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يتجهز البيت الفني للفنون الشعبية وااستعراضية لتقديم 
شهد  أن  بعد  وعشاقه  لجاهره  امفاجئات  من  عددا 
استعادة  ي  الثقافية  القيادة  من  حقيقية  ورغبة  اهتاما 
عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  برعاية  ناعمة  كقوي  دوره 
الدايم، ففي الوقت الذي تستقبل فيه محافظة اإسكندرية 
أكر  استمر  غياب  بعد  القومي  للسرك  الرابع  الفرع 
عي  اإسكندرية  محافظ  موافقة  بعد  عقود  ثاث  من 
تخصيص قطعة أرض استقبال نجوم السرك القومي الذي 
استقبلت  فروع  ثاث  وجود  مرة  أول  اماي  العام  شهد 
اموسم  التوقيت خال  بنفس  متوازي  جاهرها عي خط 
بامقر  العدد  كامل  افتة  وحققت  اماي  العام  الصيفي 
، وسرك جمصه  وسرك  بالعجوزة  القومي  للسرك  الدائم 
بعد  امرية  لأرة  دائم  متنفس  أصبح  الذي  مايو   ١٥
إغاق استمر أكر من عرين عام م يشهد خالها تفعيا 
بافتتاح  الحلم  يتحقق  الصيفى  اموسم  هذا  وى  لدوره 
الدور  لتفعيل  غياب  بعد  بااسكندرية  القومى  السرك 

الرفيهي وتعظيم موارد الدولة .
مجموعة  للبيت  التابعة  امسارح  تشهد  الخط  نفس  وعي 
بستقبل  حيث  ااستعراضية  امرحية  العروض  من 

النظر  منقطع  بنجاح  الثاي  للموسم  حاليا  البالون  مرح 
صاح  قاعة  وتستقبل  العجائب  باد  ي  أليس  مرحية 
الصيفي  اموسم  ويشهد  كونج  كينج  عرض  بنجاح  جاهن 
الشهري  الرنامج  داخل  ثابتا  حضورا  امقبل  برنامجه  خال 
إليها  الجديدة  الدماء  ضخ  بعد  والقومية  رضا  لفرقتي 
واستمرار  لياقتها  واستعادة  الحية  اأوركسرا  دور  وتفعيل 
لعروض  التجهيز  يتم  كا  وعاميا،  محليا  امرف  مثيلها 
عطا  د.حسام  وإخراج  تأليف  اأحام”  “سحر  مرحيات 
“كفر  عبدامنعم،  محمد  للمخرج  أغنيلك”  “مكتوبي 
“سرة  مرحية  واستعادة  سعد،  حسن  للمخرج  أبوحتة” 
حب”والعرض الناجح “بحر الهوي” للمخرج هاي النابلي،

ويستقبل سرك ومرح مايو بنجاح عروض  فرقة العرائس 
عودة  بجانب   ١٨ تحت  فرقة   وتتبع  استحداثها  تم  التي 
الديني  اإنشاد  وفرق  الشعبية  للموسيقي  القومية  الفرقة 
وفرقة اموسيقى واآات الشعبية . وتجري عي قدم وساق 
برئاسة  وااستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  داخل 
عبدة    عادل  الكبر  امخرج  ااستعراي  امرح  فارس 
امري  القومي  للسرك  الدوي  للمهرجان  ااستعدادات 

اأفريقي.

»أبو  مرحية  ناجحة  عرض  ليلة   123 بعد 
انتاج  من  التوني  برم  مرح  عى  كبسولة« 
سامح  امخرج  مديرها  اإسكندرية  فرقة 
بسيوي، ينتقل العرض إى امرح العائم الكبر 
من  والعرين  السابع  من  بدءا  يوم   15 مدة 

يونيو . 
أبو  مصطفي  بطولة  كبسولة«  »أبو  مرحية 

عمرو  الفتاح،  عبد  حسن  جال،  صفاء  ريع، 
الكوي  محمد  الشفيع،  عبد  إسام  العزيز،  عبد 
محمد  تأليف  اإسكندرية،  مرح  ونجوم 
الله،  عبد  وائل  ومابس  ديكور  الصواف، 
إضاءة  تصميم  عرفه،  كريم  وألحان  موسيقى 
محمد  ااستعراضات  تصميم  الفرن،  إبراهيم 

ميزو، إخراج محمد مري.

ترو  وجمعية  إسطنبوي  مرح  ادارة  أعلنت 
للفنون عن إقامة مهرجان لبنان امرحي الدوي 
امرح  ي  وذلك  ااوى  بدورته  امعار  للرقص 
سيعقد  والذي  صور،  مدينة  ي  اللبناي  الوطني 
يوليو  ولغاية 16 موز/  اممتدة من 13  الفرة  ي 
لبنان  من  مرحية  فرق  مشاركة  ،وذلك  القادم 
الحركة  ترسيخ  اى  يهدف  وامهرجان  وخارجه 
جميع  وتقدم  الشبابية،  الفرق  ودعم  امرحية 
بالراكة  الجمهور  اى  بامجان  امهرجان  فعاليات 
وبلدية  اللبنانية  والسياحة  الثقافة  وزاري  مع 
العروض  استقبال  باب  فتح  تم  وقد  صور، 

امرحية حتى 30 يونيو .
منّصات  فتح  عى  للفنون  ترو  جمعية  وتعمل 
مدينة  ي  الحمرا«  »سينا  من  لبنان،  ي  ثقافية 
صور و»سينا ستارز« ي مدينة النبطية و»سينا 
ريفوي« التي تحولت إى امرح الوطني اللبناي، 
منصة  لبنان،  ي  مجانية  وسينا  مرح  أول 
ثقافية حرّة ومستقلة ومجانية شهدت عى إقامة 
واموسيقية  والسينائية  امرحية  امهرجانات 
اأعال  ومن  التدريبية،  والورش  والكرنفاات 
إسطنبوي  مرح  فرقة  قّدمتها  التي  امرحية 
معركة«،  ميدان  ي  »نزهة  يابا«،  »قوم  هي: 
الجدار«، »البيت اأسود«،  »زنقة زنقة«، »تجربة 
الحدود«،  من  »حكايات  »الجدار«،  »هوامش«، 
كا  الشعب«.   »محكمة  الديكتاتور«،  »مدرسة 
ودولية،  محلية  مهرجانات  ي  الفرقة  وشاركت 
مهرجان  ي  عمل  أفضل  جائزة  عى  وحصدت 
ي  ممثل  أفضل  وجائزة  لبنان،  ي  الجامعات 

وتعتر  اأردن،  ي  طقوس«  »عشّيات  مهرجان 
أول عمل عري يدخل ي  الجدار  مرحية تجربة 
امسابقة الرسمية لـ»مهرجان أماغرو« ي إسبانيا.

هذا وقد ساهم اممثل وامخرج قاسم إسطنبوي 
ي  فريقه  مع  اللبناي  الوطني  امرح  مؤسس 
وفنياً  ثقافياً  تغراً  وأحدث  الثقافية  امركزّية  كر 
امهرجانات  وإقامة  امقفلة  السينات  فتح  عر 
الجّوالة  للعروض  والسام«  الفّن  »باص  وإطاقه 
ما ساهم ي تعزيز الثقافة ونر الفرح والفّن ي 

مختلف امناطق .

سمية أحمد

يتوهج  ٢٠١٩ صيف 
وااستعراضية الشعبية  للفنون  جديدة  بعروض 

باإسكندرية نجاحه  بعد 
الكبر العائم  المسرح  على  كبسولة«  »أبو 

المعاصر للرقص  الدولي  المسرحي  لبنان  مهرجان 
الرشيحات  باب  يفتح 
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الدولة،  جوائز  عى  امرحين  من  ثاثة  حصل 
نال  فقد  اماي،  اأسبوع  عنها   أعلن  التي 
التقديرية ي  الدولة  الخوى جائزة  امخرج فهمي 
الفنون، وحصل الكاتب امرحى محمد أبو العا 
الساموى عى جائزة الدولة التقديرية ى اآداب، 
الدولة  جائزة  كرم عى  تامر  امخرج  فيا حصل  
»هنا  عرض  عن  امرحى  اإخراج  ي  التشجيعية 

أنتيجون«. 
عن  الخوى  فهمي  الكبر  امخرج  أعرب  وقد 
»هذه  وقال:  الجائزة  عى  بحصوله  سعادته 
تاج عى رأي، خاصة وأنها  من مثقفي  الجائزة 
التي  الكبرة  الثقة  امميزة  اأشياء  ومن  مر،  
منحني إياها أعضاء امجلس،  حيث حصلت عى 
27 صوتا من أصل 33 صوتا، وهو ما مثل اقتناعا 
من اأعضاء ومن بينهم  كبار امثقفن وامفكرين. 
تتويجا  التقديرية  الدولة  جائزة  وتعد  أضاف: 
التي حصلت عليها من  مشواري وإضافة للجوائز 
الدولة  قبل،  فقد حصلت عام 1990 عى جائزة 
جائزة  عى   2009 عام  حصلت  ثم  التشجيعية،  

الدولة للتفوق.  
مياد  عيد  هي  التقديرية   الدولة  :جائزة  تابع  
الفنية  مسري  مواصلة  دفعة  منحني  ي  ثاي 
التي بدأتها منذ 57 عاما ، قدمت خالها العديد 
اأوسمة  من  العديد  عى  وحصلت  اأعال  من 
والجوائز وقدمت أعاي ى الكثر من امهرجانات 

العربية.
الساموى  العا  أبو  محمد  الكاتب  أشار   بينا 
للمرحين  جديدة  دفعة  تعد  الجائزة  أن  إى 
امرين  امرحين  لكل  جائزة  أنها  امرين، 
عن  الساموى  أعرب  وقد   ، الشباب  وامؤلفن 
ي  التشجيعية  الدولة  جائزة  حجب  من  استيائه 

التأليف امرحى.
امرحى، خاصة  التأليف  أزمة ي  وأضاف: هناك 
اأجنبية،  للنصوص  يلجأون  امخرجن  أن  و 
يلجأون  امخرجن  من  العديد  أن  اى  باإضافة 
يعنى  ا  هذا  ولكن  أزمة،   أيضا  وهى  للتأليف 
العديد  مؤلفن مرحين،  هناك  ليس هناك  أنه 
عى  والدليل  التشجيع،  يريدون  ولكنهم  منهم 
التأليف  ي  امسابقات  من  العديد  وجود   ذلك 
ولكن ا تقدم أعال الفائزين ي تلك امسابقات 

عى خشبات امسارح.
منذ  مرحية  نصوص  سلسة  توليت  عندما  تابع: 
عام 2001 وحتى عام 2010 كنت أقدم ى العام 
تلك  مؤلفي  معظم  وكان  نصا  عر  أثنى  الواحد 
أعالهم عى  تقدم  م  ذلك  النصوص شباب ومع 
ومنتجي  امسئولن  وأناشد  امسارح  خشبات 

اأعال امرحية الدفع بامؤلفن الجدد. 
سعادته  عن  أعرب  فقد  كرم  تامر  امخرج  أما 
التشجيعية  الدولة  جائزة  عى  لحصوله  البالغة 

عى  تتلمذ  الذين  أساتذته  لكل  الجائزة  وأهدى 
للشباب،  دافعا  تعد  الجائزة  أن  أيديهم،  موضحا 

خاصة أنها جائزة من الدولة. 
الكاتب  قال  مرحنا  لجريدة  خاص  تريح  وى 
امجلس  أعال  جدول  جلسة  أن  سلاوى  محمد 
عن  اإعان   قبل  أقيمت  التي  للثقافة  اأعى 
مراجعات  شهدت  امختلفة  فروعها  ى  الجوائز 
وإنشاء  والقوانن  باللوائح  خاصة  كثرة  أشياء 

الجوائز  عمل  طريقة  ناقشت  كا  جديدة  جوائز 
امتبعة ي اختيار  والرشيحات وسامة اإجراءات 

القامة القصرة. 
وأكد سلاوى أن امجلس اأعى ي الفرة اأخرة 
أتسم بقدر كبر من امصارحة وامراجعة ى كافة 
للجهود  ذلك   وأرجع   ، واللوائح  اموضوعات 
الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  تبذلها  التي 
الفرة  ي  امجلس  أمانة  تولوا  الذين  واأمناء   ،

أن  سلاوي  محمد  الكاتب  وكشف  اماضية.  
جائزة  بإضافة  جديدا  مقرًحا  شهدت  الجلسة 
باسم نجيب محفوظ، وهو ما تم رفضه باإجاع، 
الجائزة  من  أكر  كان  محفوظ  نجيب  اسم  أن 
إذ أن قيمتها كانت ضعيفة جًدا، ومن  امقرحة،  
أخرى  لجائزة  تكرارا  مثل  فإنها  أخرى  ناحية 

باسمه.

 رنا رأفت

المسرحين من  لثاثة  ذراعيها  تفتح  الدولة  جوائز 
57 عاما بدأتها منذ  الي  الفنية  لمواصلة مسرتي  الرغبة  تمنحي  ثاني لي  الخولي: عيد مياد  المخرج فهمي 

للمسرحين  الساموني: دفعة جديدة  أبوالعا  الكاتب 
المسرحي النص  لحجب تشجيعية  المصرين ومستاء 
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حصل الباحث ريف صالح عى درجة الدكتوراه من امعهد العاي 
للنقد الفني بأكادمية الفنون، اأحد 16 من يونيو الحاي، وحملت 
يري  مرح  امرحي:  للنص  السيمياي  »التحليل  عنوان  رسالته 

الجندي موذجا«. 
ي دراسته أشار ريف صالح إى أنه كان يطمح إى تقديم قراءات 
النص،  داخل  العامات  تفاعل  عن  تنبع  الجندي،  يري  مرحيات 
بالغرب  التأثر  بن  ما  أعاله  قراءة  ي  التقليدية  الثنائية  وتتجاوز 
وتراثية  شعبية  عنار  استلهام  ومحاولة  املحمي  امرح  وتحديدا 
النصوص  من  الكثر  الجندي  كتب  أضاف:  امرية.  الهوية  لتأكيد 
واخرت من بينها ست عرة مرحية طبعت بالفعل وصدرت عن 

الهيئة امرية العامة للكتاب.
امرحي  النص  عنار  ي  تكمن  الرسالة  أهمية  أن  إى  أشار  كا 
ي  ندرة  مة  أن  مؤكدا  والتحليل؛  للدراسة  الدوام  عى  وخضوعها 
كله عامة كرى  أن امرح  اعتبار  بوصفها »عامات« عى  قراءتها 
أو نظام سيمياي. أضاف: ورغم ما يتميز به ذلك امنهج من الدقة 
والقدرة عى التحليل، فإنه م يطبق ي مجال امرح العري إا عى 

نطاق صغر وعر دراسات محدودة نسيبا. 
بوصفه  امرحي  النص  قراءة  عى  اأهداف  تقتر  صالح:  تابع 
نظاما سيميائيا، واختبار إمكانية تطبيق امنهج السيمياي عى النص 
الجندي  يري  للكاتب  امرحي  النص  قراءة  وإعادة  امرحي، 
الظاهر  امعنى  واستنطاق  السائد  اآيديولوجي  الخطاب  عن  بعيدا 
وامبار، حيث م يتعامل الباحث مع »امعنى« باعتباره كا جاهزا 
وقراءة  الشفرات  فك  خال  من  اكتشافه  يعيد  بل  النص،  داخل 

شبكة الدول.
وعن منهج الدراسة قال: قدم دي سوسر موذجا ثنائيا حيث تتكون 
مكن  وا  الورقة،  بوجهي  أشبه  وها  ومدلول  الدال  من  العامة 
ثاثيا  موذجا  فقدم  برس  أما  والتحليل؛  الدراسة  بغرض  إا  فصلها 
حيث قسم العامة إى اممثل أي الشكل الذي تتخذه، الذي يحيل 
استبعده  الذي  الجزء  وهو  إليه،  امشار  أي  مرجع؛  أو  موضوع  إى 
ويعادل  مفر  أو  مؤول  عر  الحالة  تلك  وتحدث  سوسر،  دي 
»امدلول« لدى دي سوسر، ووفقا للمنظور السيمياي يعتر امرح 
ديناميي  نحو  عى  فيه  تتفاعل  كرى  عامة  وهو  عرضا،  أو  نصا 
فنون  إى  تنتمي  التي  الصغرى  العامات  من  مجموعة  ومركب 

ومجاات مختلفة.
تجعل  التي  النوع  إكراهات  النص«  »نسق  الدراسة ضمن  وتناولت 
وهذا  قصة؛  أو  رواية  وليس  درامي«  »نص  لوصف  مستحقا  النص 

الواصفة، حيث تتشكل ماهية  السيميائيات  إطار  النسق يدرج ي 
النص ي ثاث عامات أساسية وهي: القالب، لغة اإشارات، لغة 

الحوار.
اممثلون  يلعب  الباحث:  قال  الجندي  نصوص  سات  وعن 
أن  بالرورة  يعني  ما  نص،  من  أكر  ي  امرسل  دور  و«الرواة« 
»امرسل«  مثل  اأحيان  بعض  وي  »الجمهور«  هو  إليه«  »امرسل 
»الذوات  وهيمنت  اغتيال،  عملية  أو  كالحرب  مادي  حادث  ي 
ما  وهو  النصوص؛  معظم  عى  التاريخية  امرجعية  ذات  الفاعلة« 
بحضور  وااكتفاء  البطولة  مفهوم  الذكوري  امنطق  مع  يتاى 
امرأة ي الدرجة الثانية من اأهمية، وعر هذه الناذج تم مرير 
وتم  والخاص،  والعدالة  الحرية  قيم  يسائل  آيديولوجي  خطاب 
يحاك ضد  وما  بالشعب  وعاقتها  السلطة  تصورات  ااشتغال عى 

الوطن من امؤامرات. 
وسياقه  امتداده  عن  الوطن  مفهوم  النصوص  تفصل  وا  أضاف: 
القدس  عن  نصن  وجود  ي  يظهر  ما  وهو  واإسامي،  العري 
يظهر ي  ليهودي« و«وا قدساه«، كا  »ماذا حدث  وفلسطن ها 

تنوع الناذج البطولية من زمكانيات عربية وإسامية متباينة. 

النقاش؛  ي  الشعب  عامة  اشراك  محاوات  ورغم  صالح:  تابع 
بالبطل  الدوام  عى  مرهونا  ظل  اإنجاز  فإن  الدرامي،  الفعل  وي 
ما  وغالبا  بالسلطة  الشعب  عاقة  تصحيح  عى  القادر  امخلص 
فالرهان  فرديتها،  بسبب  الفشل  إى  تنتهي  امحاوات  تلك  كانت 
امتلقي  خانة  ي  غالبا  الشعب  يضع  منتظر  خارق«  »بطل  عى 
بأي وجه ديكتاتوري يقدم نفسه كبطل  السلبي والقابل لانخداع 
مخلص. تابع الباحث: وإذ ما تم ربط النصوص بسياقها التاريخي 
عقب نكسة يونيو، ذلك الجرح الهائل ي نظام عبد النار بأحامه 
متكررة  محاوات  عن  تكشف  كانت  جميعا  أنها  تبن  القومية، 
وبطل  كمخلص  النار  عبد  قناع  عى  للتأكيد  الجرح  ذلك  لعاج 

شعبي طال انتظاره إذا ما التف الشعب حوله.
وامراكز  الجامعات  بن  التنسيق  برورة  أوا:  الدراسة  وأوصت 
امناهج  وفق  الكتاب  بعض  أعال  دراسة  تتكرر  حيث  البحثية 
الكتاب  معظم  يغيب  حن  ي  متقاربة  بنتائج  والخروج  ذاتها 
إى  الجندي  يري  أعال  تشر  ثانيا:  الثانينات.  جيل  من  بدءا 
قضية  مثل  والنقاش  البحث  من  امزيد  تتطلب  إشكالية  قضايا 
دمقراطية  اأكر  الفني  الشكل  وهو  امرح  ودور  »الدمقراطية« 
امخلص  البطل  موذج  تكريس  من  بدا  العام،  للنقاش  طرحها  ي 
بالجوانب  العناية  رورة  ثالثا:  امرية.  الهوية  قضية  وكذلك 
التوثيقية الخاصة بامرح امري عند صدور أعال الكتاب حيث 
بسنوات  امتعلقة  الدقيقة  اإشارات  إى  اإصدارات  معظم  تفتقر 
رابعا:  تناولتها.  التي  اإخراجية  التجارب  وكذلك  وسياقها  كتابتها 
امرحي  الراث  توثيق  ي  التكنولوجية  الوسائط  من  ااستفادة 

امري ي تسهل ااستفادة منه من قبل الباحثن.
من  التطبيق  نسبة  قال:  السيمياي  للمنهج  اختياره  سبب  وعن 
مرح  أن  من  الرغم  وعى  جدا،  قليلة  السيمياي  امنهج  خال 
واإشارات  بالعامات  ميء  مرح  فإنه  سياي  الجندي  يري 

والشخصيات التاريخية والفولكلورية.
اإمام  سيد  والدكتور  حبيب  سامية  الدكتورة  الرسالة  ناقش 

والدكتور أحمد مجاهد.

شياء سعيد

الجندي يسري  مسرح  سمات 
الدكتوراه رسالة  في 
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الخريجن  عيد  في 
الفنانن أبناءها  تكرم  القاهرة  آداب 

إنها الكلية اأم للجامعة اأم التي أخذت عى عاتقها مسئولية 
من  قرن  من  أكر  العري  والوطن  مر  التنوير  ي  الريادة 
القاهرة  جامعة  إنشاء  مع  م   1908 عام  أنشأت  حيث  الزمن 
رواداً  وللعام  العري  والوطن  مر  تضخ  ومازالت  قدمت 
ي  وكذلك  والفنون  اآداب  مجاات  كل  ي  أعاماً  و  ورمــوزاً 
الدكتور طه  الظام  قاهر  والفكر منهم  الثقافة  الصحافة وعام 
لويس  وامفكر  الخوي،  أمن  التنويري  امنهج  ورائد  حسن، 
والكاتبة  محمود،  نجيب  زي  د.  والفيلسوف  وامفكر  عوض، 
الدكتور  النفس  علم  وأستاذ  القلاوي،  سهر  اأدبية  والناقدة 
“بنت  الرحمن  عبد  عائشة  امفكرة  و  سويف،  مصطفى 
الكبر  والشاعر  محفوظ،  نجيب  الكبر  والــرواي  الشاطيء”، 
عبدالرحمن اأبنودي، والكاتب امرحي رشاد رشدي، والناقد 
ي  امرحي  النقد  رواد  من  والعديد  مندور،  محمد  د.  الكبر 
مر من بينهم سيدة النقد أ.د نهاد صليحة، والكاتب والناقد 
الفنان  والنجم  عناي،  محمد  أ.د  امرجمن”  “عميد  امرحي 
رموز  ًمن  دوما  الخرجن  مسرة  متد  وستظل  وهبه،  مجدي 

الثقافة ي مر ممن أنجبتهم كلية اآداب بجامعة القاهرة .
لدفعة  الخريجن  لعيد  السنوي  حفلها  اآداب  أقامت  وقد 
يونيه   20 اماي  الخميس  مساء   90 الدفعة  م   2017/2018
من  كبر  حشد  وسط  بالجامعة،  الكري  اإحتفاات  بقاعة 
من  وكوكبة  وأصدقائهم  ــم  وأره الــطــاب،  من  الحضور 
شهد  وقد  اأجاء  اأكادمين  واأساتذة  اإعامن  الخريجن 
من  العديد  نالوا  الذين  الكلية  أبناء  من  الكثر  تكريم  الحفل 
ومميز  مواز  تقليد  وي  والعامية،  واإقليمية  امحلية  الجوائز 
اأدبية  الحركة  أعام  الكلية من  رواد  تكريم  بجانب  ومختلف 

والبحث العلمي الراحلن وامعارين ي مر أجيال عديدة 
الخرجن  أبناءها من  الكلية  الكلية كرمت  متعاقبة منذ نشأة 
مجال  ازدهار  ي  مشاركاتهم  أسهمت  والذين  الفن،  مجال  ي 
وهم  بامجتمع،  واإبداع  الوعي  من  مزيداً  وحققت  الدراما، 
اسم الراحل امبدع الشاعر عبد الرحمن اأبنودي الحاصل عي 
امرحي  وامخرج  العربية،  اللغة  قسم  من  اآداب  ليسانس 
نار عبد امنعم الحاصل عى الليسانس ي قسم الفلسفة، و 
الفنان أحمد كال الحاصل عى الليسانس قسم التاريخ، كا 
من  الليسانس  عى  الحاصل  صديق  سعيد  الفنان  تكريم  تم 
امكرمن  التكريم قلوب هؤاء  قسم علم ااجتاع، فغمرهذا 

بالبهجة واامتنان لكليتهم اأم ي جامعة لها تاريخ عريق ..
وكان لنا لقاء مع امكرمن احتفاءاً بهم وما حققوه من ميز ي 

مجالتهم اإبداعية امختلفة .

العظيم الصرح 
قال امخرج نار عبد امنعم: أعد تكرمي بعيد الخرجن من 
كليتي اأم اآداب بجامعة القاهرة حدثاً خاصاً جداً له مذاقه 
والفنية  الثقافية  امؤسسات  أن  كفنان  أعهد دوماً  فأنا  امميز 
هي التي بدورها تقوم بالتكريم للمبدعن ي مجاات اآداب 
عديدة  سابقة  وتكرمات  جوائز  عى  حصلت  فقد  والفنون 
وهذا  التفوق،  وجائزة  الوزارة  كدرع  الثقافة  وزارة  قبل  من 
حصاد جهد مّثل ي رف كبر، وكذلك تكريم من قبل امركز 
سمو  جائزة  عى  الحصول  بعد  والتكريم  للمرح،  القومى 
لعام  عرى  عرض  أفضل  القاسمى  محمد  بن  سلطان  الشيخ 
يكن  وم  للمرح،  الشارقة  مهرجان  فعاليات  ضمن   2018

التقدير بكوي مخرجاً مرحياً  أن ألقى هذا  ي خاطري يوماً 
عام  تأسست  التي  اآداب  كلية  العريقة  امؤسسة  هذه  من 
نار  وأوضح  تأسيسها،  مع  بالجامعة  الكليات  أول  1908م 
به وتخرج منه  الذي درس  العظيم  الرح  امنعم: هذا  عبد 
الثقافة ي اأدب والفن وأعامهم من بينهم  الكثر من رواد 
وبهاء  حقي،  ويحيى  واأبنودي،  أمن،  وأحمد  حسن  طه 
طاهر، وسهر القلاوي، وهي أول امرأة مرية حصلت عى 
العري،  اأدب  ي  أعالها  اآداب  ي  والدكتوراة  اماجستر 
الخاصة،  بالريادة ومكانتها  الكلية  الكثرون، فتميزت  وغرها 
وممن  منها،  وتخرجي  الرح  لهذا  انتاي  كبٌر  فٌخر  وهذا 
للكلية العريقة، ومفاجأتها لنا بوعيها الدائم امستمر باتصالها 
والفنون،  كافة  اإنسانية  العلوم  ي  خريجها  من  ميزوا  من 
وأكد عبد امنعم هذا جهٌد كبٌر من الكلية حيال امتابعة لهذا 
والدوي،كلل  والعري  اإقليمي  و  امحي  امستوى  التميز عى 
ومميزة  كبرة  مشاعر  أشبعنا  الــذي  الهام  التكريم  بهذا 
ووجودنا بالحرم الجامعي بعد سنوات عديدة وما تحمله لنا 
الجامعة مجاًا حيوياً وهاماً  من ذكريات جميلة، فقد كانت 
بالكلية  التمثيل  فريق  من  كنت  أن  وفخور  اموهبة  لثقل 
العروض  من  العديد  قدمنا  أيضاً  الجامعة  منتخب  وفريق 
ينصهر  التي  البوتقة  تلك  الجامعي  امرح  أعد  لذا  الرية 
بالتمثيل  انتقاله من مارسة هوايته  لتدفعه إى  امبدع  فيها 
فريقنا  مرح  كنجوم  أفضل  بصورة  ااحراف  إى  بامرح 
الفنية  الحركة  ي  بقوة  مشاركن  نجدهم  الذين  الجامعي 
العزيز  عبد  الراحل  عارنا  وقد  وخارجها  مر  والثقافية 
حموده كرائد للنشاط الفني ومن ثم بعد ذلك عميد للكلية، 

06 ]متابعات
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اأساتذة  منهم  أيديهم  عى  تتلمذنا  ممن  أيضا  عارت  وقد 
شعرواي،  امعطي  عبد  و  عناي  محمد  ود.  رحان،  د.جميل 
اأدب  أساتذة  إى  إضافة  صليحة  نهاد  ود.  قسطندي  وفخري 
ود.رشاد  زيد،  أبو  حامد  نار  ود.  د.جابرعصفور،  ومنهم 
رشدي، وغرهم الكثر من اأساتذة اأكادمن اأجاء فكانت 
والعلم  للمعرفة  حاوية   ً هاما  مكاناً  ومازالت  اآداب  كليتنا 
منحها  امختلفة  وامعرفية  الفنية  لأنشطة  وحاضنة  والثقافة 
التعليمي، ومتابعتي للمرح  مكانتها الكبرة محاذة الجانب 
به  أجد  اأخــرة  اآونــة  ي  شمس  وعن  بالقاهرة  الجامعي 
أن  وأمنى  هامة  و  عديدة،  لتجارب  وحقًا  كبراً،  فنياً  حراكاً 
مر،  جامعات  سائر  ي  وماثل  وممتد،  قائم  ااتجاه  يكون 
قاماتهم  لهم  ممن  كعادتها  أبناءها  تخرج  مازالت  فالجامعة 
فعارت من جيي  ذلك  بعد  الفنية  يتابعوا مسرتهم  الكبرة 
معنا  وكان  كامل،  وعبلة  الله،  عبد  صاح  الفنان  بالجامعة 
إمان  والفنانة  بخيت  جال  ًالشاعر  أيضا  الجامعة  بفريق 
الطوخي، ومجموعة كبرة من نجوم الفن، واختتم نار عبد 
امرحلة  منذ  الدراسة  زميل  مع  لتكرمي  كثراً  سعيد   : امنعم 
لهذا  وممن  كال  أحمد  القدير  الفنان  والجامعة  الثانوية 

التكريم . 

