاج  يفوق 
نوادي امرح فقط، وليس الرائح والقصور، فمر بلد كبر 
حقا، فإذا أقمنا مهرجان ي مر أي جهة هذا مستحسن أنها 
ي  عرض  امائتي  يفوق  ما  الجاهرية  الثقافة  ي  مثا  تقدم 
العرين كلية بكل  لدينا ما يعلو  الجامعات  العام وكذلك ي 
لدينا  إذن  للجامعات،  مهرجان  لها  يقام  أن  فيجب  جامعة 
ليلة مهرجان  العرض عى  لكني عندما أقر  ظاهرة حقيقية، 
واحدة فقط، فهذا مجرد دعاية لدولة ما تريد الظهور لتدعي 
فراغ،  منها  لكن تحت  بروباجاندة(  )تعمل  الثقافة  ترعى  أنها 
تصدير  ويتم  التحتية  الثقاي  الفراغ   حالة  إخفاء  يتم  حيث 

عرض  خالها  من  يقام  أكر  ا  ليلة  مدة  مصطنعة  واجهة 
من  النوعية  لهذه  اعتبار  أي  أضع  ا  وبالتاي  امهرجان. 

العروض وا أعترها حركة مرحية ي بلدها.

جريمة الجمهور  على  التعالي 
 وأخرا يبن لنا امخرج والناقد د. عمرو دوارة أن »الجمهور« 
هو الضلع الثالث وامهم بالظاهرة امرحية، والذي ا مكن 
أبدا ااستغناء عنه، فمكان العرض قد يختلف ي أشكاله كثرا 
والنص )أو الفكر( مكن تقدمه بأكر من شكل أو قالب فني، 
ولكن بدون الجمهور الذي ينتج له العرض والذي يستهدف 
السمعية  امتعة  من  إطار  ي  له  الدرامي  الخطاب  لتقديم 
وبالتاي  تقدمه،  من  الرئيي  الهدف  العرض  يفقد  والبرية 
تسقط من الذاكرة فورا جميع العروض التي ا تضع بالدرجة 
اأوى الجمهور ي حساباتها. بالطبع ا يقصد ما سبق  السر 
والسعي وراء كيفية إرضاء الجمهور وتحقيق رغباته ونزواته، 
فقط  يقصد  ولكن  للعروض  الفني  بامستوى  أحيانا  والتدي 
اممتعة  العروض  خال  من  اجتذابه  أهمية  عى  التأكيد 
أن  لارتقاء مستوى وعيه وتذوقه، والخاصة  الصنع  محكمة 
هناك  أن  تصوروا  إذا  ماما  الصواب  يجانبهم  قد  امرحين 
كسب  أهمية  مع  تتساوى  قد  التي  اأخرى  اأهداف  بعض 

واجتذاب الجمهور.
ماما  تتساوى  الجمهور  التعاي عى  أن جرمة  بالذكر  وجدير 
تعاظم  أن  بأي وسيلة!! والحقيقة  إرضائه  مع جرمة محاولة 
اأخرة  السنوات  خال  امرحية  امهرجانات  تنظيم  ظاهرة 
للمرح  الدوي  »القاهرة  مهرجان  تنظيم  منذ  وبالتحديد 
التجريبي« عام 1988 قد خلقت جيا من امخرجن الشباب 

اأجنبية  العروض  بعض  تقليد  عى  بشدة  حرصوا  الذين 
الحصول  حلم  تحقيق  ي  أما  السابقة  بالدورات  امشاركة 
عى الجوائز، حتى أضحى حلم الحصول عى الجوائز وإرضاء 
الجمهور  لهم من كسب  بالنسبة  أهم  التحكيم  لجنة  أعضاء 
تأييدا  التيار  فقد وجد هذا  التواصل معه، ولأسف  وتحقيق 
الدولة،  مسارح  فرق  عن  امسئولن  بعض  من  وتشجيعا 
مثل  امناسبة  اميزانيات  واعتاد  بتخصيص  سارعوا  الذين 
الفوز. ولأسف  التجريبية أما أيضا ي تحقيق  العروض  تلك 
فإن عددا كبرا من تلك العروض غر متوامة مع عاداتنا وا 
لنخبة  حتى  مفهومة  وغر  بل  الرقية  تقاليدنا  مع  تتناسب 
امتدي  العرض امري  امثقفن، ولعل أوضح مثال عى ذلك 
من  واممثات  اممثلن  جميع  تجرد  عى  مخرجه  أر  الذي 
خاتون«  »زينب  منزل  عرضه  من  بالرغم  كاملة  مابسهم 
الذي  العرض  وهو  »اأزهـــر«!  جامع  من  أمتار  بعد  عى 
فكتبت  الله  فتح  سناء  الكبرة/  الناقدة  بشجاعة  له  تصدت 
مقاي  بكتابة  قمت  كا  العام«،  للنائب  »باغ  بعنوان  مقالها 
ينتمون  وا  للشيطان  »عبدة  عنوان  تحت  الكواكب  مجلة 
يدافع عنه تحت ستار  العرض من  للمرح«، ولأسف وجد 

»حرية اإبداع«! 
خصيصا  إنتاجها  يتم  التي  العروض  جميع  أن  أؤكد  أخرا 
للمشاركة ببعض امهرجانات - وطبقا لروط تلك امهرجانات 
عروض  فهي  حقيقية،  وغر  فنيا  متواضعة  عروض  هي   -
اأنابيب  وأطفال  الصناعي  التلقيح  مع  ماما  تتشابه  مهجنة 
امحدد  اموعد  قبل  القيرية  والــوادة  الصناعي  الطلق  أو 
للوادة الطبيعية، أنها تنتج برعة وا تأخذ وقتها الكاي ي 
الكتابة والتخطيط والروفات الازمة، كا تعتمد - ي أغلبها 
تم  ولو  حتى  التحكيم،  لجان  أعضاء  إرضاء  محاوات  عى   -
ذلك عى أساس ااهتام بالشكل دون امضمون، وتم تقديم 
السابقة  الحديث  الجسد والرقص  مقتطفات من عروض لغة 
لها  يصبح  أن  ي  تنجح  فا  منسجمة،  وغر  عشوائية  بصورة 
ومنسجم  متوائم  مستقل  نسيج  وا  واضح  درامي  خطاب 
مع  تواصل  أي  تحقيق  ماما ي  تفشل  وبالتاي  امضمون،  مع 

الجمهور.

تحتها  أعمال عشوائية مصطنعة ومعلبة تخفي 
ثقافي حالة فراغ 

المسرح  تدمر  كارثة مسرحية  المهرجانية  العروض 
نفسه
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20]رؤى

بطله يلتهم  الجمهور  ...حيث  المنتمية  غر  الشخصية         

طليمات« »زكي  العربي  المهرجان  مسابقة  بجائزة  الفائز  المقال 

عيد« »وليمة 

عائلة  منزل  ى   “ لوركا  جارثيا   “ اأسباى  الكاتب  تواجد   1930 بدايات  ى 
صديقه “ال كارلوس “، وطرح عليهم نصه “الجمهور “، وبعد ليلة عصيبة 
من توتر نفي وعصبي أفراد العائلة وهم يقرأون النص الذي عالج بصدمة 
كان  وبينا  الليلة،  انتهاء  وبعد  امرح،  وقتها عى  تقدم  م  قضايا  حقيقية 
هو  فيا  لوركا صديقته  أخر  أوكليار”  “مارسيل  الفرنسية  الناقدة  مع  يسر 

أشبه بالنبوءة أن “ هذه امرحية ستشكل ذاكرة التاريخ امرحي “.
الذي  بلوركا، هو رد فعل اأرة،  الخاصة  القصة  ما يجعلنى أستحر هذه 
للكاتب   ،“ عيد  وليمة   “ عرض  أثناء  حوى  من  شعور  كبر  حد  إى  شابه 
الشاب “يوسف مسلم “، وامخرج “ محمد عادل “، ضمن فعاليات مهرجان 
زي طليات للمرح العرى، تلك الصدمة التى سببها ما طرحه العرض من 
داخل  قدم  وما  يتاس  أن  مأزق  ى  امتفرج  جعل  وبشكل  جريئة،  قضايا 

العرض.
أمامنا  قدم  فا  البعض،  بعضها  العرض  عنار  بن  نفصل  أن  هنا  مكننا  ا 
كان وحدة واحدة، جعلت اأمر يصل اى شبه تكامل داخل العرض امرحي 

.
فالنص  واضح،  لفظى  تاعب  ى  العنوان  منذ  اأمر  أمام  وضعنا  فامؤلف 
وامتنوع،  الشهى  الطعام   امائدة من  الوليمة هى   ،“ عيد  وليمة   “ مسمى 
العرض،  بطل  اسم  هو  نفسه  الوقت  وى  لاحتفاات،  علم  اسم  هو  وعيد 
البداية  فمن  الوقت،  طوال  والقلب  التاعب  فكرة  العرض  مخرج  والتقط 
هناك طهاة يعطون للجمهور منذ البداية طعام يأكلونه، وكأنه يعطينا دالة 

واشارة إى ذلك امطعم الفنى، الذي هم بداخله، وما إن يجلس الجمهور 
ويصعدون  الجمهور،  بن  من  يخرج  يطاردون شخصا  بالطهاة  نفاجأ  حتى 
مائدة طعام،  يوضع كخروف عى  اصطياده  يتم  أن  وبعد  امرح،  إى  به 
ليظهر لنا شخص “يسمى الجرسون “ يعرفنا بنفسه واسمه الذي به تاعب 
ا  هنا  وهو  للزبائن،  الطعام  أنواع  تقديم  وظيفته  فالجرسون  أخرى،  مرة 
يلعب جرسون فقط، بل أيضا هو مقدم العرض، الذي يقدم الوجبة لزبائن 

العرض، وهى عملية التمثيل.
منتصف  ى  بشدة  برزت  تقنيات  واستخدام  الحقيقى،  اللعب  يبدأ  وهنا 
وعمليات كشف  اميتاتياترو”،   “ مسمى  إى  أوصلتنا  وما  العرين،  القرن 
يخرنا  الجرسون  إن  نفسه،  عن  امرح  حديث  “وكيفية  امرحية،  اللعبة 
إن عيد شخصية مجنونة، وغر  أمامنا،  أننا سرى حكاية “ عيد” وستمثل 
الوضع  مع  يتعامل  الذي  العبثى  امجتمع  ذلك  مجتمعها،  مع  متكيفة 

امقلوب كأمر طبيعى وبديهى.
أزمة جنون  يواجه  إنه  يحدد،  م  وزمن  تحدد،  م  ما،  دولة  مواطن ى  عيد 
أمرًا  امرحاض  ى  الحاجة  قضاء  أن  يرى  الذي  امجتمع  مجتمعه،  ووحشية 
الرأس والعكس  القدم أهم من  الشارع، وأن  مجنوًنا، واأفضل قضاؤها ى 
جنون، مجتمع يرى أن الجلوس عى امقعد يكون بالقدم وليس بامؤخرة، 
الذي  القلب  عملية  إنها  فا،  امضاجعة  أما  طبيعي  ااغتصاب  أن  ويرى 
إنه  منتمية،  غر  العرض  بطل  شخصية  أن  كيف  ويرز  العرض،  يرزها 

يتحدث ى اأمور الطبيعية وامنطقية.
امقلوبة،  اللعبة  كشف  ى  العرض  عنار  تضافر  الحقيقية  امتعة  كانت 
 place“ وجعلها تتاس مع الجمهور/ امتلقى، فالديكور حول امرح من
 “ لرى  امرحي  الفضاء  استخدام  وهو    ،”space  “ إى  محدد  ومكان   ،“
منزل  ى  مرحاض   / والطبيب  امسئول  مكتب  الطبيب،  /مكتب  عيد  بيت 
“ تنوع هذا اأمر كان مكن أن يجعل اأمر مشتتا، لكن الذكاء ى اللعب 
اإضاءة  دمج  مع  ومنطقيا،  وسها  ممتعا  اأمر  جعل  امرح  فضاء  ى 
مثبت  كشاف  يستخدم  الراوي  أو  الجرسون  وجعل  أخرى،  مرة  وتصديرها 
وعى  امابس عى  مصممة  الشيمى  نوران  وكانت  امامه،  مايكروفون  عى 

كل  ألوان  فجعلت  العرض،  داخل  اموجودة  الكرنفالية  بحالة  يقدم  ما 
شخصيات العرض مبهجة وصارخة ماعدا “ عيد “، يطل العرض الذي يعاى 
من كل تلك الضوضاء، وتأكيدا عى تلك امنهجية التى يدور العرض حولها 
ومتاس  طبيعي  اأول  التمثيل،  ى  تكنيكن  امام   “ عادل  “محمد   جعلنا 
منحنيا  ظهره  كان  الذي  العرض،  بطل  عيد  وهو  الجمهور،  مشاعر  مع 
ودون  جيد،  بشكل   “ يوسف  محمد   “ لعبه  والذي  جدا،  بسيط  بشكل 
داخل  وضعه  نتيجة  البداية  منذ  منهاًرا  بدا  بل  اإحساس،  ى  مبالغة  أى 
اأخرى  العرض  شخصيات  رأينا  امقابل  ى  إرادته،  دون  امرحية،  اللعبة 
عائلة عيد   ،“ بالداخل “نسمة وريتا وجمباز  اممثلون  الجرسون حتى  من 
رسوما  نراها  وكأننا  مقبولة،  بل  منفرة،  ليست  مبالغة  اأمر  مع  تتعامل 

كاريكاتورية. 
مألوفة،  غر  لنا  امألوفة  اأمور  وجعل  التغريب،  العرض  مخرج  واستخدم 
كشكل امرحاض الذي تعودنا عليه من أجل قضاء الحاجة، لكنه هنا مقدس 
منظمة   “ اموضوعة  اليافطة  ى  وحتى  به،  الحاجة  قضاء  يتم  وا  ونظيف 
النى  الشكل  عى  حتى  دائرية  بنية  عى  اعتمد  ثم  باإنسان”،  الرفق 
مرة  النهاية  كوليمة مت ى  عيد  بدأها من وضع  التى  فالبداية  والعرى، 

أخرى، بعد معرفة مصره  كعاقل يراه امجتمع مجنوًنا.
إن القضية اأساسية للعرض هى حيوانية ووحشية مجتمع يفكر ى نصفه 
ومعاملته  اضطهاده  يتم  امجتمع  ذلك  إى  منتمي  غر  وإنسان  اأسفل، 

كمجنون. 
لعبة امرح دون تطويل  العرض ى كشف  الكاملة ى  التقنيات  استخدام 
وتكرار، جعل امتلقي ى دهشة سواء من قضية العرض التى تتشابه وما تم 
ى العديد من النصوص مثل “ الجمهور _ ضحايا الواجب _ فويسك _ يوم 
انضباط  التى تم استخدامها، لكن  التقنية  أليات  او حتى من  من زماننا “ 
اأمر جعله ممتًعا وليس مشتًتا، وجعلنا نفكر هل نحن كجمهور نرى شيًئا 
غريًبا لكننا نشعر به، وأننا جزء منه ونتسائل؛ هل شاركنا كجمهور ى التهام 
بطل العرض الذي يقدم لنا؟ هل وصل مجتمعنا لهذه الحالة؟.. من يدرى؟

محمد عبد الوارث

بطاقة العرض 
اسم العرض: 
وليمة عيد

جهة اإنتاج: 
امعهد العاي 
للفنون 
امرحية

عام اإنتاج: 
2019

تأليف: يوسف 
مسلم

إخراج: محمد 
عادل
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طليمات« »زكي  العربي  المهرجان  مسابقة  بجائزة  الفائز  المقال 