فريدة مسرحية  أعماا 
الطريق  بداية 

وقال الفنان سعيد صديق: هذا التكريم يحمل مذاقاً خاصاً أنه 
من قبل كليتي الحبيبة اآداب التي شكلت لدي الوعي مبكراً ي 
بداية الطريق الفني فقد كنت عضواً بفريق مثيل الكلية وقائداً 
وشاركت  1979م،  التخرج  عام  حتى  1976م  عام  من  للفريق 
العظاء  امخرجن  من  العديد  مع  امرحية  الفريق  بعروض 
الكبر محمد  الحميد، والفنان  الراحل: حسن عبد  مثال اأستاذ 
امبدعن امرحين،  الخوي وغرهم من  صبحي وامخرج فهمي 
وأضاف صديق: قدمنا أعاًا مرحية فريدة بامرح الجامعي 
وكا  أوديب”،  و”  بجاليون”   “ ذلك  مثال  العامي  اأدب  من 
يونسكو،  ليوجن  “الــدرس“  امرحي  العرض  ببطولة  شاركت 
لجون  امدلل”  الغرب  “فتى  مرحية  التخرج  بعام  وشاركت 
ملينجنتون من اأدب اإيرلندي إخراج الراحل شاكر خضر، لقد 
الفكري  الجانب  من  الرية  امرحية  اأعال  العديد من  قدمنا 
من  وامتناي  تحيتي  له  أرسل  حينذاك  مميز  بفريق  والفني 
امحرفن  امسرة وأصبحوا من  غالبيتهم  أكملوا  ااحتفالية  هذه 
امتميز  وامخرج  كال  أحمد  القدير  الفنان  بينهم  من  الفن  ي 
امتميزالقدير  والفنان  كامل  عبلة  والفنانة  امنعم،  عبد  نار 

فرقة  رواد  كانوا  فقد  إدريس  مجدي  والفنان  ماهر،  عي  يار 
اآداب إبان فرة السبيعنيات من القرن اماي، وغرهم ي سائر 
الكليات اأخرى بالجامعة أحمد صيام، محمد الصاوي، و صاح 
عبد الله، والفنان هاي رمزي بفريق التجارة، وأكد سعيد صديق 
امميزين  الفنانن  من  بالعديد  يزخر  كان  الجامعي  امرح  إن 
ااستعداد  أهبة  وعى  الفنية  امرية  الحركة  ي  الفرة  ي هذه 
سعيد  واختتم  منه،  التمثيل  وجانب  الفن  ي  ااحراف  لجانب 
صديق :إن هذا التكريم تقليد مميز من جانب الكلية وعميدها 
بعد  للحضور  الكريم  الذي حدثنا بشخصه  الربيني  أحمد   . د 
والحاصلن عى  الدفعات  أوائل  تكريم  قبل عى  من  اقتصارهم 
ولكنهم  التكرمات،  ذلك من  وما شابه  التقديرية  الدولة  جوائز 
ميزوا  ومن  الكلية  خريجي  الفنانن  تكريم  العام  هذا  أضافوا 
ولقد  بالفخر  بالشعور  غمرنا  الحدث  وهذا  الفني،  امجال  ي 
قدمت،  التي  الحفل  بفيديو  امعدة  البانوراما  كثرا  أسعدتني 
منذ  الكلية  وأعام  رواد  جميع  من  الخريجن  كل  واستعرضت 
مجاات  سائر  ي  امميزين  كل  و  هذا،  وقتنا  وحتى  إنشائها 

الثقافة والفن والفكر. 

كبرة  قامات 
مسرحيون وأساتذة 

الجامعة  مرح  خريج  نفي  أعُد  كال:  أحمد  الفنان  قال 
لكلية اآداب ي امقام اأول و شاركت أيام الدراسة بالجامعة 
مع  بالكلية  التمثيل  لفريق  امرحية  عروضها  من  بالكثر 
قامات كبرة ي اإخراج امرحي حينذاك ورواد للفن والثقافة 
اممثل  لفن  كبار  أيدي ومدربن  بالفريق عى  وتتلمذنا  مر، 
مرف  كان  وقد  بالفن،  عديدة  ومجاات  اإخراج  مجال  وي 
واأستاذ  اأسبق،  الثقافة  وزير  جابر عصفور   : دكتور  الفريق 
العزيز  عبد  الكبرة  والنقدية  الفنية  القيمة  ذو  الدكتور 
آخرون  وأساتذه  كبرة  وقامات  العري،  والوطن  حموده مر 
من  كبٍر  بقدٍر  فحظينا  امرح،  وخاصة  والفنون  اآداب  ي 
امرح ما ساهم  واآداب وخاصة  بالفنون  والثقافة  التعليم 
بصفة خاصة بالنسبة ي ي النمو والتطور ي التكوين الشخي 
والفني داخل امرح الجامعي وبعد ذلك ي مشواري الفني، 
الجامعي  امرح  عن  معزل  لست  أنا   : كال  أحمد  وأوضح 
ويازمني  يكر  له  فانتاي  والحالية  السابقة  الفرات  كل  ي 
بعد يوم، وأتابع باستمرار عروض الجامعة والكلية التي  دوماً 
ننتمي لها الكلية اأم للجامعة اأم كلا سنحت الفرصة مراراً، 
كثراً  وممن  التكريم  لنيل  كبٌر  فخٌر  إنه  كال:  أحمد  وأكد 
اعتمد  الذي  له  بوصلتها  واتجاه  الحدث  بهذا  الكلية  إدارة 
بصفة أساسية عى متابعة خريجيها ورحلتهم بعد ذلك ي كل 
الجامعي كان  : امرح  الحياة واإبداع، اختتم كال  مجاات 
ومازال متد أثره وتأثره ي حياي الفنية وجزء هام من رحلة 
العمر يحمل الذكريات التي أفخر بها، وخاصة مع زميل هذه 
اليوم  هذا  ي  الدفعة  لهذه  التكريم  معه  نلت  ممن  امرحلة 
قدماً، ورنا  زميًا  كان  وقد  امنعم،  عبد  نار  امبدع  امخرج 
الرحلة معاً منذ أن كنا معاً ي مرحلة التعليم الثانوي مدرسة 
اآداب  واحــدة  كلية  ي  الجامعة  مرحلة  ثم  ومن   ، واحــدة 
فمرحها وهاهي لحظة التكريم من اأم أبنائها معاً ي حفل 
مدعاٌة  هذا   : كال  أحمد  واختتم   ،90 ال  للدفعة  الخرجن 
كبرة للفخر وااعتزاز ومنح الروح والنفس البهجة والسعادة .

الكثر  تكريم  شهد  و  بالقاهرة  لآداب  الخريجن  حفل  أقيم 
اسم  حملت  والتي   90 للدفعة  والفنية  اأدبية  رموزنا  من 
اأستاذ الدكتور: حسن ربيع، واأستاذ الدكتور: زين العابدين 
أبو خرة برعاية وحضور اأساتذة اأجاء اأستاذ الدكتور : 
أحمد الربيني عميد كلية اآداب، و اأستاذ الدكتور : محمد 
عثان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ورؤساء أقسام الكلية، 

والكثر من طابها و خرجيها وأساتذتها ومبدعيها .

همت مصطفى

07 ]متابعات [
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نوعها  من  اأولى  تعّد  مبادرة  في 
بالمعهد  واإخراج  التمثيل  لقسم 
في  تم  المسرحية،  للفنون  العالي 
من  طاب  ثاثة  قبول  الماضي  العام 
اجتاز  وقد  الفائقة،  القدرات  ذوي 
المستوى  اختبارات  الطاب  هؤاء 
الثاني،  للمستوى  ومنقولون  اأول 
مدحت  الدكتور  باأستاذ  التقينا  لهذا 
واإخراج  التمثيل  أستاذ  الكاشف 
للفنون  العالي  المعهد  ووكيل 
المسرحية.

قدم  مسرحي  ومخرج  ممثل  الكاشف 
بالبيت  المسرحية  اأعمال  من  عددا 
وحى   ١٩88 عام  من  للمسرح  الفي 
دكتوراه  على  وحاصل   ١٩٩١ عام 
»تخصص  الفنون  في  الفلسفة  في 
الشرف  مرتبة  بتقدير  وإخراج«  تمثيل 
المؤلفات  من  الكثر  وله  اأولى 
منها  الفن  مجال  في  المنشورة 
للممثل”  الجسدية  “اللغة  كتابه 
تقنيات   - واإنسان  “المسرح  وكتاب 
من  المعاصر  المسرحي  العرض 
المسرح”  أنروبولوجيا  إلى  الملحمية 
فن   - “البانتوميم  بعنوان  آخر  وكتاب 
ضمن  إصداره  تم  وكتاب  الصمت” 
بعنوان  للمسرح  القومي  المهرجان 
التمثيل”. دولة  في  والظل  “الوجه 

التجربة  هذه  نتائج  على  لنتعرف 
التمثيل  لقسم  والرائدة  اأولى 
العام  هذا  نهاية  بعد  واإخراج 
مع  التعامل  تم  وكيف  الدراسي، 
العملية  مستوى  على  الطاب  هؤاء 
العام. نهاية  واختبارات  التعليمية 
حوار: عاد علواي

08]متابعات

المسرحية الفنون  معهد  في  رائدة  تجربة 

الخاصة  القدرات  ذوي  الكاشف:قبول  مدحت 
جيدة نتائج  ولها  مثمرة  مبادرة  التمثيل  بقسم 

القدرات  تجربة سابقة مع ذوي  له  المعهد 
الدراما والنقد والديكور بقسم 
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[ 09حوار]

ال��م��س��رح��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ون  ال��ع��ال��ي  ل��ل��م��ع��ه��د  ب���داي���ة، 
ال��م��ص��ري��ة  ال��م��س��رح��ي��ة  ال���ح���رك���ة  ف����ي  ك���ب���ر  دور 

الدور؟ هذا  ترون  كيف  والعربية 
للفنون امرحية ما زال مارس دوره ي تخريج  العاي  امعهد 
امختلفة  الفنية  التخصصات  اموهوبن ي  من  امبدعن  شباب 
كالتمثيل واإخراج والتأليف والنقد والديكور.. إلخ، ويصاحب 
خاله  من  الطاب  مــارس  تجريبي  نشاط  العمي  النشاط 
امرحية  وامهرجانات  الفنية  كامسابقات  إبداعية  أنشطة 
ي  درسه  ما  الطالب  يطبق  بحيث  وغرها،  الفنية  وامعارض 
كخلية  يعمل  امعهد  أن  مؤكدا  العام،  طوال  الدرس  قاعات 
تنطفئ  ا  فأضواؤه  الصيفية  اإجازات  وي  العام  طوال  نحل 

بأي شكل من اأشكال.

ال������ق������درات  ذوي  ال������ط������اب  ق�����ب�����ول  ع������ن  م���������اذا 
ال���ت���م���ث���ي���ل  ب�����ق�����س�����م  اأول���������������ى  ل�����ل�����م�����رة  ال������خ������اص������ة 

واإخراج؟
السيي عنه عاما لذوي  الرئيس  اماي وبعد إعان  العام  ي 
عن  تبحث  أن  الفنون  أكادمية  بد  ا  كان  الفائقة  القدرات 

يتم  كيف  ولكن  الدراسة،  نظام  داخــل  هــؤاء  لدمج  آلية 
جسانية  ــدرات  ق عى  تعتمد  ــة  ودراس نشاط  ي  دمجهم 
وحتى   1930 عام  إنشائه  منذ  امعهد  عليها  تعود  وصوتية 
الدراما والنقد،  له تجربة سابقة ي ذلك بقسم  امعهد  اليوم؟ 
وهو  درويش  عمرو  فالطالب  الديكور،  بقسم  أخرى  وتجربة 
جدا  عالية  تقديرات  عى  حصل  والنقد  الدراما  قسم  خريج 
يواظب  فهو  مشكات،  أي  تحدث  وم  مجتهد  بطبيعته  أنه 
أحد  تكليف  يتم  اامتحان  لجنة  وي  محارته،  حضور  عى 
وطالبة  عليه.  مليه  ما  كتابة  ي  مساعدته  امعهد  موظفي 
الديكور، تم عمل كري ومنضدة رسم مناسبة  أخرى بقسم 
متقدمة  مراكز  اآن  تحقق  وهي  الجسدية  قدراتها  تائم 
 -  2018 عام  ففي  واإخراج  التمثيل  قسم  عن  أما  موهبتها. 
بالقسم  القبول  اختبارات  تقدمت  بطالبة  فوجئنا   2019
قراءة  عى  بقدرتها  تتميز  لكنها   95% بنسبة  صاء  وهي 
بتعليات  اموقف  درسنا  اإشارة،  لغة  بجانب  الشفاه  حركة 
القرار بأن نعطيها  من أ.د أرف زي، رئيس اأكادمية، فكان 
الفرصة، فلعل لديها موهبة غر عادية تتفوق بها عى أقرانها. 
ثم تقدم شاب آخر )من الصم وضعاف السمع( وثالث يعاي 

من صعوبة ي النطق. وبالبحث ي الحاات الثاث قرر قسم 
التمثيل واإخراج قبولهم ووضع برامج خاصة تخضع لائحة.

وه��ل  ال��م��ع��ه��د؟  داخ���ل  ال���دراس���ة  طبيعة  م��ا 
ال����ط����اب  ل������ه������ؤاء  خ�����اص�����ة  ب������رام������ج  وض��������ع  ي����ت����م 

قدراتهم؟ مع  تتناسب 

وتم  امعتمدة،  الساعات  لنظام  تخضع  امعهد  ي  الدراسة 
النظري  العمل  عى  تعتمد  التي  امــواد  اختيار  إرشادهم 
الصوت  لتدريبات  تهيئتهم  يتم  أن  إى  والتقني،  والجسدي 
امرحلة  ي  عليهم  تتعذر  قد  التي  كاإلقاء  امواد  من  وغرها 
ي  النظر  إعادة  لحن  امواد  هذه  استبعاد  فقررنا  الراهنة، 
إعداد  وجاري  الخاصة،  القدرات  هذه  يخص  فيا  الائحة 

برامج قد تكون صوتية ولكن ليس بها نفس الروط.
فالطالبة  ونجاح،  كفاءة  اختباراتهم  ي  الطاب  أثبت  وقد 
)صفوت(  الطالب  وكذلك  ااختبارات،  كل  اجتازت  مادونا 
النطق، ورغم  يعاي من صعوبة ي  أنه  والطالب مهاب رغم 
“ليى  مرحية  ي  )سعيد(  دور  يــؤدي  أن  استطاع  ذلــك 

وامجنون” لصاح عبد الصبور.

ال���ت���م���ث���ي���ل  ب����ق����س����م  اأس��������ات��������ذة  ت����ع����ام����ل  ك����ي����ف 
ل��ال��ت��ح��اق  ال����ط����اب  ه������ؤاء  ق���ب���ول  ف���ك���رة  م����ع 

بالدراسة؟
معنا  اختلفوا  اأساتذة  من  البعض  هناك  أن  را  أخفيك  ا 
اأساتذة  معظم  سعي  مقابل  ي  لهم،  التدريس  ورفضوا 
الرقاوي  اأستاذ جال  بالذكر  لضمهم مجموعاتهم، وأخص 
مني  وطلب  به،  خاصا  مروعا  الطاب  هؤاء  اعتر  الذي 
بنفسه  لها  يدرس  التي  امجموعات  ي  مهاب  الطالب  إدارج 
حتى تخرجه، وإى جانب اأستاذ جال الرقاوي، د. عاصم 
ي  اممثل  حرفية  مادة  لهم  بالتدريس  تكفل  الذي  نجاي 
صوتيا  اممثل  إعداد  عى  تقوم  وهي  اأول  الدراي  الفصل 
الثاي  الدراي  الفصل  نتائج مبهرة، وي  وجسديا وقد حققوا 
حرفية  مادة  ي  عليها  أرفت  التي  امجموعة  ضمن  كانوا 
بيني  التواصل  فإن  اإشارة  لغة  مرجم  وجود  ورغم  اممثل، 
وبينهم أصبح ا يحتاج مرجم بل هناك تواصل بلغة العيون 
القادم  العام  ي  الطاب  هــؤاء  ينتقل  وســوف  والشفاه، 

للمستوى الثاي للحصول عى برامج أكر تقدما.
لي  بامعهد  إشارة  لغة  مرجمة  تعين  تم  ذلك  عى  وبناء 
باإضافة  والسكاشن،  امحارات  متابعة  من  الطاب  يتمكن 
اإشارة  للغة  أن يكون مرجا  الذي تطوع  بيشوي عاد  إى 

لهؤاء الطاب.

وم������ا  اآن؟  ح���������ى  ال������ت������ج������رب������ة  ت�����ق�����ي�����م  ك������ي������ف 
فوائدها؟

هؤاء  دمج  هي  اآن  حتى  التجربة  نتائج  أبــرز  أن  أرى 
الطاب مع زمائهم ي مجموعة واحدة فهم يجتازون نفس 
نقوم  الذي  التعليمي  الدور  الدرجات. وهو  ونفس  اامتحان 
مارسوا  أن  لهم  يتسنى  حتى  والتهيئة  للتقويم  باإضافة  به، 
نتائجها  تظهر  م  تجربة  وهي  طبيعين،  كأشخاص  حياتهم 
مثمرة  اآن  إى  ولكنها  مارها،  تؤي  قد  مبادرة  ولكنها  بعد 
اممثل،  رأسال  واأحاسيس  امشاعر  إن  جيدة..  نتائج  ولها 
تحذو  أن  وأمنى  الكام  من  أبلغ  تكون  الصمت  ولحظات 
بقية معاهد اأكادمية هذا الحذو، فهؤاء من ذوي القدرات 

لديهم طاقة إبداعية قد يتفوقون عى غرهم من اأصحاء.

العام وأضواؤه ا تنطفئ المعهد يعمل كخلية نحل طوال 

الطاب  التجربة دمج هؤاء  نتائج  أبرز  من 
مع زمائهم
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[10 حوار

عام  اإخراجية  المسرحية  عروضه  آخر  كانت 
٢٠١٩م  عام  أخرى  مرة  لإخراج  عاد  ثم  ٢٠٠7م، 
مؤلف  وهو  توهان«،  »الحالة  المسرحي  بالعرض 
عن  كاملة  عاما   ١٢ ابتعد  أي  مرة،  أول  أيضا  له 
التمثيل  اعزاله  أعلن  أنه  كما  المسرحي،  اإخراج 
ناجحا  كان  أنه  كما  اآن،  حى  سنوات  بضعة  منذ 
فقد  فقط،  الفي  وليس  اإداري  المستوى  على 
واإخراج  التمثيل  قسم  رئيس  منصب  يشغل  كان 
إلى  خرج  ثم  المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد 
اإنتاج  لقطاع  رئيسا  اإدارية  مناصبه  وآخر  المعاش 
حوله،  تدور  كثرة  تساؤات  السابق..  الثقافي 
السنوات  هذه  طوال  اإخراج  عن  ابتعاده  سر  ما 
لإخراج  عاد  ولما  التمثيل،  اعزاله  سر  وما  الطويلة، 
المسرحي  العرض  بهذا  المدة  هذه  كل  بعد 
تكون  أن  اختار  ولما  توهان«،  »الحالة  تحديدا 
العرض،  هذا  خال  من  التأليف  في  تجاربه  أول 
من  أجوبة  لها  نجد  سوف  كثرة  استفهام  عامات 
خاطر  سيد  الدكتور  اأستاذ  إنه  معه،  حوارنا  خال 
كان  الذي  توهان«  »الحالة  المسرحي  العرض  مخرج 
بالمنيل،  العائم  الكوميدي  المسرح  على  يعرض 
فيه  تحدث  الذي  الحوار  هذا  معه  لنا  فكان 
القلب.  ومن  والشفافية  الصراحة  بمنتهى 
 حوار: أرف فؤاد

بفكرة  مهموم  لكنني  مؤلف،  أنني  أدعى  وا  مؤلفا،  لست 
ثم  ورق  عى  فسطرتها  معالجتها،  وكيفية  واإرهاب  التطرف 
حرفية  أمتلك  ا  أنني  الدرامي  الشكل  أكسبها  أن  حاولت 
امؤلف، لكن معظم عروي التي أخرجتها كنت فقط أتداخل 
مع مؤلف العرض ي طلب تعديات من خال جلسات عمل 
الدراسات  بعض  بها  واإرهاب  التطرف  وفكرة  وبينه،  بيني 
سيصدر  كتاب  ي  حاليا  بتجميعها  ــوم  وأق بها  قمت  التي 
اإخوان  تاريخ  فيه  أرصد  لكنني  بعد،  له اسا  قريبا وم أخر 
ا  إرهابية  كجاعة  والوقائع  والحوارات  باأساء  وتأسيسهم 

عاقة لها بالدين.

توهان«  »الحالة  المسرحي  العرض  انتقد  البعض 

توي رئاسة قطاع اإنتاج الثقاي، وعى الفور قررت تأجيل قرار 
العودة لإخراج حتى ا يقال إنني عندما توليت ذاك امنصب 
انشغلت  القطاع  غادرت  وعندما  لنفي،  اإنتاج  ي  استغللته 
ي البحث عن ورق جيد من أجل العودة لإخراج فلم أجد ما 
يروق ي وأفكاري عن تلك الفرة العصيبة، فقررت أن أكتب 

بنفي.

أول  ه�������ي  ت��������وه��������ان«  »ال������ح������ال������ة  م����س����رح����ي����ة  ه�������ل 
اخ��رت  ول��م��اذا  ال��ت��أل��ي��ف؟  م��ج��ال  ف��ي  ل��ك  م��ح��اول��ة 
ال��س��ي��د  م���ع  ب��ال��م��ش��ارك��ة  ال���م���ؤل���ف  ب�����دور  ت���ق���وم  أن 
الذي  وما  تحديدا؟  المسرحية  هذه  في  إبراهيم 

هذا؟ في  جذبك 

ك���م���خ���رج  ال����م����س����رح����ي����ة  ع�������روض�������ك  آخ���������ر  ك������ان������ت  م�������ى 
س��ر  وم��������ا  ت��������وه��������ان«؟  »ال������ح������ال������ة  ق����ب����ل  م����س����رح����ي 

الزمنية؟ الفرة  هذه  طوال  ابتعادك 
2007م  عام  الغد  مرح  ي  كانت  امرحية  عــروي  آخر 
رحمه  الجندي،  محمود  اأستاذ  بطولة  عيني«،  »عزيز  بعرض 
فيها  شارك  سينائية  مشاهد  فيه  وكان  رشدي،  وناهد  الله، 
ومجموعة  أحمد،  وفتوح  صيام  وأحمد  الباقي  عبد  أرف 
كبرة جدا من الزماء، وبعد العرض مبارة سافرت للتدريس 
2013م،  عام  بداية  ي  هناك  من  عدت  وعندما  الكويت،  ي 
عقدت النية عى العودة لإخراج ولكن توليت منصب رئيس 
والتحضر  اإخــراج  بدأت  وعندما  ــراج،  واإخ التمثيل  قسم 
حينها  الثقافة  وزير  جابر عصفور  الدكتور  مني  بالفعل طلب 

توهان« »الحالة  خاطر:  سيد 
واإرهاب التطرف  أفكار  يواجه  عرض 
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[ [11 حوار

ت��ل��ك  ع����ل����ى  ردك  ف����م����ا  ب�����ال�����م�����ب�����اش�����رة..  وات�����ه�����م�����ه 
ااتهامات؟

عى  ســواء  تحديدا  العرض  هذا  ي  امبارة  تعمدت  لقد 
الكتابة أو اإخراج، وامبارة هنا هي منهج إخراجي  مستوى 
تعمدت أن أتبعه ي ذاك العرض امرحي أنه عرض تعليمي 
التمثيل  معنى  تعليمي  املحمي.  امنهج  إى  ينتمي  تنويري 
امرح  خال  من  أيضا  توثيقي  جانب  وبه  التمثيل،  داخل 
امرحية،  الفنون  ألوان  من  لون  هو  امنهج  فهذا  الوثائقي، 
ومن ينتقد هذا فهو غر دارس، فأنصح من ينتقد تلك امبارة 

أن يقرأ لريشت وهو سوف يفهم ما أقصده.

ال���م���س���رح���ي  ب����ال����ع����رض  ال����ن����ق����اد  ك����ب����ار  إش����������ادة  ب����ع����د 
ووف�������اء  ب����ك����ر  آم��������ال  أم������ث������ال:  ت������وه������ان«  »ال�����ح�����ال�����ة 
وغرهم،  داورة  وع��م��رو  شكري  وج��رج��س  كمالو 
م��ن  اإره����������اب  ح�������ارب  ال������ي  ال���ت���ن���وي���ري���ة  وب����ال����رس����ال����ة 
التأليف  ت��ج��رب��ة  ت��ك��رار  إل���ى  ستسعى  ه��ل  خ��ال��ه��ا 
فيما  ف��ق��ط  ب����اإخ����راج  س��ت��ك��ت��ف��ي  ام  أخ������رى؟  م����رة 

بعد؟
ها أنت قلت بنفسك كبار النقاد، وكبار النقاد هؤاء هم من 
تعليمي،  ملحمي  عرض  هو  توهان«  »الحالة  إن  وقالوا  كتبوا 
أي أنهم نقاد فاهمون أنهم دارسون، وهذا أكر رد عى بعض 
غر الدارسن ممن انتقدوا فكرة العرض حيث إن كبار النقاد 
علمية  أسس  عى  نقد  دارسون  أنهم  الفكرة  تلك  استوعبوا 
عى  خططي  ي  ليست  للكتابة  العودة  مسألة  أما  صحيحة، 

اإطاق.

ه���ذا  م���ث���ل  ف����ي  ت��ت��خ��ص��ص  أن  ال��م��م��ك��ن  م����ن  ه����ل 
وت��ق��دم  ال��م��واج��ه��ة(  )م���س���رح  ال��م��س��رح  م���ن  ال���ن���وع 
اإره��������������اب  ت��������ح��������ارب  م�����س�����رح�����ي�����ة  ع��������������روض  س����ل����س����ل����ة 
وع����دم  ال���ت���ن���وع  م����ع  أن�����ك  أم  ال����دي����ي؟  وال����ت����ط����رف 

التكرار؟
هناك  ولكن  متخصص،  مخرج  يسمى  ما  هناك  يوجد  ا 
بعض التجارب ااستثنائية ي هذا مثل امخرج الشاب محمد 
الرقاوي، وهو موذج لشاب أسميه مناضا مرحيا أكر منه 
بالقرى  بعروضه  يتجول  أن  ي  حياته  وهب  فقد  متخصصا، 
حقيقة  هو  امسلحة،  القوات  لجنود  ويذهب  وامحافظات 
شاب يستحق أن منح وسام، أما ي اإخراج عامة ا يجوز أن 
نطلق لقب متخصص ي لون معن، فامخرج روري أن يكون 

أحيانا  ميل  نجده  أن  اممكن  من  ولكن  امناهج  بجميع  ملا 
هو  والنص  اموضوع  النهاية  ي  لكن  غره،  دون  ما  منهج  إى 

من يفرض نفسه ومنهجه عى مخرج العرض.

ل��ل��ع��رض  م��ن��ت��ج��ا  ال��ك��وم��ي��دي  ال��م��س��رح  اخ�����رت  ل���م���اذا 

من  ال���رغ���م  ع��ل��ى  ت����وه����ان«،  »ال���ح���ال���ة  ال��م��س��رح��ي 
وه���ي  أا  ال���ن���ص  ي��ط��رح��ه��ا  ال�����ي  ال��ق��ض��ي��ة  ج���دي���ة 

واإرهاب؟ التطرف  قضية 
إن  حيث  أوا:  التاليه:  لأسباب  الكوميدي  امرح  اخرت 
النص امطروح يتضمن عنر البسمة، فأنا م أرغب أن أقدم 
هناك  ولو  يكون  أن  بد  ا  تنظر،  كلها  جامدة  مادة  للناس 
فالعرض  للجمهور،  الكآبة  لتصدير  منعا  البسمة  من  قليل 
متنوع  لجمهور  وااستعراضات  واأغــاي  البسمة  فيه  تجد 
امرح  عى  قبل  من  قدمت  عروض  هناك  ثانيا:  وبسيط. 
بعيد،  أو من  بالكوميديا من قريب  لها  الكوميدي وا عاقة 
الكوميدي لنشوى مصطفى  فهناك عرض ناجح شاهدته عى 
ونجد  بالكوميديا،  له  عاقة  وا  اموت«  مع  »سيلفي  اسمه 
وشبابية  كوميدية  عروض  عليه  يقدم  القومي  امرح  أيضا 
توصيف  فلسفة  الشباب،  مرح  عى  تقدم  أن  تصلح  أيضا 
امسارح كانت تحرم قدما ي يوم من اأيام، لذلك لو كانت 
تلك الفلسفة ما زالت موجودة كنت أخذت هذا العرض إى 
كل  أن  الحكاية  وجدت  لكن  توصيفه،  يناسب  آخر  مرح 
أساء  مجرد  هي   – البعض  بعضها  تشبه  أصبحت  امسارح 
أنت  اإخــراج  تنوي  أنت  عندما  اآن  حقيقة  لكن   – فقط 
وتساعد،  تير  ممكن  إدارة  فيه  الذي  امكان  عن  تبحث 
رأسه  كان عى  الكوميدي  امرح  اخرت  عندما  أنني  معنى 
أنه  فيه  وتوسمت  السيد،  أحمد  يرحمه  الله  امحرم  تلميذي 
لله بعد فرة  امهنة وعمله جيد، والحمد  رجل ناجح وفاهم 
أحمد  وفاة  بعد  مدير  بدون  مرح  مع  فيها  عانينا  طويلة 
ا  بإنسان  النهاية  ي  الله  رزقنا  كثرا،  عملنا  وتعطل  السيد 
يقل عن أحمد السيد كفاءة ومتحمس للعرض وتلميذي أيضا 
إيهاب  الخلوق  الفنان  النفس وهو  أنه رجل صاي  إضافة إى 

فهمي.

ل�����روح  إه���������داء  ال���م���س���رح���ي  ال�����ع�����رض  ه������ذا  ق����دم����ت 
اختاره  ال��ذي  السيد  أحمد  الفنان  ال��راح��ل  مديره 
ك���ان  ف���ك���ي���ف  ال�����ن�����ور،  ال����ع����رض  ي�����رى  أن  ق���ب���ل  رب�����ه 
عرضته  ح��ن  المسرحي  ال��ع��رض  لفكرة  استقباله 
بعد  له  تقول  أن  تحب  وماذا  حياته؟  في  عليه 

رحيله؟
أحمد السيد رحمه الله هو الذي تحمس للعرض وقال ي »لو 
له »أخى عليك  أنا عاوزه«، فقلت  النص ده  سمحت هات 
الكوميدي«،  أن يقولوا عى العرض إنه غر مناسب للمرح 
لكنه أر وأخري أنه له فلسفة يتبعها ي مرحه ثم رب 
ي مثا عى ذلك بعرضه الناجح »سيلفي مع اموت« فحقيقة 
مدير  وهو  سواء  أنتجه  ما  كل  يحسب  فنانا  رجا  كان  هو 
وموفقة،  ناجحة  عروضه  كل  وكانت  الكوميدي  أو  للطليعة 
عملية  ويفهم  فنيا،  منتجا  يعمل  رجل  هو  النهاية  ي  أنه 
يا أحمد  اإنتاج عموما، وأقول له بعد رحيله: »الله يرحمك 
وكان  الفني،  الوسط  ي  زمائك  كل  من  محبوب  يا  عرة  يا 
عزاؤه يشهد عى ذلك، فقد كان مهرجان حب وم يكن عزاء، 
مرتن،  العزاء  بداخل  أكر من  العزاء  بخارج  امنتظرة  فالناس 
كل  ويجازيك  جناته  فسيح  ويسكنك  أحمد  يا  يرحمك  الله 

خر عا خدمت به امهنة والبيت الفني للمرح«.

وراء  م����ن  ل���ه���ا  س��ع��ي��ت  ال�����ي  اأه��������داف  ه����ي  م����ا 
خال  من  للجمهور  لتوصيلها  المسرحي  عرضك 

القضية؟ تلك 
إذا م يضطرب القلب وينتفض الجسد أما ولوعة لقتل النفس 
وعاء  عفن  رائحة  الروح  اشتمت  بالحق،  إا  الله  حرم  التي 
ومضة  عقل،  صحوة  أردتها  توهان«،  »الحالة  احتواها..  قد 
تكفرية  إرهابية  جاعات  لحقيقة  وفضحا  كشفا  وعــي، 
والتخويف  الطاعة  سلطان  لفرض  ستارا  الدين  من  اتخذت 
عى الناس، جاعات تستبيح القتل بكل بساطة ورضا نفس، 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

01 يوليه 2019العدد 618

الفنان سمر غانم والكثر من ضيوف امسلسل.

وجمعية  »م��ج��ل��ة  ب���دع���وة  ج��م��ي��ل��ة  ب��م��ب��ادرة  ق��م��ت��م 
ل��ح��ض��ور  ال����س����رط����ان«  م����رض����ى  ل����دع����م  ال���ح���ي���اة  س���ح���ر 
أس���رة  ت��ك��ري��م  أي���ض���ا  ت���م  ال�����ذي  ال��م��س��رح��ي  ال���ع���رض 
بدور  تؤمن  هل  خالهم..  من  توهان«  »الحالة 
ه����ؤاء  م���ث���ل  م���ع���ن���وي���ات  ب����رف����ع  ال����م����س����رح  ورس�����ال�����ة 
في  ه��ن��اك  وه���ل  ع��ن��ه��م؟  وال��ت��خ��ف��ي��ف  ال��م��رض��ى 
هؤاء  مثل  لدعوة  أخرى  مبادرات  عمل  خطتكم 

والجمعيات؟ المستشفيات  بمختلف  المرضى 
امرض،  وأقــاوم  بالكياوي  وأتعالج  رطان  مريض  أيضا  أنا 
النبيل وهو مقاومة  وهذه الجمعية تم تأسيسها لهذا الهدف 
امرض ودعم امرى، وقد سعدت جدا بحضورهم وتريفهم، 
يحروا  وم  مخفضة  تذاكر  دفعوا  هم  ذلك  من  الرغم  وعى 
إدارة  مجلس  رئيس  نور  مها  الدكتورة  أحيي  هنا  ومن  مجانا، 
سيدة  وهي  رطــان  مريضة  أيضا  هي  أن  الجمعية  تلك 
مناضلة جدا وندعو لها بالشفاء، وأنا مستعد للذهاب بفرقتي 
مقرهم وعمل حفات  إى  بنفي   57 إى مستشفى 57 وغر 
لهم  الثقافة  وزارة  باستضافة  أرحب  كا  هناك،  لهم  خاصة 
بامجان، هذا يء إنساي جميل وا أعتقد أن هناك أي أحد 

من الزماء العاملن بالعرض سوف يرفض ذلك.

جاهز  قادم  مسرحي  مشروع  لديكم  هل  ختاما، 
»الحالة  المسرحي  ال��ع��رض  ان��ت��ه��اء  بعد  لتقديمه 

توهان«؟
بالفعل أقوم اآن بالتحضر لعرض مرحي من إخراجي وليس 
من تأليفي بل مؤلف آخر، ولكنه عرض مرحي تابع للقطاع 
مر  خــارج  يعرض  وســوف  الدولة،  مرح  وليس  الخاص 
ي  أنا  وحاليا  لطيف،  كوميدي  عرض  وهو  مرين،  وممثلن 
مرحلة اختيار اممثلن مع كاست اإخراج الخاص ي استعدادا 
للسفر به للعرض خارج القطر امري، وقريبا سوف أعلن كل 

تفاصيله ي مؤمر صحفي.

هناك  إرائيل.  عدا  امنطقة  ي  تتحكم  قوية  واحدة  عربية 
هو  من  كل  وإى  الصوفية  إى  يرمز  وهو  ــش«  »دروي أيضا 
ي شعب  اموجودة  الناذج  من  موذج  وهو  دينيا،  متدروش 

اإسام الكثرة.

ب�����ال�����ع�����رض  ل�����ل�����س�����ف�����ر  ل��������دي��������ك  خ������ط������ة  ه��������ن��������اك  ه���������ل 
ل��ل��ج��م��ه��ور  ل��ل��ع��رض  ت����وه����ان«  »ال���ح���ال���ة  ال��م��س��رح��ي 

مصر؟ وخارج  داخل 
العروض  من  النوعية  هذه  مثل  إى  الدولة  تلتفت  أن  أمنى 
وأمنى  وتتبناها،  منها  الناس  تحذر  التي  لإرهاب  امواجهة 
مع مجموعة العمل أيضا أن نعرض ي جميع محافظات مر 
أنهم  هنا  امؤمة  الحقيقة  لكن  نفسها،  العريش  حتى  وقراها 
والقوى  الفن  من  طلبتم  العرض.  هذا  مثل  عن  متغافلون 
أين  أنتم؟  أين  فعلنا،  نحن  وها  اإرهاب  تواجه  أن  الناعمة 
الدولة؟ فلم أَر مسئوا واحدا ي الدولة أو حتى الوزارة نفسها 
حتى اآن زار العرض، كل من حر العرض هو من الجمهور 

العادي فقط.

مخرجا  يكون  أن  قبل  قدير  فنان  خاطر  سيد  د. 
ع��رض��ك��م  ف���ي  ب�����دور  ت���ش���ارك  ل���م  ف���ل���م���اذا  م��س��رح��ي��ا 
من  لست  أن��ك  أم  ت��وه��ان«؟  »الحالة  المسرحي 

الممثل؟ المخرج  أنصار 
أوا: أنا ضد امخرج الذي مثل ي عمل من إخراجه. ثانيا: لقد 
التمثيل من زمن طويل من قبل أن أسافر إى  أعلنت اعتزاي 
العمل وأنا  الشللية ي  نتيجة لظهور  للتدريس هناك  الكويت 
اكتفيت  لذا  الشكوى وم أطلب يوما شغا من أحد،  ا أحب 
بالتدريس ي امعهد ورفضت كثرا جدا من اأعال امعروضة 
عملن  ي  امشاركة  عى  أجرت  لكنني  القرار،  ذاك  بعد  عليا 
وها  إرادي  عن  خارجة  بضغوط  ااعتزال  فرة  خال  فقط 
العمل  وبطل  امخرج  إن  حيث  ودافني«  »هي  مسلسل 
اأستاذ خالد الصاوي أصدقاي وهم من ضغطوا عليا للعمل، 
مع  آخر  مسلسل  وهناك  ولذيذا،  كاركر  كان  الدور  أن  كا 
مثل  كضيف رف  فيه  ظهوري  عى  أر  إمام  عادل  اأستاذ 

وأشخاص  بعينه  زمن  عى  واأفهام  العقول  تغلق  جاعت 
محاوات  وأي  تنويري،  فكر  أي  تحارب  جاعات  بعينهم، 
للتدبر والتفكر وأعال العقل.. »الحالة توهان« نوبة صحيان 
عرها  مشكات  حل  عن  عاجزة  وقوفها  عل  اأمة،  تستفيق 
واستيعاب مستجداته ا يطول، عل أمتنا ا تظل أوهن اأمم.

م��ح��اك��م��ة  ع���ل���ى  ال���م���س���رح���ي  ع���رض���ك  ف���ك���رة  ق���ام���ت 
عن  ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل  ح��دث��ن��ا   – رم���زي���ة  م��س��رح��ي��ة  تمثيلية 
ول��م��ا  ذه����ن����ك؟  إل�����ى  ن���م���ت  وك����ي����ف  ال���ف���ك���رة  ت���ل���ك 
تلك  أع���ض���اء  أي���ض���ا  ال���رم���زي���ة  اأس���م���اء  ت��ل��ك  اخ�����رت 

المحاكمة؟
ي  نشأت  اافراضية  امرحية  امحاكمة  حكاية  ي  فكري 
ذهني أنني أريد أن أقول للجمهور من خالها »أنت الحكم 
حلوا،  يقدم  أن  دوره  من  ليس  الفن  وأن  القاي«،  وأنت 
ففضلت أن الطرفن )الطرف امتطرف ومثله أرف مصيلحي 
يعرض  منها  واحد  كل  يار عزت(  ومثله  التنويري  والطرف 
ومن   – بينها  والفيصل  الحكم  هو  والجمهور  نظره،  وجهة 
الرمزية  اأساء  عن  أما  امحاكمة.  إطار  فكرة  طرحت  هنا 
ماذج  وكلها  دالتها  لها  أساء  فهي  امحاكمة  تلك  أعضاء 
سبيل  عى  النخبة«  »فلحوس  امــري،  امجتمع  ي  تجدها 
امثال، تابع الفيسبوك وأنت ترى هذا امفضل ي كل يء ي 
الفاهم  وأنه  الصح  أنه  دوما  يدعي  وهو  وااقتصاد  السياسة 
يقرأ  م  يكون  وقد  جاهل  الحقيقة  ي  لكنه  يء،  كل  ي 
ووسائل  الفيسبوك  عى  موجودا  دوما  وتجده  واحدا،  سطرا 
ي  لديه  نقصا  ليعوض  ورائها  من  يختبئ  ااجتاعي  التواصل 
عدم امعرفة بادعائه أنه من يفهم ي كل اأمور. وهناك أيضا 
»محايد« وهو يرمز إى حزب الكنبة امحايد الذي ا دعوة له 
الخط وا  الرافض عى طول  بأي يء، وهناك »رافض« وهو 
أي يء  يعلم  ا  الذي  »امردد«  وهناك  اتجاهه.  أين  يعرف 
يجب  كان  موذج  وهو  »شمتان«  أيضا  هناك  يء.  أي  عن 
التواصل  وسائل  ي  وحتى  يحدث،  ما  أن  أرى  أنني  تقدمه 
إى  امجتمعات  لتفتيت  الغرب  صنيعة  من  هو  ااجتاعي، 
دويات من خال مؤامرات خارجية حتى ا يبقى هناك دولة 

[12 حوار
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[ [13 متابعات

يتألقون الخاصة  القدرات  ذوو 
مسرحية فنون  معهد  مشاريع  في 

لذوي  عاما   2018 اماي  العام  السيي  الرئيس  إعان  بعد 
بهذه  والعناية  لاهتام  الدولة  مؤسسات  اتجهت  القدرات، 
بأكادمية  امرحية  للفنون  العاي  امعهد  قرار  ومنها  الفئة، 
وطالبة  طالب  قبول  واإخراج  التمثيل  بقسم  مرة  أول  الفنون 
القبول بامعهد. من  امتقدمن اختبارات  الصم والبكم، من  من 
هنا، كان ا بد أن نلتقي بهؤاء الطاب للتعرف عى تجربتهم، 

وأثرها ي نفوسهم، وما تثره ي أنفسهم من آمال وأمنيات.
السمع  وضعاف  الصم  أن  العام  لكل  رسالة  ترسل  أن  ومنت   
الفن  ي  آمالها  تحقق  وأن  فائقة،  ــدرات  ق ولديهم  أقوياء 

والتمثيل.
ويقول مهاب الحكيم: تقدمت اختبارات القبول بقسم التمثيل 
القدرات،  لــذوي  التقدم  باب  بفتح  أعلم  أن  دون  ــراج  واإخ
تقدمت لالتحاق كأي طالب عادي، وبعدها علمت بهذه اميزة، 
القبول  اختبارات  بالغة عندما نجحت ي جميع  وكانت سعادي 

والتحقت بالدراسة بامعهد.
من  فقط  أعاي  طبيعي،  شخص  كأي  حياي  أمــارس  ويضيف: 
سعيد  التمثيل،  حالة  ي  أكون  عندما  تزول  النطق  ي  صعوبة 
وحصلت  الرقاوي،  جال  اأستاذ  يد  عى  أدرس  أنني  الحظ 
الذي  واأب  اأستاذ  فهو  امــادة،  هذه  ي  امتياز  تقدير  عى 

يحتضننا ويوجهنا.
امواد،  جميع  وأدرس  عقبات،  أي  تواجهني  ا  مهاب:  ويؤكد 
اأكادمية،  رئيس  زي  أرف  د.  بالذكر  وخّص  أساتذته  وشكر 
ومنى أن يحقق كل أمنياته عى امستوى الشخي وااجتاعي 
وامهني، وأن يكون واحدا ممن يعيدون للمرح امري رونقه 
وبهجته ومجده ا سيا وهو يرى أن امرح امري ي اآونة 

اأخرة طريقه لذلك.
التمثيل  أنا أحب  إشارة:  لغة  بيشوي عاد – مرجم  يقول  فيا 
القدرات  ذوي  من  التمثيل  قسم  لطاب  للرجمة  تطوعت  وقد 
منذ  السمع  وضعاف  الصم  من  أرة  ي  نشأت  أنني  الخاصة 
العام  هذا  مع  اندمجت  عاما   12 سني  كان  أن  ومنذ  سنوات، 
وامؤمرات  املتقيات  طريق  عن  اإشارة  بلغة  معرفتي  وطورت 
مؤسسة  ي  متطوع  عضو  اآن  وأنا  اإعاقة،  لذوي  تعقد  التي 

الكاتبة والصحفية سلوى علوان.
ومادونا  صفوت  بالطاب  جمعتني  طيبة  عاقة  أن  ويضيف 

وتواصلت  أتأخر  م  معهم  الوجود  مني  طلبوا  وعندما  ومهاب، 
لهذا  أنني متطوع  الطاب أحمد مختار وأبلغته  اتحاد  مع أمن 
العمل، وعن سعادي بالساح ي بالوجود بينهم وكنت وما زلت 
متحمسا جدا لذلك، وقمت بتدريب عدد كبر من طاب امعهد 
لها  تحمس  التي  مجانية  دورات  خال  من  اإشــارة  لغة  عى 
الكثرون من الطاب واأساتذة، ي يستطيعوا التعامل مع ذوي 

الهمم الخاصة من الصم وضعاف السمع دون أدى عقبات.
أن  كبرا  مستقبا  لهم  أتوقع  بيشوي  يضيف  حديثه  ختام  وي 
لديهم ما يكفي من العزمة واإرادة، وقد بدت نتائج لذلك فقد 
شارك بعضهم ي أعال فنية سينائية ومرحية ستعرض قريبا، 

باإضافة أنهم استطاعوا ااندماج وسط زمائهم.

عاد علواي

بنت من ذوي  أول  مادونا جمال: سعيدة أني 

تواجهي أي عقبات وشرف  الحكيم: ا  مهاب 

التمثيل واإخراج في مصر بقسم  تلتحق  القدرات 

الشرقاوي اأستاذ جال  يد  أتعلم على  أن  لي 
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من الجامعة عى جائزة أفضل عرض. 

مغاير بشكل  النظر 
امهرجان  قال:  ملحوظات حيث  رزق عدة  امخرج محسن  أثار  فيا 
وأطفال،  وشباب  كبار  مسابقات  ثاث  لتشمل  امسابقة  بتغير  قام 
وقد كان أحد اأسباب حصول عرض »سنووايت« عى جائزة أفضل 
عرض مرحي وأفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل أزياء ي الدورة 
أقيمت  العام  هذا  وي  واحدة،  مسابقة  وجود  هي  عرة  الحادية 
مشاركة  امسابقة  هذه  ي  ويسمح  الطفل  مرح  لعروض  مسابقة 
يتم  الشديد  للهواة، ولأسف  امدري وهي عروض  امرح  عروض 
التعامل مع مرح اأرة والطفل عى أنه مرح من الدرجة الثانية. 
السابقة  الــدورات  ي  امتميزين  إى  الرجوع  امهم  من  كان  وتابع:   

للمهرجان والذين حصلوا عى جوائز وااستاع إى وجهات نظرهم. 
ليس  العجائب«  باد  ي  »أليس  عرض  قدمت  العام  هذا  وأضــاف: 
عروض  تقديم  ي  مبدي  وهو  بأكملها  لأرة  وإما  فقط  للطفل 
النظر  أرجو  لذا  العام،  ي  مرح  أهم  يعد  الطفل  ومرح  الطفل، 

بشكل مغاير مرح اأرة والطفل. 
الشباب  مسابقة  هي  إليها  اإشارة  يجب  التي  الثانية  النقطة  أما 
وعند  الجامعات،  وعــروض  امستقلة  الفرق  عروض  تشمل  والتي 
للشباب  عروضا  هناك  أن  سنجد  القومي  امهرجان  تاريخ  مراجعة 
استطاعت أن تنافس وبقوة العروض الكبرة، فأهم ما ميز امهرجان 
الشباب مع امحرفن، وهو ما يعطي رونقا  يتنافس  أن  القومي هو 
العاي  للمعهد  احرامي  كامل  فمع  الثالث،  اليء  للمهرجان.  وميزا 

عن تلك القسمة قال امخرج طارق الدويري: فكرة تقسيم امهرجان 
لثاث مسابقات تحتاج إى مناقشة مع احرامي محاولة الفنان أحمد 
عبد العزيز، واعراي هو عى وضع الفرق امستقلة ي مسابقة مع 
امحرفن،  من  هم  امستقلة  فالفرق  الجامعات،  وفرق  الحرة  الفرق 
نجاحات  يقدموا  أن  استطاعوا  ولكنهم  اأكادمية  خريجي  ليسوا 
مخرجون  عليها  حصل  التي  الجوائز  كم  بحساب  قمنا  فإذا  كبرة، 

مستقلون سنجدها كثرة جدا. 
لعروض  مسابقة  عمل  سيتم  كيف  أود طرحه:  الذي  اآخر  وتساؤي 
التي  الجامعة  مع عروض  قليل  إنتاج  تعتمد عى  التي  الحرة  الفرق 

يعتمد بعضها عى إنتاج كبر؟ 
وتابع: هناك نقطة مهمة يجب االتفات إليها وهي أن هناك عروض 
القومي،  امهرجان  جوائز  تحصد  أن  استطاعت  ولكنها  قليل  إنتاجها 
ومراجعة  امبدعن،  عن  نبحث  ونحن  ــداع،  اإب هو  هنا  فامقياس 
ريعة للمهرجان القومي نجد أن هناك دورات حصلت فيها عروض 

ي  وضعه  الظلم  فمن  العظيم..  الــرح  هذا  امرحية،  للفنون 
مسابقة امرح الكبر، وهناك قسم مرح الشباب حتى وإن كانوا 
متخصصن فهم ما زالوا طلبة، وكذلك مركز اإبداع الفني فهم أيضا 
أو أن يسمح للشباب  الشباب،  العدالة أن يتسابقوا مع  طلبة، ومن 
جميعهم هواة أو متخصصن بامشاركة ي مسابقة امرح الكبر كا 
كان يحدث سابقا، عى أن تصبح النتيجة ي النهاية أفضل عرض من 

الكبار وأفضل عرض من الشباب. 
وأخرا لرئيس امهرجان وللسادة القامن عى امهرجان كامل ااحرام، 

أثق ي نزاهتهم وأنهم يسعون لأفضل. 
امهرجان  أن  إى  امرح  لجنة  عضو  الحديني  محمود  الفنان  وأشار 
امهرجان  رؤساء  اختيار  وكان  امرح  لجنة  عن  ينبثق  كان  القومي 

يتم عن طريق لجنة امرح. 
تم  امهرجان  ائحة  امرح  لجنة  وضعت  عندما  مى  فيا  أضاف: 
مناقشة إقامة مسابقتن، ولكن أبناءنا من الفرق الخاصة رفضوا هذا 

التقسيم، رغم أن ي امسابقات العامية يتم وضع هذه التقسيات. 
وتابع: انفصل امهرجان القومي عن لجنة امرح، ولكن هناك بعض 
التي يجب وضع الحلول لها، ومنها: هل ستكون هناك ثاث  اأمور 

لجان تحكيم خاصة بكل مسابقة؟ 
بعض  هناك  أن  وهي  إليها  اإشارة  يجب  مهمة  نقطة  أيضا  وهناك 
امخرجن قدموا أعاا للمرح امحرف وقدموا عروضا لفرق الهواة، 
فأين نضعهم ي مسابقة الهواة وفرق الجامعة والفرق امستقلة وهل 
عرض  أفضل  جوائز  مع  محرف  عرض  أفضل  جوائز  ماديا  ستتساوى 

للهواة ومرح الطفل؟ 

14 تحقيقات]

الحوافز وا توجد معاير واضحة الحماس ويقلل  التنافس يطفئ  تقسيم 

كبار  بآراء  ااستعانة  الازم  كان من  معرضون: 
المسابقات الخرة في شكل  المسرحين وذوي 

القومي  المهرجان  مسابقات 
المسرحين بن  الجدل  تثر 

إقامة  نظام  حول  المسرحيون  اختلف  كالعادة، 
المهرجان  من  الـ١٢  الدورة  في  المسابقات 
المقبل  أغسطس   ١7 في  يقام  الذي  القومي 
اإعان  تم  وقد  العزيز،  عبد  أحمد  الفنان  برئاسة 
كاآتي:  فكانت  المهرجان  مسابقات  عن 
العروض  وتتضمن  الكبر،  المسرح  مسابقة 
المتخصصة  المؤسسات  تنتجها  الي  المسرحية 
والهيئة  للمسرح،  الفي  البيت  وهي  المسرح  في 
التنمية  وصندوق  الثقافة،  لقصور  العامة 
العالي  والمعهد  اإبداع،  ومراكز  الثقافية 
الشعبية  للفنون  الفي  والبيت  المسرحية،  للفنون 
اأوبرا،  ودار  الهناجر،  ومركز  وااستعراضية، 
الخاص.  القطاع  وفرق 
الشباب  مسرح  تخص  فهي  الثانية  المسابقة  أما 
وتكون  العليا  والمعاهد  الكليات  عروض  وتشمل 
الكرى  المسابقات  في  الفائزة  للعروض  اأولوية 
والحرة،  المستقلة  والفرق  الجامعات  تقيمها  الي 
للهيئة  التابعة  والنوادي  النوعية  والتجارب 
بالبيت  الشباب  وورش  الثقافة،  لقصور  العامة 
ومكتبة  والرياضة،  الشباب  ووزارة  للمسرح،  الفي 
والبنوك،  والشركات  والفنادق  اإسكندرية، 
المسرح  نجوم  ومواسم  الفنية،  والنقابات 
الكنسي.  والمسرح  الجامعي، 
الموجهة  للعروض  الثالثة  المسابقة  تخصص  فيما 
الهيئة  وتشمل  والكبار  اأطفال  من  للطفل 
العام  المدرسي  والمسرح  الثقافة،  لقصور  العامة 
الطفل  ومسرح  للمسرح،  الفي  والبيت  والخاص، 
الفي  والبيت  والرياضة،  الشباب  ووزارة  بالنوادي، 
القومي  والمركز  وااستعراضية،  الشعبية  للفنون 
وصندوق  الخاص،  بالقطاع  الطفل  ومسرح  للطفل، 
الثقافية. التنمية 
رنا رأفت
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تم وضعها  التي  التقسيات  اعراض عى  لدي  ليس  الحديني:  أوضح 
بإقامة  العزيز  عبد  أحمد  الفنان  الزميل  أطالب  ولكنني  للمسابقات 

جلسة مفتوحة مناقشة جميع التساؤات. 
نطالب  ما  وهو  التقسيم  ضد  لست  شافع:  سناء  الدكتور  قال  فيا 
مناخها  لها  ااحرافية  العروض  أن  امفرض  فمن  فرة طويلة،  منذ  به 
الطفل،  والهواة وعروض مرح  الجامعات  يختلف عن عروض  الذي 
عبد  أحمد  الفنان  امهرجان  لرئيس  واحرامي  تقديري  كامل  ومع 
ما  وهو  البداية،  منذ  اسراتيجية  يخضع  أن  يجب  اأمر  العزيز، 
يتطلب ااستعانة بآراء كبار امرحين وذوي الخرة ورؤساء امهرجان 
القومي  فامهرجان  تطوير،  أفضل  ي  بامهرجان  للخروج  السابقن 
للمرح امري هو بانوراما لإنتاج امرح امري من أجل تطويره 

إى اأفضل. 

التقسيم ضد 
أما امخرج تامر كرم فأبدى اعراضه عى التقسيم الخاص بامسابقات 

متسائا: ما هو اأساس الذي تم بناء عليه التقسيم؟ فهناك عروض 
ي  عرض  أفضل  جائزة  وتحصد  تتفوق  أن  استطاعت  الجامعة  من 
ي  الهاوي  يتنافس  عندما  الحافز  أين  وتساءل:  القومي.  امهرجان 

مسابقة مع الهواة؟ أنا ضد هذا التقسيم. 
هذا  بحسم  قامت  الصاعد  امخرج  جائزة  أن  أعتقد  قائا:  وتابع 
أن  أهمية  امهرجان  ستفقد  مسابقات  ثاث  عمل  وفكرة  الخاف 
فهذا  واحدة،  البعض ي مسابقة  مع  بعضها  العروض  تتسابق جميع 

اأمر مثل حافزا كبرا للمنافسة. 
عروضا  هناك  أن  موضحا  كرم  تامر  مع  مني  سعيد  امخرج  واتفق 
امرح  مضيفا:  كبر،  إبداع  بها  أن  إا  امتواضعة  ميزانياتها  رغم 
امهرجان  تقسيم  أن  إى  مني  وأشار  امال.  وليس  اإبداع  أساسه 
إى ثاث مسابقات سيفقد امهرجان حاسه، فقد كان صناع عروض 
الجامعة وعروض نوادي امرح يشعرون بحاس كبر عند التسابق 

مع العروض امحرفة. 
واختتم امخرج سعيد امني بالقول إنه ا يوجد معاير للتقسيم. 

نبيل الهدف 
الهدف  إن  قال  للمهرجان  العليا  اللجنة  عضو  السيد  أحمد  امخرج 
تشجيع  ذلك هي  النظر ي  ثاث مسابقات، ووجهة  إقامة  نبيل من 
أكر قدر ممكن من العروض عى امشاركة حيث يتيح هذا التقسيم 
هناك  أن  التقسيم  معاير  وكانت  العروض،  من  أكر  لعدد  امشاركة 
ومركز  للمرح  الفني  البيت  مثل  امرح  ي  متخصصة  مؤسسات 
التنمية  وصندوق  الثقافة،  لقصور  العامة  والهيئة  للفنون،  الهناجر 
والبيت  امرحية،  للفنون  العاي  وامعهد  اإبداع،  ومراكز  الثقافية 
الفني للفنون الشعبية وااستعراضية.. إلخ. وهناك مؤسسات مارس 
الفرق  الجامعة وعروض  النشاط وهي فرق  أنواع  امرح كنوع من 

امستقلة وعروض الفرق الحرة. 
مرة  أول  وتقام  الطفل  مرح  لعروض  فهي  الثالثة  امسابقة  أما 
امهمة  العمرية  امرحلة  وبهذا  الطفل،  بعروض  لاهتام  وذلــك 

وأهمية مرح الطفل ي تربية النشء. 
والهدف العام من هذة التقسيات هو تشجيع مشاركة أكر قدر من 
للجمهور وخصوصا  لتقديم وجبة مرحية دسمة  باإضافة  العروض 

أن العروض مجانية. 
المستقل المسرح  تشجيع 

للمهرجان  العليا  اللجنة  بهجت عضو  والناقد محمد  الصحفي  الكاتب 
قال إن تنافس عروض ذات إنتاج محدود مع عروض ذات إنتاج ضخم 
تعد منافسة غر عادلة، وبإقامة ثاث مسابقات سيكون هناك فرصة 
التحكيم  لجنة  أن  خصوصا  امستقل،  امرح  حركة  لتشجيع  كبرة 
العروض  مسابقة  عن  أهمية  تقل  ا  امسابقة  بهذه  الخاصة  والجوائز 
ذات اإنتاج الكبر، فنحن نرغب ي تدعيم امرح امستقل والجامعي 

وتأهيل امناخ لدعم وتشجيع العروض الخاصة بامرح امستقل. 
إمتاع  هو  مسابقات  ثاث  بإقامة  الخاصة  اأهــداف  وأحد  وتابع: 
أشار  للمبدعن.  أكر  فرص  ومنح  العروض  من  أكر  بعدد  الجمهور 
كذلك إى أن من أهم امسابقات هذا العام امسابقة الخاصة مرح 
فنون  أنها  الطفل عى  فنون  مع  التعامل  يتم  كان  ما  فداما  الطفل، 
جوائز  معظم  عى  حصل  اماضية  الــدورة  ي  نعلم  وكا  مهمشة، 
يقدم كا  العرائس  أن مرح  إى  باإضافة  لأطفال،  امهرجان عرض 

من العروض الراقية. 
وأخرا، أرى أن هذه امسابقات تري امهرجان وتضفي عليه حالة من 
جائزة  خصص  العام  هذا  امهرجان  أن  إى  باإضافة  والزخم،  التنوع 
أفضل نص مرحي تحمل اسم امؤلف الكبر لينن الرمي، باإضافة 
أفضل  فهمي  فوزي  وجائزة  تطبيقي  نقدي  مقال  أفضل  جائزة  إى 

دراسة نقدية نظرية. 
وأكدت الناقدة رنا عبد القوي عضو اللجنة العليا للمهرجان، عى أن 
بانوراما  امهرجان  ليصبح  مسابقات  ثاث  لعمل  كبرة  أهمية  هناك 
ما قدم طوال العام أفضل العروض، وبإقامة ثاث مسابقات يعطي 
فرصة أكر مشاركة عدد أكر من العروض، وخصوصا أن ي الدورات 

السابقة كان هناك رغبة لدى عدد كبر من امرحين ي امشاركة.
أقل  عددا  تضم  واحدة  مسابقة  هناك  تكون  أن  من  بدا  أنه  فرأينا 
الثاث مسابقات عددا أكر وهو ما يحقق مبدأ  العروض، تضم  من 

تكافؤ الفرص. 
وتابعت: كل مسابقة بها نفس عدد الجوائز باإضافة إى وجود لجنة 
ليكون  يوما   14 امهرجان  أيام  عدد  وستصبح  مسابقة،  لكل  تحكيم 

امهرجان تظاهرة مرحية.

عامة اسراتيجية 
اسراتيجية  قال: هناك  للمرح  الفني  البيت  إساعيل مختار رئيس 
عامة انطلقنا منها كلجنة عليا للمهرجان القومي برئاسة الفنان أحمد 
عبد العزيز، انطاقا من توجهات معاي وزيرة الثقافة د. إيناس عبد 
ميزت،  التي  العروض  لكل  بانوراما  امهرجان  يكون  أن  ي  الدايم 
سيمنح  ولكنه  كبرة  تكلفة  يعد  مسابقات  لثاث  امهرجان  وتقسيم 
يزيد عى  للعروض  أكر  الزخم، وسيكون هناك عدد  امهرجان حالة 
70 عرضا وهو هدف امهرجان القومي، والتقسيم ليس هدفه التميز 

بن هاٍو ومحرف، ولكنه جاء عى النحو اآي: 
تخصصها  مؤسسات  وهي  الرسمي،  امرح  تخص  اأوى  امسابقة 
الهواة  عروض  فتخص  الثانية  امسابقة  أما  امرح،  إنتاج  الرئيي 
الطاب  بتعليم  معنية  فالجامعة  والجامعات،  امستقلة  والفرق 
وتقديم عروض مرحية ليس ي صميم عملها، فهو يعد نشاطا جزئيا 

لها. وأود أن أشر إى أن الثاث مسابقات تضم محرفن. 