الدراما  على  الطقس  طغيان   مقابل  في  بسيطة  حبكة 
الخواطر« »جر 

“حب ما شئت .. إن م تكن امرأة “ ..! هذه هي “الفرضية “ التي بنى 
عليها محمد الكلزة مؤلف ومخرج عرض )جر الخواطر ( الذي قدمته 
العري  امرح  مهرجان  الرسمية  امسابقة  ضمن  اأسكندرية  وحدة 
العرض عن جميع  اختاف  ، ولعل  الـ 36  ( ي نسخته   )زي طليات 
العروض امقدمة ي امهرجان هو ما  دفعني للكتابة عنه  وهو  الحالة 

الصوفية التي غلفت الدراما والصورة امرحية . 
باعتبار  عنوانه  خال  من  العرض  لهذا  نقدي  مدخل  عن  كثرا  بحثت 
أن بعض امناهج النقدية الحديثة تتخذ من عتبات النصوص وااعال 
الخواطر ( داخل هذا  لـ ) جر  ، فلم أجد مدلوا  اابداعية مدخا لها 

العرض امرحي . 
إذ أن امؤلف / امخرج كا ذكرت قد بنى فرضيته حول إحدى الطرق 
التي  الجملة  وهذه  النساء،  إا  يء  كل  أتباعها  تبيح  التي  الصوفية 
أبواب  أحد  عى  العثاى  بالرسم  مكتوبة  نجدها  مقالتي  بها  افتتحت 
مكان الحرة، مع بعض اآيات القرانية مثل ) وعجلت إليك ري لرى 

 . )
وامقطع   ، عامي  اأول  اللغوية  مقطعها  الصياغة  ركيكية  وهي جملة 
العرض فهو يقصد  أن تفهمها إا من خال  الثاي فصيح، وا نستطيع 
) أحبب ما شئت .. إا النساء ( وهو قانون الحرة أو الطريقة  التي 
عندما  نفسه  مع  ويتناقض   ، يعرضه  الذي  الصوي  عامه  لها  ينتمي 
يذكر عى لسان البطل ما يفيد بأا رهابنية ي اإسام وحديث ريف  
قرة  وجعلت  والنساء،  الطيب،  ثاث:  دنياكم  من  ي  حبب   “ للرسول 

عيني ي الصاة” !
ي  شيئا  نر  م  ذلك  ورغم  وامكان،  الزمان  تحييد  امخرج  تعمّد  وقد 
بدأ مرحيته بحرة  امعارة، وقد   وبيئتنا  واقعنا  العرض غريبا عن 
الذكر وامديح النبوي ومنها إى مديح شيوخ الحرة، وهو مثابة مهيد 
للراع  داخل هذه الطريقة وبن شبابها، الذين يطمحون ي الوصول 
الكر،  أصابه  قد  اأكر  شيخهم  وأن  اسيا   ، الطريقة  شيخ  رتبة  إى 

والراع هنا بن الشبابن )عابد ( و ) وسام( . 
أن   نلبث  ما  بل  ذلك  عند  الدرامي  البناء  داخل  الراع  يتوقف  وم 
نلتقط طرفا جديدا من خيوط الراع وهو الراع داخل نفس )عابد( 
الذي يجاهد نفسه التي تشتهي النساء، وهو ما يحرمه قانون الحرة 
/ الطريقة الذي بنى عليه حبكته امرحية، وهي حبكة بسيطة داخل 
تقليدي يصل لذروته تدريجيا مع تصاعد اأحداث عندما  بناء درامي 
التي يهواها )  يتآمر )وسام ( أحد شباب الطريقة ويعطي ماا للفتاة 
اليوم الذي  عابد ( لتغوية فيقع عابد ي الغواية فيتهم بالزنا ي نفس 
موت فيه شيخ الطريقة اأكر ، ويقام الحد عى ) عابد ( بالجلد، وهو 
حد الزنا لغر امحصن ي الريعة اإسامية ، ومنع )عابد ( من إلقاء 
من  يجد  وا  جنازته،  حضور  ومن  دفنه،  قبل  شيخه  عى  أخرة  نظرة 
يدافع عنه سوى امرأة بسيطة كانت تعيش ي كنف الشيخ ، ي خدمة 

الشيخ وأتباع الطريقة ، فيتم طردها هي اأخرى. 
امأسوية، فرى عابد  النهاية  امؤلف أن ينهي مرحيته بهذه   وم يرد 
وقد تزوج محبوبته وأنجب منها ي أرض أخرى بعيدا عن هذه اأرض 
عى  مجرين  أنفسنا  لنجد  مهيد  دون  مفاجئة  النهاية  جاءت  وقد   ،
قبولها دون أي مقدمات ،  كل هذه اأحداث غلفتها الحالة الطقسية 
ورقصات  واإنشاد  فاموسيقى   ، والذكر  والغناء  بالرقص  الصوفية   /
امولوية كانت بطل العرض، ولعلها كانت أقوى من دراما العرض ذاتها. 

فا جسده هذا العرض من راع عى مشيخة الطريقة الصوفية  ومن 
شخصيات م تأت مكتلمة البناء الدرامي ، كان من اممكن أن يصيغه 
داخل  فكرته  يسقط  أن  يستدعي  ما  فيه  وليس    ، آخر  قالب  أي  ي 
طريقة صوفية أقرت لنفسها قانونا أشبه بالرهبنة ..! فرما كان منطقيا 

أن يدور هذا الراع داخل أحد اأيرة بن مجموعة من الر هبان . 
الشخصيات  وي  للنتائج  تقود  التي  امقدمات  ي  الدراما  جوهر  إن 
احداث  تستعرضها  التي  الدرامية  البيئة  داخل  اأبعاد  الواضحة 
امؤلف  بها  كتب  التي  اللغة  شاعرية  ورغم   ، واآن(  هنا   ( امرحية 
مرحيته  وطغيان الحالة الصوفية مفرداتها اموسيقية والطقسية عى 
خاضعة  كانت  وإن   ، مكتملة  غر  أراها  دراما  أمام  أننا  إا   ، الدراما 
/امخرج  امؤلف  يستطع  م  ولكن   ، التقليدي  اأرسطي  للبناء  شكا 
والتي  امتباينة  شخصياته  أبعاد  وإبراز   ، الدرامية  اللحظات  تشبيع 
بدت مطية إى حد كبر ، وم تظهر خصوصيتها داخل البناء الدرامي . 
أسري  وقعنا  أننا  إا  جالها  فرغم  البرية  الصورة  مستوى  عى  أما 
صورة ثابتة ا تتغر مع اللحظات الدرامية ، فامشهد عبارة عن اربع 
الشيخ اأكر وعى يسارها غرفة  تتوسطها غرفة  أفقيا  غرف متجاورة 
يكن  م  ذلك  من  الرغم  وعى   ، للمنشدين  غرفة  وبجوارها   ، عابد 
لهم وجود درامي إا كونهم منشدي الحرة ، وقد سيطرت ااضاءة 
الخراء والبنفسجية عى الصورة طوال العرض امرحي ، وي اقى 

اليسار غرفة للمرأة البسيطة التي تعيش ي كنف الشيخ . 
الزمان  تحديد  هو  امرحي  العرض  ي  الديكور  وظيفة  كانت  إذا   
فرى  الجالية،  والتكوينات  الدرامية  الداات  عن  والتعبر  وامكان 
أن مهندس الديكور قد اعتمد عى صورة ثابته م تكن مامة للحالة 
الدرامية  فارتكز عى بعض  الخطوط الرأسية ي تكوين الغرف   وخا 
التكوين من الدورانات وامنحنيات رغم صوفية حالة العرض اللهم إا 
من ثاثة )ارج( بن أعمدة الغرف، رما كانت هي الوحيدة امعرة عن 

الحالة . 
أزياء  وهي  والعامة  الجبة  الجميع  ارتدى  اأزياء  مستوى  وعى  

شديدة التقليدية يرتديها اأزهارة وبعض امتصوفن . 
 ) )عابد  أدوارهم واسيا  اممثلون  أتقن  فقد  التمثيي  اأداء  عن  أما 
الذي جسده محمد الكلزة مؤلف ومخرج العرض، وامرأة البسيطة / 
اأم والتي جسدتها ريهان الشاذي وهي طاقة مثيلة وموهبة طاغية.

)قواعد  بعرض  الصورة   مستوى  عى  الشديد  امخرج  تأثر  ويبدو 
( للمخرج عادل حسان والذي قدمته فرقة امرح  العشق ااربعون 
الحديث عى مرح السام  ي العام اماي، لكننا ا نعيب عليه هذا 
التأثر، ولكن تبقى بساطة الحبكة وسط هذا الزخم الصوي هو نقطة 

الضعف اأبرز ي هذا العرض . 

عاد علواي 

بطاقة العرض 
اسم العرض: 
جر الخواطر 
جهة اإنتاج: 
امعهد العاي 
للفنون 
امرحية 
عام اإنتاج: 
2019

تأليف واخراج: 
محمد الكلزة
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وجوده وجدوى  اإنسان  إنسانية 
الجميلة« »بيئي 

عي خشبة مرح مديرية الربية والتعليم بالرقية وضمن فعاليات 
الفكرية  الربية  مدرسة  قدمت  والتعليم  الربية  وزارة  مسابقات 
وإخراج محمد  تأليف   ) الجميلة  بيئتي   ( امرحي  العرض  بالزقازيق 
مسابقة  ي  وامــشــارك  الساوي  امرحية  الربية  أخصاي  حسن 
الجمهورية مرحة امناهج التعليمية والربية الخاصة  وواقع اأمر أن 
امبكرة من شأنه صناعة  السنية  النشاط امرحي ي امراحل  مارسة 
صالح  مواطن  وخلق  وتعزيزها  الحميدة  القيم  عي  والتأكيد  اانسان 
للقيم  الوصول  اي  والجموع  الذات  وقيادة  امفاسد  درء  عي  قادر 
 ) والجال  والخر  الحق   ( اانسان  كينونة  اتساقا مع  ااكر  اانسانية 
النطق  بالطفل كعيوب  التي قد تحيق  العيوب  فضا عن عاج بعض 
والخجل واانطواء وما اي ذلك من مشاكل نفسية قد تتاس وتتقاطع 
الربية  اانسان ي مراحله ااوي  وهي من أجل وأعظم أهداف  مع 
الفنان  الذكر  خالد  منها  مر  التي  املكية  البوابة  وهي  امرحية 
امؤسس ذي طليات حينا نجح ي مرير مروعه ي وزارة امعارف 
امــدارس  ي  وامــرح  التمثيل  نشاط  ادارج   1936 سنة  امرية 
الربية   / امعارف  وزير  موافقة  وبعد  التاريخ  ذاك  ومنذ  امرية 
وانشطة  مقررات  ضمن  امرحي  النشاط  ادراج  عي  وقتها  والتعليم 
الرائد  وهو  التهميش  من  يعاي  امدري  وامرح  امرية  امدارس 

والقادر عي تعديل امسار ان خلصت النوايا . 

احداث متغرات إن خلصت  قادر عي  انساي  وأن امرح هو فعل 

عباءة  خلعوا  الذين  امبدعون  بعض  ذلك  اي  فطن  فقد  النوايا 
الوظيفة وارتدوا ثوب اابداع وي ذلك منتهي الرجاء ان اقامة عرض 
للراشدين  اقامة عرض مرحي  مرحي لأطفال اصعب مراحل من 
مراحل  اصعب  هو  لاطفال  تعليمية  مناهج  مرحة  عرض  واقامة 
من اقامة عرض مرحي قيمي لاطفال وبطبيعة الحال اقامة عرض 
مرحي متحدي ااعاقة هو اصعب مراحل من اقامة عرض مرحي 

لأصحاء ما بالك ان تكون ااعاقة ذهنية ؟؟؟

العجمي  عاطف  اأستاذ  والتعليم  الربية  وزارة  تحكيم  لجنة  أمام 
عام  ومدير  عبدالله  السيد  امرحية  الربية  عام  موجه  وبحضور 
الربية  مدرسة  قدمت  زكريا  دعــاء  اأستاذة  التنفيذية  الشؤون 
تحي  والتي   ) الجميلة  بيئتي   ( امرحي  عرضها  بالزقازيق  الفكرية 
عن طفل ي حديقة هذه الحقيقة مكونة من مجموعة من ااشجار 
الوارفة ذات امنظر الجميل والشكل امتجانس ويقوم هذه  الخراء 
بعد  الحديقة  ي  القامة  والقاء  اأشجار  بن  وامرح  باللهو  الطفل 
ان أكل ما اكل حتي اذا فرغ من الطعام فاذا به يقوم بقطع اوراق 
الشجر وفروعها فتتأم اأشجار ويدرك بالتاي الطفل ان ما فعل هو 
خطأ بالغ وا يصح القيام به وليس عليه ان يؤذي الشجرة فهي تتأم 
بهذا  يقوم  اا  ويعد  فعله  عن  الطفل  ويعتذر  اانسان  مثل  مثلها 

الفعل مرة ثانية . 

خري  أمن  عاد   – محمد  طارق  )أساء  أبطاله  عرض مرحي  هو 
– ماهر عبدامنعم البغدادي – بسنت نبيل محمد محمود – هشام 
خالد ابراهيم – طارق السيد الحسيني – عبدالحميد محمد غريب  ( 

وهم من أصحاب ااعاقة الذهنية ومن عرض الحبكة يتضح بساطتها 
من  الريحة  تلك  اي  للوصول  القوالب  أنسب  ــا   وأراه امفرطة 
البساطة  الساوي  حسن  محمد  وامؤلف  امخرج  واعتمد  اأطفال 
التي  والسلوكية  الربوية  للقيمة  امرحية  الصياغة  ي  سواء  منهجا 
اراد مريرها لاطفال سواء مؤدي أو متلقي - مع افراض ان العرض 
يقدم ضمن اانشطة التي يقوم بها طاب امدرسة الفكرية لذويهم 

اساسية  حقيقية  وتلك  وامدرسة   الفصل  ي  وزمائهم  واصدقاءهم 
ومعر  بسيط  الحوار  فكان  الصياغة  ناحية  من  هذا   – فيها  ريب  ا 
تتجاوز  وم  معدودة  ثواي  من  اكر  الحوارية  الجملة  تستغرق  وم 
اايقاع  ي  تدفقا  ــوال  ااح بطبيعة  سبب  وهــذا  العر  الكلات 
عنها  امتازت  وان  التلغرافية  الجمل  من  الحوارية  الجملة  واقربت 
انها ابتعدت عن التجريد وتدثرت بالتحديد فكان يسرا عي الطاب 
ي  الحوار  اداء  ااعاقة  لتلك  ااستسام  الرافضن  امجتهدين  وهم 
او  ذويهم  كان  سواء  امتلقي  استحسان  وانتزاع  بل  العامة  السياق 

زمائهم او حتي من الطاب العادين 

امؤلف/   ينتهج  فلم  امرحي  ااخراج  اما  الحوار  مستوي  عي  هذا 
او  رموزا  طرح  شأنه  من  منهج  اي  الساوي  حسن  محمد  امخرج 
صعوبة  عن  وتجاوز  بحنكة  حواره  بتمرير  واكتفي  مركبة  داات 
ابهي  ي  الطاب  فتجي  الخاصة  الظروف  اصحاب  الطاب  تحريك 
ااشجار  كانت  واذا  حديقة  هو  الحدث  مكان  كان  فــاذا  صــورة 
كان  فا  عليها  الطفل  اعتداء  جراء  من  ستتكلم  الحديقة  ي  الواقفة 
الطفل  وجعل  مكانها  ي  ااشجار  ثبت  ان  اا  امخرج   / امؤلف  من 
ي  يستعرض  وم  اموسيقية  الكراي  لعبة  يلعب  وكأنه  حولها  يدور 
تنفيذ ) ميزانسن ( مركب أو معقد يربك ااطفال فا كان منهم اا 
التي صاحبة  النمطية  اللزمات  ابدعوا بشكل افت ولوا بعض  انهم 
نطق بعض ااطفال منهم ما اقتنع امتلقي ان اأطفال امشاركن من 
متحدي ااعاقة لدقة القاءهم للحوار وتتابعه وتنفيذ ما طلب منهم 
الصدور  أثلج  وما  ااعاقة  أصحاب  غر  من  ااطفال  يوازي  بشكل 
تلك اابتسامة التي صاحبة ااطفال بعد اانتهاء من عرضهم وتلقي 
استحسان امتفرجن لتؤكد ان امرح قادر عي تحقيق السعادة وان 

جدوي وجود اانسان هي ان يعي انه لانسانية حق 

العرض امرحي بإمتياز )بيئتي الجميلة ( أكد عي إنسانية اانسان 
وجدوي وجوده.