15 [ تحقيقات]

أمر غر عادل إنتاج ضخم  أخرى ذات  إنتاج محدود مع  تنافس عروض ذات 

أكر عدد  التقسيم يشجع على مشاركة  الفكرة:  أصحاب 
العروض ويستهدف تقديم وجبة مسرحية دسمة من 
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زهرة اللوتس رمز النقاء والجال والخصوبة والراء وامعرفة، تطفو 
برائحتها  تتميز  دافئة،  امياه  تكون  أن  ويجب  امــاء،  سطح  عى 
النباتات  من  وهي  لانتباه،  الافته  الخابة  ومناظرها  الجميلة 
والوردي واأزرق واأحمر، عرفت  اأبيض  كثرة  ألوان  ولها  امعمرة 

قدما ي أنحاء كثرة من العام.
قام  حيث  القدمة  امرية  النقوش  ي  اللوتس  زهــرة  وجــدت 
باستخدمها امريون القدماء ي صناعة مساحيق التجميل للحفاظ 

عى البرة، وتستخدم حاليا ي الطب التقليدي. 
انطاقا من هذه امرجعيات مكن أن ننطلق ي تحليل عرض »زهرة 
القومي  امرح   – للمرح  الفني  البيت  قدمه  الذي  اللوتس« 
أشعار  مري(  )طارق  تأليف  من  ميامي  مرح  عى   – لأطفال 

وأغاي )أمن النمر( وإخراج محمد حجاج.
العرض،  صالة  ي  اأطفال  من  مجموعة  بظهور  ــداث  اأح تبدأ 
ويشاركون  خشبته  عى  ويصعدوا  مرح  داخل  أنهم  ليكتشفوا 
أحداث العرض، كذلك تجدهم يقومون بتغير امناظر السابقة، وهو 
أسلوب يحفز الطفل الجالس ي صالة العرض بااهتام بالعرض مع 

حبه للمرح ويتمنى مشاركة هؤاء اأطفال.
التي  وليلة،  ليلة  ألف  لحكايات  امميزة  باموسيقى  العرض  يبدأ 
إضاي  توقع  أفق  تخلق  التلفزيون  ثم  امرية  اإذاعة  ي  قدمت 
اأمرة  عن  موضوعه  تقديم  ي  امرحي  العرض  يبدأ  قبلا  للطفل 
بزهرة  اهتامه  املك  والدها  ااسم  هذا  عليها  أطلق  فقد  لوتس 

اللوتس التي تصدر له طاقة إيجابية.
تظهر اأمرة لوتس ووصيفتها لليان ي حديقة القر وتجلس أمام 
البحرة التي تنمو فيها زهرة اللوتس، نعلم أن والدها مريض، تدعو 
املك( ومعه  الدين إى حديقة )قر  بالشفاء، يدخل عاء  لوالدها 
تقوم مساعدته ي  الحيوانات  الحيوانات، هذه  اأصدقاء من  بعض 
الحرس عنه  قائد  الدين فتسأل  العمل، تكتشف اأمرة وجود عاء 
القر  حديقة  ي  للعمل  جاء  أنه  فتعلم  مبكرا،  وجوده  ر  وعن 
بدا من عم فارس الذي أصبح غر قادر عى العمل، ويجيبها عاء 
الدين بأنه يحب العمل مبكرا، كا أنه سوف يذهب لجمع الحطب 
احتياجه للال للرف عى عاج أمه امريضة. موت املك ويعلن 
الحداد مدة أربعن يوما، يفكر عم اأمرة مع وزير املك ي حيلة 
مرور  بعد  الباد  حكم  عن  لعزلها  لأمرة  السلبية  الطاقة  لتصدير 
فرة الحداد. لذلك يصدر العم قرارا مد فرة الحداد مدة ستة أشهر 
طاقتها  وتصبح  اأمرة،  حالة  تسوء  الفرة.  تلك  خال  العمل  ومنع 
سلبية لعدم ظهور زهرة اللوتس عى سطح اماء وتصدر اأمرة قرارا 

منح مكافأة من يعلم ر اختفاء زهرة اللوتس؟!
التي  لأباريق  تنظيفه  أثناء  لكنه  السبب،  معرفة  الدين  عاء  يهتم 
يحقق  الذي  امارد  ليس  امارد  مارد، هذا  له  يظهر  والده  ورثها عن 
ما  للوصول  اإنسان  يساعد  لكنه  مبارة  الحلول  ويقدم  الرغبات 
السحاب  إى  امارد  مع  رحلة  ي  الدين  عاء  يذهب  عنه،  يبحث 
عن  معلومات  وكذلك  الوقت،  قيمة  ويتعلم  السحاب  ملك  ويقابل 
ثم يذهب  اأمطار عذبا؟  ماء  اأمطار وكيف تسقط؟ وماذا يصبح 
الشجاعة،  معنى  ويتعلم  البحار  أعاق  إى  امارد  مع  الدين  عاء 
اللوتس سببا متمثا ي كلمة مكونة من خمسة  وأن اختفاء زهرة 

حروف.
شفرات  لفك  التفكر  ي  ويبدأ  رحلته  من  الدين  عــاء  يعود 
أن  إى  يصل  امارد،  مع  رحلته  أثناء  عليها  حصل  التي  امعلومات 

أعاق  ي  وغوصه  السحاب  وامــارد  الدين  عاء  صعود  عن  عرت 
فانعكس  القليلة،  امادية  اإمكانات  حدود  ي  تنفيذها  فتم  البحار، 

ذلك عى الصورة. 
كان اأداء التمثيي امتميز )سيد جر( الوزير، )حمدي العري( العم، 
وعى  الطفل،  إسعاد  عى  وقدرتها  اابتسامة  رسم  ي  كعادتها 
فقد  السحاب  ملك  العذب(  )محسن  دور  مساحة  قر  من  الرغم 
متمكن،  تحتاج ممثل  التي  امهمة  اأدوار  فهو من  باحرافية  قدمه 
عاء  خفاجه(  )شــادي  اأمــرة،  هاي(  )هدى  اممثلن  جميع  ميز 
إبراهيم(  )وائل  التاجر،  دور  وأيضا  الحار  شكري(  )أرف  الدين، 
الشاطر عي، )فاطمة ذي( الوصيفة لليان، )وليد أبو ستيت( امارد، 
)محمد بسيوي( سمكة القرش، )عصام إبراهيم( الكلب، )بدر سيد 
حسن( رجل السحاب، واأطفال )شذى، مروان سامي، فرح مجدي، 

محمد خالد، مريم، ماجدة عصام(. 
ممتعا  عرضا  يقدم  أن  استطاع  الذي  حجاج  محمد  للمخرج  تحية 

مبطنا بقيم تعليمية لأطفال ي حدود اإمكانات التي توفرت له. 
القومي  امرح  عام  مدير  يوسف  حسن  القدير  للفنان  والتحية 
اللياي  من  عدد  أكر  بتقديم  لاهتام  معه  العاملن  وكل  لأطفال 
اإمكانات  ظل  ي  الجمهور  جذب  ي  امبذول  والجهد  امرحية 
امادية القليلة جدا فأرجو من امسئولن تدبر اموارد امالية للمرح 
القومي للطفل، طفل اليوم هو مسئول الغد، قائد امستقبل، مرح 

اأطفال مصنع للرجال.

والخمول  الكسل  نتيجة  اماء  سطح  عى  تظهر  م  اللوتس  زهرة 
سبب  كان  وذلــك  بــاردة  اللوتس  بزهرة  امحيطة  البيئة  فتصبح 

إخفائها. ليتعلم الطفل وتغرس فيه قيمة حب العمل. 
تقدمه  عر  والصغار  الكبار  مع  التواصل  عى  القدرة  متلك  العرض 
تحقيق  اإرار عى  الصداقة،  الوطن، معنى  مثل حب  لقيم مهمة 
ااهتام  والعدل،  الحق  مع  داما  اإنسان  يكون  أن  بالعمل،  الحلم 

بالعلم. 
القر،  حديقة  مناظر،  خمسة  من  مكونا  شبل(  )حازم  ديكور  كان 
أعاق  مملكة  السحاب،  مملكة  العرش،  قاعة  الدين،  عاء  منزل 
فقد  بانوه،  عى  مشدودة  بر  عى  مرسوم  منظر  كل  وكان  البحار، 
تخى عن الكتل الثقيلة وأصبح تغير امناظر سها، وكان منظر منزل 
من  فهي  اأخرى  الرسومات  أما  الراث،  من  مستوحى  الدين  عاء 

وحي خياله مبتكر ومصصم للديكور. 
استخدم  الذي  الديكور  بتجسيد  الريف(  )أبوبكر  اإضاءة  قامت 
األوان الرئيسية اأحمر واأخر واأزرق، مع مابس )مروة عودة( 
التي اختارت مابس من الراث لتتناسب مع الشخصيات امستوحاة 
البحار  وملكة  السحاب  ملك  مابس  وكانت  وليلة،  ليلة  ألف  من 

والحيوانات من وحي خيالها كمصممة أزياء. 
متكاملة  منظومة  مكملة  فكانت  صبيح(  )يحيي  النحت  أعال  أما 
لتحقيق الرؤية البرية اممتعة لخدمة العرض امرحي مع إظهار 
)ريف  استعراضات  عن  نتحدث  وعندما  للطفل.  امبهجة  األوان 
التي  العنار  من  فهي  حمدي(  )إيهاب  وألحان  وموسيقى  راي( 
التي  الجباس(  )محمد  الفيلمية  امادة  للطفل، وكانت  امتعة  تحقق 

جال الفيشاوى

اللوتس.. زهرة 
للعمل دعوة   

بطاقة العرض
اسم العرض: 
زهرة اللوتس
جهة اإنتاج: 
فرقة امرح 
القومي 
لأطفال
عام اإنتاج: 
2019
تأليف: طارق 
مري
إخراج: محمد 
حجاج
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حالًيا عى  ُيقدم  الذي  “الحادثة”  اأوى من عرض  النسخة  أشاهد  م 
الرمى، إخراج عمرو حسان، بطولة  الكاتب لينن  الغد تأليف  مرح 
مصطفى منصور، ياسمن سمر، ريهام أبوبكر، فتحى الجارحى، الذي 
حصل عى جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة ي مهرجان نقابة امهن 
التي ُعقدت ى ديسمر اماى، لكنني  التمثيلية خال دورته اأخرة 
عبد  ميدو  بالبطولة  يقوم  حيث  العمل  فريق  تغير  بعد  شاهدته 
القادر، شياء عبد النار، نيجار محمد، مع استمرار فتحى الجارحى، 
لكنني عى يقن أن هؤاء اأبطال سيحصدون أيًضا الجوائز نفسها إذا 

شاركوا ي مهرجانات أخرى. 
العرض ي سياق كوميدي حول شخص يدعى “عاصم”  تدور أحداث 
شخصيته  بتجسيد  يقوم  اانفصامية،  الشخصية  تعدد  مرض  مريض 
هذا  وراي،  مرضه  أن  يتبن  ــداث  اأح ومن  القادر”،  عبد  “ميدو 
“شياء  تجسد شخصيتها  التي  “زهرة”  الفتاة  بخطف  يقوم  الشخص 
عبد النار” لحبه الشديد لها وير أن يناديها “منى” بعد أن يقوم 
مراقبتها وقت طويل ومعرفة كل شئ عنها، ويحاول أن يقنعها بحبه 
ومن  إجبارها،  يحاول  حيث  السلمية  وغر  السلمية  الطرق  بشتى 
خال التفاوض يصان مًعا إى اتفاق أن تقيم معه شهرًا يركها ترحل 
انتهاءه، وخال هذه اإقامة الجرية تتحول العاقة بينها لنوع  بعد 
غيابه  ففي  باأمان،  الشعور  مصدر  السجان  يتحول  األفة حيث  من 
تهاجمها اأشباح التي تكون ي حقيقتها ما هي إا مخاوفها الداخلية، 
م تكن شخصية عاصم امريض النفي فحسب شخصية مركبة تحتاج 
هى  زهرة  شخصية  القادر،  عبد  ميدو  براعة  نفذها  وقد  كبر  لجهد 
اآخرى مركبة حيث اانتقال من حالة إى أخرى بينا تحاول جاهدة 
ويتحول  اأدوار  تبادل  تم  أن  إى  ترحل،  ويركها  يكرهها  تجعله  أن 
السجن إى سجان، بعد أن تلقي امفتاح من الشباك، وظهور اأشباح 

إى عاصم بعد أن تحول هو اآخر إى سجن.
طلبة،  مجدى  البشبيى،  إسام  فائقة  براعة  اأشباح  هذه  جسد 
فرج  أحمد  مابس  مع  أحمد،  وعمر  بوريو،  حسام  شوقى،  محمد 
عز  وإضاءة  بكر،   عى  محمد  حركية  ودراما  عباس،  إسام  ومكياج 
حلمي التي م تنفصل لحظة عن السياق الدرامي فهي جزء ا يتجزء 

منه.
من اأساليب التي استخدمها عاصم إيقاع  زهرة ي حبه جلب فتاة 
وجهة  من  تعتر  والتي  غرتها،  إثارة  محمد”  “نيجار  تجسدها  ليل 
تؤكد  أن  استطاعت  واحد  مشهد  خال  فمن  العرض،  مبونة  نظري 
كلمة  دون  من  ليل  لفتاة  كوميدية  فقرة  بتقديم  الطاغي  حضورها 
قدم  الذي  الجارحي  فتحي  كذلك  عارية.  مابس  وا  مسفة،  واحدة 
شخصية “جون” عام اآثار اأجنبي الذي جاء لراء قطعة أثرية من 
عاصم، بأداًء أقل ما يوصف به أنه رائع، الحقيقة أن العرض مباراة 
تقديم  نجحوا ي  وقد  امسئولية  قدر  أنهم عى  أثبتوا  ممثلن  أدائية 
ديكور  حيث  مًعا  وتكاملها  العنار  كل  بتضافر  متكامل  فني  عمل 
محمد فتحى موسيقى محمود صاح حامد، مع كل العنار السابقة، 
ي  كبرًا  دوًرا  لها  كان  والتي  أحمد،  لشادى  فيلميه  امادة  عن  فضًا 

اختزال زمن العرض.
أوًا ي  للمخرج عمرو حسان  تحسب  امتكاملة  الفنية  الوجبة  هذه 

بالنص  اإخال  دون  من  العر  مامح  مع  يتائم  ما  النص  إعداد 
فنية  لوحة  لتقديم  الراعة  بهذه  ونسجها  للعنار  واختياره  اأصي، 
قوًيا  بدأ  الذي  الفني  تاريخه  ي  هامة  محطة  اعترها  والتي  رائعة، 
التي دفعته إى إعادة تقديم هذا  إى حد كبر، فلم أعرف اأسباب 
من  أكر  مرور  بعد  الرمي  لينن  الكبر  للكاتب  “الحادثة”  العرض 
العرض  بهذا  أصاب  أنه  تام  يقن  عى  لكنني  تقدمه،  عى  قرن  ربع 
النص  هذا  يختار  أن  الذكاء  من  وأنــه  واحــد  آن  ي  أهــداف  عدة 
واآن  العري  امري  مجتمعنا  ي  هنا  واآن(،  )هنا  ليقدمه  تحديًدا 
السطو  لعل أهمها من وجهة نظري كرة  قيٍم سلبية،  ما يحمل من 
والرقات اأدبية حيث أعتاد عدد من الكتاب وامخرجن عى وضع 
كلمة تأليف عى أعاٍل عامية شهرة من دون أن يطرف لهم جفن 
أن  بل  الوقت،  طوال  الُجرم  هذا  ندين  ونحن  بالخجل  يشعرون  أو 
هذه الجرائم م تعد تكتف برقة النص بل امتدت إى نقل امشاهد 
وامابس والديكورات بشكل يكاد يكون تصويرًا للعمل اأصي. فيأي 
هذا العمل الذي كتبه لينن عن قصة للكاتب اإنجليزي جون ماولز، 
تجربة  عن  وسيلة  من  بأكر  أعلن  أنه  بل  النص  عى  هذا  ويدون 
بل  امقتبس  الوحيد  النص  ليس  فهو  وبامناسبة  النص،  هذا  اقتباس 
أن )انتهى الدرس يا غبي(، )الهمجي(، )عي بيه مظهر( أيًضا نصوصاً 

مقتبسة عن روايات أجنبية. 
الرمي صالحة  كتابات  أن  التأكيد عى  آخر حققه حسان هو  هدف 
لكل اأزمنة، فالقهر واإجبار والتسلط يحاوطنا ي كل مكان وزمان، 
فعشق  اآخر،  هو  خضع  لإجبار  مطلًقا  يصلح  ا  الذي  الحب  حتى 
عاقة  ي  ويتجسد  واجتاعي  ثقاي  موروث  ومجيدهم  الجادين 

الرجل بامرأة وعاقة السلطة بالشعب.
من  كبر  عدد  فجرها  التي  الحب  مظاهرة  اانضام  مثل  وأخــرًا 
كا  الرمي،  لينن  الكبر  الكاتب  بتكريم  مطالبن  وامثقفن  الفنانن 
أو  يقدم  م  ورما  كثرًا،  تأخر  الذي  الرعي  امطلب  هذا  أؤيد  أنني 
الخالق وحده من  اآن بن يدي  يرقد  الذي  يؤخر شيًئا عند صاحبه 
ملك حق تقرير مصره، وا ملك نحن سوى الدعاء بالشفاء والعودة 

بن محبيه ليلمس هذا الحب ويشهد هذا التكريم امنتظر.

نور الهدى عبد امنعم

لمؤلفها حب  مظاهرة 
باإكراه الحب  جريمة  الحادثة 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

الحادثة

جهة اإنتاج: 

مرح الغد

عام اإنتاج: 

2018

تأليف: لينن 

الرمي

إخراج: عمرو 

حسان
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الاتينية أمريكا  جولة في مسارح 

أو  فنان  يقدمها  تفاعلية  ساخرة  عروض  عن  عبارة  الساخر  امرح 
العروض تسخر  الجاهر. وهذه  التعليقات مع  فيها  يتبادلون  أكر 
سبيل  عى  امشكات  هذه  ومن  الرازيي،  امواطن  مشكات  من 
قتيل  فيها  يسقط  حيث  الرازيل  ي  الجرمة  معدات  ارتفاع  امثال 
والسياسات  البيئة  وتلوث  الفقر  معدات  وارتفاع  دقائق  ماي  كل 
التي  بولسونارو  جاير  اأصل  اإيطاي  الجديد  لرئيسها  امتخبطة 
اأسلحة  نوع من  بحيازة  للمواطنن  يسمح  قرار  إصدار  إى  وصلت 
وهناك  التاي.  اليوم  ي  القرار  وإلغاء  أنفسهم  عن  للدفاع  النارية 
عمليات القتل العشوائية التي مارسها قوات الجيش بعد الدفع بها 

لحفظ النظام ي بعض وايات الرازيل.
المقاهي على 

بل  امرح  عى  تبدأ  م  أنها  التجربة  هذه  ي  امثر  أو  والجديد 
والفنانن  اممثلن  من  عدد  أيدي  عى  واماهي  امقاهي  ي  بدأت 
ذلك  ومع  الرتغالية،  باللغة  تجرى  العروض  وكانت  امغمورين. 
بدأت  السياحية  امجموعات  أن  حد  إى  السائحن  تجذب  بدأت 
كثرة  أحيان  وي  مرجم،  ي حضور  العروض  هذه  مشاهدة  تطلب 
السائحن  لكن  امطلوب  النحو  عى  امعنى  نقل  ي  امرجم  يفشل 
وحركاتهم.  اممثلن  وجوه  تعبرات  الضحك عى  ي  ينخرطون  كانوا 
باإنجليزية. كا جذب  تقدم عروضها  فرق  إى ظهور  اأمر  وتطور 
امرح الساخر الرازيي عددا من اأجانب امعنين بامرح إجراء 
أن  خصوصا  نشاطاتها  ي  ينخرط  بعضهم  وبــدأ  حوله،  دراســات 

السلطات الرازيلية م تسع لفرض أي قيود عليها. كا نشأت فرقة 
إى  النشاط  هذا  نقل  إى  تسعى  الكاريوكا  باسم  تعرف  مرحية 

مرح حقيقي تقدم عليه عروضها.
يقدمون  الذين  الكوميديانات  أشهر  أحد  إدواردز  بويس  ويقول 
بيئة  كلها، تشكل  والرازيل  بل  ريو دي جانرو  إن  العروض،  هذه 

ي  لتقدمها  مرح  إى  تحتاج  التي  العروض  هذه  مثل  ممتازة 
به  تقدم  الذي  اارتجاي  الطابع  من  بدا  ناضجة  مرحية  صورة 
برازيلية  من  متزوج  أمريي  إنه  ويقول  اماهي.  وي  امقاهي  عى 
ناشئا  كان  الذي  الفن  هذا  نظره  ولفت  كسائح  الرازيل  إى  جاء 
باللغتن  الناجحة  عروضه  يقدم  فصار  الفن  هذا  واستهواه  وقتها. 

المسرح  عن  شيئا  نعرف  نكاد  ا 
رغم  الاتينية،  أمريكا  دول  في 
حركة  تشهد  الدول  هذه  أن 
متفردة  وتجارب  مزدهرة  مسرحية 
قارئنا  عليها  يتعرف  أن  تستحق 
بها. ويستمتع  العزيز 

تجربة  لنجد  الرازيل  إلى  وننتقل 
من  عالية  درجة  على  مسرحية 
حاليا  تركز  وهي  والتمز،  الغرابة 
مدن  كرى  جانرو  دي  ريو  في 
السابقة. وعاصمتها  الرازيل 

هذه  يزر  من  إن  البعض  يقول 
المسرح  على  يتعرف  وا  المدينة 
بقوة،  فيها  يزدهر  الذي  الساخر 
صحيح  الكثر.  فاته  قد  يكون 
بدأ  المسرح  من  النوع  هذا  أن 
مدن  إلى  استحياء  على  ينتقل 
به  ااستمتاع  لكن  أخرى.  برازيلية 
جانرو  دي  ريو  مولده  مكان  في 
خاصة. متعة  له  يظل 

هشام عبد الرءوف 

يبحث عن »مسرح« الرازيل  الساخر في  المسرح 
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التي تعلمها بسهولة بفضل إجادته اإسبانية  اإنجليزية والرتغالية 
واأجانب.  الرازيلين  من  كبر  جمهور  له  وصار  زوجته  ومساعدة 
أكر  أداؤه  يأي  ي  كرازيي  حياته  يعيش  أن  يحرص عى  إنه  وقال 

إقناعا.
فرقة  هي  منظم  بشكل  العروض  تقديم  تحاول  فرقة  أول  وكانت 
إى  هاجر  فنلندي  كوميدي  ممثل  أسسها  التي  ايف«  نايت  »ريو 
آخر  كوميدي  ممثل  مع  بالتعاون  سوينيا  هــاري  هو  الرازيل 
اممثلن  من  مجموعة  الفرقة  وتضم  جاراند.  ستيفن  هو  آيرلندي 

الرازيلين واأجانب.
وهذه الفرقة تعتمد عى بعض الديكورات البسيطة ي اماهي التي 

تقدم بها عروضها وتسعى إى راء مرح خاص بها.
البوليفية المرأة  عن  يدافعن  الذهب..  نساء 

القضايا يعرضن  المشكات..  صاحبات 
الثاث  اأنديز  دول  إحدى  بوليفيا  ي  يدور  ما  التجارب  ومن هذه 
»نساء  أو  وارميس«  »كــوري  هي  والتجربة  وكولومبيا.  برو  مع 
 2014 ي  تأسست  نسائية  مرحية  فرقة  اسم  هو  وهذا  الذهب«. 
البوليفية اباز أعى  العاصمة  البلدية ي  تقدم عروضها عى مرح 

عواصم العام ارتفاعا عن سطح البحر.
تأسست هذه الفرقة لهدف محدد وهو الدفاع عن امرأة ي بوليفيا 

قاسية عى  تتعرض معاملة  التي   - بوليبخا  أبناؤها  ينطقها  التي   –
مواردها  الغنية  الدولة  تلك  باتت  حتى  البوليفى  الرجل  أيدي 
قتل  معدات  أعى  من  واحد  صاحبة  نفسه،  الوقت  ي  والفقرة 

النساء ي العام عى أيدي أزواجهن.
امرأة  معاناة  إى  اأنظار  لفت  ي  تأسيسها  منذ  الفرقة  ونجحت 
وسن  إجراءات  اتخاذ  إى  البوليفية  الحكومة  دفع  ما  البوليفية 
ضد  بوليفيا  ي  اأزواج  مارسه  الــذي  العنف  من  للحد  قوانن 
تنامي  إى  ذلك  وأدى  اآن.  حتى  فعالة  غر  كانت  وإن  زوجاتهم 
شعبية الفرقة بشكل رائع حتى بات من الصعب العثور عى مقعد 
خال ي مرحياتها. وكان حضور مرحيات الفرقة من أبرز مطالب 
راكيل  اأمريكية  اممثلة  آخرهم  وكان  اأجانب.  من  بوليفيا  زوار 

ولش وهي من أب بوليفي.
بوليفيا  لغة  اإسبانية  باللغة  عروضها  تقدم  ا  أنها  رغم  هذا 
السكان  لغات  إحــدى  وهي  ــارا  اإم بلغة  تقدمها  بل  الرسمية 

اأصلين ويتحدثها نحو %20 من سكان بوليفيا.
كوسيسيتا

العنف  تصور  التي  »كوسيسيتا«  مرحية  حاليا  الفرقة  وتقدم 
القيام بإجراءات جادة  البوليفية وتدعو إى  الذي تتعرض له امرأة 

مواجهته.

السكان  من  ممثلة   22 فيه  تشارك  أنه  العرض  هذا  ي  والجديد 
اأصلين. وتحي كل منهن تجربة شخصية مرت بها.

من هذه التجارب تجربة ماريا لوك التي تصور كيف كانت تطلب 
من زوجها السكر التوقف عن إيذائها ومراعاة أن لها أربعة أبناء 
النداء وزاد من قسوته  الزوج هذا  الرعاية. وتجاهل  يحتاجون إى 
ي ااعتداء عليها بالرب حتى أصابها بشلل جزي. وبعد أكر من 
تزال  ا  كانت  وإن  الجزي  الشلل  هذا  من  تعافت  سنوات  عر 

تواجه صعوبات ي تحريك بعض عضات وجهها.
وقالت لوك وهي مخرجة امرحية ي الوقت نفسه، إن ما حدث 
لها م يكن حالة استثنائية. فقد نشأت ي أرة فقرة جدا وعانت 
يعتر  من  بوليفيا  ي  هناك  إن  وتقول  أبيها.  أيدي  عى  كثرا  أمها 
أن بعض العنف تجاه امرأة أمر طبيعي. لكنها ترى وتؤكد أن أي 
عنف ضد امرأة ليس له ما يرره سواء ي بوليفيا أو غرها. وهي 
تعاطي  عى  صارمة  قيود  فرض  بوليفيا  ي  الحكومة  من  تطلب 
ترتبط  بوليفيا  ي  امرأة  ضد  العنف  جرائم  من   90% أن  الخمور 

بتعاطي الزوج للخمور، كا حدث معها شخصيا.
ذات  كادت  أنها  أكدت  التي  ماي  جومرندا  اممثلة  أيضا  وهناك 
مرة تتعرض للخنق عى أيدي زوجها امدمن. وتعيش حاليا من بيع 
حفاضات اأطفال والنساء. وسوف تعود إى هذه امهنة بعد انتهاء 

عرض امرحية.
النساء  تدعو  إنها  فقالت  أخرى،  ممثلة  وهي  أرانيبار  كارمن  أما 
ي بوليفيا إى الثورة ضد الرجال امعتدين وأا يكتفن بردود فعل 

سلبية.
عر  من  أكر  زوجها  قسوة  تتحمل  ظلت  إنها  كارمن  وتقول 
أن  بعد  النهاية  ي  عليه  مردت  لكنها  أبنائها  أجل  من  سنوات 
سنا  منها  أصغر  أنها  مجرد  أخرى  امرأة  مع  يخونها  أنه  اكتشفت 
لها وما  الوحشية  وأكر جاا بعد أن ذوى جالها بفعل معاملته 
بعد  تنتحر  كادت  أنها  وأضافت  اأبناء.  رعاية  ي  جهد  من  تبذله 
أن اكتشفت الحقيقة امروعة، لكنها تيقنت أنها ا يجب التضحية 
بحياتها من أجل زوج خائن، وقررت بدا من ذلك فضح مارسات 

زوجها والدفاع عن حقوق امرأة البوليفية.
نسائية حركة 

ي  تعترها  التي   – الفرقة  إن  الفرقة  مديرة  أنديا  إيريكا  وتقول 
أداة  امرح  من  تتخذ  بوليفية  نسائية  حركة  مثابة  اأمر  حقيقة 
لبعض  امتاحة  تلك  كثرا عن  لها  امتاحة  اإمكانات  وتقل  تعبرية. 
الحركات النسائية ي اأمريكتن مثل حركة »امرأة ليست أقل« ي 
اأرجنتن. لكن ما يزيد من قوتها أن مرحياتها تعتمد عى تجارب 
واقعية ترويها صاحباتها بشكل تلقاي مع بعض التقنيات امرحية 
أن  أثبتت  الفرقة  أن  ويكفي  وإقناعا.  تأثرا  أكر  اأمر  تجعل  التي 

امرأة البوليفية تستطيع أن تفعل حن تريد أن تفعل.

تجربة ناجحة تجذب السائحن 
اأجانب والممثلن 
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»ا شك أنني كنت ي ذلك الحن، أهوى التمثيل من كل قلبي لكنه 
ميل كان منصبا عى نوع واحد من الفن هو )الدرام(. أما الكوميدي 
فلم أشعر نحوه بأية عاطفة، كا أنني م أخلق له، وإذا ما بدا ي أن 
من  والطاطم..  حليفي..  السقوط  فسيكون  كوميدي  دور  ي  أظهر 

الجمهور نصيبي«.
والهزل الجد  بن 

 )1949  -  1883( الريحاي  نجيب  مذكرات  من  امقطع  هذا  يشر 
أو لنقل تلك اأفكار وامفاهيم  الفني  إى أشياء عدة ي فرة تكونه 
التي سوف تحدد رؤيته لفن امرح، فالشاب الذي تعرف عى فن 
حينذاك  عليه  يطلق  ما  تنتمي  مرحيه  عروض  خال  من  التمثيل 
الكتابة  ي  محددة  طرائق  يعتمد  الذي  الجاد،  امرح  أو  »الدرام« 
الدرامية واأداء التمثيي الذي يعر عر الوضوح ي مخارج الحروف 
لجهازه  اممثل  استخدام  عر  الشكلية  بالباغة  وااهتام  والخطابية 
ما جعل  امرح، هو  لفن  الفهم  واانفعاي، هذا  والصوي  الجسدي 
نجيب اممثل امبتدئ يفضل الدرام عى الكوميديا، اأقرب له حسب 
ما  عادة  مواصفات  وهي  تقدير،  أقل  عى  له  الشكلية  امواصفات 

تحدد مسار اممثل.
الجدي  للنوع  نجيب  تفضيل  دالة  هو  هنا  الافت  اأمر  أن  إا 
أن هذه  امؤكد  النقيض،  للنوع  يرشحه  الذي  الجسدي  تكوينه  رغم 
ترى  التي  الثقافة  تلك  للمجتمع  السائدة  الثقافة  كونتها  قد  الصورة 
الجاد أكر قيمة من الهزي أو الضاحك أو الفِرح، وهي ثنائية سوف 
العامية،  الفصحى/  أو  الهزي  فالجاد/  للريحاي  الفني  امشوار  تحدد 
هذه الصورة هي أحد تجليات هذه الثنائية، كا هو واضح من هذا 
نوع  إنتاج  العامية،  التعبرات  ببعض  الفصحى  تطعيم  هو  امقطع 
الجاد ي  أو  الجليل  الساخرة ليضع  أو امحاكاة  اللفظية  امفارقة  من 
سياق ساخر وهزي. وهو اأسلوب الفني الذي يحدد رؤية الريحاي 
أعني  للتعبر،  فني  كأسلوب  يتبناه  الذي سوف  التمثيي  اأداء  لفن 
أكر  تعبر  وراء  سعيا  كوميدي  هو  وما  مأسوي  هو  ما  بن  الوقوف 
صدقا عن الواقع، الذي يختلط فيه الراجيدي بالهزي، لكن الريحاي 
الذي ظل طوال حياته الفنية يحلم بلعب أدوار جادة أو تراجيدية، 
العمل قد  النوع من  وهو ما سوف يحاوله لكنه وجد أن مثل هذا 
فرقته  وحل  إفاسه  ي  وتسبب  فيه  لبس  ا  واضحا  سقوطا  سقط 
امرحية )1( ليدرك بشكل قاطع أنه ا يصلح إا لأدوار الكوميدية.