محمد النجار

بطاقة العرض
اسم العرض: 
بيئتي الجميلة 
جهة اإنتاج: 
مدرسة الربية 
الفكرية 
بالزقازيق 
عام 
اإنتاج:2019
 تأليف وإخراج: 
محمد حسن
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الشرفاء وغربة  اإنساني  للقهر  وجودية  جدلية 
اانتظار  في   

اانتظار؟  من  جدوى  هناك  وهل  ننتظر؟  متى  وإى  ننتظر؟  ماذا 
انتظار با نهاية , إن مجرد فكرة اانتظار حتى لو مجهول, ي رأيي 
البعض,  يظن  كا  لليأس   وليس  والتفاؤل,  لأمل  تدعو  فكرة  هي 
فاليأس يلغي منطق اانتظار أصا. ي انتظار الخاص  الذي عادة ا 

يأي,  لكن يظل اأبطال عادة متمسكون باأمل.
مثلت  جودو  انتظار  ي  الشهرة  مرحيته  بيكيت  كتب  أن  بعد   
يسر  موذجا  فظلت  بعدها,  امرحين  الكتاب  من  للعديد  إلهاما 
فكرة  امزعوم.  الخاص  انتظار  فكرة  تناول  ي  الكتاب  هداه  عى 
عبثية ي امقام اأول وقد تناولها امؤلف سعيد حجاج ي مرحيته 
الطليعة  مرح  الصبور  عبد  صاح  بقاعة  تقدم  والتي  اانتظار  ي 
انتهى  حيث  من  حجاج  سعيد  بدأ  وقد  شوشة،  حادة  إخراج  من 
بيكيت, بل إنه أضاف إليها سنوات طويلة من بعد بيكيت تصل إى 
أبطال  قبعات  ليجدوا  أبطاله  ليأي  اانتظار, حتى  كاملة من  أجيال 

بيكيت مازالت ماثلة عى الشجرة تنتظر هي اأخرى.
طويلة  لصفحات  يحتاج  النص  لهذا  الدرامي  التحليل  تناول  إن 
النص  كتابة  واقع  من  وتفاصيله  أفكاره  كل  تستخرج  متخصصة 
هنا  لكننا  والتحليل,  التناول  ي  يأخذ حقه  مكتوب ي  كنص  نفسه 
عنار  كافة  إليه  أضيفت  قد  عرض  قاعة  ي  مري  عرض  بصدد 
النقد  ي  نصيبها  منها  لكل  يكون  أن  يجب  التي  امرحي  العرض 
امخرج  اتخذ  وقد  ينفصان,  ا  والعرض  النص  أن  رغم  والتحليل, 
وبداية   , النص  داخل  من  العبثية  لعبته  خيوط  شوشة  حادة 
يعلوها  امنتصف  ي  وعتيقة  كبرة  شجرة  من  إا  خاو  مكان  لدينا 
إشارة لشخص  اأخرى, وهو  واضعا ساقا عى  هيكل عظمي جلس 
اانتظار  هذا  ي  بهيئته  ومازال  امكان  هذا  ي  انتظارا  مات  قد 
امميت. شخصان يلتقيان جاء كل منها من طرف من أطراف العام 
من  أحدها  أن  رغم  واحد  التقيا ي هدف  يعرفه,  ا  ما  ينتظر  ي 
الجدل حول  امؤلف إى  العام, ويدفعنا  أول  العام والثاي من  آخر 
اإنسانية  النفس  لنا  فيحلل   , الفرد  وجود  وماهية  اإنساي  الراع 
تحليا سيكولوجيا معتمدا عى فكرة رفض الفرد لتوحده وتفرده ي 
الر ورغبته ي مشاركة آخرين له حتى ا يشعر وحده بقسوة ما 
انتظار  لكن  امشاركة,  متعة  إى  امسألة  تتحول  بل  آثام  يرتكبه من 
بتساؤل  ذلك  مؤكدا  الرفاء  غر  عى  فقط  ينسحب  هنا  الخاص 
يوضح  ثم  أيضا(,  هنا  الرفاء  ينتظر  وهل   ( فائا  لعزوز  صفوان 
عن  نافيا  أنبياء  إى  تحتاج  الريفة  الحياة  أن  ي  رؤيته  ذلك  بعد 
كا  يحتسب ريفا,  ا  امخلص  ينتظر  فمن  الفطري,  الطهر  البر 
اأغنياء  اما   , للفقراء  فقط  مكتوب  قدر  أو  سمة  هو  اانتظار  أن 
التواجد ي تلك البقعة من العام,  فهم ي موضع آخر ا يليق بهم 
وهذا يقودنا عى أن هذا اانتظار الرمزي إما يجمع فئات مختلفة 
أو  ديانتهم  أو  أماكنهم  عن  النظر  بغض  البر  بني  من  العام  من 
رمزي  موضع  هي  الضخمة  الشجرة  أو  البقعة  فتلك  انتاءاتهم, 
 , الروح  وطهارة  لنقاء  انتظارا  امذنبن  هؤاء  أرواح  إليه  يجذب 
يحتوي كل  إما  أو محدد  مناخ واضح  له  ليس  أيضا ي مكان  نحن 
حاله  عى  يبقى  يء  ا  صفوان:  )يقول  متداخلة  الطقس  أحوال 
الحياتية  امفردات  لهامشية  إشارة  فجأة(,  اآن  الشتاء  يأي  رما 
يعايشها  التي  اأكر  القضية  أمام  شيئا  تعني  وا  تهم  ا  التي 
)سيأي  بأنه  عزوز  يرح  وعندما  الشجرة.  عند  الرابطون  هؤاء 
لديه من ذهب  وما  البهي  وبرتقاله  اأخر  حاما عشبه وسندسه 
العثور  عند  الغد  سيطرح  فيا  واأمل  التفاؤل  قمة  مثل  أمثالنا( 

عى امخلص رغم املل ومجهولية امنتظر.  إن اأساء التي كتبت 
شخصيات  أساء  هي  أما  الشجرة  أعى  اموجودة  القبعات  داخل 
بيكيت ي انتظار جودو لكنه هنا يشر إى أنها منذ آاف السنن, 
الداي  بالوجود  اانتظار مازالت مطروحة  اأفراد لكن فكرة  رحل 
قبل  للعام  تركها  التي  أفكاره  عن  أو  الشخص  عن  امعرة  للادة 
امشكلة  تلك  الفقراء  معاناة  إى   عزوز  يشر  ومازال  يرحل.   أن 
عن  قائا  اإنساي  القهر  مع  اتحادا  العام  تصيب  التي  اأزلية 
, حيث وصل إى  الضعفاء  للتواي فوق رأس  تتجمع  أنها  امصائب 
التاريخ  معاتبا  بصلبه  صفوان  صديقه  مطالبا  اليأس  من  لحظات 
متمثا ي القلعة التي يرغب ي أن يدفن خلفها ي القاهرة حيث 
فقط  نعيش  فنحن  والتضليل  الكذب  سوى  اماي  من  جدوى  ا 
ونردد ما نسمع دون وعي وعند إدراك ذلك تصبح تلك الحياة با 
معه شاهدا  ابنه  يجر  الذي  الرجل  اللحظة  تلك  ليدخل ي  معنى, 
عى سيزيف الذي م يكف عن دحرجة الحجر. وذلك تأكيدا عى 
ولده  عى  الرجل  ضغوط  إن  امعاناة,  واستمرار  جدوى  الا  فكرة 
دون أن منحه معطيات التعامل مثل أيضا نوعا من القهر امعنوي 
منحه  م  فهو  ومستقبله,  أحامه  ي  اإنسان  داخل  اإنسان  ووأد 
شيئا ي يطلب منه امستحيل وكيف وهو الذي تحدث ساخرا عن 
ما يحدث لسيزيف وهو اآن مارس نفس الفعل بنفس امنطق مع 
مفهوم  طياتها  ي  الفكرة  تحمل  واحد,  آن  ي  الكبر  الصغر  ولده 
 , والشعب  الزعيم  أو  والتابع,  القائد  أو  والعبد  السيد  العبودية, 
كا أن القصة التي يغنيها باستمرار ويكررها بعدة آداءات مختلفة 
مهانة  عن  أصداء  هي  الحراس  غافل  الذي  الضال  الطفل  حول 
لدرجة  اقل مرتبة,  أو  الكاب  ليلقى مصر  اإنسان ي وطنه حتى 
عى  هنا  ويؤكد  وحيدا,  بعيدا  جثته  دفت  التي  هي  الكاب  أن 
القهر اإنساي معلقا بجملة عزوز إن الكاب تحفظ التاريخ نيابة 
لصالح  البرية  تاريخ  تزوير  نتيجة  ذاكرة  با  أصبحنا  فنحن  عنا 
لفرة  يختفيان  والطفل  اأب  يذهب  القرار,  وأصحاب  الحكام 

اأب,  لحالة  جدي  تكرار  ي  أبيه  دون  وحيدا  الطفل  يعود  حتى 
فهي دائرة مفرغة تدور فيها امفردات دون نهاية وبا منطق دون 

الوصول إى نتيجة أو هدف وما علينا سوى أن ننتظر با نهاية.
تخرج  م  النص   فلك  ي  دارت  شوشة  لحادة  اإخراجية  الرؤية 
دون  تقليدي  بشكل  امنطوق  الجدي  الحوار  استعراض  طور  عن 
الفراغات وامساحات والتوازن  تأويل للكلمة بشكل تقليدي ميء 
السينوغراي للحركة بن شخصيات إضافية مثل عازفن وفتاة وعدة 
شخوص ي اانتظار عى رأسهم هذا الهيكل العظمي امنتظر بأعى 
الشجرة العتيقة  امشبعة بعبق اانتظار وعى جذعها ي امنتصف 
لفكرة  تخليد  أم  لهم  تخليد  هو  وهل  انتظروا  من  أساء  كتبت 
اانتظار نفسها ام أنها شهادة للمخلص حينا يأي ليعلم من كانوا 
لعذاب  تأكيدا  تستغيث  أياد  متد  الشجرة  أسفل  اما  بانتظاره؟ 
هذا  ويعد  املل.  العام  هذا  ي  انتظارا  فكفانا  اانتظار  وحرقة 
التكوين لتلك الشجرة ي منتصف امرح بن مساحة جرداء خالية 
يعد  العرض,  قاعة  جوانب  كل  ي  امحايد  الرمادي  اللون  يكسوها 
الذي يجذب  امطروح  اموضوع  أنه رأس  مثل قطب جاذب حيث 
التي  الخاوية, كا كانت امابس  امساحة  كل من يقرب من تلك 
صممها مصمم الديكور أيضا محمود فؤاد صدقي من نفس نسيج 
سينوغرافيا العرض واكتست كلها باللون الرمادي بدرجاته امختلفة 
كمجرد كر  الراقصة  الفتاة  ترتديه  الذي  السود  الوشاح  هذا  عدا 
امرحية  الحالة  عن  معرة  اموسيقى  كانت  البرية,  للحالة 
ومناسبة لها كا أضفت خطوط اإضاءة بعدا حيويا ودراميا جيدا 
الحالة   الرئيس ي تلك  البطل  التمثيي فهو  أما اأداء  بشكل مؤثر, 
ويار  ريف  باسم  استثناء  با  الجميع  فيها  أجاد  التي  الدرامية 
عزت وفكري سليم وباسم قناوي ومحمد سعيد ومريم هاي. هي 
جدلية وجودية ينتر فيها سعيد حجاج لوجود الله مغايرا لطرح 
الذي  لأفضل  اانتظار  هواجس  عن  تعر  تجربة مرحية  بيكيت، 

رما لن يأي لكن اأمل يظل بداخلنا لأبد.

أحمد محمد الريف

بطاقة العرض
اسم العرض: ي 
اانتظار
جهة اإنتاج: 
فرقة مرح 
الطليعة
عام اإنتاج: 
2019
تأليف: سعيد 
حجاج
اخراج: حادة 
شوشة



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

01 أبريل 2019العدد 605

[24 رؤى

ااقتداء ومحراب  القطيعة  فجوة   
يناير  25 بعد  ما  مسرح 

مف�تتح: 
   ي كتابه “مشكلة اأجيال he Problem of Generation” عرف 
كارل مانهايم الجيل بأنه “مجموعة من اأفراد ذوي اأعار امتشابهة 
زمنية  فرة  غضون  ي  باماحظة  جديرًا  تاريخًيا  حدًثا  أعضاؤها  شهد 

معينة”.)1(
ويشر إى أن الوعي ااجتاعي وفكر الشباب اللذان يبلغان نضوجها 
واضح  نحو  عى  يتأثران  الجيل(،  )موقع  معينن  ومكان  زمــان  ي 

باأحداث التاريخية امفصلية لعرهم، فيصر “جيل الواقع”.
   فا شك أن الوعي امشرك الذي يوحد أبناء الجيل الواحد ا يتكون 
ذات  ي  البعض  بعضهم  الجيل  وجاعات  أفراد  معارة  مجرد  من 
الزمن،  ولكنه يتبلور عر تأثرهم الشديد بالبيئة ااجتاعية التاريخية 
وتهيمن عى شبابهم، فيصرون  فيها  يشاركون  التي  البارزة  واأحداث 
ي  تساهم  أحداث  وصانًعا  للتغير  عامًا  بدوره  مثل  اجتاعًيا  جيًا 

تشكيل ما يعقبه من أجيال مستقبلية.
   لذا، بات امنتج اأبرز أجيال امرح امري هو ذلك امنتج امتاخم 
أضخم اأحداث التاريخية ي تاريخ مر الحديث، وا سيا تلك التي 
كان من آثارها تغيرا اجتاعيا كبرًا أو عى اأقل تغيرًا اقتصادًيا مؤثرًا.

وتساؤاته:  البحث  مشكلة 
   وما كانت ثورة يناير 2011 هي الحدث التاريخي اأقرب واأضخم 
واإستقراء  بالبحث  التوجه  الباحث رورة  إرتأى  امري،  امجتمع  ي 
لذلك الجيل امرحي الحاي ي مر مابعد ثورة 25 يناير، والذي قد 
يشكل اتجاها سائدا، يحمل ي طياته بالرورة تفردات نوعية، ولكنه 

أيضا يقدم سات عامة وهموًما اجتاعية وفنية مشركة.
ليس  الثورة  بعد  ما  سنوات  ي  امري  امرحي  امنتج  أن  واشك     
الثانينيات  جيل  من  قليل  ايزال  بل  الثالثة،  األفية  جيل  عى  حكرا 
أحداثا  يعاروا  م  )ممن  الثالثة  األفية  وبواكر  التسعينيات  ومبدعو 
ي  لتساهم  الراهنة  إبداعاته  من  بعضا  يسكب  فارقة(  أو  جسيمة 
امطبوع  امرحي  النص  يعر  كا  امعار،  امرحي  امشهد  تكوين 
تفاعله من جديد ي لحظة  ليعيد  أم مرجًا( أجياًا عدة  )مؤلًفا كان 
ثم؛  كتابته وسياق فني ومجتمعي جديد. ومن  للحظة  زمانية مغايرة 
ا تفصح تلك التجاورات اإبداعية عن مسئوليتها النسبية عن امشهد 
ما  البينية  وتفاعاتها  احتشادها  خضم  ي  تبوح  بل  وحسب،  الراهن 
يسطر  وما  العديدة  اأجيال  تلك  بن  أحيانا  والتمرد  بالقطيعة  يي 
التميز  اينفي  الذي  التكامي  والتطور  وااقتداء  التناص  صفحات 

اإبداعي الفردي.
   ومن ثم، يستوجب البحث ي تلك القضية اإجابة عى عدة أسئلة 
كيف  ومنها:  امري،  امرح  ي  امجايلة  ظاهرة  بلورتها  قد  بحثية 
تفاعلت اأجيال امتعاقبة مع امرح امري؟ وما هو اإسهام امميز 
فوارق  مة  وهل  بغره؟  وتأثره  ي  تأثره  ومدى  غره،  عن  جيل  لكل 
ي  الثاث  امرية  للثورات  امرحية  اأجيال  استجابة  بن  جوهرية 
امرح  تبلور شكل  2011،  حيث   –  1952  –  1919 العرين  القرن 

امري الحديث كتاًبا ومخرجن وفرًقا وصار ذا قوة ملحوظة؟
محدودة  بحثية  ورقــة  إجابتها  اتفي  تساؤات  تلك  بالطبع     
أهم  عى  الضوء  إلقاء  جاهًدا  سيسعى  الباحث  ولكن  الكلات، 
الراهنة من  اللحظة  الركيز عى  البحثية، مع  وأضخم مامح  قضيته 

امرح امري.

التاسع  )القرن  الحديث  المصري  المسرح 
العشرين(: القرن  وبدايات  عشر 

هو  ليدشن  الشام  من  القادم  النقاش  مارون  القاهرة  استقبلت     
قالبه  ي  امرح  فن  عى  تعرفت  بعدما  بامحروسة،  مرحه  اآخر 
وي   ،1801  :  1798 الفرنسية  بالجاليات  الثقاي  ااحتكاك  إثر  الغري 
تلك  اأراجوز،  الجوالة والحواة وفن  الفرق  الشعبي عن طريق  قالبه 
اأشكال التي إزدهرت ي عر اماليك. ليمثل قدوم النقاش البداية 

الحديثة لتواصلية امرح ي مر حتى اآن.
الخديوي  يد  عى  ااحتفالية  نشاطاته  من  امرح  انفض  أن  بعد     
 1869 اأوبــرا   وتأسست  السويس،  قناة  افتتاح  مناسبة  اساعيل 
فرح   وأسكندر  القباي  فرق  اأزبكية 1870،  عملت  ومرح حديقة 
الفرة،  تلك  مرح  صياغة  عى  حجازي  وسامة  صنوع  ويعقوب 
ليمثل جورج أبيض ي بدايات القرن العرين إمتداًدا مرح يعقوب 
العامي، كا مثل سيد  الراث  إعتاد جورج عى  برغم  الجاد  صنوع 
امرح  يكتف  وم  الغناي.  حجازي  سامة  مرح  إمتداًدا  درويش 
ي  الفضل  الكسار  وعى  الريحاي  لنجيب  كان  بل  التيارين،  بهذين 
امرح  أركان  لتكتمل  والطابع،  امنبع  مرية  كوميديا  تيار  وجود 
بظهور  العرين  القرن  وتاتينيات  عرينيات  ي  اأربعة  امري 
عبدالرحمن  سرثه  الــذي  شوقي  أحمد  يد  عى  الشعري  امــرح 

الرقاوي وصاح عبدالصبور ي الستينيات. 
   ونحو تبلور مرح مري قومي خاص ي القرن التاسع عر، فقد 
كانت لبنان أسبق الباد العربية ي نشأة امرح، إذ عرفته عى يدي 
مارون النقاش عام 1848، ثم تلتها سوريا عام 1865 عى يدي أحمد 
نشأ  التي  الثالثة  العربية  الدولة  هي  مر  وكانت  القباي،  خليل  أى 
الحملة  دخول  منذ  عرفته  كانت  وإن   - بها  خاص  قومي  مرح  بها 
الفرنسية ي أواخر القرن الثامن عر وطوال النصف اأول من القرن 

التاسع عر أو يزيد كا أرت - عرفته عى يدي يعقوب صنوع عام 
1870، وظل طوال عامن يعمل جاهداً عى تثبيت أقدام هذا الفن ي 
مر حتى أصبحت له مقومات مرية صميمة خطا بعدها خطوات 
كتابه  ي  نجم  يوسف  محمد  د.  يقول  هذا  وى  اأمــام.  إى  واسعة 

“امرحية ي اأدب العري الحديث”:
وسبق  مبكر،  وقت  ي  العري  امرح  دعائم  صنوع  يعقوب  “أقام   
أصول  لتنر  إى مر  التي جاءت  والسورية  اللبنانية  الفرق  آثار  به 
هذا الفن ي واديها، وقد كان من اممكن أن متد أثر امدرسة امرية 
امرحية التي كان صنوع رائدها ومعلمها اأول لوا تدخل السياسة 
طبيعة  من  نبع  الذي  الجديد،  الفني  عمله  صنوع  عى  وإفسادها 
الشعب، وكان من اليسر أن مى ي طريق التطور الطبيعي امنشود 

فيخلق مرحاً  مرياً قومياً ..” )2(
سعت أجيال النصف الثاي من القرن التاسع عر والنصف اأول من 
القرن العرين امثقفة صوب فنون الحداثة الغربية غر عابئة بكون 
ذلك الغري هو محتل مغتصب أراضيها، ذلك أن غالبية تلك اأجيال 
امثقفة خرجت من رحم الطبقة الرجوازية)3( باحًثة عن مكان مجاور 
داًما  هناك  كان  أنه  غر  اإنجليز،  وسلطة  عى  محمد  أرة  لسلطة 

التيار امناوئ الذي يؤكد عى الراث امري ويقاوم الثقافة الغربية.
:1919 وثورة  المسرح 

إا أن مر قد قفزت  قاطع-  تنجح بشكل  ثورة 1919  م  أن   رغم 
بعدها إى مرحلة مهمة من الحياة الليرالية، فقد جاءت ثورة 1919 
استقال  عن  وأسفرت  املك،  صاحيات  من  يقلل  جديد  بدستور 
وطني منقوص، ولكن كان هناك رغبة جامحة ي اإصاح ااجتاعي 

والسياي. 
فازدهرت  والفنون،  والكتابة  الثقافة  ي  يتجى  جديد  جيل  مة     
تتشكل، وكتب  امرية  السينا  أدوات  التشكيي وبدأت  الفن  حركة 
التوفيق  ثم  حسن  طه  مثل  الفن  هذا  لتدشن  روايــات  امفكرون 
ثم  الديوان  مدرسة  مع  الشعر  وتجدد  محفوظ،  فنجيب  الحكيم 
الغناي فحدث وا حرج عن عظمة سيد  أبوللو، وي امرح  مدرسة 
والغناء  اموسيقى  أما  الثورة،  وبعد  قبل  امهدية  ومنرة  درويــش 
أحمد  وزكريا  والسنباطي  الوهاب  وعبد  وأسمهان  كلثوم  أم  فظهرت 
الكتب  حول  امعارك  واشتعلت  طويلة،  والقامة  الريف  ومحمود 

محمد رفعت يونس
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واأفكار.)4(
   ُدِشن امرح الشعري عى يد أحمد شوقي وازدهر امرح النري 
يخرج  حيث  والفلسفي،  الفكري  منحناه  ي  الحكيم  توفيق  يد  عى 
الحكيم أوى مرحياته ي نفس عام الثورة بعنوان: “الضيف الثقيل”، 
الرحيل  ويرفض  أرة  عى  يحل  ضيف  عن  وتحي  مفقودة  مرحية 

عنها ي هجاء لاحتال الريطاي. )5( 
    كان إى جانب الحكيم، إبراهيم رمزي  ومحمد تيمور، وامخرجين 
الفنون  معهد  إنشاء  وتم  نشاطي.  وفتوح  عيد  وعزيز  أبيض   جورج 
من  العديد  بعد   1935 عام  القومية  فالفرقة   1931 عام  امرحية 
 1945 عام  الجاهرية(  )الثقافة  الشعبية  فالجامعة  النظامية،  الفرق 
وازدهرت حركة الرجمة امرحية عى نحو واضح عى يد خليل مطران 

وطه حسن وغرهم. 
ذا  وصار   ،1919 ثورة  منذ  بارزا  دورا  امري  للمرح  كان  فقد     
مكانة فنية كري بن مختلف الفنون، حيث تشكلت العديد من الفرق 
امرحية الكرى، ومنها: فرقة يوسف وهبي التي كان من بن نجومها 
فرقة  ثم  الكسار،  عي  وفرقة  عيد،  وعزيز  رشدي  وفاطمة  رزق  أمينة 

نجيب الريحاي الذي شهد معها امرح إنتعاًشا ملحوًظا)6(. 
جيله  سات  تبلورت  وهكذا  امهيب،  التاريخي  الحدث  هو  هذا  كان 
صنوع  جيل  بعضها  ابتكر  التي  امرحية  اأنــواع  ي  يفرط  م  الذي 

وحجازي، بل أضاف لها ومائها بفكره الليراي الوطني.
:1952 وثورة  المسرح 

   شهدت الستينيات - التي أتت بعد مرحلة توفيق الحكيم ي مرحه 
عى  مسبوقة  غر  مرحية  طفرة  وابتكاًرا-  تأليًفا  الخالص  امري 
والثقافة  للفنون  الدولة  الفكر ودعم  وغزارة  امرحي  اإنتاج  مستوى 
وارتباط حقيقي للجمهور بامرح، مدعومة بظهور جيل الخمسينيات 
من أمثال لطفي الخوي ويوسف إدريس ونعان عاشور وسعد الدين 
كرم  ثم  والزرقاي  أردش  وسعد  األفي  ونبيل  فرج  وألفريد  وهبة 
..إلخ،  حتى غرت نكسة 67 واانفتاح اإقتصادي من جوهر  مطاوع 

وحجم اانتاج امرحي إى إنحدار شديد وتوجه مغاير.
قد  كان  امرحين  امؤلفن  من  جيل  ظهر   1952 ثورة  أعقاب  ى      
بدأ أوى خطواته ى اأربعينات قبل قيام الثورة، فقط أحتواه وشجعه 
اُمناخ امرحى الذى أنتجته الثورة، حيث تشهد اأمة امرية آنذاك 
تواشجت  الصحيح.  الطربق  عنده  تتلمس  أن  وتحاول  طرق  مفرق 

أن  الثورة  تلبث  فلم  بدايتها)7(،  منذ  الثورة  مع  اإجتاعية  القضية 
تبنت الفكر اإشراى، وما يحمله من قضايا العدالة ااجتاعية، حتى 
يتغافل  فلم  كافة قضايانا ومشاكلنا-  الذى تدور حوله  امحور  صارت 
امرح أو يراجع، بُحكم طبيعته كمنر تعبر جاهرى، عن التصدى 

معالجة هذه القضايا أو امشاكل. )8(
    ومن ثم شيد مرح الستينيات أسسه عى فكرة التعبر الخالص 
والزعامة  البطولة  وأفكار  اإجتاعية  والتطلعات  واآام  اآمال  عن 
والقومية والقضايا الكرى، وصار الجانب الجاي امنتر هو الواقعية 
كمدرسة أدبية وفنية خضعت لها جميع ألوان التعبر اأدى والفنى، 

فتشكل الجيل امرحي تاريخًيا مفهوًما والتفاًفا وإبداًعا.
الثورة،  ومابعد  الثورة  ماقبل  جيل  بن  التأثر  هذا  الباحث  وياحظ 
ي  تعليمهم  تلقوا  قد  والستينيات  الخمسينيات  مبدعو  فغالبية 
الفرة املكية التي قامت الثورة ضدها، وهم إن كانو قد مردوا عى 
امضمون امرحي من حيث دعوتهم لاشراكية وللعدالة ااجتاعية، 
ولكنهم م يتنصلو من استفادتهم من جيل 1919 وما قبله، فنجد عى 
منحنى البنية الدرامية والتقسيات الكمية للنص امرحي إى فصول 
اللذان  الحكيم وصنوع  ومشاهد بعدد معن، يشابه كل ذلك مرح 
يشابهان شكا أيضا امرح الغري امستجلب من ذي قبل عر النقاش 

والقباي، وامرجم معارا لهم عر مطران وطه حسن...،إلخ.
المسرحية: الهوية  وتشظي  يناير   25

   يناير حالة إستثنائية ي التاريخ السياي وااجتاعي امري، من 
 1919 ثورة  تحقق  م  فإن  ونتائجها.  ومسارها  الثورة  طبيعة  حيث 
الوزارات  قياداته   تولت  الوفد هو من  أن حزب  إا  التام،  ااستقال 
والفاعل ي حكم  اأكر  النصيب  للثورة  فصار   ،1952 حتى  امتعاقبة 
ثورة  من  مر  حكم  امري  الجيش  قيادات  توي  ي  واشك  مر. 
يوليو 1952 حتى 2011، فصارت ثورة يوليو تحكم مر بعد نجاحها 
إلتف  قومًيا  مروعا   1952 و   1919 لثوري   صار  ثم  ومن  الكامل. 
وإن  امرحين،  وبالتاي  امثقفن  فيهم  ما  فئاته  بكل  امجتمع  حوله 
وحجم  وزخمة  ووطنيته  قوميته  ي  اأبرز  هو  يوليو  مروع  كان 

ونوعية إنتاجه اإبداعي.
تحكم.  وم  الثورة  قامت  فقد  يناير،  ثورة  ي  ماًما  اأمر  يختلف     
تكون  قد  أخرى  ودعوات  الحقيقين،  الثورين  من  مجموعة  قامت 
مأجورة لحساب مروع الثورات العربية وتغر أنظمة الحكم، وألتف 

الشعب بكل صدق وساهم بل هو من أنجح الثورة، أمتطت جاعة 
بعدما  الثوار  فيهم  وتشكك  الظافر،  الثورة  جواد  امسلمن  اإخوان 
مع  وأحيانا  السابق  النظام  مع  امشبوهة  صفقاتهم  موائد  انكشفت 
غر  ثورية  نخبة  بن  الشعبي  اإلتفاف  وتفكك  العسكري،  امجلس 
إنتاج قيادة موحدة أو مروًعا قومًيا وبن إخوان يرتاب  قادرة عى 
ايزال  ولكن  للثورة،  إنحاز  عسكري  ومجلس  انتائاتهم،  ي  الشعب 
ينظر له باعتباره عى عاقة بإعادة إنتاج نظام ماقبل الثورة ولو عى 