بالك  الريحاي، ي رواية »خي  لعبها  التي  وتبقى شخصية »بوشيه« 
الفارس farce )2(، هي باكورة  من إميي«، وهي كوميديا من نوع 
الكاتب  تأليف   )3( عيد  عزيز  إخراج  العري  الكوميدي  فرقة  إنتاج 

الفرني جورج فيدو )4(.
الريحاي استطاع  الدور ليس كوميديا ماما فإن  الرغم من أن  وعى 
كوميديا  أداء  ليصبح  أداءه  غر  ثم  ومن  الجمهور  ضحكات  انتزاع 
أن  عليه  أن  ماما  يدرك  جعلته  »بوشيه«  شخصية  إن  بل  خالصا، 
م  اللون  أن هذا  أيضا  أدرك  أنه  كا  الفني،  اللون  يتخصص ي هذا 
حينذاك  ميل  الفنية  الساحة  كانت  فقد  غره؛  أحد  فيه  يتخصص 
اأدوار  ــث  وري الجاد  فامرح  ــد،  واح فني  لــون  ي  للتخصص 
الراجيدية الصارمة، كانت مجاا لصنوه جورج أبيض )5( الذي اهتم 
بتقديم شخصيات مثل أوديب لسوفوكليس )6( أو هاملت لشكسبر 
الحركية  امبالغات  عى  يعتمد  بأداء  إلخ،  عر..  الحادي  لويس  أو 

فقد  الحروف،  مخارج  بإبراز  يهتم  الذي  الفخم،  واإلقاء  واللفظية 
نطقه  وجهاز  القوية  الجسدية  مامحه  تقاس  اممثل  جودة  كانت 
لكن  لبس،  الدرامي دون  الحوار  إيصال  قادرا عى  فيصبح  السليم، 
هذا اأسلوب الفني ي مجال التمثيل قد يصل ي كثر من اأحيان 
الجاهزة،  الكليشيهات  عى  وااعتاد  اأسلبة  أو  القولبة  فخ  إى 
عند  يستخدمها  التي  الجاهزة  الحيل  من  قدرا  متلك  اممثل  وكأن 
امارسة، قد  التمثيل وعر  امبتدئ ي مجال  الريحاي  اللزوم، لكن 
ومدير  اممثل  الفرة  هذه  ي  مثله  الذي  الجاد  اأسلوب  أن  احظ 
الجسدي  تكوينه  مع  يتاءم  ا  أبيض،  اأصل جورج  اللبناي  الفرقة 
وهو  امرحيات  إحدى  ي  فرصة  حاز  حن  هذا  حدث  اأقل،  عى 
دور صغر ي رواية »شارمان اأكر«، عر أستاذه وصديقه امخرج 
عزيز عيد، امهم - هنا - أنه ي هذا الدور الذي أدى فيه شخصية 
دخلتها  التي  اأوى  العظمى  الحرب  انــداع  قبيل  النمسا،  ملك 

النمسا،  ملك  مامح  من  يقرب  أن  امبتدئ  اممثل  حاول  النمسا، 
ي  صوره  ُتنر  كانت  فقد  حينذاك  للجاهر  معروفة  كانت  التي 
الصحف حينذاك، ففوجئ الريحاي بتجاوب الجمهور معه بالضحك 
ي  الحقيقي  النمسا  ملك  شخصية  ووضع  فيها،  امبالغ  حركاته  من 

سياق ساخر)7(، عر عاقة امشابهة التي ابتكرها اممثل امبتدئ.
فرقة »سليم عطا  تقدمها  التي رعت ي  الرواية،  كانت هذه  لقد 
مراوحة  أهلته  فقد  الخاصة،  اسراتيجيته  أكسبته  قد   )8( الله« 
وهو  التمثيي،  اأداء  يخص  فيا  تجلت  والتي  والهزي،  الجاد  بن 
فني،  هو  ما  لكل  رؤيته  تحدد  سوف  لكنها  له  اأساي  النشاط 
فسوف ناحظ تبدياتها، ي اختياراته للنصوص امرحية – فيا بعد 
فواصل مرحية  أو  مثيلية  يقدمها ي صورة مشاهد  التي سوف   -
وهي  والــراب،  اللهو  أماكن  ي  يقدمها  سوف  التي  )اسكتشات( 
النصوص  إى  بيه« وصوا  بتقديم شخصية »كشكش  الخاصة  الفرة 

للريحاني اأدائية  التحوات  في  ااجتماعي  الحراك  أثر 

عز بدوي
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آخر  تبٍد  وهي  امرح،  خشبة  عى  للتقديم  سلفا  امعدة  امرحية 
الفواصل،  أو  الدرامية  امشاهد  كانت  فإذا  الهزي؛  الجاد/  لثنائية 
تتأسس عى مفهوم اارتجال كا نفهمه ي أي كوميديا شعبية، فإن 
له  وحدث  منتظمة  حبكة  أو  درامي  بناء  لها  نصوص  عى  ااعتاد 
الجاد، حتى  بامرح  لهي خطوة كانت تعرف  بداية ووسط ونهاية 
لو كان النص كوميديا أو هزليا، وبخاصة إذا كان هذا النص امرحي 

مكتوبا باللغة الفصحى.
المهرج السوقي  الكوميديان 

بعد النجاح الذي حققه الريحاي مع فرقة التمثيل الكوميدي العري، 
ي شخصية بوشيه هذا الجندي الذي يعمل ي البوليس وتعوله ابنته 
الجميلة، ي نص »خي بالك من إميي« وهو نص كوميدي من نوع 
الفارس، هذا النوع الذي تخصص فيه جورج فيدو، يرد لنا الريحاي 
التي لعبها خاصة ي اأبيه دي روز )9( مع صديقه  اأدوار اأخرى 
عى  تعتمد  عروض  وهي  روستي،  استيفان  اممثل  دربه  ورفيق 
مشهد وحيد أو هي اسكتش فني، ي سياق استعراي راقص، يعتمد 
موقفا دراميا بسيطا له طابع فكاهي، انتقادي، وهو اأسلوب الفني 
ما  فرة  الفني،  تدريبه  فرة  أو  البدايات  فرة  ي  عليه  اعتمد  الذي 
قبل الحرب العظمى حيث ازدهار أماكن اللهو والكباريهات وقاعات 
من  أكر  الظل  خيال  لفنون  ينتمي  اأسلوب  إن هذا  اميوزك هول، 
امرحية  الظواهر  من  نابع  اأول،  فالنوع  امايم،  لفنون  ينتمي  أن 
التي كانت موجودة ي الراث الشعبي أما امايم فهو ينتمي لتقاليد 
فنية أخرى، هي فنون الكوميديا دي اري، التي سوف يتعرف عليها 
عزيز  أستاذه  عر  فيدو،  فودفيات  عى  تعرفه  مع  احقا،  الريحاي 
عيد، اأكر تأثر ي هذا الجيل، أول من جعل اإخراج مهنة مستقلة، 

ي هذه امرحلة التأسيسية من عمر امرح امري.
بداية  منذ  انترت،  قد  هذه،  والكباريهات  اللهو  أماكن  أن  امهم 
من  جنود  تدفق  بسبب  وذلك  القاهرة،  مدينة  ي  العظمى  الحرب 
إلخ،  وفرنسين..  يونان  أسرالين،  إنجليز،  من  الجنسيات  من  كثر 
امرين  بعض  بجانب  اأماكن  هذه  ارتياد  اأساي  الجسد  وهم 
من  النعمة  محدي  من  وكثر  امدينين،  العليا  الطبقات  أبناء  من 
أمانه أرقام  الذي وصلت  القطن  زارعي  الزراعية،  اأراي  أصحاب 
عليه،  الطلب  وازدياد  الحرب  ظروف  بسبب  الفرة،  تلك  ي  خيالية 

خصوصا أثناء الحرب اأهلية اأمريكية.
بامفهوم  عروضا  يكن  م  الريحاي  نجيب  يقدمه  كــان  ما  إن 
ااصطاحي للكلمة، ولهذا السبب م يكن ي حاجة مخرج متخصص 
كا هو الحال ي تقديم نص مرحي أعد سلفا ي يقدم عى خشبة 
امرح، فا كان يقدمه م يتعد مشهدا أو اسكتشا فنيا - كا ذكرت 
الفني  ااسكتش  كان  روز« مع روستي،  »أبيه دي  حالة  - ي  سابقا 
خادم  شخصية  ي  الريحاي  دور  وانحر  ظل«  »خيال  هيئة  عى 
استيفان  يلعبها  كان  التي  اأساسية  الشخصية  يازم  الذي  بربري، 
عن  كثرا  يبتعد  الجمهور،  أمام  الظهور  هذا  من  نوعا  أن  روستي، 
مفهوم  الداخي  التقمص  عى  يعتمد  الذي  التمثيي،  اأداء  مفهوم 
هو  أو  له،  أوليا  نوعا  يكون  قد  امثال،  سبيل  عى  »ستانسافسي« 
الصاات  مــؤدي  مفهوم  من  أكر  ليقرب  للتمثيل،  بــداي  شكل 
من  نوع  عر   )10( امايم  فنون  من  تستفيد  التي  ااستعراضية 
الفكاهة السوقية، إنه أداء يزاوج بن هذه الفنون، لكنه يقرب أكر 
من مفهوم الكوميديا الشعبية، أو ما اصطلح عى تسميتها الكوميديا 
دي اري، هذا النوع الفني الذي انتر ي إيطاليا ي القرن السادس 
الكوميديان  أحيانا  عليه  يطلق  ما  وهو  فرنسا  إى  انتقل  ثم  عر 

»صاحب اأنف اأحمر دالة عى الُسكر وعدم ااتزان« )11(.
أو  فارسات  عر  الفني  النوع  بهذا  وتأثر  ثقف  الريحاي  أن  اموكد 
من  بالك  »خي  مثل:  نصوص  ي  وبخاصة  فيدو،  جورج  فودفيات 
جورج  لنص  مصر  وهو  عريانه«  كده  متمشيش  ست  »يا  إميي«، 
فيدو »ولكن ا تتجوي عارية هكذا« )12( فودفيل من فصل واحد، 
فيمينا،  مرح  عى   1911 سنة  نوفمر   25 ي  اأوى  للمرة  ُعرضت 
يعتمد النص عى مجموعة من امفارقات الضاحكة، وذلك من خال 
الشابة،  الزوجة  »كاريس«  من  امتزوج  »فونرو«،  الزوج  شخصية 
الخدم،  الضيوف وأمام  أمام  الوقت مابس عارية  التي تظهر طوال 
وهو  »هوسيبي«  يزوره  حن  خصوصا  للزوج،  الحرج  يسبب  ما 
الزوج ي  النواب، ما يهدد مستقبل  مسئول كبر ونائب ي مجلس 
الصحفي  مع  أيضا  يحدث  ما  وهو  خوضها،  ينوئ  التي  اانتخابات 
ما  الزوج،  مقابلة  يحر  الذي  »دوجيفال«  »الفيجارو«  جريدة  ي 

باأساس عى  يعتمد  طابع هزي،  لها  مفارقات  إحداث  يتسبب ي 
عنر امفاجأة بجانب التلميحات ذات الطابع الجني امكشوف.

»عزيز  مرحنا  ي  اأول  امخرج  بتقدمه  اهتم  الذي  النوع  ذلك 
عيد« ثم نص »توباز مارسيل بانيول« الذي سوف يقدمه الريحاي 
القرن  من  الثاثينات  بداية  ي  امري«  »الجنيه  باسم  بعد  فيا 
بعنوان  أخرى  مرة  لتقدمها  ويعود  جاهريا،  وتفشل  امنرم 
نجاحا  وتنجح  وفاته،  تسبق  التي  السنة  ي  كده«  ماشيه  »الدنيا 

عظيا.
لكن هذا التأثر، م متد إى امفاهيم التي تخص فن اممثل فحسب، 
بل امتد إى الكثر من السات امرحية القارة ي إنتاجه امرحي 
والسيناي. إا أن مفهوم ممثل الصاات، الذي مزج فنونا متنوعة 
الغناء  ااستعراض،  فنون  امايم،  فنون  فنية محكمة منها  تركيبة  ي 
اموقع أو املحن، وسط إطار من الفكاهة وامرح، قد تبلور بشكل 
أكر وضوحا ي شخصية »كشكش بيه«. يبقى أن نشر إى أن انتشار 
عليه  يطلق  ما  حساب  عى  امرحية،  العروض  من  النوعية  هذه 
للتقديم  سلفا  امعدة  النصوص  عى  يعتمد  الذي  الجاد،  امرح 
الجاهزة،  للنصوص  مقابا  اارتجال  ليصبح  امسارح،  خشبات  عى 
العظمتن  الحربن  بن  ما  التي حدثت ي مر  بالتغرات  له عاقة 
من  النوعية  تلك  عى  التسمية  هذه  إطاق  نستطيع  أننا  لدرجه 

الفنون، تحديدا ي فن الغناء والطرب.
امال  ملك  وهي  الساحة،  عى  ظهرت  قد  اجتاعية  ريحة  مة 
نفسها  ترى  أن  تبغي  أنها  كا  نفسها،  عن  التعبر  وتبغي  والنفوذ 
ممثلة عى خشبه امرح، وهو ما حدث ي كل اأنواع الفنية من 

دراما، غناء.. إلخ.
هذه الرائح أو القطاعات من الرائح الدنيا من الطبقة امتوسطة، 
نتيجة  وامدن،  الريف  أثرياء  من  اأوى،  الحرب  إبان  أّثرت  التي 
التي هيأت ابتكار شخصية كشكش  الظروف  القطن، وهي  ارتفاع 
هذا  نوعي  حددت  التي  هي  ااجتاعية  الطبقة  أن  فامؤكد  بيه 
أو  وشاهدته  مولته  التي  وهي  وأفكاره،  وقضاياه  الفني  امنتج 

استهلكته وفرضت عليه ذوقها ورؤيتها للعام واأشياء.
امذكرات،  ي  بيه«  »كشكش  شخصية  عن  الريحاي  نجيب  يحدثنا 
ولست  الليلة،  فجر هذه  وي  قائا:  الشخصية  لهذه  اهتدى  وكيف 
أنني رأيت بعيني  الذي أؤكده  ناما أم مستيقظا وإما  أدري أكنت 
عامة  رأسه  وعى  والقفطان  الجبة  يرتدي  كالشبح  خياا،  رأي 
ريفية كبرة فقلت ي نفي، ماذا لو جئنا بشخصية وجعلناه عاد 
الريف،  روايتنا وامقطع نفسه يقول: كان عبارة عن أن عمدة من 

من  فريق  حوله  فالتف  امــال،  من  الكثر  يحمل  مر  إى  وفد 
يعض  قريته  إى  فعاد  الحديدة،  عى  وتركنه  ماله  أضعن  الحسان، 
بنان الندم، ويقسم أغلظ اأمان، أن يثوب إى رشده وأا يعود إى 
التي تعتمد  الدرامية  الشخصية  ابتكر هذه  ارتكاب ما فعل. هكذا 
وتتيح  والدرامي،  النفي  تكوينها  ي  ثابته  مامح  عى  باأساس 
إمكانية اارتجال ي امواقف التي سوف تعرضها عى خشبة امرح 

كأي شخصية فنية تنتمي لراث الكوميديا الشعبية.
وبن  الريحاي  نجيب  بن  تعاون  أول  هي  الشخصية  هذه  كانت 
يا  »تعاليي  أول عروضه هو عرض  »وكانت  روز  »اأبيه دى  ملهى 
أن  والغريب  ومناظره،  موسيقاه  ووضع  وأخرجه  ألفه  الذي  بطه« 
ما  وهو  الجمهور،  إعجاب  عى  حاز  قد  ااسكتش،  العرض/  هذا 
شجع الرجل نحو امي ي هذه النوعية، التي يغلب عليها الطابع 
التجاري غر الفني، وقد أصبحت هذه الشخصية كشكش بيه، فيا 
بعد هي القاسم امشرك ي كل عروضه، ي هذه امرحلة من حياته، 
كا أنها سوف تتحول موضة فنية، يتم استنساخها، ي عروض كثرة 
ااستعراضية  ااسكتشات  هذه  أن  امؤكد  لكن  وخارجها  مر  ي 
كان بها كثر من الصخب والبذاءة واللعب باألفاظ، قد يطرب لها 
وأحاسيسه،  مشاعره  يرقى  ا  أجوف  وقتي،  طرب  لكنه  الجمهور 
وحن تتطور هذه اأساليب، سوف تتحول لفكاهة مبللة بالدموع، 
فنان  يكون  هنا  والتأمل،  التفكر   - أيضا   – وتثر  اابتسام  تثر  قد 
الكوميديا قد غادر محطة التهريج الصاخب، الذي له طابع ساتري، 
امشاعر  لتخدير  والتأمل، ا  للفكر  تدعو  التي  الكوميديا  إى رحابة 
العرض، وذلك  قاعة  الخروج من  الذاكرة مجرد  بشكل وقتي محى 

لغياب العنر الفكري، أهم ما ي فنون الكوميديا من عنار.
ي  اللئيم  الساذج،  الريفي،  امتاف،  الغافل  العمدة  شخصية  إن 
أضاف  والــذي  الحسان،  عى  أمواله  ينفق  الذي  اأحيان،  بعض 
أسند  وقد  الغفر،  شيخ  مثل  »زعــرب«  يدعى  تابعا  الريحاي،  له 
هذه  وتتواى  امري  اللطيف  عبد  للممثل  الشخصية  هذه  مثيل 
الثناي، مثل »خليك تقيل«، »هز يا  التي تعتمد عى هذا  العروض 
ذات  الدرامية،  الكتابة  محرف  مشاركه  الجامد«،  ي  »إديله  وز«، 
الريحاي  من  يختلف  سوف  الذي  صدقي.  أمن  التجاري  الطابع 
وللتدليل  كشكش«  »شخصية  نجاح  السياق  هذا  ي  امهم  احقا، 
مع  اختلف  حن  الريحاي  أن  للشخصية،  الكبر  النجاح  عى 
أن  الخاف،  هذا  شأن  من  وكان  روز«  دي  »اابيه  كازينو  صاحب 
هذه  كانت  ولقد  »الرينسانس«  إى  وانتقل  امكان  الريحاي  ترك 
تكونت  التي  الفرقة  أما  روز«،  دي  »اابيه  إفاس  ي  سببا  الحادثة 
الريحاي وهم  الرينسانس فقد تكونت ممن كان يتعاون معهم  ي 
انضم  ثم  امري  اللطيف  عبد  روستي،  استيفان  صدقي،  أمن 
إليهم عبد اللطيف جمجوم، وكانت أول رواية هي اسكتش »ابقى 
التي حققت نجاحا  باريس«،  بيه ي  قابلني« ثم اسكتش »كشكش 
ملحوظا، ثم اسكتش »وصية كشكش« التي قدمت بنفس اأسلوب 
يخص  ما  وكل  والتهريج  اللفظية  الفكاهة  عى  يعتمد  الذي  الفني 
يتسم  عنرا  يحوي  الذي  الفلكلوري،  الشعبي  مفهومها  الكوميديا 
وهو  الفني،  النوع  هذا  ي  أساي  مكون  وهو  اللفظية  بالبذاءة 
أحد بقايا امرحية الساتريه satiric أو مرحية التيوس كا كان 
الكورس  أفراد  امياد، فقد كان  الخامس قبل  القرن  يطلق عليها ي 
وقائده يرتدون جلد اماعز وهو الحيوان امقدس لدى اإله باخوس 
البذيئة  النكات  يتبادلون  كانوا  امرح،  وفن  والخمر  الخصب  إله 
كرنفال  ي  العروض  هذه  وتقدم  الجنس،  حول  أساسا  تدور  التي 
ديونسيس  باإله  احتفاا  الفحش،  ويتبادلون  الجمهور  فيها  يسكر 
القدمة،  أثينا  اأكربول ي  الدينيسا، ي مرح  أعياد  باخوس ي  أو 
عى  ااسكتش  اعتمد  كا  العروض  هذه  الحكام  بعص  حظر  ثم 
التي كانت تؤديه راقصات أجنبيات، لي يقمن  عنر ااستعراض، 
آخر  أسلوبا  الريحاي  أضاف  وإن  الباص  كفر  بااحتيال عى عمدة 
»حار  اسكتش  ويبقى  والريقة«  »التأويز  عليه,  يطلق  ما  وهو 
أن  بعد   1917 عام  نحو  ي  الريحاي  نجيب  قدمه  الذي  وحاوة« 
انضم للفرقة اممثل »حسن رياض« ليتحول الريحاي بعد أن انضم 
كشكش  شخصية  فيها  وصلت  جديدة،  مرحلة  إى  للفرقة  اأخر 
أقى درجات الشهرة، وهي الفرة التي قدم فيها اسكتش »حار 
وحاوة« الذي صاغه دراميا أمن صدقي - مؤلف الريحاي ي هذه 
فقد  الريحاي،  مع  اختلف  وحاوة«  »حار  بسبب  لكنه   - امرحلة 
أراد أن مي روطه امالية عليه، ما حققه من أرباح، وهو ما رفضه 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

01 يوليه 2019العدد 618

22 [ نوافذ

الريحاي. كانت أول رواية تعاون فيها الريحاي مع بديع خري، هي 
فيها  استعان  التي  الرواية  - 1920 وهي  »كيفك« 1918  رواية عى 
الرواية،  أناشيد  ألحانا  يضع  لي  شامير«  »كاميل  السوري  باملحن 
وهي م تكن مبتكرة خصيصا، بل بعض األحان امشهورة، ثم تركب 
امعروفة  الحلبية  للقدود  تنتمي  غالبا  وهي  اأغاي،  كلات  عليها 
الناشئ  اموسيقار  الحقيقي، سوف يوجد حن ينضم  فالتلحن  سلفا، 
الفرة،  نفس  ي  حدث  ما  وهو  للفرقة،  درويش«  »السيد  حينذاك 
حن شاهد الريحاي مرحية »فروز شاه« التي كتبها الكاتب الهاوي 
»عبد الحليم دوار« ولحنها السيد درويش، ورغم فشل العرض فإن 
امرحلة اأكر  لتبدا  الريحاي،  بارزا، وتعاقد معه  التلحن كان عنرا 

فنية ي مشواره امرحي.
الفي النضج  مرحلة 

ي  الطوائف  بسائر  أسوة  مظاهرة،  يقوموا  أن  يوما  الفنانون  »قرر 
مر، وكانت كل مظاهرة تخرج وقد استعدت للعودة بعدد ا بأس 
به من القتى والجرحى.. وي الساعة امحددة، خرجت كل فرقة من 
كلها  الفرق  والتقت  كبرا  علا  حملت  وقد  به  تعمل  الذي  امرح 
السائرين )جورج  الكونتينال.. وكان ي  فندق  أمام  اأوبرا  ي ميدان 
وزي  الريحاي  ونجيب  عيد،  وعزيز  شكري،  الرحمن  وعبد  أبيض، 
كان  من  وكل  تيمور(..  ومحمد  القدوس،  عبد  ومحمد  طليات، 
يلبس  بعضهم  وكان  عاما،  أو  مخرجا  أو  ممثا  امسارح  ي  يعمل 
ثياب  من  وغرها،  فرعونية،  مابس  يلبس  وبعضهم  عربية  مابس 

القومية امرية..«.
هذا  الثورة،  انداع  اأول  امشهد  اليوسف«  »فاطمة  تصف  هكذا 
مكان،  كل  ي  القيم  منظومة  ي  الكثر  غر  الذي  الضخم،  الحدث 
ثورة  التي فجرت  الرارة  مالطة هو  إى  ونفيه  زغلول  اعتقال سعد 
1919، فأغلقت الحوانيت وأربت امواصات عن العمل، وخرجت 

امظاهرات ي كل أرجاء مر تهتف بحياة الزعيم وااستقال مر.
بعامة  الفني  الجانب   - منها  الصدارة  ي  أو   - ومنها  الحياة  روب 
ااجتاعية  الجوانب  بقية  جانبا  نحينا  إذا  بخاصة،  وامرحي 
الحدث مع خطوة أخرى  والسياسية، عى أهميتها. وقد تزامن هذا 
دربه  رفيق  عى  تعرفه  وهي  الفني،  مشواره  ي  الريحاي  خطاها 
انضامه  بديا أمن صدقي، أن  بديع خري  والدراماتورج  الشاعر 
واجتاعيا  سياسيا  بعدا  الفني  مروعه  أضاف  الريحاي،  لفرقة 

تناول  ي  مثل  بالطبع،  والفني  اأوى  البعد  بجانب 
الطوائف الشعبية والعال والطبقات امهمشة، 

أول  ااجتاعية  الرائح  هذه  لتصعد 
مروع  ي  امــرح  خشبة  عى  مرة 

هذه  رسخت  قــل  أو  الــريــحــاي، 
الفرقة قيا فنية، جعلتها تشتبك 

امري  امجتمع  معطيات  مع 
امشهد  اكتمل  وقد  حينذاك. 

درويــش،  السيد  بانضام 
أزجــال  ملحنا  فأصبح 

ي  خري  بديع  يكتبها 
مرحية،  عـــروض 

ـــا  أدواره يلعب 
نجيب  اأساسية 
رغم  الريحاي، 
زلنا  مــا  أنــنــا 
ــة  مــرحــل ي 
»كـــشـــكـــش 
فإنها  ــه«،  ــي ب

كانت  مختلفة، 
عرض  مع  البداية 

ــذي وضع  ال ــو«  »ول
خري«  »بديع  أزجاله 

درويش«.  »السيد  ولحنها 
ومن ألحان هذه الرواية لحن 

يعوض الله.
امرح  تسود  جديدة  روح  مة 
الجاعي  كالغناء  فنونه،  بكل 
ي  خــصــوصــا  درويـــــش،  لسيد 

لحن  ي  كا  العمل  وأغاي  الشعبية  الطوائف  تتناول  التي  األحان 
»التحفجية«  لحن  أو  العجم«  تجار  »احنا  أو  يا سيد«  الحزام  »شد 
وفيا  ظل  فقد  الريحاي  فن  أما  امرحية،  األحان  إى  إضافة 
أن  رغم  سادت  التي  الجديدة،  الروح  هذه  من  قربا  أقل  أصول 
ارتباطا  ارتبط  الذي  امرح،  فن  هو  خاله  من  عر  الذي  نشاطه 
وأن  درويش«  »السيد  عنها  عر  التي  نفسها،  الفنية  بالقيم  وثيقا 
امرح باعتباره فنا جاهريا، ينبغي أن يشتبك بشكل مبار مع 
الغناء،  ينتجه ويستهلكه، مثله ي ذلك مثل  الذي  الواقع  معطيات 
وقد يكون أكر قربا ي بعض اللحظات، وذلك لتلك العاقة امبارة 
بن منتجه ومستهلكه أو بن امبدع وامتلقي. اموكد أن ثناي بديع 
سياسية  رؤية  أو  جديدة  روحا  أضافا  قد  درويش،  والسيد  خري 
الفني، وهو  الريحاي  التزاما مروع  وأكر  أكر وضوحا  واجتاعية 
خرته  عر  الفرقة،  وصاحب  امارس  بعن  الريحاي،  يعرفه  كان  ما 
العريضة ي امجال، لذا سعى لضم بديع خري وهو الهاوي امغمور 
أبيض«  »جورج  الكبر  صديقه  عر  بدرويش  استعان  كا  حينذاك، 
الذي كان يلحن له سيد درويش أبريت فروز شاه بل إنه ترجاه أن 
يرك له سيد درويش ومن ثم استطاعت هذه األحان أن تتجاوب 
مع جاهر مرح الريحاي، كا أنها - أيضا - استطاعت أن تكون 
جديدة  تفرز شخصيات  وأن  دراميا،  بها  ومبرة  الثورة  عن  معرة 
تتصدر خشبة امرح، كاأعيان امتوسطن، امحامي، ناظر الوقف، 
تخى  هنا  من  والحاة.  الخواجة  البلدي،  امعلم  الفاح،  السكرتر 
ي  كا  امستعارة،  واللحية  والقفطان  الجبة  عن  الريحان  نجيب 
أو  الصغر  الرجل  شخصية  من  أكر  واقرب  بك،  كشكش  فارسات 
الرجل العادي أو الرجل الغلبان بامفهوم الشعبي، سيئ الحظ وهي 
فيها  استلهم  التي  اانتقادية،  الكوميديا  من  تقربه  التي  الخطوة 
الفنان العظيم »شاري شابلن«، هذه الشخصية التي رمت  أسلوب 
بظالها عى معظم من قدم اللون الكوميدي 
أن  ي امرح والسينا حينذاك رغم 
مذكراته،  ي  يذكره  م  الريحاي 
امؤسسن  ــاء  اآب من  باعتباره 
سوف  هنا  الفني.  أسلوبه 
ذو  الفني  ااسكتش  يتوارى 
محله  ليحل  الفكاهي،  الطابع 
ــواكــره  ب ــي ي  ــرح ام ــنــص  ال
سلفا  ُأعد  الذي  النص  هذا  اأوى، 
لجمهور  يقدم عى خشبة مرح  أن 
ممهد لتلقيه، ا لجمهور يشاهد 
 - ـــي  درام طــابــع  لها  ــرة  م
يعتمد   - كازينو  ي  تقدم 
الرويح،  عى  بــاأســاس 
أن هذا التطور الذي طرأ 
الريحاي،  مــروع  عى 
آخر  نوعا  أنتج  ما  هو 
قوامها  الكوميديا  من 
الــنــقــد الــســيــاي 
ـــي  ـــاع ـــت وااج
ـــة  ـــق ـــب ـــط ـــل ل
ـــوســـطـــة  ـــت ام
ـــصـــاعـــدة ي  ال
السياسة  مجال 
ــــال أمـــا عى  وام
فقد  الفني،  امستوى 
مع  التطور  هذا  تزامن 
الكاريكاتر  فــن  بـــروز 
نتائج  أحد  وهو  الساخر، 
ــوري لــثــورة  ــث ااحـــتـــدام ال
ازدهار  مع  ازدهر  الذي   1919
القول  ونستطيع  الصحافة، 
له  فني  أسلوب  الكاريكاتر 
من  انتقل  انتقادي،  طابع 
ي  ــرح،  ام لفن  الصحافة 
لحظة فارقة ي تاريخ مر.