مستوى قياداته من أصحاب الصات الوطيدة بالنظام السابق آنذاك.
السياسية  يناير  ثــورة  تفاصيل  ي  الخوض  عن  النظر  وبــرف      
الحكم قوض  أن عدم مكنها من  القول  التاريخية، فخاصة  وأحداثها 
مروًعا قومًيا كان منشوًدا. ما صبغ اإبداع امرحي – بعد إنقضاء 
وفقا  مبدع  كل  ينتجها  التي  الفردية  بالصبغة   – الثوري  اإبداع  فرة 

لقناعاته الخاصة وفكره امفرد وجالياته الفردية.
    إن ما حدث للمجتمع امرى إثر ثورة 25 يناير هو أن “العقل 
قصرة  لفرة  توازنه  أفقدته  وعى  بصدمة  أصيب  للمجتمع  الجمعى 
يظهر  ذلك  لعل  التفكر”)9(،  ى  مختلف  آخر  مساًرا  بعدها  ليتخذ 
امرح،  بينها  ومن  اأدائية  الفنون  مبدعو  لدى  وضوًحا  أكر  بشكل 
الثورة  أعقبت  التي  الفرة  تلك  خال  امري  امرح  ي  فالباحث 
مكنه كشف عدة تيارات أو مسارات ؛ ومكننا ى إيجاز التعرف عليها 

وعى بعض ساتها فيا رصده غالبية نقاد امرح)10( آنذاك:
قدمة،  نصوص  عى  القامة  امرحية  عــروض  من  عدد  هناك     
قام  ثم  آنذاك،  امجتمع  نقد  ـُرق  وط الثورة  قبل  ما  بأفكار  ـُحملة  وم
زمن  ـُناسب  لت حوارًيا  واإضافة  بالحذف  طفيف  بتغير  مبدعوها 
كتبه  الذي  الفاصل”،  بعد  “نلتقي  عرض  العروض  هذه  ومن  الثورة؛ 
تم  كا  الطليعة،  مرح  إبراهيم  أحمد  وأخرجه  الرازق  عبد  أحمد 
الخاص  القطاع  مرح  إنتاج  من  ــوزات”؛   أراج “ُدنيا  عرض  تنقيح 
يا  “قوم  وعرض  الرقاوي،  جال  وإخراج  الطوخي  محمود  تأليف 
امرح  الشويخ،  عصام  وإخــراج  إساعيل،  بهيج  تأليف  مــري”، 

امتجـّول.
   وهناك عدة عروض كانت تعرض قبل الثورة، فأعيد عرضها كا هي 
برؤاها القدمة بعد الثورة من دون امساس بها ؛ كمرحية “بلقيس” 
وأيضا  الحليم،  أحمد عبد  الرحمن وأخرجها  تأليف محفوظ عبد  من 
الثورة   بعد  منها  يصلح  ما  أعيد  قد  الثورة  قبل  ما  الكثر من عروض 

لعمومية قضاياها السياسية أو مناقشتها لقضايا إنسانية عامة.
   أما عن التيارات الجديدة التي أنتجتها الثورة، فثمة عروض توثيقية 
ـُعيد وقائع الثورة توثيقًيا عى نحو تقليدي، وإما استلهمت جانباً  ا ت
“النافذة”،  عروض  مثل  متخيًا،  درامًيا  نصا  أساسه  عى  لينسج  منها 
“حكاية ميدان”، “هنكتب دستور جديد”. وهذا ا ينفي التيار الرابع 
ومستعيًنا  وشخوصها  زماكانيتها  مستجلًبا  تقليدًيا  للثورة  وثق  الذي 
“ورد  مثل:  متلفزة،  وخطابات  حقيقية  مشاهد  فيديو  بتسجيات 

الجناين”، “حكاوي التحرير”، “تذكرة للتحرير”. 
عى  امعتمدة  امرحي  الحي  لعروض  اأكر  الكم  كان  وأخــرا     
من حكايات  أو  امتنوعة،  اإعام  وسائل  تبثه  ما  أو  الثوار  شهادات 
منترة عن الثورة والثوار والشهداء وبعض السر الذاتية، ومن هذه 
مهرجان:  عروض  “سوليتر”،  اميدان”،  ذاكرة  من  “أوراق  العروض: 
اميدان”  ذاكرة  من  “أوراق  التحرير”،  “حواديت  اميدان،  من  فنان 
امفتوح  بالفضاء  تحتفي  العروض  هذه  من  كثر  كانت  كا  ...،إلخ. 

وتحديًدا نوعية مرح الشارع.
الواضح  الثورة،  وا شك ي مردها  تاخمت  التي  الفرة  تلك هي     
وغر امقصود من حيث امضمون عى اختيارات ما يسبقها من أجيال 
بقضايا  خاصة  موضوعات  من  تتطلبه  وما  الثورية  اللحظة  بحكم 
الثورة والحرية والعدالة والقصاص وبناء مجتمع جديد، وعى مستوى 
العلبة  مع  قطيعة  آنذاك  العروض  غالبية  شهدت  الفني   اأسلوب 
ينظرون   قبله، حيث صاروا  وما  السابق  الجيل  التي شغلها  اإيطالية 
أي   – يجب  الذي  للمرح،  السياي  النظام  محبس  أنها  عى  لها 
امرح – أن يكون للناس ووسط الناس، فهرعت العديد من العروض 

إى الشارع والفضاءات امفتوحة ملتحًمة مشاهديها. 
من  كثر  بن  وحــدت  والتي  للثورة،  امتاخمة  اللحظة  تلك  إن     
امرحين عى مستوى امضمون والشكل، كانت مرشحة وبقوة إنتاج 

تياًرا مرحًيا رئيسًيا هاًما ومروًعا تجديدًيا.
   بعد ذلك ومع الهدوء النسبي عى الصعيد السياي ثم ااقتصادي، 
حتى  تدريجًيا  الحكم  ي  دورهــا  اضمحل  كا  الثورة  صوت  خفت 
تاى، فعادت الحياة ي مر با مروع قومي يلتف حوله الجموع!  

[ [25 رؤى]
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البعض ومع ما سبقهم من أجيال، فخلص إى اأي: 
الحسيني  - وهو ينتمي زمنًيا لجيل  إبراهيم  الكاتب امرحي   يرى 
التسعينيات وا يزال يساهم ي الحركة اإبداعية مزيد من اإبداعات 
– يرى أنه ورفقاء إبداعه قد عايشو عر حرية تداول امعلومات عر 
وسائط اميديا امتنوعة وامتدفقة، اأمر الذي أدى ي عرنا هذا إى 
الثقاي،  امنتج  وبالرورة  امعلومة  إنتاج  عى  الدولة  سيطرة  تراجع 
ثقافته  استقاء معلوماته وتكوين  الخاصة ي  فصار لكل مبدع دروبه 
اإبداعي  منتجه  شكلت  التي  العوامل  تلك  الفنية،  ذائقته  وبالتاي 
امتفرد والشارد عن أي مروع جاعي، فانتفى مفهوم الجيل الثقاي 
مرور  لعدم  إدراكنا  ظل  ي  الحسيني  رأي  تفهم  ومكن  اإبداعي.  أو 
تاريخي  بحدث  الثالثة  األفية  من  اأول  والعقد  التسعينيات  فرة 
اأخرين من حكم  الثلثي  فرة  بل هي  الجيل،  ليتوحد حوله  مهيب 
مبارك التي اتسمت باإستقرار. ويقارن الحسيني هذا الوضع بسيطرة 
الدولة ي الستينيات عى امخرجات الثقافية طباعيا وإعاميا فوحدت 

لون الثقافة وفق مروعها القومي. 
مرحية  عر  الحسيني  مــرح  ي  إبداعًيا  الثورة  تجلت  وحــن   
“كوميديا اأحزان” كان تعبره مختلًفا عن جيل الشباب اأصغر الذي 
ينتمي إبداعة لألفية الثالثة فقط أو سنوات الثورة وما بعدها، فنجد 
الحسيني ي “كوميديا اأحزان” يحتفي بالرمز بشكل أساي ويشكل 
امرحي،  النص  تري  قيًا  وباغياته  وضمنيته  عنده  امعنى  عمق 
اأكر مبارة  اأعال  نحو  الثورة  لجيل  امرحي  التعبر  توجه  بينا 

والتوثيقية وذات الصوت الزاعق، إا القليل النادر منها.
 إن جيل التسعينيات جاء وقد غزا الساحة امرحية مهرجان القاهرة 
تأثره عى امرح امري حتى  الذي ا شك ي  التجريبي،  للمرح 
 – فــ”هرع  الكلمة،  حساب  عى  امرحية  الصورة  سيادة  وي  اآن 
ذلك الجيل- نحو الصياغات النائية التجريبية، التي ا يخاطب بها غر 
الكرى”)12(  بالقضايا  إنشغاله  عدم  معلًنا   ]...[ داخله  امتقوقعة  ذاته 
التي  امرح  نوادي  تجربة  ي  واضًحا  أيًضا  التجريبي  اأثر  بدا  وقد 
قدمت  التي  التجربة  تلك  الثقافة،  قصور  بهئية  امرح  إدارة  أدارتها 
والكتاب  امخرجين  من  مغامرة  مجموعة  امرية  امرحية  للساحة 
فكرة  صــوب  دامــا  متوجهة  اإبداعية  عيونهم  كانت  واممثلن، 

التجريب.
اأجيال  تواصل  فكرة  أن  الغرباوي  مازن  واممثل  امخرج  يرى  بينا   

من  عدد  أيدي  عى  تلمذته  يعلن  حيث  مؤثرة،  شك  ا  فكرة  هي 
الفنون، ومنهم:  جال الرقاوي، الذي أفاده  اأكادمين ي أكادمية 
مهمة،  إخراجية  تقنيات  عنه  ونقل  أي ظرف صعب  تحت  العمل  ي 
والتمثيلية  اإخراجية  تكنيكاته  مأ  كيف  علمه  الذي  شافع  وسناء 
وعاء  مطاوع  وهاي  كل خشن،  عى  الحياة  يضفي  الذي  باإحساس 
اللذان أفاداه ي حرفية اممثل وتصنيع الشخصية،  كا استفاد  قوقة 
من أعال كرم مطاوع ومن مخرجن ي سوق العمل مثل أحمد عبد 
سابق  جيل  اشك  وهؤا  عبدامنعم،  ونار  السيد  وعصام  الحليم 
إبداعه  يتنمي  الذي  الغرباوي  مازن  للفنان  بالنسبة  أساتذة  وجيل 
“هنكتب  منها:  بالثورة  عاقة  ذو  الثالثة وصاحب مرحيات  لألفية 

دستور جديد”.  
إنجذب  ولكنه  هــؤاء،  أيدي  عى  تلمذته  رغم  إنه  مازن  يقول     
امرحية  والصورة  للسينوغرافيا   اأولوية  يعطي  الذي  للمرح 
ومزجها بتقنيات الديجيتال، ويراها محل تفرده اإبداعي وعزمه عى 
ااستعراي  للمرح  تفضيله  مع  فيها،  والتجريب  امستمر  التجديد 
منها:  عروض،  عدة  الغرباوي  للمخرج  الباحث  شاهد  وقد  والغناي. 
باد  ي  و”حــدث  والحياة”  امــوت  و”طقوس  صيف”  ليلة  “حلم 
تلك  ي  السيادة  والسينوغرافيا  الغناء  لعنري  بدا  وقدا  السعادة”، 

العروض.
امنتج امرحي امري  فتعلن مردها عى  منار زين  امخرجة  أما     
الذي تعاره، حيث تصف معظمه بالتقليدية واافتقار إى التجريب 
اعتاد عى جسد  تقليدية وعدم  وامغامرة واإدهاش، خطوط حركة 
ممتعة  مغامرة  فيه  وترى  هي  تفضله  الذي  اأسلوب  ذلك  اممثل، 
النص، مقتدًية  الكامنة ي  وتخلق من خاله معادات حركية لأفكار 
ومنهم:  فنها،  ي  تأثرًا  اأكر  تراهم  العامين  امخرجن  من  مجموعة 
أرتو  وجروتوفسي  وبير بروك ومايرهولد، وذلك من خال دراستها 
ي الجامعة، وقد وجهها لهم دراسًيا استاذها فريد النقراي، باإضافة 
أيدي مدربن ومخرجين  إى خوضها عدة ورش عملية مرحية عى 
الذي  الغري  امرح  من  النوعية  تلك   تفضل  جعلها  ما  أجانب، 
يهاجم ويورط الجمهور داما ي الفعل امرحي لتعظيم اأثر الجاي.  
وقد  زيــن،  منار  للمخرجة  ي”  “بــان  عرض  الباحث  شاهد  وقد 
زين   قامت  امرحي.  امكان  مستوى  عى  وتجريبيها  مغامرتها  رصد 
الصغرة  الحجرات  من  مجموعة  إى  اأستديو  العرض  قاعة  بتقسيم 

يجمعهم  امنعزلة ا  داخل جزرهم  واإنطواء  للترزم  امرحيون  وعاد 
اختياراتهم  خالها  من  ليعرضو  امرحية  امهرجانات  فاترينة  سوى 

الفردية وهمومهم الشخصية واختافاتهم حول الحياة العامة ي مر.
   ولكن يظل هناك سات عامة ا تعري الجسد امرحي ككل، وإما 
عزب)11(  أرف  الناقد  رصده  ما  ومنها  تجارب،  عدة  عر  رصدها  مكن 
إى  للنزعة  ظهور  فثمة  سنوات:   بأربع  الثورة  بعد  أي    2014 عام  
لظهور  أدى  ما  الفردية،  والزعامة  الفردي  للمروع  وإنكار  الجاعية 
التشكيات  بإبراز  اإهتام  وإى  الجاعية  إى  ميل  مرحية  أعال 
الحركية واإرتجال مثل “عاشقن ترابك” بجزئية عى قاعة صاح جاهن 
من تأليف يار عام، و”سمسم ومنة” من تأليف وإخراج عبد امنعم 
محمد و”ينفع كدة” ي البالون تأليف سامح العى وإخراج طارق حسن 
و”ماراصاد” ي مرح الطليعة تأليف بير فايس وإخراج سعيد سليان.

 كا تجى اإجتزاء والتأويل لكل موقف أو عمل واقعي عى امستوى 
السياي، ليتم مرحته ومعارضته، وهو ما نجده ي عروض امهرجانات 
كعرض  امرح  نوادي  كمهرجان ميت غمر وسمنود وعروض  اإقليمية 
“مسافر ليل” لفرقة طنطا أو “عشاء مع دراكوا” لفرقة الروق تأليف 

وإخراج محمد يرى. 
 كا أنترت حالة من الكأبة وفقدان الثقة والضياع والردي والتشتت 
والثاي  اأول  امرحي  آفــاق  مهرجان  عــروض  ي  جاء  كا  الفكري، 
جميلة”  “مأساة  مثل  وعروض  للكنيسة  التابعة  الفرقة  عروض  وخاصة 
“فصيلة  أو  العيسوي  خالد  وإخــراج  الرقاوي  الرحمن  عبد  تأليف 
يوسف  رواية  عن  “عزازيل”  أو  عفيفي  نور  إخراج  اموت”  طريق  عى 
زيدان وإخراج احمد صري أو عرض “ماكبث” للكاتب العامي شكسبر 

وإخراج أرف سند ي مرح الهناجر.
 وأخرا، فقدان موذج السلطة اأبوية والزعامة وفقدان البوصلة، كا ي 
الحديث من إخراج سامح  عرض “رئيس جمهورية نفسه” عى امرح 
الهناجر أو عروض مهرجان  بسيوي، وعرض “إمرأة عنيفة” عى مرح 
الله ونوس وإخراج  تأليف سعد  الجامعي مثل “رحلة حنظلة”  امرح 

طارق حسن أو “الغول” لبير فايس إخراج محمد املي.
 وي استطاع رأي قام به الباحث خصيًصا إنجاز ورقته البجثية التي بن 
أيديكم، أستهدف الباحث أهم امرحين عى الساحة امرحية امرية 
بجانب  الذاي  وردهم  وأفكارهم  رؤاهم  خال  من  ليستكشف  اآن، 
ما شاهده لهم من أعال، يستكشف أهم سات تفاعلهم مع بعضهم 
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تفصل بينها الحوائط الخشبية ي شكل متعرج يشبه لعبة “امتاهة”، 
امتاهة  ي  حجرة  أول  إى  يؤدي  باب  من  الجمهور  يدخل  أن  عى 
امتاخمة  للقاعة  يسارا  أو  مينا  الجمهور  ينتقل  مشهد  كل  بعد  ثم 
من  الفينال  بعد  قاعة  أخر  من  يخرج  حتى  التاي،  امشهد  مشاهدة 
باب آخر غر الذي دخل منه، ي إشارة – عى حد تقديري – إى أن 

خروج الجمهور يجب أن يكون غر دخوله بعدما مر بتجربة العرض.
تحريك  من  مكنه  عر  آخر  تفرًدا  امالي  محمد  امخرج  لنا  يقدم     
إى  الحاجة  دون  فائق  بتميز  وسينوغرافًيا  مشهدًيا  امرحي  امشهد 
امتمردين  الذي يرى نفسه من  التقليد  فرات اإظام امرحي، ذلك 
إراك  دون  وحائًا  امرحية  للعبة  كاشًفا  تقليًدا  بوصفه  عليه 
الجمهور ي الفعل امرحي، أو عى اأقل حائًا دون درجة عالية من 
تفاعل الجمهور مع العرض، ويقدم امالي قدرة عى خلق امعادات 
أستاذه  كان  الدرامي.   النص  ي  الدرامية  للحظات  امكثفة  امرحية 
ابراهيم من أفاده ي ضبط اإيقاع امرحي وتقنيات تحريك  رشدي 

مجموعات اممثلن عى الخشبة.
عى  امرحية  الفنون  معهد  ي  تتلمذ  فقد  بسيوي،  سامح  وعن     
فهمي  من  أفاد  كا  الرقاوي،  جال  ومنهم  اأجاء  اأساتذة  أيدي 
الخوي وزكريا سليان. وامتتبع مرح بسيوي مكنه ماحظة جودة 
اممثلن  تحريك  ي  امميزة  وقدرته  العامي  امرح  من  اختياراته 

وقيادة فريق مرح ضخم، بينا يتجنب مغامرة التجريب.
وحسني  فجل  سيد  مثل  مخرجن  الرقاوي  محمد  امخرج  تأثر     
وبالطبع  وقطامش،  زيدان  سمر  مثل  ديكور  ومهندي  جويلة،  أبو 
الرقاوي  جال  ومنهم  امرحية،  للفنون  العاي  امعهد  ي  أساتذته 
فهمي.  وفوزي  حافظ  وجال  صاح  وسامي  عرنوس  الرحمن  وعبد 
وقد أختار – عى حد تعبره – أسلوب الكباريه السياي ليكون محل 
تفرده، ويرى أن التحدي الكبر هو تحويل امادة السياسية لعمل فني 
ترابك”  منها: “عاشقن  له عدة عروض،  الباحث  إبداعي. وقد شاهد 
نوع  وهو  كنوع مرحي،  الكوميديا  عى  أساي  بشكل  اعتمد  الذي 

ينتهجه الرقاوي داما.
   وايجب للباحث أن يغفل تجارب امخرج محمد الصغر وتجريبه 
لأصل  محاكاته  حيث  جروتسي،  نحو  عى  الكاسيكيات  عى 
تحتفي  التي  إمام  إسام  امخرج  تجارب  وأيًضا  البارودي.  بأسلوب 
الكاتب  أيًضا  ااسكتشية رغم عمق معانيها.  والبنية  بالكوميديا  داما 

امري  امرح  ي  كبر  بشكل  نصوصة  انترت  الذي  محمود جال 
لنصوصه مجموعة  انجذب  منذ مرحيته “1980 وأنت طالع”، وقد 
كبرة من شباب امخرجن، وهي نصوص توجه سهام النقد ااجتاعي 

للمجتمع وذات بنية لوحات صغرة متعاقبة كوميدية.
البنية  وكذلك  امتعاقبة  القصرة  امشهدية  اللوحات  بنية  إن   
كوميدية  بصبغة  اآخرة  اآونة  ي  سائدتان  بنيتان  ها  ااسكتشية 

واضحة.  
خ������ات��مة:

الهوية امرحية متأثرة بعر  الجيل وتشظت  لقد تقوض مفهوم     
بعد  بعد  وما  الحداثة  مابعد  مرحلة  أن  بالتأكيد  الحداثة.  بعد  ما 
سياقها  من  تنبع  اأساس  غربية ي  وتطور  نضج  مراحل  الحداثة هي 
عر  أن  إا  الفلسفية،  وتنظراتها  واإبداعي  والتاريخي  ااجتاعي 
سيولة امعلومات ورعة تداولها واإنفتاح العومي الذي أعاد تشكيل 
تداول  ي  أحد  ينكره  ا  بالغ  أثر  له  كان  كونية صغرة،  كقرية  العام 
بعيدة  مجتمعات  ي  بعينها  تقاليد  وهدم  القناعات  وتبدل  اأفكار 
جغرافيا وسياقيا عن امجتمعات مصنعة اأفكار ومصدرتها، وتحديًدا 
عى أيدي أجيال الشباب الذي مأؤها التمرد واإكتشاف لكل ما هو 

جديد.
نتاج – ي  الحالية هي  الهوية امرحية امرية     ورغم أن سات 
أجزاء ليست بقليلة منها – التطور الطبيعي للمرح امري وتأثراته 
امبدعن  من  كثر  تقدير  وبرغم  والخارج،  الداخل  من  عليه  طرأ  ما 
لبعض من تجارب اأجيال السابقة واأقتداء ببعض من تجاربهم، إا 
والقطيعة  الفردية  وتر  عى  العزف  حالة  منعا  م  العاملن  هذين  أن 
مستوى  التجديد عى  بدافع  فقط  ليس  والتجارب،  اأشكال  بعد  مع 
الشكل الفني أو بسياق هنا  اآن عى مستوى امحتوى واموضوعات 
امرحية، ولكن  أيضا مقًتا وهجراًنا لبعض اأساليب البالية والتقاليد 
وظروف  الخاصة  لقناعاته  وفقا   – فنان  كل  أرتاها  التي  الرتيبة 
اللحظة التاريخية – غر مناسبة وا توفر روط الفن تأثرا وإدهاشا 

وتجديدا.
   ذلك التنوع واإختاف ي شكل وطبيعة التناول وي اأفكار، برغم 
عدم  هو  عليه  التأكيد  ونريد  إليه  توصلنا  ما  ولكن  جيًدا،  أمرًا  كونه 
قدرة أي من هذه التجارب الفردية أن متلك إنتشاًرا وقوة مكناه من 
قادًرا  أو حتى  الثورة،  تياًرا سائًدا ميز جيل مرح ما بعد  أن يصبح 

عى تشكيل مفهوم الجيل، سواء عى مستوى الفكر أو الشكل الفني. 
فا نستطيع أن نقول لقد ساد تيار فني بعينه أو أن نقول لقد تبنى 
مرح مابعد الثورة مروًعا ذا أفكار كذا وكذا. ويظل ما ميز الهوية 
امرحية الحالية هو تشكلها من امتناقضات والتنوعات واإختافات 
وآخر  حاي  جيل  بن  ليس  واإقتداء،  القطيعة  ومن  الوقت،  ذات  ي 

سابق وحسب، وإما أحياًنا بن ذات الجيل الحاي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهرجان  وفعاليات  السادس عر  الشارقة  ملتقى  البحث ضمن  قدم 
دبا الحصن للمرح الثناي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وساعدت هذه الفكرة امبتكرة ايضا عى جذب النقاد متابعة 
اانظار  لفتت  التى  امميزة  العروض  ومن  امهرجان.  هذا 
للكاتب  وهى   ااول.  بامركز  فازت  التى   “ “الدائرة  مرحية 
سانفورد  ترى  مدرسة  ى  امرح  استاذ  ماير  بريان  امرحى 
دور  نفسه    ماير  جسد  كارولينا.   نورث  بواية  للمرح 

البطولة    وأخرجت امرحية زوجته توى ماير. 
امرحية كا يوحى اسمها  عبارة عن دعوة للخروج من دائرة 
الوايات امتحدة  التى يرى امؤلف ان  الجرمة وفقدان اامل 
ويقول  تعانيها.   التى  ااقتصادية  اازمة  بسبب  فيها  تدور 
مايرز إنه يكرس اعاله امرحية كلها تقريبا للحديث ى هذه 
الظروف.  كانت  مها  والتفاؤل  اامل  دعاة  من  انه  النقطة 
اامركين  اى  رسالة  يوجه  انه  قائا  سنة(   55( ماير  ويضيف 
وليس اى مواطنيه السود فقط كا ذكر بعض النقاد...عليكم 
بالظلم  تشعرون  كنتم  مها  عليكم  يسيطر  الياس  تركوا  اا 

والتهميش وكنتم تتعرضون للتنمر. 
نصف الكوب اممتلئ 

ى  نشأ  عندما  امــارســات  لهذه  يتعرض  نفسه  هو  وكــان 

مؤمة  لتجربة  وتعرض  باامل.  يتحى  ظل  لكنه  نيوجرى 
بنسلفانيا  ى  اقامته  اثناء  عليه  القبض  تم  عندما  حياته  ى 
أسابيع  لعدة  السجن  ى  اخر وظل  مع شخص  إسمه  لتشابه 
من  يتحطم  كاد  محاكمة  جلسات   8 بعد  براءته  ثبتت  حتى 
الكوب  ويرى نصف  بالتفاؤل  يشعر  فهو  ذلك  ومع   . جرائها 
بدا  علمى  اساس  للمرح عى  الكتابة  يدرس  وبدا  اممتلئ 
من ااعتاد عى موهبته فقط. ويرى انها افادته ى التعرف 
القضاى  امتحدة وى نظامها  الوايات  التعقيد ى قوانن  عى 
يجد  وم  بعد.  فيا  مرحياته  بعض  ى  عنه  عر  ما  وهو 
ولذلك  امرح.  من  افضل  باامل  الشعور  هذا  لنقل  وسيلة 
ترك عمله كمدير للتسويق ى جامعة افاييت ستيت بالواية 
التى  امدرسة  ى  امرحى  الفن  تدريس  ى  العمل  وقــرر 
الحاكم   )-1998  1917( سانفورد  ترى  من  اسمها  تستمد 
محبى  من  كان  الــذى  السابق  والسناتور  للواية  السابق 

امرح. 
مثل  احيانا  فيها  ومثل  امرحيات  يكتب  انه  مايرز  ويقول 
يجد  لكنه  الجديد”  و”عطيل   “ يناير   16 “ليلة  مرحية 

مشاكل  عاج  فالكتابة  اكر.  للمرح  الكتابة  ى  سعادته 
ليتقاسم  مناسبة  وسيلة  انها  حياته.كا  ى  يعانيها  عديدة 
فيه  يكتفى  الذى  باليوم  يحلم  وهو  ااخرين.  مع  تجاربه 
شخصياته  تجسيد  اى  احيانا  يحتاج  لكنه  فقط.  بالكتابة 
كتب  وقد  افضل.  بشكل  امتلقى  اى  الفكرة  وصول  لضان 
هذه امرحية ى عام 2004 لكن احداثها صالحة لكل زمان 

ومكان.

شخصيات ثاث 
يجسدها  شخصيات  ثاثة  حول  امرحية  احــداث  وتــدور 
مثل  اامريى  امجتمع  سلبيات  من  تعاى  مايرز    جميعا 
مشاكلها.  عى  تتغلب  ثم  عمله  وفقدان  والتنمر  اادمــان 
ادمان  من  الثالث   بيكل  بينك  اسم  وتحمل  ااوى  وتعاى 
سليم  وهو    مسلا  اسا  لها  اختار  وقد  الثانية  اما  الخمر. 
السجون  بأحد  نزيل  )!!!(والثالثة  الهروين  ادمان  من  عى 
اسمه روب ستيل. ويؤكد عى  دور غياب ااب ى مشاكلهم  
واهمية  عنه  انفصل  او  اباه  يعرف  ا  منهم  ايا  ان  حيث 

مهرجان الممثل الواحد

دعوة للخروج من اليأس والجريمة

مع  موعد  على   – برودواى  –وليس  نيويورك  كانت 
باس  ا  جماهريا  حضورا  حقق  متمز  مسرحى  مهرجان 
شاركوا  من  كل  ان  ،رغم  المبتكرة  فكرته  بفضل  به 
من  ليسوا  وغرهم  ومخرجن  وممثلن  كتاب  من  فيه 
تتجاوز  ا  ااحوال  معظم  وفى  المشهورة.  ااسماء 
المقاطعة  حى  او  وايته  حدود  منهم  الواحد  شهرة 
الواحد   الممثل  مسرحيات  مهرجان  وهو  منها،  جاء  الى 
.United Solo Theatre Festival

عرضت  اسابيع  سبعة  مدى  على  المهرجان  استمر     
عن  الواحدة  المسرحية  مدة  اتزيد  مسرحية   120 فيه 
مسرحيات  تقديم  هو  المهرجان  هدف  وكان  ساعة.   
به  تتمز  الذى  والديى  والفكرى  العرقى  التنوع  تعكس 
المتحدة. الوايات 

ــدة الواحـ       والساعة 

هشام عبد الرءوف 
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استعادة الروابط العائلية للتغلب عى امشاكل. 
ى  لاحداث  اصاحية  ى  امرحية  هذه  قدم  مايرانه  ويقول 
وقدمها  نزائها.  اعجاب  فنالت  نيوجرى  ى  راسه  مسقط 
الطائفة  بن   جدا  واثارت  كارولينا  نورث  ى  خاص  عرض  ى 
ااسامية بسبب شخصية سليم عى فاكد انه م يقصد ااساءة 
النظر  للمسلمن مؤكدا  ان مشاكل اامريكين واحدة برف 

عن انتاءاتهم العرقية والدينية. 