الهوامش
عرض  عندما  أنه  يحي   52 ص  مرحية  ذكريات  امري،  إبراهيم 
يوسف  مثيل  رمسيس،  فرقة  مرح  عى  »الفريسة«  مرحيته 
وهبي، وقابل نجيب الريحاي الذي أر ي أذنه أنه قد تأثر بالراوية 
أن  إياك  قائا:  فحذره  الدراما،  إى  الكوميديا  من  التحول  ويريد 
الفنان  نجاح  ونصف  والطبع  بالسليقة  كوميدي  ممثل  أنت  تفعل 

يرجع إى اهتدائه بسليقته وطبعه، فا تخالف طبعك وإا ندمت.
 2 - الفارس أو الكوميديا الهزلية هو رب من روب الكوميديا، 
منطقي  أو  محتمل  هو  عا  النظر  برف  امبالغة  عى  تقوم  التي 
البدنية  الحركات  الضحك عر  تنتج  التي  امواقف  تعتمد عى  وهي 
لعيوب  بتصويرها  اإنسانية،  النواحي  تعالج  وهــي  العنيفة، 
اإنسان ومثالبه الواضحة، لذلك فهي تتناول الترفات التي تخص 
الشخصية ي راعها مع البيئة، التقاليد وترجع جذورها إى امرح 
اأوروي  امرح  عليها  اعتمد  كا  وروما،  اليونان  باد  ي  الكاي 
أحد  مولير،  ونصوص  اميادي،   17 القرن  ي  خاصة  بعد،  فيا 

الناذج لهذا النوع الفني.
3 - راجع امذكرات
4 - راجع امذكرات

5 - ممتل وصاحب فرقة مثيلية، ثم فيا بعد أستاذ التمثيل معهد 
التمثيل، من أوائل من درس فن التمثيل دراسة منظمة، وذلك حن 
أوفد لدراسته ي فرنسا، وقد تتلمذ عى يد اممثل الفرني الشهر 
»سيلفان«، قدم »أبيض« للمرح امري، كاسيكيات مثل أوديب 
رائد  وهو  أندروماك،  ليوتار،  اأب  عر،  الحادي  لويس  ملكا، 

اأسلوب الرومانتيي ي فن اأداء التمثيي.
من  الكاي،  الطابع  ذات  امرحيات  لتقديم  ميل  »أبيض«  كان 
ذلك عى  معتمدا ي  وميلودرامية،  رومانسية  تاريخية،  تراجيديات 
الصوتية  اإمكانيات  عى  يعتمد  أسلوب  وعر  الفرنسية،  الثقافة 
من  امري،  مرحنا  ي  اأسلوب  هذا  رائد  بحق  وهو  والجسدية 
شارل  تيمورلنك،  نابليون  لر،  املك  ماكبث،  عطيل،  أيضا  عروضه 
مر  مرحية  مثل  اجتاعي،  طابع  لها  عروضا  قدم  كا  السادس 
القصور  أرار   1913 عام  أنطون  لفرح  القدمة  ومر  الجديدة 
باسم القانون لعباس عام، عاصفة ي بيت أنطوان يزبك، كا قدم 
الشيخ متلوف، النساء العامات، دون جوان، مدرسة اأزواج، وهي 

عروض عن نصوص مولير.
بعد  اإغريقي  امرح  الذهبي ي  امثلث  ثاي  هو  - سوفكليس،   6
أسخيلوس، كتب الراجيديات أوديب ملكا، أنتيجونا، أياس، أوديب 
ي كولونا، الكرا، فيلوكتيس، ترجم أعاله للغة العربية الدكتور طه 

حسن.
7 - امذكرات، مرجع سابق.

8 - كون سليم عطا الله فرقة مرحية مع أخيه أمن، وكانت تضم 
نجيب  بدايته مع  الذي عمل ي  املحن  املحن كميل شامير، هذا 

الريحاي قبل تعرف الريحاي بسيد درويش.
تخصصت  استعراي،  طابع  لها  غنائية  فرقة  الله  عطا  فرقة  كانت 
ي تقديم العروض التي يطلق عليها الفرانو أراب، بتأثر من نجاح 
تخصصت  لذا  بك(  كشكش  )مرحلة  اأوى  مرحلته  ي  الريحاي 
الفرقة ي تقديم هذه الشخصية خاصة ي باد الشام، ضم ي فرقته 
الدين، فاطمة  ببا عز  إبريز ستاي، رينا إبراهيم، بديعة مصابني، 
ري، حسن رياض، وآخرين، توقفت هذه الفرقة عام 1935، لكنه 
للميوزك  صغرة  لفرقة  تكوينه  خال  من  بعد  فيا  نشاطه  عاود 

هول، التي قدمت بعض الفودفيات الراقصة.
بشارع  روزاي،  اإيطاي  بناه  إفرنجي  مقهى  روز،  دي  اأبيه   -  9
العامية  الحرب  أثناء  ازدهر  اآن،  شهرزاد  ملهى  مكان،  األفي، 
ظهور  وبدايات  بك  كشكش  شخصية  ونجاح  مولد  شهد  اأوى، 

نجيب الريحاي.
امنطوق،  الحوار  استخدام  دون  الصامت  اأداء  هوفن  امايم   -  10
به  يوحي  الــذي  العظيم،  الجال  يفسد  الكام  أن  من  انطاقا 

الصمت، كا ي أفام شابلن.
11 - راجع قاموس امرح

12 - النص مرجم للعربية، ترجمه الدكتور حادة إبراهيم.
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ي  وعورة  اموضوعات  أشد  أحد  هو   Genre النوع  مفهوم  يعد 
فنيان،  نوعان  والراجيديا  الكوميديا  فهل  الدراما.  ودراسات  امرح 
الطبيعي  امذهب  وهل  متعددة؟  فنية  أنواعا  يغطيان  أنها  أم 
ااثنن؟(.  بن  فرق  هناك  )وهل  أسلوب  أم  نوع   Naturalism
أو  جادا  يكون  عندما  النوع  نفس  هو  فهل  فنيان،  نوعان  أنها  ولو 
مثل  أضيق  لتصنيفات  امصطلح  عى  امحافظة  يجب  هل  أم  هزليا؟ 
اأرار  ومرحيات  اميلودراما  ومرحيات  القوطية  امرحيات 
اليعقوبية،  اانتقام  وتراجيديات  الحديثة،  الشعرية  وامرحيات 

والعبثية؟ وهل تؤسس هزليات شكسبر نوعا فنيا؟
تكون  امتباينة،  اأساليب  بهذه  مصطلح  استخدام  مكن  وعندما 
الفرص سانحة لدرجة أن امصطلح يشمل كا من الكثر جدا والقليل 
هناك  ذلك  ورغم  الواضح.  الفلسفي  اأساس  إى  يفتقر  وقد  جدا، 
التشابهات وااختافات بن امرحيات وأساليب  لتمييز  طرق أخرى 
ي  والدراما  امرح  أنواع  ميز  واحدا،  بديا  أناقش  وسوف  اأداء. 
الواقعية  أفكار  ي  امفهوم  هذا  ويتأصل  اأداء.  اسراتيجيات  إطار 
النقدية، وهي إطار فلسفي عام يظهر كبديل مهم لكل من الوضعية 
وما بعد البنيوية. وأن الواقعية النقدية ليست مألوفة بشكل واسع 
امتحدة،  الوايات  ي  اإنسانية، وا سيا  العلوم  ي  امتخصصن  عند 
عى  اأساسية  أفكارها  الدراسة  هذه  من  اأول  الجزء  يقدم  فسوف 
الثاي مفهوم اسراتيجيات  الجزء  أكمل وجه ممكن. ثم سوف يطور 
امرح  تاريخ  تحليل  ي  مفيدا  امفهوم  ذلك  يكون  وكيف  اأداء، 
والدراما )وا سيا علم أسباب أساليب اأداء(، وللتعرف عى الكيفية 
ذهبوا  التي  العروض  معينة  فرة  خال  الجمهور  بها  يفهم  قد  التي 

مشاهدتها.
النقدية: للواقعية  مختصرة  مقدمة 

بدأت  فقد  قدمة.  فلسفة جديدة ذات جذور  النقدية هي  الواقعية 
ي اتخاذ شكلها ي ستينات القرن العرين )بشكل ملحوظ ي أعال 
وبلغت  أساسا،  للعلم  فلسفة  أنها  باعتبار   )Rom Harre هار  روم 
أقى مداها عام 1975، عندما ظهرت كتب كل من: روم هار واي.

راسل  وكتاب   he Casual Powers العلية”  القوى  مادين  اتس. 
ااجتاعية  النظرية   John Urry أوري  Russell Keat وجون  كيت 
 Roy باسكار  روي  وكتاب   Social heory as Science كعلم 
رامة  وبسبب   .heory as science كعلم  النظرية   Bhaskar
فاسفة  أبرز  باسكار  أصبح  نتائجها،  إى  امستمر  وسعيه  تحلياته 
الواقعية النقدية، إذ قدم نحو تسعة كتب حول اموضوع بحلول عام 
الواقعية  2000. ولكن كا يوضح باسكار نفسه، فان كثر من أفكار 
النقدية اأساسية مستمدة من أعال الكتاب السابقن. فبعض الصور 
الكاسيكين،  اليونان  فاسفة  وحتى  وهيجل  كانت  عند  جذور  لها 
أن  إذن  مدهشا  وليس  ماركس.  كارل  هو  بها  امبرين  أبرز  ولكن 
والعلوم  وااقتصاد  ااجتاع  علم  مجاات  ي  أساي  بشكل  تتطور 
شائع،  غر  الثقافة  ي  اكتشافها  فإن  ذلك  ورغم  والقانون.  السياسية 
ولكن كثرا ما يظهر باعتباره واقعية نقدية يكتسب متابعة أوسع. 
قامة  إنشاء  أوا ي  واضحة  أصبحت  الفلسفة  بأن  ااهتام  ومع مو 
النقدية  الواقعية  أبحاث  حظيت  فقد   ،1995 عام  ي  للمناقشات 

روتليدج ي مجلة  دار  دولية ي سلسلة نرتها  بدعم مؤسسة  اآن 
محكمة.

نظرية  ي  اأداء  اسراتيجيات  مفهوم  إى  تؤديان  صورتان  وهناك 
الديلكتيي  بالتبادل  امعرفة  تطور  يتعلق  أوا،  النقدية.  الواقعية 
نظرية  حلزونات  بأنه  هذا  باسكار  ويصف  والتطبيق.  النظرية  بن 
النظرية  واأحكام  التحريض  إى  امارسة  فيها  تؤدي  وتطبيقية، 
تتسبب  وقد  عملية،  أحكام  منطقيا عى  النظرية  تنطوي  إذ  أحيانا، 
النظرية  بن  العاقة  أن  وأعتقد  عملية.  إجراءات  اتخاذ  ي  مبارة 
والتطبيق هي عاقة ناشئة: قد تتحفز امارسات أو تحكم بواسطة 
استلزامات نظرية، ولكن النظرية تنشأ من امارسة. وتتأكد الفكرة 
الفعلية تنشأ من  الجدل اأنطولوجي بأن اأحداث  اأخرة بواسطة 
اإمكانيات والروريات امفروضة بواسطة كيانات حقيقية، وخرات 

ومفاهيم تنشأ من بن تلك اأحداث.
امعرفة  طريق  عن  جديدة  معرفة  تكوين  عملية  تشر  ا  ثانيا، 
التي  البيانات  لجمع  الحالية  اأساليب  استخدام  إى  فقط  الجديدة 
أيضا  تختص  إنها  لتحديها:  أو  النظرية  لتأكيد  نستخدمها  أن  مكن 
مفهوم  غر  يء  مع  متناظرا  باعتباره  فعا  مفهوم  يء  باستخدام 
اأيقونية  الصور   – الناذج  فإن  النقدية،  للواقعية  فبالنسبة  أيضا. 
مع  يتطابق  لن  فالنموذج  تفسرية.  نظرية  ي  مهم  جزء  هي   –
لسات  ماءمة  أقل(  أو  أكر  )بدرجة  باأحرى  هو  بل  موضوعه، 
اموجود  النموذج  أن  الباحثون  يجد  قد  الفكرة  نفس  وي  اموضوع. 
ليس ماما بشكل كاٍف وأن موذج آخر يجب أن يأخذ مكانه، ما 

يؤدي إى تحوات موذجية ي العلوم.
والصور اأيقونية جزء أساي ي امرح، لذلك من امهم أن نؤسس 
داخل  الناذج  وعمل  امارسة،  من  النظرية  ظهور  بن  عاقة 
النظرية. ومكن إنجاز هذا بتكملة الفلسفة الواقعية النقدية بنتائج 
جيدا  معروفا  أصبح  الذي  اإدراي،  العلم  تحديدا  وهو  بعينه،  علم 
من خال كتابات جورج اكوف George Lakof، ومارك جونسون 
هو  اأسلوب  بهذا  النقدية  الواقعية  وتكملة   .Mark Johnson
فلسفة  البحث  هذا  من  يستمدان  وجونسون  اكوف  أن  اأسهل 
لها  التي   ،”embodied realism امتجسدة  “الواقعية  يسميانها 

بعض  وهناك  النقدية.  الواقعية  مع  امشركة  القواسم  من  الكثر 
امسألة  هو  البحث  فإن  الحالية  اأهداف  بسبب  ولكن  الفروق، 
امطروحة. واستنتاج العلوم اإدراكية الرئيي هو أن الفكر يتشكل 
الزعم نشأ من  التجسيد اإنساي. والدليل عى ذلك  بعمق بواسطة 
ومجاات  اإماي،  امعنى  وعلم  النفس  وعلم  اللسانيات  ي  البحث 
أخرى بدأت ي أواخر الستينات. فالتجسيد يشكل العقل من خال 
بالتجارب من وراء مفاهيمنا  الذي يزودنا  العام امادي،  تفاعلنا مع 
اأساسية محتويات العام وبنيته. فمثا، تنشأ مفاهيمنا ي ااحتواء 
ي  الدخول  نحاول  ما،  يء  داخل  بأننا  الحسية  تجاربنا  خال  من 
نبني عى  وبينا  إلخ.  الداخل..  موادنا من  ننقي  أو  نزيل  أو  يء، 
وتسمى  الصور،  عى  امبنية  التجربة  هذه  نحول  العام،  ي  خراتنا 
اأشياء  أنواع  نتصور  أن  تساعدنا ي  إى مجازات  الصور،  مخططات 
السباق(،  ي  )العداء  امادية  البنية  نفس  لها  ليس  أشياء   – اأخرى 
مثل  الامادية  واأشياء  اإطاق،  عى  ماديا  فهمها  مكن  ا  وأشياء 
)القمر داخل مجال جاذبية اأرض( والعاقات ااجتاعية  الجاذبية 

)الشخص س ي عاقة مع الشخص ص(.
أنواع:  مختلف  صور  مخططات  اإدراكية  العلوم  وضحت  وقد 
وكثر  والصابة،  الحرارة،  ودرجة  والحركة،  والتوجهات،  اأوضاع، 
غرها. ويركز جونسون واكوف بشكل رئيي عى ظهور مخططات 
الصور من التجربة الجسمية لأفراد، وأن اأجسام البرية متشابهة 
أيضا  يناقشان  ذلك،  ورغم  مشركة.  امخططات  فهذه  أساسا، 
سواء  ااجتاعية،  التجارب  خال  من  تنشأ  التي  الصورة  مخططات 
اأشياء  مع  امتجسدة  اأفراد  خرات  من  الكثر  مجموع  هي  تلك 
عائقية  خرات  أو  تاريخية،  اجتاعية  منتجات  التي  الفعاليات  أو 
فالخرات  اجتاعية.  مؤسسات  أو  شخصية  تفاعات  عى  تعتمد 
ااجتاعية هي أساس امجازات مثل “العقل هو اآلة” أو “الوقت 
عى  ومعرفتنا  ومفاهيمنا،  أفكارنا،  كل  تبنى  عمليا  ذهب”.  من 
امفاهيم  مثل  اأساسية  امفاهيم  من  بداية   – الصورة  مخططات 
القياسات  مثل  امتقدم  التفكر  ببنيات  مرورا  وامسارية،  الداخلية 
كل  إى  وصوا  السببي،  والتحليل  البوليني،  وامنطق  امنطقية، 
خال  من  أساسا  النظرية  هذه  تنشأ  ولذلك  الفلسفية.  اأنساق 

النقدية  الواقعية 
المسرحي اأداء  واسراتيجيات 

 تأليف:  توبن نيلهاوس
 ترجمة:  أحمد عبد الفتاح
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والقصدية،  التجسيد  بن  والتفاعل  ااجتاعية،  أو  الحسية  التجربة 
الذي  الرابط  وهو  العملية،  هذه  صميم  ي  هو  امجازي  فالتشبيه 

يجعلها ممكنة.
اأداء: اسراتيجيات 

مجاات  مختلف  ي  فعا  معروف  اإدراكية  العلوم  ي  البحث  قيمة 
بروس  قام  امرح  دراسات  مجال  وي  والثقاي،  اأدي  التحليل 
فائدتها.  لبحث  مكنه  ما  بأقى   Bruce McConachie ماكوناتي 
مثل  وأعتقد،  الدراسة.  نهاية  ي  دراساته  إحدى  أتناول  وسوف 
ماكوناتي أن العلوم اإدراكية يجب أن تندمج داخل إطار تفسري 
الصورة  مخططات  مفهوم  النقدية  الواقعية  تعطي  رأي،  وي  أوسع. 
وااجتاعية  الفلسفية  الرؤى  أقوى  بنيويا، ومتلك  أكر وعمقا  سياقا 
لتطوير تحليات نظرية وتاريخية متاسكة لأداء امرحي. ومفتاح 

إجراء هذه التحليات هو مفهوم اسراتيجيات اأداء.
التي  واأساليب  امواد  من  بأكملها  ساحة  اأداء  اسراتيجيات  تضم 
اإنتاج،  ومديرو  وامخرجون  واممثلون  امرح  كتاب  يستخدمها 
وأمثالهم، أو التي يفرض أن يستخدموها ي بناء امرحيات. ومكن 
أن تتضمن القامة اأولية مكان اأداء وزمن اأداء والحدث الدرامي 
والتمثيل  واللغة  الشخصيات  وإعداد  والصوت  امشاهد  وإعداد 
امشاهدين  من  امتوقعة  السلوكية  والعادات  الفني،  النوع  ومفاهيم 
والتوجهات  والجغرافيا  وامشاهدين  امرح  خشبة  بن  والفعاليات 
وا  طويلة،  والقامة  اأداء.  بعد  ما  وخطاب  اأداء  قبل  ما  وخطاب 
العنار. ورغم ذلك،  مكن مدير خشبة امرح أن يسيطر عى كل 
الواحد، وغالبا عر  العرض  داخل  العنار  العملية، ميل  الناحية  من 
النسق  )يشبه  منتظم  واحد  نسق  ي  التاحم  إى  العروض  من  كثر 

امنتظم ي التكوين ااستطرادي(.
تنشأ اسراتيجيات اأداء من تفاعات العوامل مع البنيات ااجتاعية 
أمام  اأداء  بيئة  ي  وأجسامهم،  حدة،  عى  منها  وكل  والقوى، 
والتقييد(  )التمكن  الروط  أكر  ااجتاعية  البيئة  وتضع  امشاهد. 
البيئة  تحليل  يجب  سابقا،  أرنا  وكا  العوامل.  فعاليات  عى 
الخطاب.  وأنواع  والعوامل  البنيات  ثاثة مستويات:  ااجتاعية عى 
فكل منها ي الواقع له صور اجتاعية وذات معنى. فالصورة امادية 
يفعلوا  أن  للناس  تتيح  التي  اأشياء  من  تتكون  ااجتاعية  للبنيات 
امرتبط  امستوى  وعى  وأجسام.  ومواد،  ومباي،  معدات،   – أشياء 
بالعوامل، تختص امادية مهارات الناس وعاداتهم ونشاطهم امنسق، 

ما ي ذلك الرتيبات التأسيسية والتنظيمية التي مكنهم من خالها 
النص  هو  امادي  العنر  فإن  للخطاب،  وبالنسبة  بالفعل.  القيام 
ااجتاعية  فالصورة  للدالة.  امطلوبة  الصورة  أو  والصوت،  البدي، 
امرابطة.  والجاعية  الشخصية  الناس  بعاقات  تتعلق  مستوى  لكل 
لإنتاج  ااجتاعية  العاقات  هذا  يعني  البنيوي  امستوى  وعى 
بالعوامل،  امرتبط  امستوى  وعى  امتمركزة،  امارسات  ونسق 
تصنيف  أي  ذلك  ي  ما  الفعلية،  والتنظيمية  الفردية  التفاعات 
العامل بشكل عادي )مثل الطاب  اجتاعي أو جاعة يشارك فيها 
النيات  ااستطرادي،  امستوى  وعى  امدرسة(،  تحتاجهم  الذين 
للبنيات  امعنى  ذات  الصورة  تتضمن  النهاية،  ي  الخبيثة.  والقوى 
وتتضمن  للعوامل،  اأولية  التصنيفات  ومستوى  الصورة  مخطط 
الحوار، وتغطي  العامة لتوصيل  صور ذاتهم واآخر، واسراتيجياتهم 
منطق،  شكل  ي  واآراء  اأفكار  عن  التعبر  ااستطرادي  امجال  ي 

ونظريات، وفن قص، ودراما ورقص، واإبداعات الثقافية اأخرى.
ويحدث اأداء امرحي باعتباره تكوينا جاعيا معينا وفعالية داخل 
أنطولوجيته  متلك  اجتاعي  كعامل  ويوظف  ككل.  الدينامية  هذه 
الفريدة من نوعها، أنطولوجية توازي أنطولوجية امجتمع.  الطبقية 
يتكون مستواها امرحي من التقاليد والعاقات والرتيبات امكانية 
التي تحكم التفاعات بن امؤدين وامشاهدين. وهذا مشابه للبنية 
ااجتاعية. ومستواها الدرامي )امناظر للمستوى امرتبط بالعوامل( 
واأحداث  امؤدين،  بواسطة  ردها  أو  مثيلها  يتم  كا  القصة  هي 
الني  ومستواها  يؤدونها.  التي  الشخصيات  وتفاعات  امجسدة 
مرحية  يكون  أن  مكن  استطرادي  إبداع  وهو  اأداء،  سجل  هو 
مكتوبة أو فكرة مفصلة بشكل ارتجاي. والتناظر بن اأداء امرحي 
ااجتاعية  لأنطولوجيا  صورة  من  نوعا  امرح  يجعل  وامجتمع 
خال  من  ذلك،  عى  عاوة  ااجتاعية.  اانعكاسية  أعضاء  أحد   –
تنفيذ اانعكاسية ااجتاعية، يعمل اأداء امرحي كنموذج للطاقة 

ااجتاعية.
الشخصيات  الحقيقية(  )العوامل  اممثلون  اأداء امرحي، يخلق  ي 
آي  بشكل  منتجات  كذلك  هم  الذين  اافراضية(،  )العوامل 
ي  الدامي  الحدث  أسباب  الفعلية،  للطاقة  سببية  مؤثرات  أو 
فالشخصيات،  عاما.  يكون  أن  مكن  ما  ومؤرات  امرحيات، 
باعتبارها عوامل، تسعى بشكل موذجي لحل مشكلة ما، ويشبعون 
أو  مرضا  يزيلون  أخرى  بطريقة  أو  ما،  خطرا  ويدرأون  ما،  حاجة 

اسراتيجيات  يتبنون  ذلك،  أجل  ومن  ما.  رغبة  يشبعون  أو  تهديدا 
امؤدون  يسعى  وبامثل  معينة.  تكتيكات  اأقل  عى  أو  معينة، 
الرغم  عى  امشكات،  حل  إى  اآخرون  امرح  وفنانو  وامخرجون 
النص،  لفهم  طريقة  أفضل  عادة:  جدا  مختلفة  مشكاتهم  أن  من 
من  امثى  ااستفادة  كيفية  امحتمل،  متلقيهم  مع  التواصل  كيفية 
أيضا  يقومون  وهم  إلخ.  والتنظيمية..  وامادية  امالية  مواردهم 
باسراتيجيات مختلفة لتحقيق غاياتهم. ا تتعلق كل ااسراتيجيات 
التي تركز عادة عى وضوح اأداء  باأداء نفسه مبارة، ولكن تلك 
لتجسيد  مقاربات  هي  إذن،  اأداء،  فاسراتيجيات  الفني.  والنجاح 
والقصدية،  امؤدي،  خيال  ويرافق  امرح،  طريق  عن  الطاقة 
امشاهدين.  مع  مبار  غر  أو  مبار  حوار  تجاه  والتجسيد 
من  امستمدة  امتضمنة  الصور  تخطيطات  تختار  فااسراتيجيات 
الحسية والخرات ااجتاعية. وأن بعض التخطيطات مستمدة من 
التجارب ااجتاعية مع امؤسسات التي تعمل نفسها عى العاقات 
صور  بعض  تحصل  فقد  عليها،  تعتمد  أو  اأساسية  ااجتاعية 

التخطيطات عى دور مهيمن ي تكييف ومكن اسراتيجيات اأداء.
وسوف يصور امثاان التاليان كيف تعمل مثل هذه ااسرتيجيات. 
أصف  أن  ويجب  لظهورها،  البنيوية  اأسس  إى  فقط  أشر  وسوف 
صيغة  امثان  يختص  وسوف  فعا.  كبرة  بجهود  ااسراتيجيات 
وضوح اأداء، وليس نجاحه الفني: تحقق كثر من اأداءات الصيغة 
اأوى وليس الثانية، وتعتمد الثانية عموما عى اأوى )رغم أن ذلك 
ما  نادرا  الوسطى  العصور  أن مرحيات  اأول،  ومثاي  داما(.  ليس 
بالنسبة للجمهور الحديث كا كانت  تكون مفهومة أو ذات معنى 
بالنسبة مشاهديها اأصلين، جزئيا أن اأفكار عن الحقيقة والواقع 
قد تغرت. ولذلك، قد تبدو اسراتيجيات اأداء العام مرح العر 
الوسيط طريفة، أو حتى محرة، بينا يكون تلقيها اإدراي مفقودا 
ماما. لقد بنى أداء العر الوسيط اسراتيجياته بشكل أساي عى 
صورتن تخطيطيتن: “الحقيقة هي الكتابة” )معنى الكتابة اليدوية 
مخططات  تستدعي  )كانت  التكرار«.  هي  »الحقيقة  وامخطوطة(، 
الصور اأخرى بالطبع، ولو كان أقل مركزية(. فقد كانت هناك درجة 
تقاليد  من  مستمد  أحدها  أن  امخططن،  هذين  بن  التوتر  من 
والطقسية  الشفهية  الخلفية  من  واأخرى  السائدة  والكتابة  القراءة 
امنترة، ولكنها ي أغلب اأحوال احتفظا بتكافل مثمر. والطريقة 
الرمزية  ي  التشابهات،  خال  من  كانت  بها  ارتبطا  التي  الرئيسية 
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وامجاز والتصنيف، وأشكال أخرى. إذ اندمجت التشابهات ي اأدب 
العام  والعقاب  اموسيقى  ونظرية  السياي  والفكر  وامواعظ  والفن 
العثور عليها ي أطروحات حول امنطق  ي العصور الوسطى، ومكن 

والاهوت عند الكتاب الذين انتقدوا الفكر النتاظري.
وأدبه.  الوسيط  العر  فن  ي  امميزة  اأساليب  أحد  هو  وامجاز 
مثل  اأخاقية  امرحيات  عى  امجازية  التجسيدات  يسيطر  إذ 
ي  أحيانا  تظهر  وكانت   ،»Castle of Perseverance امثابرة  »قلعة 
التفسر، وليس  امجاز أسلوبا ي  مرحيات اأرار. ورغم ذلك، كان 
مجازي.  ومعنى  حري  معنى  إى  مقسا  امعنى  كان  التشخيص. 
وامجازي  الحري   – للتوراة  الرباعي  التفسر  مجازية:  معاي  عدة  أو 
ي  غالبا  وظهر  عقيدة،  عمليا  كان   – باأمثولة  وامرتبط  واأخاقي 
العظات. ومكن تطبيق نفس اأسلوب عى مرحيات اأرار، ففي 
حاات قليلة فرت الشخصيات الرمز بأنفسهم. ولكن مكن أن ملك 
»يورك  كنيسة  تبدأ  فمثا،  رمزيا.  معنى  أيضا  لأداء  امكانية  الصور 
الثالوث  بدير  الباكر  الصباح  ي  موكبها  سايكل«  كريستي  كوربس 
امقدس ي ضواحي امدينة، وتنتهي ي الليل عى الرصيف، والسوق، 
العقاب – وهو مسار أشار  البضائع وتباع حيث يحدث  حيث توزن 

إى الحركة من الرب والخلق حتى يوم القيامة.
أقل  يكن  وم  امجازي،  التوسع  ي  الحري  امستوى  بقي  ذلك،  ورغم 
أهمية من امعاي امجازية. )فلم يكن ي الواقع غر مألوف بالنسبة 
تعليات  باعتبارها  حرفيا  امقدسة  الكتب  يفروا  أن  للريفين 
غالبا  ميز  الذي  الديني  السلوك  طقوس  إعادة  وي  امادي،  لاتصال 
حاسمة  الحرفية  الحقيقة  كانت  فقد  الديني(.  الشعور  عن  تعبرهم 
سايكل.  يورك  عند  سائدة  موتيفة  وهي  النبوءة،  قوة  إثبات  ي 
ي  التكرار  لكشف  النصية  الحقيقة  طرق  إحدى  النبوءة  كانت 
التاريخ، وكانت الطريقة اأخرى هي علم الرموز، حيث يقوم الناس 
جانب  من  وتحقيقها  القديم  العهد  كتابات  ي  بإعدادها  واأحداث 
الناس واأحداث ي العهد الجديد. ففي تراتيل يورك تتطابق تضحية 
إبراهيم بإسحاق مع تضحية الرب بياسوع. وتقرح امرحية هذا من 
خال تشبيه خشبة امرح واللغة: فإسحاق فوق الثاثن من العمر 
التضحية  خشب  ويحمل  أبيه  لطلب  بإرادته  ويخضع  ما،  نحو  عى 
إلخ. ومكن  بعد,..  فيا  عى ظهره، ويستخدم كلات رددها يسوع 
التاريخية.  امفارقة  خال  من  أيضا  التاريخية  التشابهات  تتأسس  أن 
جعل  العادين،  وامواطنن  واأساقفة  بالدوقات  امرحيات  وملء 
اأخاقية  والناذج  اأساسية  ااجتاعية  اأوضاع  الدرامي  الكاتب 
واضحة للمشاهد. ويتضمن هذا اأسلوب مفهوما تصوريا للشخصية 
نفس  ليس  أنه  )رغم  امجازية  الشخصيات  مثل  امعنى  بنفس 
اأسلوب(. فاماي والحار يتكرران أنها متحدان من خال تشابه 

إنجيي وأخاقي.
الرموز  من  الكثر  وراء  من  دافعا  أو  أساسا  أيضا  الكتابة  قدمت 
اإكليث  كلمة  أن  يسوع  السمكة  صورة  مثل  فمثا،  امادية. 

ااسم  هي  كانت  سمكة  لكلمة  اليوناي  امعنى  وهو   ،ichthus
مرحيات  كانت  وقد  امخلص.  الله،  ابن  امسيح،  ليسوع  امختر 
سايكل مفعمة بالرموز امادية. إذ ربطت رموز يورك سايكل امادية 
نجارة  أنتج عال  إذ  يقدمونها.  التي  العروض  إى  الحرفية  النقابات 
وعرض   ،”Building of the Ark الفلك  “بناء  مرحية  السفن 
الخبازون مرحية “العشاء اأخرhe Last Supper” وقدم صناع 
من  جزءا  كانت  الرموز  وأن  إلخ.  امسيح«..  »صلب  الحادة  اآات 
الثقافة الشعبية )بعكس الرمزية الحديثة، حيث تنتمي الرموز غالبا 

إى مؤلف أو مرحية بعينها(، فقد كانت تتكرر بشكل طبيعي.
هي  منه  تصنع  التي  واأشجار  للفلك،  عامات  هي  السفن  فكل 
الحافظة  الكنيسة،  إى  رمزت  نفسها  والفلك  للصليب،  عامات 
النقابات  صور  صنعت  وقد  التاريخية،  امفارقة  ومثل  لأرواح. 

الحرفية القفزة التصويرية عر الزمن.
العام  الفلسفي بن  بالتمييز  والتصويري  الحري  اانقسام بن  يرتبط 
ُتقهم  العموميات  كانت  الوسيط،  العر  فلسفة  وي  والخاص. 
باعتبارها طبائع وجواهر مشركة تشرك فيها نفس الكيانات الفردية 
امشركة  الطبيعة  لهذه  الاتيني  وامصطلح  الواقع.  ي  التشابهات   –
تتميز  مختلفة،  فردية  كاب  هناك  ولذلك   .species النوع  هو 
الود..  العمر،  أو ظروف مثل  ليست جوهرية  بسات خاصة ولكن 
إلخ، ولكنها من نفس النوع، معنى، أن لها نفس الجوهر أو الطبيعة 
امشركة. فاأنواع تشابهات، تفهم باعتبارها موجودة بشكل مستقل 

عن اماحظ لها.
امبدأ.  لنفس  الوسيط وفقا  العر  الفراغ امرحي ي  ويتم تصميم 
رمزية  مواقع  عدة  أو  واحد،  مثيل  موقع  العرض  استخدم  فسواء 
موقع  إى  اأداء  منطقة  بانتظام  قسم  فإنه  مسابقات،  مواكب  أو 
 .Platea محايدة  مثيل  ومساحة  مواقع(  عدة  )أو  واحد  مثيل 
وموقع التمثيل كان مكانا خاصا يجد فيه اأفراد أنفسهم. ومساحة 
اأفراد  يذوب  عامة حيث  كانت مساحة  بامقارنة  امحايدة  التمثيل 
مجال  هي  امحايدة  امساحة  كانت  ذلك  عى  عاوة  اأنواع.  ي 
امرحية، والتقديم، والتجسيد الطقي، وانخراط امشاهدين، بينا 
كان اموقع هو مجال التمثيل بدون حاجة للتفاعل مع امشاهدين. 
للتقاطع وغالبا  قابا  الفراغن  التقسيم بن هذين  كان  اأداء  وأثناء 
بنية  امتضمنة:  فعاليته  يناقض  م  ذلك  ولكن  اجتيازه،  يتم  كان  ما 
ومجال  امنتصف،  ي  الخاص  امجال  من  تتكون  والساحة  اموقع 
عام محيط به، وأخرا عام امتلقن ي الطرف الخارجي. ولذلك نرى 
مكانا بعينه والناس ي اموقع، فيجب أن ينظر امشاهدون من خال 
فكل يء خاص  العامة،  التمثيل  منطقة  امحايدة،  التمثيل  مساحة 
أن  )ومكن  امشاهدين  إى  العام ي طريقه  أن مر من خال  يجب 
قطبا  وينشئ  الرب.  النهاية  ي  يتضمن  الكاثوليي(،  امستوى  نقول 
موقع التمثيل ومساحة التمثيل امحايدة التوتر الذي يجب أن ُيقرأ 
فيه كل يء من خال فلر أو مرشح تعميم، يكشف كل اأنواع أو 

الجوهر، باعتبارهم شعارات أو أنواعا أخاقية.
مع  النموذجية  عاقاتهم  امرح  خشبة  عى  الناس  مّثل  ولذلك، 
الرب، حتى من خال فرديتهم. ولذلك، نادرا ما تابع مرح العر 
الوسيط الشخصية بامعنى الحديث )التي تحمل عمق نفي داخي 
وتناغم( أن بنيتها م تؤكد الدوافع الشخصية ولكن امعنى اأخاقي 
اأساي. فامؤسسة ااجتاعية ي العصور الوسطى كانت ُتعرّف ي 
إطار اأنواع اأخاقية، إذ صاغت اسراتيجيات اأداء ي ذلك العر 
أوجه  الوسيط  العر  مرح  استدعى  فقد  وعززته.  التعريف  هذا 
اللغة والحبكة وإعداد  اأداء:  الشبه بدهاء ملحوظ ي كل مجاات 
 – امرح  خشبة  عى  والتقديم  وامابس  واأدوات  الشخصيات 
باعتبارها  الشبه  بأوجه  ثقافة مربة  من  جزءا  كانت  لقد  اأعال. 
كلية  مفتوح(  أو  جزي  )بشكل  تكّون  سائدة،  منطقية  اسراتيجية 

أنشئت امؤسسة ي إطار أخاقي.
لي  قرونا  الوسيط  العر  ي  الفنية  اأساليب  استغرقت  بالطبع، 
الجالية  الوحدة  هذه  وتتباين  التكامل.  من  الدرجة  بهذه  تندمج 
من  اأخر  الربع  خال  بدأ  الذي  التشعب  اتجاه  ي  تيار  مع  بحدة 
تتنافس أساليب اأداء وروطه امختلفة  التاسع عر، حيث  القرن 
وامرح  والتعبرية  والرمزية  الطبيعية  النزعة  معا:  تتعايش  أو 
امنتدى  ومرح  اأداء  وفن  التاريخية  البناء  وإعادة  املحمي 
امرح  وخشبة  اإيطالية(  )العلبة  اإيطالية  امرح  وخشبة 
يتحقق  وقد  إلخ.  اأسود..  والصندوق  امشاهدين  وسط  اممتدة 
ومتد  التطورات.  هذه  من  الكثر  ي  علني  أو  ضمني  سياي  قصد 
ي  الصور  ومخططات  امسيطرة  اإدراكية  ااسراتيجيات  إى  بعضها 
اتجاهات جديدة، التي رغم أنها مظاهر متغرة بشكل جذري تظل 
مخططات  اآخر  البعض  ويأخذ  اأساسية،  اافراضات  مع  متوافقة 
الذي  امواي  التعارض  امنظورات، ما يشكل نوعا من  الصور ويغر 
يحارب النهج السائد، مع أنه يوافق بشكل ري عى بعض اأسس، 
امختلفة  اأداء  اسراتيجيات  عى  ماما  يعتمد  اآخر  البعض  ويظل 
داخل  حتى  امتباينة  امناهج  تظهر  وأحيانا  الصور.  ومخططات 
اليوم،  الفردية. وي العصور السابقة، وغالبا  امرحيات أو العروض 
اأداء  ي  إذ  فنية،  عيوبا  باعتبارها  التناقضات  هذه  مارس  كانت 
وامعارضات  اانتقائية  مثل  فني،  منهج  من  يستمدون  قد  الحديث 
اأدبية بعد الحداثية، وي أي من الحالتن، قد يعرون عن التحوات 
امطلوبة  والجهود  وااكتشافات،  التعارضات  واأزمات،  التاريخية، 
تهيؤها  التي م  الجديدة  الثقافية  الظروف  بالتغير وظهور  للتشبث 

التناوات القدمة، والتخطيطات القدمة بشكل مائم.
من  مجموعة  ي  ااسراتيجيات  انتشار  يحجب  أن  يجب  ا  ولكن 
وي  السائدة.  هي  بعينها  تناوات  أن  حقيقة  الطليعة  اسراتيجيات 
 Doing hings Withالصورة مخططات  أشياء  “عمل  مقاله 
استخدام  طريقة  ماكوناتي  بروس  يقرح   ،”Image Schemas
مخططات الصورة لفهم كيف مكن أن يعايش امشاهدون اأداءات 
ي  اأمريي  امرح  ي  الرئيي  التيار  من  مأخوذ  ومثاله  تاريخيا. 
إخراج   ”A hatful Rain بغيضة  “أمطار  الخمسينات:  منتصف 
مايكل جازو Micheal Gazzo، عى مرح برودواي خال موسم 
ومتوافقة  لاهتام،  مثرة  رؤى  اكتشافه  يقدم  إذ   .1956  -  1955
إطار  يبني  أن  مكن  ريح،  وبشكل  النقدية.  الواقعية  مع  عموما 
الطبيعة  أكمل  بشكل  يوضح  لي  امنهج  النقدية عى هذا  الواقعية 
ي  أنه  كيف  ويقرح  امشاهدين،  استجابات  والدينامية  الطبقية 
أو  متصارعة  بدوافع  يتعلق  قد  هذا  امشاهدين  استجابات  مثال 

متعارضة.
..........................................................................................

للدراما  أستاذا  يعمل   )Tobin Nilhaus( نيلهاوس  توبن 
اأمريكية.  امتحدة  بالوايات  يال  جامعة  ي  امرحية  والدرسات 
اأداء  ونظرية  امرح  تاريخ  ي  الدراسات  من  الكثر  وقدم 

والواقعية النقدية.
“فلسفة  كتاب  من  الثالث  الفصل  ي  تقع  الدراسة  وهذه 
 Staging والفلسفة”  واأداء  امرح  تقاطع  امرحي:  اأداء 
 Philosophy: Intersection of theater، performance and
عام  ميتشجان  جامعة  مطبوعات  عن  الذي صدر   -  philosophy
2009... تحت إراف )ديفيد كريزنر David Crazner( و)ديفيد 

)David Saltz سولتز
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بينهم حيلهم  حط 
مرح  عى  العري  امرح  فرقة  عرضت  كامل،  عام  بعد 
من   ،1968  /6  /4 يوم  بينهم«  حيلهم  »حط  مرحية  كيفان 
إحدى  عن  الفرج  سعد  بتكوينها  وقام  الصالح،  حسن  إخراج 
عبد  الحسن  عبد  بتمثيلها كل من:  وقام  العامية،  امرحيات 
النفيي، يوسف درويش،  الرضا، عبد امحسن الخلفان، خالد 
إبراهيم،  عائشة  امري،  أمّية  جابر،  محمد  الصالح،  غانم 
مريم الصالح، إلهام مروك، أحمد إساعيل، أنيسة اأعظمي، 

عبد امجيد قاسم، صالح أبو النواس، ابتسام عيى.
عبد  الفنان  إن  أقول:  امرحية،  فيديو  مشاهدة  خال  ومن 
الحسن عبد الرضا، حاول أن يضيف إى رصيده الفني؛ عندما 
البيطرية؛  العيادة  ي  التمرجي  )جاب(  العراقي  دور  أدى 
الفنية  إمكانياته  مع  تتناسب  ا  بصورة  الدور  أدى  حيث 
فيها  وما  العراقية  اللهجة  اتقان  محاولته  وباأخص  الكبرة، 
من مفردات وكلات مستخدمة ي بعض مناحي الحياة، وهو 
الخليج  – ي جريدة صوت  النقاد  أحد  إليه  أشار  الذي  اأمر 
أنه  مع  )جاب(  الرضا  عبد  الحسن  “عبد  قائا:   - عام 1968 
العراقي،  شخصية  ي  ضائعا  كان  أنه  إا  جدا..  ناجح  ممثل 
يردد  كان  امرحية  وطوال  البيطري..  الطبيب  عيادة  صبي 
اللهجة  معرفته  عدم  ذلك  يكون سبب  وقد  معدودة،  كلات 

العراقية”.
امحسن  )عبد  بيطري  طبيب  حول  يدور  امرحية،  وموضوع 
الخلفان(، كذب عى خطيبته )عائشة إبراهيم( كذبتن: اأوى 
بأنه طبيب بري، وليس بيطريا، واأخرى إخفاؤه عاقة غرام، 
هاتن  وبسبب  الصالح(.  )مريم  سابقة  فتاة  وبن  بينه  كانت 
الكذبتن، تقع أغلب أحداث امرحية وبصورة كوميدية، من 
امفاهيم،  وتضارب  امواقف  خلط  عى  امرتبة  النتائج  خال 

ومنها:
عنزته  لعاج  العيادة  إى  الصالح(  )غانم  اإعراي  حضور 
)صابحة(، أثناء وجود خطيبة الطبيب، التي تشك بأن صابحة 
وجود  أثناء  كلبها،  لعاج  أخرى  امرأة  حضور  كذلك  امرأة. 
خطيبة الدكتور أيضا، فيتم التعامل مع الكلب عى أنه رضيع، 
هذا  بيطري!!  دكتور  خطيبها  أن  الخطيبة  تكتشف  ا  حتى 
ي  النفيي(  )خالد  الطبيب  جران  أحد  دخول  إى  باإضافة 
حالة سكر، ظنا منه أن العيادة شقته. وي أثناء وجود السكر 
يحر بعض الزبائن، ويتعاملون معه عى أنه الطبيب البري 
امري(  )أمية  بوجود  ناهيك  أخرى.  تارة  والبيطري  تارة، 
الخطيبة  فتظنها  العاج،  تريد  والتي  باأعصاب،  امريضة 
فيها  يشرك  وغرها،  اأحداث  هذه  كل  )صابحة(.  غرمتها 

سيد عي إساعيل

)4(  

الرضا  عبد  الحسن  عبد 
الرابع   الرج   ..
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حسن الصالح، ومثلها كل من: عي الريي، عائشة إبراهيم، 
النفيي،  خالد  الغضبان،  مريم  الرضا،  عبد  الحسن  عبد 
أنيسة اأعظمي، أمية امري، صالح أبو نواس، إلهام مروك، 
فردوس رضا. وُتعّد هذه امرحية الثانية ي التأليف امرحي 
للموضوعات  وفقا  وكتبها  الرضا،  عبد  الحسن  لعبد  بالنسبة 
امحببة للجمهور الكويتي - وامضمون نجاحها - حيث تدور 
أحداثها حول زوج موسيقار )عبد الحسن عبد الرضا(، الذي 
الحب،  عى  مبني  غر  زواجا  إبراهيم(  )عائشة  من  يتزوج 
التي  الغضبان(،  )مريم  حاته  جهة  من  امصلحة  عى  بل 
الصداق.  مؤخر  دينار  األف  ي  طمعا  ابنتها  بزواج  تتاجر 
من  ابنتها  تطليق  ي  الحاة  نجحت  الطمع،  هذا  وبسبب 
زوجها. فيقوم الزوج بالزواج من أخرى )أمية امري(، التي 
)عائشة  ابنته  زوج  مطلقة  نواس(  أبو  )صالح  والدها  يتزوج 
)عي  يظهر  امتشابكة،  العاقات  هذه  ووسط  إبراهيم(!! 
لزوجته  اأول  الحبيب  كان  والذي  الزوج،  خال  ابن  الريي( 
)عائشة إبراهيم(. وكذلك يظهر العم )خالد النفيي( وابنته 

جاب التمرجي بالحل تارة، وبالتعقيد تارة أخرى، فينتج عن 
هذا الخلط، مواقف كوميدية ساخرة، وعبارات ضاحكة، طبقا 

أسلوب الفنان عبد الحسن امعروف.
الفنان  قبل  من  امرحية  هذه  ي  امبذول  الجهد  وبقدر 
نقدية  مقاات  أجد  م  أنني  إا  الرضا،  عبد  الحسن  عبد 
أو تتحدث عن عنار  فيها،  كثرة منشورة، تعكس مجهوده 
وجهة  من   – الوحيد  والترير  بالفعل.  امتوفرة  نجاحها، 
عبد  الحسن  عبد  أن  هو  النقدي،  العزوف  لهذا   - نظري 
الرضا – صدم الجمهور – عندما رأوه ي شخصية غر كويتية، 
ويتحدث بلهجة غر كويتية كا هو معتاد!! وهذا اأمر أشار 
إليه عبد الحسن ي أكر من لقاء تلفزيوي، عندما قال: هناك 
أداها ي  أنه  ويندم عى  فيها،  نفسه  يرى  أن  يحب  ا  أدوار 

يوم ما، ومنها دوره ي هذه امرحية!!
لبق سبق  من 

لبق(  سبق  )من  مرحية  الفرقة  عرضت  أشهر،  عرة  بعد 
وأخرجها   ،1969  /4  /19 يوم  من  ابتداء  كيفان،  عى مرح 
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)فردوس رضا( فتزداد اأحداث تشابكا وتعقيدا.
ومن الواضح أن عبد الحسن عبد الرضا، كتب نص امرحية 
وأدخل فيه كافة عنار النجاح امعتادة، وامتوفرة ي عروضه 
ينتج  التي  امعقدة،  ااجتاعية  العاقات  ومنها:  السابقة، 
عنها مواقف كوميدية ساخرة. هذا باإضافة إى زيادة جرعة 
– من  أراد  الحسن  عبد  إن  القول  البسيطة. وخاصة  اأغاي 
تأليف امرحية ومثيلها - أن يضمن أكر دخل مادي لشباك 
أفكار  تكرار  عن  عبارة  العرض  كان  ولو  الفرقة، حتى  تذاكر 
ي  إليه  توجيهه  تم  النقد  وهذا  ومثيلها.  السابقة  عروضه 

حينه، فرد عى ذلك - ي جريدة الرسالة عام 1969 - قائا:

ندفع  نحن  اميزانية.  فينا  تتحكم  أهي،  مرح  “إننا 
رواتب  دينار  وألفي  سنويا،  دينار  آاف  ثاثة  امقر  إيجار 
ومروفات يومية، ونرف عى العمل أكر من ألف دينار، 
امرح،  رصيد  من  يبقى  فاذا  ذلك..  يعلمون  والجميع 
مضطرون  إننا  تراجيديا؟  عما  نقدم  أن  نستطيع  فكيف 
نطلب  إننا  الجمهور  عليها  يقبل  فكاهية،  أعاا  نقدم  أن 
الفرقة  لبقاء  الوحيد  اأمل  هو  الشباك  إن  الشباك.. 
يغطي  الذي  هو  التذاكر  شباك  مرحيات..  وتقدم  مثل 
اأعال  أريدت  وإذا  اأعضاء.  ومكافآت  الفرقة  مصاريف 
ونحن  دينار،  ألف  عرين  ميزانية  الحكومة  فلرصد  الجادة 

مستعدون أن نقدم مرحيات درامية”.
أول  كانت  لبق(،  سبق  )من  مرحية  إن  بالذكر  والجدير 
بعد   – الكويت  خارج  العري  امرح  فرقة  تعرضها  مرحية 
إشهارها كفرقة أهلية – وذلك ي امهرجان الفني العري اأول 
السورية  العربية  الجمهورية  ي  الفنانن  نقابة  أقامته  الذي 
كتب  دمشق،  ي  ُعرضت  وعندما   .1969 مايو  ي  بدمشق 
عنها أحد النقاد كلمة – ي جريدة صوت الخليج - قال فيها: 
التلوين  ي  عجيبة  موهبة  متلك  الرضا  عبد  الحسن  »عبد 
لقد  العام..  ااندماج  حركة  عى  امحافظة  وشديد  الصوي 
)رق امشاهدين( من زمائه ي أكر من موضع.. ولقد أثبت 
الكويتي  امرح  ملك  أنه  امرحية  هذه  ي  الحسن  عبد 
القطر  ي  العرب  الفنانن  أغلبية  قاله  ما  هذا  منازع..  ودون 

الشقيق«.
محقان يصل  الليلة 

هذه امرحية عرضتها الفرقة - بعد مانية أشهر من سابقتها 
وقام   ،1969  /12  /10 يوم  وتحديدا  كيفان،  مرح  عى   –
بتكويتها محمد جابر عن نص عامي ُمرجم، وأخرجها حسن 
الصالح، وقام بتمثيلها: سعد الفرج، عبد الحسن عبد الرضا، 
زكية صالح، أمّية امري، مريم الصالح، صالح حمد، عائشة 
عبد  الجبار  عبد  نار،  حمد  درويش،  يوسف  إبراهيم، 
امجيد. ومن خال مشاهدة فيديو العرض، نستطيع أن نؤكد 
 – السابقة  الرضا  عبد  الحسن  عبد  أقوال  تبعا   – الفرقة  أن 
يضمن  مال،  من  لها  يجلبه  وما  التذاكر  بشباك  تهتم  كانت 
امرحية  فهذه  آخر.  غرض  أي  من  أكر  عروضها،  استمرار 
كوميديا  عى  تعتمد  كونها  سابقاتها؛  عن  كثرا  تختلف  ا 
فيها  يتألق  التي  امتشابكة،  ااجتاعية  والعاقات  اموقف، 

عبد الحسن، ويرز فيها قدراته الفنية.
الفرج(،  )سعد  ركة  مدير  حول  تدور  امرحية،  فأحداث 
حمد:  )صالح  الهند  ي   - الركة  صاحب   – عمه  إى  يرسل 
كذبا  ويخره  امري(،  )أمية  سكرترته  صورة  محقان( 
عليه  يعطف  حتى  طفا،  منها  أنجب  وأنه  زوجته  بأنها 
ي  موظف  يتزوج  أيام  وبعد  باسمه.  الركة  ويكتب  العم 
وي  السكرترة،  هذه  من  الرضا(  عبد  الحسن  )عبد  الركة 
)محقان(  العم  بأن  تقول  الهند  من  برقية  تصل  الزفاف  ليلة 
مع  الركة  مدير  يتفق  وهنا  اليوم.  سيصل  الركة  صاحب 
يوما  زوجته  يقرضه  أن   – زفافه  ليلة  ي   – العريس  اموظف 
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العم، أنه أرسل صورتها  أمام  الزوجة  واحدا، حتى مثل دور 
التمثيلية  هذه  عى  والزوجة  الزوج  يوافق  أن  وبعد  إليه. 
وبعد  الطفل!!  مشكلة  ي  الجميع  يقع  دينار،  ألف  مقابل 
تفكر، يتم حل امشكلة بإيجار طفل مقابل مائة دينار؛ ولكن 
العم.  أمام  كاملة  التمثيلية  إمام  قبل  يأخذه  الطفل  والد 
فيضطر الزوج – عبد الحسن عبد الرضا – أن يخطف طفلن 
الحظ  ولسوء  العم.  إى  بها  ويأي  يلعبان،  كانا  الشارع  من 
للقبض  الرطة  وتأي  بقتله  الزوج  ويتهم  منها،  طفل  موت 
فرعية،  أحداث  تأي  اأساسية،  اأحداث  هذه  وبجانب  عليه. 
التي تقع ي غرام  الصالح(،  للطفل )مريم  منها: وجود مربية 
إبراهيم(  )عائشة  العم  ابنة  وجود  إى  باإضافة  هذا  الزوج، 

التي تقع ي غرام أي رجل تقابله.
اأحداث  هذه  بؤرة  كان  الرضا،  عبد  الحسن  عبد  والفنان 
وما  عابرة،  كذبة  الناتجة عن  وامعقدة،  امتشابكة  ااجتاعية 
ناهيك  لها.  نتج عنها من حوادث ومواقف كوميدية ا حر 
الحسن عبد  الفنان عبد  فيها  ُيبدع  التي  والعبارات،  باألفاظ 
الرضا داما، باإضافة إى إجادته تأليف بعض اأغاي اارتجالية 
البسيطة، وتلحينها بصورة عفوية؛ حيث نجح ي هذا العرض 
امرح والسعادة  الهندية، أضافت جوا من  باللهجة  الغناء  من 

عى الجمهور.
راضي القاضي 

ي  وتحديدا  محقان(،  يصل  )الليلة  عرض  من  أشهر  ستة  بعد 
الفرقة عى مرح  التالية، قدمت  واأيام   1970 /6 يوم 24/ 
كيفان مرحية )القاي راي(، أعدها محمد جابر، وأخرجها 
حسن الصالح، ومثلها كل من: عبد الحسن عبد الرضا، صالح 
مريم  الصالح،  غانم  إبراهيم،  عائشة  جابر،  محمد  حمد، 
امجيد قاسم، جوهر سام، عباس  القاف، عبد  الصالح، كاظم 

عبد الرضا، يوسف درويش.
ومن خال مشاهدة فيديو العرض، أقول: إن هذه امرحية، 
عى  تعتمد  التي  السابقة،  العروض  أغلب  تكرارا  ُتعّد 
عبد  وباأخص   – الفنانن  بنجومية  وااهتام  الكوميديا، 
حول  يدور  فموضوعها  التذاكر.  شباك  أجل  من   - الحسن 
ينفق بسخاء  الذي  الرضا(،  الحسن عبد  الوسيم )عبد  الشاب 
ي  الري  عمه  مال  عى  معتمدا  بها،  ُيعجب  فتاة  كل  عى 

السعودية، الذي يأتيه ي شكل راتب كل شهر. وفجأة يتوقف 
الراتب، فيقرض الشاب من كل أصدقائه الديانة – أو أصحاب 
وباأخص  الفتيات  منه  فتهرب  الديون،  عليه  وتراكم   – الثقة 
قريبته سويرة )عائشة إبراهيم(. وحتى تتأزم حياته تأي سعاد 
ويأخذان  الصالح(،  )غانم  مرزوق  وخطيبها  الصالح(  )مريم 
سعاد  شقيقة  من  تزوج  العم  أن  الري،  عمه  من  بأمر  بيته 
ي السعودية. فيقرر الشاب أن يسافر هربا من ديونه، ويوقع 
السفر  عليه  اشرط  العمل  وصاحب  كواامبور،  ي  عمل  عقد 
بكل  يتصل  الشاب  فيظل  متزوجا.  يكون  أن  الغد، ريطة  ي 
تنفيذا  ساعات  خال  بها  الزواج  أجل  من  عليها  تعرف  فتاة 
يعلمن  عندما  منه  يتهربن  ولكنهن  العمل،  عقد  لرط 
بإفاسه. وبعد عدة لقاءات كوميدية بينه وبن صاحبة البيت 
الزواج  وتقرر  خطيبها،  وترك  حبه،  ي  تقع  )سعاد(،  الجديد 
قاسم(  امجيد  )عبد  القاي  يأي  وعندما  معه.  والسفر  منه 
للشاب  وترك  مات،  الري  العم  بأن  الخر  يأي  القران،  لعقد 
من  عدد  إى  باإضافة  الدنانر،  من  اآاف  مئات  يقدر  مراثا 
ويقرر  سعاد،  عى  قرانه  الشاب  يعقد  ذلك  ورغم  العارات، 
السفر إى كواامبور للعمل، حتى يبني نفسه وتستقيم حياته، 

أما امراث فسيحتفظ به للمستقبل.
امرحي،  اللون  هو  هذا  أن  امرحية،  أحداث  من  والواضح 
الذي يجد فيه عبد الحسن قدراته ومهاراته الفنية، ما يعني 
التي تعتمد عى  أن هذا العرض هو تكرار للعروض السابقة، 
ااجتاعية  العاقات  عن  الناتجة  واللفظ  اموقف  كوميديا 
إلخ.  امغلوطة..  وامفاهيم  امعكوسة،  وامواقف  امتشابكة، 
وبسبب هذا التكرار، م أتفاجأ بعدم وجود أثر نقدي مكتوب 
بصورة  جاء  العرض  أن  زمانه؛  صحافة  ي  العرض  هذا  عن 
مخالفة ما ذكره امخرج – حسن الصالح – ي كلمته امنشورة 
»سيشاهد  الجمهور  أن  إى  أشار  عندما  امرحية،  برنامج  ي 
التي  امرحيات  مضامن  عن  مضمونها  ي  مختلفة  مرحية 

قدمها من قبل«.
الطر طار  الطر  حط 

نجاح  إى  تحول  راي(،  )القاي  عرض  أصاب  الذي  اإخفاق 
الطر(،  طار  الطر  )حط  وهو مرحية  التاي،  العرض  ي  كبر 
يوم 15/ 3/ 1971 –  كيفان  الفرقة عى مرح  التي عرضتها 

واأيام التالية – من تأليف عبد اأمر الري، وإخراج حسن 
الصالح، وقام بتمثيلها كل من: عبد الحسن عبد الرضا، سعد 
عائشة  الصالح،  مريم  الشطي،  فؤاد  الصالح،  غانم  الفرج، 
إبراهيم، جوهر سام، محمد جابر، عى الريي، أحمد الراشد، 

أمية امري.
وهذه امرحية نجحت؛ أنها ُتعّد أوى خطوات اهتام عبد 
الحسن عبد الرضا مرح القطاع الخاص - الذي سيتجه إليه 
بنكهة  مطعمة  مرحية  أول  أيضا  ُتعّد  وأنها   – بعد  فيا 
مؤلف  إى  فيه  الفضل  يعود  اأمر  وهذا  كوميدية.  سياسية 
النص عبد اأمر الري؛ حيث إنها أول مرحية مثلها الفرقة 
جاعية  بأغنية  امرحية  بدء  إى  باإضافة  هذا  تأليفه.  من 
العروض  ي  مستحدث  أسلوب  وهو  باقر،  أحمد  تلحن  من 
التطوير – كان مطلوبا؛ حيث  أو  التغير –  امرحية!! وهذا 
إن أغلب العروض السابقة مكررة شكا ومضمونا، وأصبحت 
أدوار عبد الحسن – معروفة أو متوقعة من قبل الجمهور - 

ا تجديد فيها أو تغير، رغم نجاحها جاهريا.
وسعد  الحسن  )عبد  شقيقن  حول  أحداثها  تدور  وامرحية 
الفرج(، حيث يقوم سعد بااستياء عى مراث أخيه، وينفق 
الصالح(  ومريم  الريي  )عي  وابنته  ابنه  ويرسل  بسخاء، 
)عبد  الفقر  بعكس شقيقه  فيها،  والحياة  أوروبا  للدراسة ي 
إبراهيم(  )عائشة  فقر هو وزوجته  يعيش ي  الذي  الحسن( 
عى  النزاع  إنهاء   – الشقيقان  ويتفق  سام(.  )جوهر  وابنه 
الفقر.  الشقيق  بابن  الري  الشقيق  ابنة  بتزوج   – امراث 
وبصورة مفتعلة، يتم تسعر بيت الفقر ويصبح من اأغنياء، 
مع  ومضاربات  مناقصات  ويقوم  الركات،  أصحاب  ومن 
ويزوجون  الفقراء،  ي  ويتحكمون  السوق،  وملكون  شقيقه، 
مصلحة  أجل  من  هذا  من  هذه  ويطلقون  هذه،  من  هذا 
أعالها. وهذا اأمر يحدث مع أوادها، فيضطر الشقيقان 
إى مارسة اللعبة نفسها مع أوادها – من حيث الزواج أو 