... الملونات  الفتيات  صاحبة 
هدوء فى  رحلت 

صحية  ــات  ازم مع  امعاناة  من  سنة   15 وبعد  ــدوء،  ه ى 
متعددة رحلت الكاتبة امرحية اامريكية “نوزاى شانج” إى 

العام ااخر عن عمر يناهز 70 عاما.
م تكن شانج مجرد كاتبة مرحية عادية بل كانت ى طليعة 

عن  للدفاع  ادبهم  كرسوا  الذين  السود  امرحين  الكتاب 
اامريى.  امجتمع  والحديث عن معاناتهم ى  بنى جلدتهم  
احيانا  لها  وتسمح  امرحية  السود  فرق  مع  تتعاون  وكانت 
بتمثيل اعالها دون ان تحصل منها  عى اى مقابل . وكانت 

احيانا تشارك ى مثيل اعالها ولكن ى ادوار بسيطة.
اامريى  الرئيس  عى  بالهجوم  اعالها  اواخر  ى  واهتمت   
للدفاع  جاد  اجــراء  باى  يقم  م  الذى  اوباما  بــاراك  السابق 
منت  انها  حد  اى  امتحدة  الوايات  ى  السود  حقوق  عن 
ى  وشاركت    2012 عام  الرئاسية  اانتخابات  ى  الهزمة  له 

حمات معادية له .
امرح  تاريخ  ى  ليس  امميزة  العامات  من  شانج  وتعد 
كا  عموما  اامريكية  الثقافة  تاريخ  ى  بل  وحده  اامريى 

سرى فيا بعد. 
واشهر مرحياتها هى مرحية “ اجل فتيات ملونات فكرن 

الصحافة  وكانت  القزح”.  قوس  يكفى  اانتحار-عندما  ى 
ملونات”  “فتيات  وهو  مختر  باسم  اليها  تشر  اامريكية 
تجاوزت عروضها  قياسيا حيث  وهذه امرحية حققت رقا 
ى برودواى 750 ليلة عرض-عى فرات متقطعة - لتكون ثاى 
تاريخ  الحاجز  ى  تتجاوز هذا  السود  من  لكاتبة   مرحية  
اخرى.  ووايات  مدن  ى  عروضها  عن  فضا  هذا  بــرودواى. 
لاديبة  الشمس”  ى  يجفف  “زبيب  ااوى  امرحية  وكانت 
امرحية لورين هانسبرى التى كانت مثابة موهبة توهجت 
وانطفأت ريعا حيث رحلت عام 1965 عن عمر م يتجاوز 
35 عاما.وهى تتحدث عن نفس اموضوع تقريبا وهو معاناة 
اعتمدت  السود ى امجتمع اامريى.  واذا كانت هانسبرى 
عى زوجها النار روبرت مروف ى انتاج مرحيتها وعرضها 
امرحية  الفرق  اقتناع  عى  فقط  اعتمدت  شانج  ،فــإن 

باعالها. 

ااول العرض 
تبلغ شانج  ان  قبل  للمرحية ى 1974  ااول  العرض   وكان 
مرحيتها  ان  سعادتها  من  وزاد  والعرين.   السابع  عامها 
الحوار  تعديل  مع  فيلم سنياى     اى  عرضها  اثناء  تحولت 
بدور  قام   السنيا.  تناسب  ا  التى  الشعرية  الصيغة  من 
ااصول  ذات  السمراء  الريطانية  اممثلة  الفيلم  ى  البطولة 

الزمبابوية ساندى نيوتن.  
يتعرضن  السود  الفتيات  من  سبع  حول  امرحية  وتــدور 
العنف  اى  تصل  اامــريــى  امجتمع  مع  مؤمة  لتجارب 
والعنرية وااغتصاب احيانا ما يدفعهن للتفكر ى اانتحار 
وهى لاسف ليست ظواهر دخيلة عى امجتمع اأمريى كا 
السود كا تقول شانج  البعض بعد سنوات من كفاح  يعتقد 

بل مارس بشكل منتظم حتى اان.  
الوايات  ى  امرح  عشاق  بن  كبرة  بشعبية  شانج  وتتمتع 
تكون  التى  وامتميزة  الجيدة  مرحياتها  بفضل  امتحدة 
حسبا  اخرى  احيانا  عادة  ونرية  احيانا  شعرية  مرحيات 
تجد ى ايها اأداة امناسبة للتعبر.  وكانت تعتمد ى كتابتها 
القراءات  بعض  وعى  الفطرية  موهبتها  عى  للمرح   
امرحى.  للفن  امنتظمة   غر  الحرة  الــدراســات  وبعض 
الجامعات  من  عدد  ى  تحار  كانت  اموهبة  هذه  وبسبب 
اامريكية امرموقة مثل يل ى كونكتكت ورايس ى تكساس 
وعدد من جامعات نيوجرى حيث ولدت وكاليفورنيا حيث 
عاشت.   وتزيد شعبيتها ايضا بسبب دورها النشط ى الحركة 

النسائية اامريكية.
وتقول انتها  إنها تعتز كثرا بلون برتها وبأصولها اافريقية. 
باسم  وليامز  بوليت  ااصى  اسمها  تستبدل  جعلها  ما  وهذا 

شانج الذى يعنى بلغة الزولو “امراة التى مى كااسد “.
ناقد  وصفها  حتى  النقاد   استحسان  امرحية  ونالت 
النيويورك تامز بانها مرحية رائعة وغر عادية تدعو البيض 

اى التفكر ى اسلوب تعاملهم مع السود.  
ايضا  هناك  بل  لشانج  الجيد  الوحيد  العمل  ليست  وهى     
برتولد  الراحل  ااماى  الكاتب  مرحية  اامريكية  امعالجة 
فضا  هذا  وابنائها.  شجاعة  1956(”اام   –  1898( بريخت 
و”اابيض  القسوة”  ى  “دراسة  مثل  ااخرى   عن مرحياتها 
وااسود وطائرتان “.وايقتر ابداعها  عى امرح بل لها 19 
ديوانا شعريا و6 قصص وخمس مجموعات قصصية لاطفال. 
امسلسات  من  عدد  ى  بسيطة  ادوار  كممثلة  وظهرت 

التليفزيونية.
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آدائهن  بطريقة  الاتي اشتهرهن  الفنانات  زينات صدقي من  القديرة/  المصرية  الفنانة 
أو  الشاشة  على  اأدوار  بإحدى  ظهورها  أو  اسمها  ذكر  فبمجرد  ولذلك  المتمزة، 
المتمزة  أدوارها  الفور  على  سيتذكرون  كما  الجميع،  سيتذكرها  صورتها  رؤية  حى 
الشعبية،  واأنماط  الشخصيات  لبعض  فيه  والمبالغ  الفكاهي  الكاريكاتري  وآدائها 
تقاطيعها  بضخامة  تتسم  والي  اأصيلة  المصرية  وجهها  مامح  توظيف  في  ونجاحها 
الساخرة  عباراتها  بعض  سيتذكرون  وكذلك  والعدوانية.  بالقسوة  توحي  قد  بصورة 
الحاوة من غر ما حد يحلى  إيه فايدة  الممزة ولعل من أهمها:  الساخرة  وضحكاتها 
عوض  علي  عوض  خواتى،  يا  الباطن  عقلى  على  كويس  مش  حى  دا  ؟!،  بيها 
الغادر  اأسد  الكاسر  الوحش  ؟،  عينيك  جوا  والمكر  ليه  كده  بتبصلى  يارب،  الصابرين 
بي،  كتاكيتو  حلو،  جماله  خي  يا  العذارى،  قلوب  سارق  يا  الناب،  طويل  الغاب  إنسان 

أفريكا؟!. وارد  يا  الحديقة  إلى  مهدى  يا  حنفى  اآنسة  أنا 

صدقي زينات 
بي كتاكيتو 

ثانوية(  وأدوار  )ككمبارس  فرقته  إى  وضمها  العون  يد  لها  مد  الذي 
الفنانة  التطابق بن اسمها واسم  وأطلق عليها اسم “زينات” حتى منع 
الشام  من  عودتها  وبعد  رمسيس(.  فرقة  )عضو  صدقي  زينب  القديرة 
قررت وبناء عى نصيحة الفنان سليان نجيب أن تركز جهودها ي مجال 
)التي  والسينا”  التمثيل  أنصار  “جمعية  فريق  إى  فانضمت  التمثيل 
تأسست عام 1913(، والتي من خالها اكتسبت بعض امهارات والخرات 

امرحية.
اشتهرت الفنانة زينات ي السينا وامرح بأداء دور العانس، ونجحت 
ي تكوين ثناي فني مع بعض الفنانن من أشهرهم: عبد الفتاح القري، 
كبر  عدد  ي  يس  إساعيل  الفنان  شاركت  كا  النابلي،  السام  عبد 
لعدة  امرحية  فرقته  ضمن  أيضا  معه  وعملت  السينائية،  اأفام  من 

سنوات. 
إخراج  الستار”  “وراء  فيلم  ى   1937 عام  السيناى  مشوارها  بدأت 
كال سليم وبطولة رجاء عبده، عبد الغني ، تحية كاريوكا وعبد السام 
الفنى  تألقها  أوج  إى  وصلت  وقد  وشهرتها،  نجاحاتها  لتتواى  النابلي، 
أفامها: مر حنة، إساعيل يس ي  أشهر  الخمسينيات، ومن  خال فرة 
معبودة  الحب،  شارع  دهب،  الخرا،  العتبة  حميدو،  ابن  اأسطول، 

الجاهر، حاق السيدات.
الجحود  من  طويلة  فرة  وعانت  السيناي  نشاطها  قل  حياتها  أواخر  ي 
تكريم  شهادة  عى  حصلت  حتى  امالية  اموارد  وانخفاض  والنسيان 
السادات عام 1976. ورحلت  أنور  الرئيس اأسبق  استثناي من  ومعاش 

عن عامنا ي 2 مارس عام 1978.
القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  مشاركاتها  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 

الفنية مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
المسرحية: مشاركاتها  أهم  أوا: 

قد  أنها  إا  أدوارها  زينات صدقي ي تجسيد جميع  الفنانة  ميز  وبرغم 
بينها  ومن  محببة  بصورة  كوميدية  أماط  عدة  تجسيد  ي  جدا  تألقت 
سليطة  الشغالة  امرضعة،  الرثارة،  الخاطبة  العانس،  امرأة  شخصيات: 

اللسان، زوجة اأب القاسية والحاة امتسلطة ذات الشخصية القوية. 
الدرامية  باأعال  التقليدية  بصورتها  الشخصيات  تلك  أن  والحقيقة 
امرية تعد من اأدوار التي متد جذورها إى الكوميديا الشعبية، حيث 
تعتمد ي كثر من اأحيان عى فواصل )مر( من الردح وامعايرة - والتي 
قد تستخدم خالها بعض األفاظ النابية والجارحة أيضا - وذلك بهدف 
امقابل  الطرف  رضوخ  مدى  وإظهار  امفارقات  خال  من  الضحك  إثارة 
لها اتقاء قسوتها ورها وخوفا من تهورها، ولذا فإن الباحث امرحي 
البدايات  منذ  الشخصية  لهذه  أصداء  وير  بسهولة  يرصد  أن  يستطيع 
اأوى للمرح وبالتحديد بأعال “يعقوب صنوع” ومن بعده مختلف 
ونجيب  الكسار  وعي  صدقي  )أمن  امرية  الكوميديا  رواد  أعال 
سجل  أن  بالذكر  وجدير  اإبياري(.  السعود  وأبو  خري  وبديع  الريحاي 
تلك  أداء  الاي ميزن ي  الفنانات  كبر من  بعدد  يحفل  امرية  الدراما 
الفنانات:  بينهن  ومن  الكوميدية  اأعال  خال  من  الشعبية  اأدوار 
راتب، وداد حمدي، إحسان ريف،  إبراهيم، ماري منيب، عقيلة  زكية 
تلك  وإى  الصغر،  نعيمة  رشدي،  سامية  الجمل،  ملك  زايد،  جاات 
امجموعة امتميزة تنتمي الفنانة خفيفة الظل زينات صدقي بخفة ظلها 

وصوتها امميز وتعبراتها الاذعة.
عام  مايو   4 ي  “اإسكندرية”  محافظة  الجمرك  حي  مواليد  من  وهي 
1912، واسمها الحقيقي زينب محمد مسعد صدقي. وتنتمي أرتها إى 
وتزوج  اإسكندرية،  تجار  كبار  من  شيخا  والدها  وكان  مغربية،  أصول 
أيضا  منها  وأنجب  وسنية(،  )دولت  بنتن  معها  أرملة  وكانت  والدتها 
بنتن )زينب وفاطمة(. وقد درست زينب )زينات( الدراسة اإلزامية ثم 
خال  فارتبطت  عر،  الثالثة  عمر  ي  وهي  والدها  توي  وقد  اإبتداية. 
تلك الفرة جدا بوالدتها )والتي ظلت تعيش معها طوال حياتها(، خاصة 

بعدما وضع عمها يده عى تجارة والدها نظر إعطائهم مبلغا شهريا.
وتذكر بعض امراجع إى حرصها عى صقل موهبتها بالدراسة ى “معهد 
أنصار التمثيل والخيالة” الذي أسسه الفنان زى طليات ى اأسكندرية، 
دراستها  إستكال  من  منعوها   - والدتها  مقدمتهم  وي   - أهلها  ولكن 
ابن عمها الطبيب، فتزوجت وهي ي سن الخامسة عر،  لتزويجها من 
سيئة  معاملة  ويعاملها  عاما،  عر  بـسبعة  آنذاك  يكرها  زوجها  وكان 
ووقع  شهرا،  عر  إحدى  سوى  زواجها  يستمر  فلم  أيضا  ويربها  بل 
الطاق بينها )دون أن ينجبا(. وبعد ذلك تزوجت مرتن، حيث كان ثاي 
للوسط  انتائه  من  وبالرغم  فوزي،  إبراهيم  الشهر  املحن  هو  أزواجها 
ثم  قصرة،  فرة  بعد  وانفصا  بالنجاح  يكلل  م  زواجها  أن  إا  الفني 
تزوجت بعد ذلك ي خمسينيات القرن اماي من أحد الضباط اأحرار 
عر  أربعة  استمر  الذي  الزواج  وهو   ،)1952 يوليو  ثورة  رجال  )أحد 
أيضا  انتهى  ولكنه  الزواج،  هذا  عى  أرته  رضاء  عدم  من  بالرغم  عاما 
منها  وطلب  الفن  إعتزال  عى  إجبارها  زوجها  حاول  بعدما  باإنفصال 

إيداع والدتها إحدى دور امسنن.
وراقصة،  كمونولوجست  حياتها  بداية  ي  صدقي  زينات  الفنانة  عملت 
الشام  إى  منهم  فهربت  الفن،  ي  عملها  عى  اعرضت  أرتها  لكن 
لقب  حملت  والتي  صدقي،  خرية  صديقتها  مع  “لبنان”  إى  وتحديدا 
عائلتها فأصبح أسمها زينب صدقي، حتى التقت بالفنان نجيب الريحاي 

عمرو دوارة

مع  يتناسب 
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- “حسن أبو داود” )امرح الكوميدي(: حركة واحدة أضيعك )1966(.
ي  شاركت  التي  امرحيات  مجموعة  خال  ومن  أنها  بالذكر  وجدير 
بطولتها قد تعاونت مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من جيل 
راج  الريحاي،  نجيب  واكيم،  بشارة  عيد،  عزيز  اأساتذة:  بينهم  ومن 
توفيق، عبد  إستيفان روستي، محمد  الدمرداش،  نور  بدير،  السيد  منر، 

امنعم مدبوي، أحمد حلمي، فؤاد امهندس.
السينمائية:  اأفام  ثانيا 

ي  الثانوية  اأدوار  من  كثر  تجسيد  ي  صدقي  زينات  الفنانة  شاركت 
البطولة  بفرصة  لأسف  تحظ  وم  السينائية،  اأفام  من  كبر  عدد 
مع  ولكنها  السيدات”،  “حاق  وهو  واحد  فيلم  خال  من  إا  امطلقة 
امؤكدة  موهبتها  إى  اأنظار  وتلفت  وجودها  تؤكد  أن  استطاعت  ذلك 
الفريدة  وبصمتها  امميز  بأسلوبها  بها  شاركت  التي  اأفام  جميع  ي 
مابس  اختيار  عى  وحرصها  للشخصية  امادي  بالبعد  الكبر  واهتامها 
التي شاركت  الشخصية  بنفسها. هذا وتضم قامة اأعال  واكسسورات 
 ،)1937( الستار  وراء   ،)1936( يتجوز  عايز  بسامته  التالية:  اأفام  بها 
السعادة  من   ،)1938( باشا  بحبح  التنفيذ،  ساعة  يء،  ا  من  يء 
نداء  البؤساء،   ،)1942( الحب  ممنوع   ،)1940( الساح  تحت   ،)1939(
غرام،  قصة   ،)1944( برلنتي  الستات،  تحيا  جنان،  أما   ،)1943( القلب 
كازينو  العسل،  شهر  ودال،  جال  كفاح،  الحياة  نارين،  بن  أحاهم، 
الليل،  الدنيا بخر )1946(، شبح نص  اللطافة )1945(، عروسة لإيجار، 
بالنار،  اللعب  الستات عفاريت )1947(، عنر، بنت حظ، حب وجنون، 
أنت، شارع  أحبك  العيون،  أسر  العارة )1948(،  يا حرامي، صاحبة  آه 
البكاري،  عقبال  البنات،  غزل  هدى،  هانم،  عفريتة  امجنونة،  البهلوان، 
محسوب  امليونر،  الرجالة،  من  آه  زينة،  العقل   ،)1949( العيد  ليلة 
العائلة، غرام راقصة، بلدي وخفة، دموع الفرح، أنا وأنت، البطل، اآنسة 
الخارج  امحبوب،  بلد  ورايق،  فايق  الندى،  قطر   ،)1950( ياسمن  ماما، 
عى القانون، تعال سلم، من غر وداع، البنات ربات، نهاية قصة، الصر 
جميل )1951(، من أين لك هذا، يا حاوة الحب، بيت النتاش، امنتر، 
دهب،  الهوى،  بنت   ،)1952( النسيم  شم  أتجوز،  عايزه  بلدي،  عرة 
بيني  تضحك،  ما  الدنيا  الوداع،  بعد  الحياة،  مع  موعد  حصانك،  لسانك 
وبينك، أقوى من الحب، مليون جنيه، بنت اأكابر، الحرمان، أنا وحبيبي، 
عم  عفريت  رجال،  با  نساء  حد،  ماليش  كل يء،  امرأة  اأخر،  اللقاء 
عبده، ظلموي الحبايب )1953(، اماك الظام، قلوب الناس، بنات حواء، 
علشان عيونك، أنا الحب، امحتال، دلوي يا ناس، إلحقوي بامأذون، تحيا 
الرجالة، حسن ومرقص وكوهن، أربع بنات وضابط، الستات ما يعرفوش 
عمري،  من  ليلة  يس،  إساعيل  عفريتة  عزيزة،  الله،  مع  خليك  يكدبوا، 
عيوي،  نور  الغرام،  تاكي  ومحتاس،  فالح  حنفي،  اآنسة  واحد،  العمر 
فجر،  الحلوة،  أيامنا  السعد وعد،  اإقطاع،  )1954(، ضحايا  البنت  رف 
مر  كابن  البنات،  مدرسة  امزاد،  ي  عرايس  راحلة،  إي  سعيد،  نهارك 
الطروب،  اأرملة  أحكام،  له  القلب  البوليس،  )1955(، إساعيل يس ي 
صاحبة العصمة، حب وانسانية )1956(، أنت حبيبي، مر حنة، إساعيل 
نواعم،  الست  الحيوانات،  جنينة  ي  يس  إساعيل  اأسطول،  ي  يس 
الكمساريات الفاتنات، ابن حميدو )1957(، أبو عيون جريئة، إساعيل 
الصغرة،  الشيطانة  امجانن،  مستشفى  ي  يس  إساعيل  طرزان،  يس 
الحياة،  عودة   ،)1958( الحبايب  ع  سلم  حياي،  حبيب  الحب،  شارع 

 ،)1959( مراي  الخراء، عريس  العتبة  الفقر،  امليونر  الري،  البوليس 
ما   ،)1960( السيدات  حاق  حب،  ي  حب  إيديك،  بن  بحري،  بنات 
الغرام  البنات، قاي  دنيا  الزوجات،  قتل  تفاهم )1961(، جمعية  فيش 
)1962(، امجانن ي نعيم، جواز ي خطر )1963(، الجبل )1965(، رجل 
ي  رجل  أشجع  السرك،   ،)1967( الجاهر  معبودة   ،)1966( وامرأتان 

العام )1968(، الراب )1970(، بنت أسمها محمود )1975(. 
نخبة  مع  السابقة  اأفام  مجموعة  خال  من  تعاونت  قد  أنها  ويذكر 
متميزة من كبار مخرجي السينا العربية الذين مثلون أكر من جيل وي 
مقدمتهم اأساتذة: الكسندر فاركاش، الفيزي أورفانيلي، توجو مزراحي، 
بدرخان،  أحمد  كريم،  محمد  سليم،  كال  روستي،  إستيفان  فرنيتشو، 
عمر  الجواد،  عبد  محمد  مدكور،  جال  الجزايري،  فؤاد  وهبي،  يوسف 
الجميعي، عباس كامل، فريد الجندي، عبد الفتاح حسن، إبراهيم حلمي، 
إبراهيم عارة، حسن رضا،  فوزي،  أنور وجدي، حسن  نيازي مصطفى، 
ذو  الدين  عز  بركات،  هري  رفلة،  حلمي  سيف،  أبو  صاح  سام،  أحمد 
الوهاب،  عبد  فطن  شاهن،  يوسف  اإمام،  حليم، حسن  حلمي  الفقار، 
كامل  الدين،  ضياء  أحمد  زيادة،  السيد  سام،  عاطف  الصيفي،  حسن 
يوسف  عرفة،  سعد  بكر،  زهر  كرامة،  عيى  حلمي،  حسن  التلمساي، 
معلوف، سيف الدين شوكت، بهاء الدين رف، إساعيل حسن، إحسان 
نجدي  شوقي،  خليل  الحفناوي،  كامل  البدري،  كال  مصطفى  فرغل، 

حافظ، أنور الشناوي.
ويتضح جليا ما سبق أنها حقا فنانة كوميدية من الطراز اأول، ميزت 
يدرس  م  جيل  إى  تنتمي  كانت  وإن  وهي  الجذاب،  التلقاي  بأسلوبها 
بتلقائيتها امحببة  الجيل - استطاعت  أنها - وكأغلب فناي هذا  الفن إا 
وبصدق موهبتها وإخاصها وتفانيها بالعمل اكتساب كثر من  الخرات، 
خالدة  درامية  شخصيات  وعدة  متميزة  أدوارا  لنا  تقدم  أن  فاستطاعت 
عاشت ي ذاكرتنا، ولعل من الداات الواضحة وامؤكدة للموهبة الكبرة 
التي متعت بها هو قدرتها البديعة امتفردة وتألقها ي تجسيد شخصية 
امرأة العانس التي ا شاغل لها سوى مطاردة الرجال، فبالرغم من تكرار 
تجسيدها لتلك الشخصية إا أننا املك إا مشاهدتها وااستمتاع بأدائها 
بسعادة وبهجة، وذلك بخاف نجاحها ي تقديم عدة ماذج وأماط أخرى 
تلك  الداية  الرثارة،  الخادمة  الخاطبة،  القاسية،  اأب  زوجة  بينها:  من 
السينائية  اأفام  التي قدمتها من خال مجموعة من  الشعبية  اأماط 
قد  أنها  الصدد  هذا  ي  إليه  التنويه  يجب  وما  امرحيات.  وبعض 
وبأسلوبها  الخاصة  ببصمتها  الشعبية  اأماط  تلك  تجسيد  ي  نجحت 
الفريد الذي ا يتشابه مع بعض الفنانات الاي ميزن معها أيضا ي أداء 
الفنانات  من  كل  مقدمتهن  وي  كوميدية  بصورة  الشعبية  اأماط  تلك 
امعارات لها: ماري منيب، سامية رشدي، جاات زايد، وداد حمدي، 

نبيلة السيد. 
ومساعدة  والجدعنة  بالكرم  زمائها  بن  صدقى”  “زينات  اشتهرت 
عى  اأمثلة  أوضح  ومن  الحق،  ى  والقوة  بالشجاعة  وأيضا  امحتاجن 
زميلها  ودفنت  سارعت  أرتها  خاصا  مدفنا  اشرت  حينا  أنها  ذلك 
قررت  حيث  فقر،  شخص  أى  فيه  يدفن  بأن  الحارس  أوصت  كا  فيه، 
ا  الذين  وكل  ومسلم  وقبطى  )يهودى  الغابة  لكل  امدفن  يكون  أن 
ملكون مدافن(، وحينا اعرض بعض أقاربها عى إحتالية دفنهم بجوار 
عليها:  مكتوبا  امدفن  عى  لوحة  وضع  عى  أرت  والبوابن،  الشغالن 
“مدفن الصدقة وعابرى السبيل”، وهو امدفن الذى دفنت فيه ثم باعه 
شقيق زوج أختها فاطمة بعد وفاتها ورفع افتة “عابرى السبيل”!! ولهذا 
مقابر  ى  دفنت  صدقى”  “زينات  بأن  اإعامين  بعض  إدعى  السبب 
ي  تعيش  طويلة  ولسنوات  ظلت  الكوميديا  عماقة  أن  ويذكر  الصدقة. 
منزلها - الذي إختاره لها الفنان نجيب الريحاي - مع نادرة ابنة شقيقتها 
“سنية” التى تبنتها منذ مولدها، وكانت نادرة بنتا عى ثاثة عر ولدا، 
فعرضت “زينات” عى أختها أن تاخذها لرعايتها وتربيتها معها وتتخذها 
حتى  وتعليمها  تربيتها  تولت  وبالفعل  تنجب،  م  وأنها  خاصة  لها  ابنة 
زينات  الفنانة  اعترتها  اللذين  وعزة(،  )طارق  توأمها  وأنجبت  تزوجت 

حفيديها وتولت رعايتها وتربيتها، وكانا أقرب الناس إليها. 
ويجب التنويه إى أن الفنانة زينات صدقي قد عانت ى سنوات عمرها 
قد  أنها  اأضواء، حتى  ابتعادها عن  بعد  الحال  بها  تبدل  بعدما  اأخرة 
أصيبت باإكتئاب ي نهايات حياتها، وكان من أسباب ذلك حزنها وندمها 
عى قبولها امشاركة ى آخر فيلمن ى حياتها )وها “الراب”، و”بنت 
يليق  ما  معها  التعامل  عدم  بسبب  وذلك   ،)1975 عام  محمود”  اسمها 
أدوار أخرى،  أا تقبل أى  الفني، فقررت بعدها  تاريخها  ويتناسب مع 
كا رفضت امشاركة ى مسلسل “القاهرة والناس”، ومن العوامل اأخرى 
إصابتها باإكتئاب إضطرارها إى بيع مصاغها وبعض اأنتيكات والتحف 
“مصلحة  قامت  عندما  وذلك  العجمى(  والسجاد  )الفازات  القيمة 
ألف  عرين  مبلغ  لسداد  ومقتنياتها  أموالها  عى  بالحجز  الرائب” 

جنيه.

شاركت الفنانة زينات صدقي بأداء أدوار البطولة الثانوية بعدد كبر من 
“بديعة  فرق:  أشهرها  ومن  امرحية  الفرق  بكرى  امتميزة  امرحيات 
مصابني”، “الريحاي”، “إساعيل يس”، “ساعة لقلبك”، حيث استمرت 
اأساسية،  دعامها  أحدى  أصبحت  عدة سنوات حتى  فرقة  بكل  بالعمل 
ثم انتقلت بعد ذلك للعمل بفرقة “إساعيل يس”، وذلك قبل أن تعمل 
رصد  مكنه  امرحي  مسارها  وامتتبع  اأخرى،  التجارية  الفرق  ببعض 
امبدعن  امؤلفن وبالتحديد مع كل من  بالتعامل مع كبار  الكبر  حظها 
“بديعة  بفرقتي:  اإبياري  السعود  وأبو  “الريحاي”  بفرقة  خري  بديع 

مصابني” و”إساعيل يس”. 
للتسلسل  طبقا  امرحية  مشاركاتها  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 

التاريخى واختاف الفرق امرحية كا يي:
- فرقة “فاطمة رشدي”: امتمردة )1927(.

باريس  السينائية،  النجمة  الخاص،  السكرتر  مصابني”:  “بديعة  فرقة   -
جنون  مقلب،  وتسعن  تسعة  مجانن،  بيت  وعيادة،  بقال  مر،  ي 
بالتلغراف،  البيه، خناقة  السامة، خدامة  بالجملة، حاوة  بالنيابة، جواز 
تخافش  ما  بتجري،  فلوس  لحافك،  قد  عى  غرام،  عش  بروشتة،  عريس 
ي  يضحك  إلي  الشاطر  والثاي،  اأول   ،)1939( جدا  نبيه  الستات،  من 
اآخر، الفرسان اأربعة، الصيت وا الغنى، إلي ما يرى بالخوخ، بطيخة 
حاتتجوز، بنطلون رومية، جنان أصي، خط النار، سكان محرمن، شباك 
جواز   ،)1940( الكرار  ي  ليلة  العامي،  والسرك  جهنم  كباريه  الهوى، 
ليلة   ،)1941( تضحك  ازم  التاريخ،  ي  درس  تجنن،  حاجات  باليومية، 

الدخلة )1942(، الهوانم ضد الرجالة )1943(.
اليوم  ساح  خمسة،  إا   ،)1943( وكوهن  ومرقص  حسن  “الريحاي”:   -
)1945(، الدنيا ماشية كده )1948(، أحب حاي، ثاثن يوم ي السجن 
)1949(، احرس من الستات، الستات لبعضهم، أشوف أمورك أستعجب، 
أنت وهو، من أين لك هذا؟ )1950(، ابن من بسامته؟، تعيش وتاخد 
الحكم بعد امداولة، لزقة إنجليزي، وراك والزمن طويل  غرها )1952(، 
وكوهن،  ومرقص  يكدبوا، حسن  يعرفوش  ما  الرجالة  الدلوعة،   ،)1953(
حكاية كل يوم، قسمتي، لو كنت حليوة، ما حدش واخد منها حاجة، يا 

سام عى كده )1954(.
- “إساعيل يس”: حبيبي كوكو، الست عايزة كده،عريس تحت التمرين 
الجالة، من كل بيت  الجالة، جوزي بيختي، صاحبة  )1954(، صاحبة 
مليونر،  عايزة  أنا  عر،  الحادي  خميس  امرأة،  ركن   ،)1955( حكاية  
بورسعيد  ي  مراي  خطيبي،  عفريت  الكراكون،  ي  سهرة  فيك،  روحي 
)1956(، الكورة مع بلبل، عارة بندق، كل الرجالة كده )1957(، جوزي 
قمر  مراي  أحب،  عايزة  أجازة،  واخد  مرة، ضمري  أول  حرامي  كداب، 
الحبس  يا  الدفع  يا  الدخلة،  ليلة  صناعي )1958(، حب وجواز وفلوس، 
عمتي  الستات،  عقول  جواز،  تانية  سنة  التليفزيون،  ي  حاي   ،)1959(
ثاث  سيتي،  جاردن  كناس ي   ،)1960( لإيجار   منافق  السكر،  فتافيت 
الحب ما  يا مقتول )1962(،  قاتل  ؟،يا  فرخات وديك، هل تحبن شلبي 
أنا   ،)1964( جدا  سعيد  زوج   ،)1963( الستات  خاطر  علشان  يفرقع، 

وأخويا وأخويا )1965(، أنا حظي مب، سفر هاكا باكا )1966(
 ،)1958( فيهم  من  أنا   ،)1957( امطبخ  دكتور  لقلبك”:  “ساعة  فرقة   -
دور عى غرها، مراي صناعة مرية )1959(، الستات مايكة، طلعاي ي 

البخت )1960(، يا مدام ازم تحبيني )1961(.