الطاق – من أجل مصلحة مشاريعها.
عبد   - الفيديو  مشاهدة  خال  من   – العرض  هذا  ي  وتألق 
كان مختلفا؛ أنه م  تألقه  الرضا كعادته؛ ولكن  الحسن عبد 
كوميديا  نتيجة  أو  ااجتاعية،  العاقات  تشابك  عن  ينتج 
أمور  ي  واللمز  الغمز  بسبب  كان  بل  واللفظ،  اموقف 
تعرضت  امرحية  فهذه  وااجتاع!!  وااقتصاد  السياسة 
ي  يحدث  ما  إى   – وكاشفة  واضحة  وبصورة  مرة  وأول   –
ي  يحدث  وما  الكويت،  ي  وااقتصادية  السياسية  الحياة 
مجالس إدارة الركات، ومجلس إدارة الفريج، الذي يرمز إى 
مجلس اأمة!! ومن خال التعرض إى هذه اأماكن والهيئات 
اممثلن عن: معنى  بصورة كوميدية، نسمع من خال حوار 
اميزانية،  ي  ااستثناي  والباب  الري،  والباب  الدمقراطية، 
بعض  رفع  أجل  من  وُتشرى  ُتباع  التي  الصحف  وإدارات 
الشخصيات من أجل كسب الثقة واأصوات. وكذلك تعمدت 
الصحف  بعض  قيام  مثل:  امارسات،  بعض  فضح  امرحية 
التحرير  رؤساء  بعض  وقيام  تحدث،  م  أحداث  عن  بالكتابة 
البيوت  بهدم  امهندسن  بعض  وقيام  لهم.  يكتب  بتأجر من 
وبناءها مرة أخرى من أجل الرقة واانتفاع. وكذلك التعرض 
مريبة  بصورة  تتم  التي  امشبوهة  وامناقصات  امشاريع  إى 
إى  امرحية  تعرضت  وأخرا  اإدارات.  مجالس  رؤساء  بن 
مجلس الفريج – الذي يرمز إى مجلس اأمة – والذي تسمع 
والهدف  امعنى  خالية  شكا،  الرنانة  الخطب  جلساته  ي 

مضمونا!!
الغريب أن ما تم عرضه ي هذه امرحية، هو الذي سمحت 
يقول حسن  منه!!  اأخطر  منعت  أنها  يعني  الرقابة؛ ما  به 
بهذا   –  1971 عام  الرسالة  جريدة  ي   – العي  يعقوب 
الخصوص: »هذه امرحية صادفت من العقبات التي كادت 
إجراء  امرح  اضطر  كا  الكثر.  اليء  عرضها  دون  تحول 
اسمها  تغير  مع  الرقابة  لرغبة  تلبية  عليها  التعديات  بعض 

اأصي )البيان(«.
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من  خالد(  علي  محمد  روحية  بالكامل  )واسمها  خالد  روحية  القديرة  الفنانة 
 ١٩٢7 عام  الفنية  حياتها  بدأت  بدأت  وقد   ،١٩١٠ عام  يناير   ١3 مواليد 
بها  عملت  الي  الفرقة  وهي  »رمسيس«،  فرقة  إلى  انضمامها  خال  من 
 .١٩35 عام  حى  وبالتحديد  وهي  يوسف  الفنان  قيادة  تحت  طويلة  لفرة 
بالدراسة  الكبر بضرورة صقل الموهبة  الفنية إيمانها  ويحسب لها في مسرتها 
فإنها  »رمسيس«  بفرقة  الفي  للنجاح  تحقيقها  من  الرغم  فعلى  المنتظمة، 
للتمثيل عام ١٩3٠، ١٩3١م،  أصرت على االتحاق بأول معهد عالي حكومي 

خالد روحية 
الصادق اإحساس  سيدة 

للنجاح  تحقيقها  لها  ويحسب  التلفزيون(،  اإذاعة،  السينا، 
الفنية  امرح طوال مسرتها  وإن ظل  القنوات،  تلك  بجميع 
هو امجال امحبب لها، والذي حقق لها طموحها الفني خاصة 
ي  ومشاركاتها   ،1935 عام  »القومية«  للفرقة  انضامها  بعد 
الفاكهة امحرمة،  بطولة عدد كبر من امرحيات من أهمها: 
الشيطان،  الثانية، مجنون ليى، تلميذ  الزوجة  البندقية،  تاجر 

التائبة، غادة الكاميليا، الحالة ج، مدرسة اإشاعات.
خال  القومية«  »الفرقة  بعروض  مشاركاتها  بخاف  ويذكر 
أربعينات القرن اماي مشاركتها أيضا ببعض عروض جمعية 
تاريخية  مرحيات  عدة  قدمت  التي  امسلمن«  »الشبان 
الحقيقي  )واسمه  الساعاي  القادر  عبد  تأليف  من  وإسامية 
ومرشدها  الجاعة  مؤسس  شقيق  وهو  البنا،  القادر  عبد 

حسن البنا(.
وأثناء تألقها امرحي شاركت مجموعة من اأفام السينائية 
امتميزة، حيث قامت بأداء بعض اأدوار الرئيسية فيا يقرب 
انتصار   ،)١٩٣٧( خر  ي  سامة  أهمها:  من  فيلا  أربعن  من 
الشباب )1941(، أواد الفقراء )1942(، هدمت بيتي، شمعة 
اأطال  بن   ،)1957( والعقاب  الجرمة   ،)1946( تحرق 
)١٩٥٩(، امعجزة )1962(، شنبو ي امصيدة )1968(، نحن ا 

نزرع الشوك )1970(، للحب قصة أخرة )١٩٨٥(.
التلفزيونية  مشاركاتها  تعدد  ورغم  أنها  بالذكر  وجدير 
امهمة  الدرامية  الشخصيات  بعض  بتجسيد  ومساهمتها 
بعدة مسلسات وسهرات تلفزيونية، فإنها م تستطع تحقيق 

وذلك ضمن دفعة ضمت )27( سبعة وعرين طالبا وطالبة 
حمدي  زوزو  القدوس،  عبد  محمد  الفنانون:  بينهم  من 
النحاس،  فرج  أحمد  الشال،  رفيعة  البدوي،  أحمد  الحكيم، 
يد  الفرة عى  تلك  تتلمذت خال  النابلي. وقد  السام  عبد 
كل من اأديب الكبر طه حسن والفنان القدير جورج أبيض 
بعد  امعهد  إغاق  تم  وحينا  طليات،  زي  امرحي  والرائد 
بل  تيأس  م  واجتاعية  سياسية  ضغوط  تحت  واحد  سنة 
بالدراسة، ومجرد  الفنية  استكال صقل موهبتها  أرت عى 
مرة  امرحية(  )الفنون  للتمثيل  العاي  امعهد  افتتاح  إعادة 
درجة  عى  بالحصول  فيه  وتخرجت  ثانية،  به  التحقت  أخرى 
اموهوبن  من  دفعة  ضمن  وذلك   ،1952 عام  البكالوريوس 
الذين تألق بعضهم وحققوا النجومية بعد ذلك وي مقدمتهم 
حسن  عيد،  كال  محمد،  أنور  أيوب،  سميحة  اأساتذة: 
التنويه  ويجب  الليل.  أبو  العزيز  عبد  عيى،  هدى  جمعة، 
عام  دفعاته  أول  تخرج  ومنذ  امعهد  أن  إى  الصدد  هذا  ي 
الفني قبلها سوى خمس نجات هن  للوسط  1947 م يقدم 
ملك   ،)1949( سمر  ناهد   ،)1947( وصفي  نعيمة  اممثات: 

الجمل )1950(، زهرة العا، كرمة مختار )1951(.
وبالتاي يتضح ما سبق أن الفنانة روحية خالد التي احرفت 
صيتها  ذاع  )والتي  اماي  القرن  عرينات  فرة  خال  الفن 
اأول  الرعيل  ممثات  من  تعد  اماي(  القرن  أربعينات  منذ 
ومن الرائدات ي مجال التمثيل النساي مر، فهي من أوائل 
النصف  خال  امري  بالفن  عملن  الاي  امريات  اممثات 
اأول من القرن العرين )وامقصود بالتحديد امرح بوصفه 
والدراما  واإذاعة  السينا  ظهور  قبل  الوحيدة  الفنية  القناة 
الفنانات:  من  كل  ذلك سوى  يسبقها ي  م  رما  التلفزيونية(، 
أبيض،  دولت  زينب صدقي،  امهدية،  منرة  الله،  عبد  لطيفة 
فاطمة رشدي وشقيقتاها رتيبة وأنصاف، زكية إبراهيم، أمينة 
الحكيم،  حمدي  زوزو  راتب،  عقيلة  حسن،  فردوس  رزق، 
حيث اقترت البطوات النسائية خال نهايات القرن التاسع 
من  مجموعة  مشاركات  عى  العرين  القرن  وأوائل  عر 
الفنانات الشوام )من بينهن: ملكة رور، هيانة بيطار، مريم 
ساط، وردة ميان، ماري صوفان، أبريز استاي، أمظ استاي، 
صالحة قاصن، فاطمة اليوسف، بديعة مصابني، ماري منيب، 
)ومن  اليهوديات  امريات  من  مجموعة  أو  فخري(،  ثريا 
مزراحي،  نظلة  شطاح،  إسر  ليفي،  أديل  ديان،  ميليا  بينهن: 
فيكتوريا  كوهن،  فيكتوريا  كوهن،  هريت  إبراهيم،  رينا 

موى(.
وكان من امنطقي بعد تخرج الفنانة روحية خالد من امعهد 
)امرح،  الفنية  القنوات  بجميع  الفنية  مشاركاتها  تتعدد  أن 

عمرو دوارة
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المرهفة وقدرتها بحساسيتها  تمزت 
المركبة الشخصيات  على معايشة وتجسيد 

خال  من  تحقيقها  ي  نجحت  الذين  والتألق  التميز  ذلك 
بعض  أداء  ي  خاله  من  ساهمت  الذي  اإذاعة،  ميكروفون 
اأدوار الرئيسية امتميزة ي عدد كبر من امسلسات اإذاعية 
ومن أهمها: ثقوب ي الثوب اأسود، باب زويلة، ثورة شعب، 
الطويل، ي سبيل  الليل  الله، عنر سبعة،  اأخرى، عطا  امرأة 

الحرية، زيارة با موعد، ورود وأشواك، أدهم الرقاوي.
للفنانة  الفنية  امشاركات  جميع  رصد  خال  من  ومكن 
وحتى  اأربعينات  من  الفرة  خال  خالد  روحية  القديرة 
ونجاحها  ميزها  لها  نسجل  أن  اماي  القرن  من  الثانينات 
واأدوار  الرئيسية  اأدوار  من  متنوعة  مجموعة  تجسيد  ي 
الثانية، وخصوصا تلك اأدوار النفسية امركبة، التي استطاعت 
شفقة  إثارة  اأداء  ي  امميز  وأسلوبها  امفرطة  بحساسيتها 
امشاهدين وكسب تعاطفهم مع تلك الشخصيات التي قامت 

بتجسيدها.
اإلقاء«  »فن  ي  خاصة  وبصورة  عامة  بصفة  الفني  ولتميزها 
مادة  تدريس  اماي  القرن  خمسينات  ي  إليها  أسند  فقد 
»التمثيل« بامعهد »العاي للفنون امرحية«. وتجدر اإشارة 
إى اضطرارها لانقطاع عن امرح منذ منتصف الخمسينات 
بها،  مرت  التي  الشخصية  الظروف  بعض  بسبب  تقريبا 
التلفزيون  »فرق  تأسيس  مع  أخرى  مرة  إليه  عادت  ولكنها 
بعروض  وبالتحديد  عروضها،  ببعض  شاركت  التي  امرحية« 
بعض  بأداء  خالها  من  قامت  التي  الحديث«  »امرح  فرقة 
اأدوار الرئيسية بسبع مرحيات، كا شاركت بعد ذلك أيضا 
مرحية واحدة بكل من فرقتي: »امرح القومي« و»مرح 
تشارك  مرحية  آخر  هي  هذه  وكانت   ،1969 عام  الجيب« 

بها، وإن استمرت تعمل ي السينا حتى عام 1988.
اختاف  طبقا  الفنية  أعالها  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 
القنوات امختلفة )سينا، مرح، إذاعة، تلفزيون( مع مراعاة 

التتابع التاريخي كا يي:
المسرحية مشاركاتها  أوا: 

امجال  هو  خالد  روحية  الفنانة  بدايات  منذ  امرح  ظل 
ي  قضت  الذي  وهو  اأساي،  إبداعها  ومجال  لها  امحبب 
شاركت  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  محرفة  كممثلة  به  العمل 
خالها ببطولة عدد كبر من العروض ببعض الفرق امرحية 
»امرح  القومي«،  »امرح  »رمسيس«،  أهمها:  ومن  امهمة 
الحديث«، حيث شاركت ي بطولة ما يزيد عن مائة مرحية 
خمسن  من  يقرب  ما  بينها  من  امهمة،  امرحيات  من 

مرحية بفرقة »رمسيس« )خال الفرة 1927 - 1935(.
الخالدة  الدرامية  الشخصيات  من  عدد  تجسيد  ي  وتألقت 
ومن بينها شخصيات: شخصية اابنة الجميلة امدللة مرحية 
»اأمل«، سلمى مرحية »مجنون ليى«، شخصية وي العهد 
مرحية  نيشت  شخصية  عر،  الحادي  »لويس  مرحية 
»غادة الكاميليا«، إيزابيل مرحية »مرتفعات وذرينج«، أليزا 
ي مرحية »حواء«، دويتسا ملكة فرنسا مرحية »الوطن«، 
الجدة  »امصيدة«،  مرحية  امتغطرسة  امرأة  شخصية 

مرحية »تانجو«.
هذا ومكن تصنيف مشاركاتها امرحية طبقا لتنوع واختاف 

الفرق امرحية مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
القبلة  البيت،  صاحب  اأم،  قلب  الكوكاين،  »رمسيس«:   -  
الفاجر  الحرية،  الذوات،  الحديد )1927(، قهوة  القاتلة، ملك 
الحريم  ظال  ي  سقا،  باجي  وظاويظ،  نسوان   ،)1928(
 ،)1930( الكاذبة  امرأة  امحرم،  النائب  ورماد،  نار   ،)1929(
اليوم،  بنات  الطمع،   ،)1931( أفندي  بيومي  الفقراء،  أواد 
هوانم أسبور )1932(، قمبيز، الخطر، زواج با حب )1933(، 

اللبخة، النبع اموبوء، هكذا الدنيا )1934(.
سيل  ي  امحرمة،  الفاكهة  جرانجوار،  اممثلن«:  »اتحاد   -  

الوطن، هرناي، الجرال ريشيليو )1934(.
البندقية، السيد  الفاكهة امحرمة، تاجر   - »امرح القومي«: 

مجنون   ،)1937( امعجزة  اللهب،  الثانية،  الزوجة   ،)1936(
ليى )1938(، اأمل، تلميذ الشيطان، أنتيجونا )1939(، عبيد 
الذهب، لويس الحادي عر )1940(، التائبة، الثائرة الصغرة، 
 ،)1943( الكاميليا  غادة  كامل،  زوج   ،)1942( الوطن  إلكرا، 
الخاص  سكرترها  امرأة،  تاج   ،)1944( وذرينج  مرتفعات 
اإشاعات،  مدرسة   ،)1946( بختي  أول  ج،  الحالة   ،)1945(
فلسطن  من  العائد   ،)1947( أورشليم  ومملكة  الدين  صاح 
صفقة   ،)1950( الدر  شجرة   ،)1949( الصغر  النر   ،)1948(
مع الشيطان )1954(، حواء )1955(، دائرة الطباشر القوقازية 

.)1968(
مر،  قهوة   ،)1962( الظلم  شجرة  الحديث«:  »امرح   -  
حبل   ،)1964( الرقاوي  أدهم  حدود،  ا   ،)1963( امصيدة 

غسيل )1965(، راجل وا كل الرجالة )1966(.
 - »الجيب«: تانجو )1969(.

من  نخبة  مع  امرحيات  هذه  خال  من  تعاونت  وقد  هذا 
بينهم  ومن  اأجيال  مختلف  مثلون  الذين  امخرجن  كبار 
عمر  طليات،  زي  وهبي،  يوسف  عيد،  عزيز  اأساتذة: 
منر،  راج  عام،  أحمد  نشاطي،  فتوح  فاندر،  جميعي، 
أردش، صاح  بكر، كورت فيت، سعد  أبو  األفي، سعيد  نبيل 

منصور، محمود السباع، كامل يوسف، فوزي درويش.
السينمائية مشاركاتها  أهم  ثانيا: 

رغم عدد اأفام القليل نسبيا - الذي ا يتجاوز أربعن فيلا 
- والذي ا يتناسب إطاقا مع حجم موهبتها، فإنها استطاعت 
أوى  الكم«، وكانت  »الكيف أهم من  تثبت وتؤكد مقولة  أن 
فيلم  ي  وبالتحديد  جدا  مبكرة  فرة  ي  السينائية  مشاركاتها 
»قبلة ي الصحراء« عام 1927 من إخراج إبراهيم اما وبطولة 
بدر اما، بدرية رأفت، محمود امليجي، أنور وجدي، ي حن 
وساعات  وأنت  »أنا  التلفزيوي  بالفيلم  مشاركتها  آخر  كانت 
نيلي،  وبطولة  نبيه،  محمد  إخراج  ومن   1988 عام  السفر« 

يحيى الفخراي، نبيل بدر، ليى فهمي. وتجدر اإشارة إى أن 
أدوارها  تنوع  عى  حرصت  قد  خالد  روحية  القديرة  الفنانة 
طوال مسرتها السينائية، ولعل من أوضح اأمثلة عى ذلك: 
خر«  ي  »سامة  بفيلم  البسيطة  الفتاة  لشخصية  تقدمها 
وشخصية   ،)1937 )عام  إبراهيم  وراقية  الريحاي  نجيب  مع 
فاتن  مع  اأطال«  »بن  بفيلم  أمرها  عى  امغلوبة  الزوجة 
حتى  أيضا  تألقت  كا   ،)1959 )عام  حمدي  وعاد  حامة 
بفيلم  اللئيمة  فهيمة  العمة  كشخصية  الثانوية  أدوارها  ي 
»شنبو ي امصيدة« مع فؤاد امهندس وشويكار)عام 1968(، 
وشخصية الحاة الريرة زهرة أم عام بفيلم »نحن ا نزرع 
وجميعها   ،)1970 )عام  يس  ومحمود  شادية  مع  الشوك« 
أدوار متميزة ظلت عالقة بالذاكرة كعامات وماذج دالة عى 

جودة وصدق اأداء.
الصحراء  ي  قبلة  التالية:  اأفام  أعالها  قامة  وتضم  هذا 
 ،)1937( خر  ي  سامة   ،)1935( الدفاع  الغندورة،   ،)1927(
امرأة خطرة،  الظام )1940(،  الصحراء )1939(، حياة  أجنحة 
الحياة،  مرح  عى  الصحراء،  ابن   ،)1941( الشباب  إنتصار 
الكرى،  الزلة   ،)1943( الدم  نداء   ،)1942( الفقراء  أواد 
بيتي،  هدمت  الخطيئة،  اأحدب،  سلوى،   ،)1945( الفلوس 
شمعة تحرق )1946(، مرة الجرمة، شبح نص الليل )1947(، 
 ،)1957( والعقاب  الجرمة   ،)1949(  17 رقم  السجينة 
 ،)1962( امعجزة   ،)1959( اأطال  بن   ،)1958( عواطف 
ي  شنبو   ،)1965( الحب  باسم   ،)1964( الليل  نص  حكاية 
عى  ذئاب   ،)1970( الشوك  نزرع  ا  نحن   ،)1968( امصيدة 
الطريق، كباريه الحياة )1972(، ومى قطار العمر )1975(، 
وذلك   ،)1986( أخرة  قصة  للحب   ،)1977( وامجنون  سونيا 
الريلا  أهمها:  ومن  التلفزيونية  اأفام  بعض  إى  باإضافة 
وساعات  وأنت  أنا  اأطراف،  جميع  يري  حل   ،)1985(
السفر )1988(، الوسام، وذلك باإضافة إى مشاركتها بالفيلم 
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ثاثينات وأربعينات  كانت مبكرة وتعد فرة  الفنية  بداياتها 
المسرحي الماضي أخصب فرات توهجها  القرن 

اأمريي الوصايا العر إخراج سيسيل دي ميل عام 1956.
ويذكر أنها قد تعاونت من خال مجموعة اأفام السابقة من 
جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امخرجن  كبار  من  متميزة  نخبة 
أحمد  وهبي،  يوسف  فولبي،  ماريو  اأساتذة:  مقدمتهم  وي 
بدرخان، نيازي مصطفى، إبراهيم عارة، حسن فوزي، أحمد 
إبراهيم اما، حلمي رفلة،  سام، حسن حلمي، عمر جميعي، 
عز الدين ذو الفقار، السيد زيادة، حسن اإمام، عاطف سام، 
حسام الدين مصطفى، حسن كال، عيى كرامة، عبد الفتاح 

حسن، عبد العليم خطاب، محمود فريد، كال صاح الدين، 
أحمد  ري،  صاح  نبيه،  محمد  زي،  علوية  اميهي،  رأفت 

مندور.
ثاث  ي  شاركت  قد  خالد  روحية  الفنانة  أن  بالذكر  جدير 
أفام بقامة أفضل مائة فيلم ي تاريخ السينا امرية حسب 
بن   ،١٩٣٧ خر  ي  سامة  وهي:   ١٩٩٦ عام  النقاد  استفتاء 

اأطال ١٩٥٩، للحب قصة أخرة ١٩٨٥.
اإذاعية اأعمال  أهم  ثالثا: 

ومخارج  اإلقاء  فن  ي  خالد  روحية  القديرة  الفنانة  ميزت 
البديعة  ألفاظها السليمة وصوتها الحساس امتميز، ومهاراتها 
امشاعر  مختلف  عن  التعبر  عى  وقدرتها  الصوي  التلوين  ي 
التمثيل  ي  وخصوصا  البديع  وبأدائها  اإنسانية،  وامواقف 
باللغة العربية أو إلقاء الشعر، ولذا فقد أسند إليها امخرجون 
ي  الرواية  شخصية  أو  اأحداث  عى  التعليق  مهمة  أحيانا 
توظيف  ي  اإذاعة  مخرجو  نجح  كا  الدرامية،  أعال  بعض 
وامسلسات  التمثيليات  من  كبر  عدد  ي  ومهاراتها  موهبتها 
الثاي  )بالرنامج  امرجمة  العامية  وامرحيات  اإذاعية 
ويستحيل  بل  يصعب  الشديد  لأسف  ولكن  حاليا(،  الثقاي 
والتي  القديرة،  الفنانة  لهذه  اإذاعية  امشاركات  حر جميع 
اأعال  من  كبر  بعدد  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهمت 
الدرامية عى مدار مايزيد عن أربعن عاما، وذلك أننا نفتقد 
لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لأعال اإذاعية. هذا 
امسلسات  من  كبرة  مجموعة  اإذاعية  أعالها  قامة  وتضم 
فقط:  امثال  سبيل  عى  بينها  ومن  اإذاعية  والتمثيليات 
اأسود،  الثوب  ثقوب ي  للناس،  الناس  ملحمة  قصة غامضة، 
شعب،  ثورة  تقتلني،  ا  انتظر  جديد،  من  امرأة  زويلة،  باب 
الخريف  الطويل،  الليل  عنر سبعة،  الله،  عطا  اأخرى،  امرأة 
الفلوس  موشيه،  اسمه  شهيد  الحرية،  سبيل  ي  والحب، 
الرقاوي،  أدهم  وأشواك،  ورود  موعد،  با  زيارة  والحب، 

الفاتنة وسائق التاكي، نور، حرة امحرم.
التلفزيونية اأعمال  أهم  رابعا: 

ااستفادة من موهبة وخرات  التلفزيونية ي  الدراما  نجحت 
عدد  ببطولة  امشاركة  فرصة  فمنحتها  القديرة  الفنانة  هذه 
كبر من امسلسات التلفزيونية قد يزيد عى عرين مسلسا 
وسهرة درامية ومن بينها امسلسات التالية: أمينة، أدركني يا 

دكتور، امنترون، بنك القلق.
روحية  القديرة  للفنانة  الفنية  امسرة  أن  إى  التنويه  ويجب 
حياتها  بسبب  وحضور  انقطاع  فرات  شهدت  قد  خالد 
وإن  خصوصيتها،  عى  امحافظة  عى  حرصت  التي  الخاصة 
امخرج  من  اأوى  مرات،  ثاث  زواجها  عنها  عرف  قد  كان 
فيلم  معه  قدمت  الذي  بدرخان،  أحمد  الكبر  السيناي 
»انتصار الشباب« عام 1941، والثانية من مسترق بريطاي، 
الثاي  زوجها  أن  بالذكر  وجدير  مشهور.  مؤلف  من  والثالثة 
كتب  إنجليزي  مسترق  أهم  وهو  دان«،  »هيوارث  كان 
إى  امنحة  قطب  لسيد  دبر  الذي  )وهو  اإخوان  جاعة  عن 
الوايات امتحدة عام 1949 لاطاع عى التجربة اأمريكية ي 
اتبع »هيوارث«  التعليم والحرية والدمقراطية!(، وقد  تطوير 
أي  اخراق  تريد  عندما  الغربية  ااستخبارات  أجهزة  طريقة 
تيار سياي، فأعلن إسامه وسمى نفسه عبد الله وتزوج من 
الفنانة روحية خالد، وهو الزواج الذي استمر مدة ثاثة أشهر 

فقط.
عى  اعتادت  حيث  كبر،  سر  لحادث  تعرضها  أيضا  ويذكر 
البدوي« مدينة »طنطا«، وأثناء عودتها  زيارة ريح »السيد 
سرة  مع  اصطدامها  بعد  سيارتها  انقلبت  القاهرة  مدينة  إى 
غيبوبة  ي  الفنانة  ودخلت  ماما،  السيارة  فتهشمت  نقل، 
بأي  تصب  م  لله  والحمد  ولكنها  طويلة،  لساعات  استمرت 
تشوهات أو كسور، وظلت بكامل صحتها إى أن توفيت ي 6 

مايو 1990، عن عمر ناهز الثانن عاما.
روحية  الصادق  اإحساس  سيدة  القديرة  الفنانة  الله  رحم 
ي  أخلصت  ما  جزاء  جناته  فسيح  وأسكنها  لها  وغفر  خالد 
الجادة  ومحاواتها  إسعادنا  حياتها  طوال  واجتهدت  عملها 
كثر  تجسيد  طريق  عن  أفضل  حياة  صياعة  ي  للمشاركة 
الشعب  فئات  مختلف  مثل  التي  الدرامية  الشخصيات  من 
الراقية  الطبقات  فتيات  من  سواء  مشاعرها  عن  والتعبر 

اأرستقراطية أو لسيدات الطبقات امتوسطة والشعبية.



    

السابقة  مقااتنا  ي  قلناه  ما  تلخيص  مكن  وأخرا.. 

ليس  الريبورتوار  وأن  أهميته،  للريبورتوار  أن  ي 

اختيار  هو  بل  الفرقة،  قدمته  ما  كل  إعادة  معناه 

بـ)الروائع(.  وصفه  مكن  ما  أو  قدمته  ما  أهم  دقيق 

الذي  شهيقها  هواؤها،  الفرقة،  حياة  الريبورتوار  وأن 

يساعدها عى ااستمرار. وأن الريبورتوار ا يعني فقط 

تقديم العرض كا هو، بل مكن تقدمه برؤية حديثة.

وم يبَق إا التذكر بأن أي حديث عن ريبورتوار دون 

تحددها  التي  خصوصيتها  فرقة  لكل  بأن  ااعراف 

رؤيتها للمرح وطبيعته التي تنعكس عى اختياراتها 

وجبت  تحديدا  هنا  ومن  عليه.  يعول  ا  حديث  هو 

العودة إى سؤالنا القديم )ما الفرقة امرحية؟( وهل 

عرض،  أماكن  مجرد  أم  مرحية  فرق  هي  لدينا  ما 

يعرض بداخلها امتاح وامير ورما اأقل كلفة؟

هذه  عن  اإجابة  دون  من  إنه  نقول  وسنظل  قلنا 

اأسئلة فا معنى للحديث عن الريبورتوار.

امرحية؟  فرقنا  مسار  تصحيح  ي  نرع  هل  واآن.. 

تحديد  أجل  من  ومامحها،  منها  كل  قوام  ومراجعة 

وتصنيف )مخزون( كل فرقة واختيار )روائعها( إعادة 

تقدمها )سواء كا سبق وأن قدمت أو برؤى حديثة(، 

أم سنظل فيا نحن فيه، نتعامل مع عروضنا امرحية 

بـ)الواحدة( واحدة تصيب ووحدات تخيب؟

أجل  اآن وفورا – من  التوقف –  أن من دون  يقيني 

مساراته،  تصحيح  ي  فورا  والروع  لدينا،  ما  تأمل 

أهمية  بعده  ومن  امرح  أهمية  عى  أوا  متفقن 

فرقة  كل  بن  التفريق  بعدها  ومن  امرحية  الفرقة 

نضيع  أن  معنى  فا  ومامح.  وخصوصية  بأهداف 

معنى  وا  مرحية،  حركة  لدينا  أن  إثبات  ي  جهدنا 

ليس  فالتاريخ  امرحي،  بتاريخنا  الزائف  للتباهي 

به ي جلساتنا  نرثر  الذاكرة  مجرد تكديس ي متحف 

ي  تصدر  كتيبات  ي  نقرأه  أو  ندواتنا  أو  الضيقة 

مناسبات. إن تأمل التاريخ دافع للحركة، والحركه فكر 

والفكر فهم وإمان.. فهل نفهم؟

وأخرا..
للمتحف زيارة  ليس  الريبورتوار 

مشهد 

محمد الروى
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أصدر امخرج خالد جال، رئيس قطاع شؤون 

الثقة  بتجديد  قرارا  أمس،  الثقاى،  اإنتاج 

مرح  لفرقة  مديرا  حسان،  عادل  للمخرج 

الشباب مدة عام آخر .

وقال حسان، انتهي عامي الثاي ي إدارة فرقة 

الفرة  هذه  خال  حاولت  الشباب،  مرح 

مرح  يصبح  حتي  طاقتي،  بكامل  العمل 

امري،  امرحي  امشهد  صدارة  ي  الشباب 

فهذا  حدث  وإن  ذلك،  فعلت  أكون  أن  أمني 

واإدارين  الفنانن  من  الزماء  جهد  بفضل 

حلمك،  ابدأ  وورشة  الفرقة  وشباب  والفنين 

وإن م يحدث فهو تقصري وحدي وأمني أن 

أتجاوز ذلك مستقبا . 

الثالث  عامي  أبدأ  اليوم  حسان،  وأضاف 

وكل  لله،  والحمد  الشباب،  مرح  إدارة  ي 

رئيس  مختار  إساعيل  الفنان  للزميل  الشكر 

جال  خالد  وللمبدع  للمرح،  الفني  البيت 

عي  الثقاي،  اإنتاج  شؤون  قطاع  رئيس 

مديرا  لاستمرار  شخي  ي  الثقة  تجديدهم 

من  أمكن  رما  جديد،  لعام  الشباب  مرح 

بفضل  خاله  السابقن  العامن  أخطاء  تجاوز 

للفنانة  الشكر  وكل  الجميع،  ومساندة  دعم 

الثقافة،  وزير  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة 

ي  للشباب  ومساندتها  ودعمها  لثقتها 

مرحهم.

أن  إى  الشباب،  مرح  فرقة  مدير  وأشار 

سعادته اأكر أن العام الجديد يأي مع النجاح 

امرحي  العرض  اأشباح،  بيت  لتجربة  الكبر 

الذى يحظى بإقبال جاهري كبر عي امرح 

جال  محمود  وإخراج  تأليف  بامنيل،  العائم 

اأوي  الدفعة  وشباب  نجوم  وبطولة  حديني، 

مروع “ابدأ حلمك”، افتا إى أنه خال أيام 

للورشة،  الثانية  الدفعة  بتخرج  جميعا  نسعد 

مرح  يقدمها  هامة  عروض  خطة  بجانب 

والعائم  ملك  أوبرا  مرحي  عي  الشباب 

الصغر .
أحمد زيدان

حسان عادل 
ثالث  لعام  الشباب  لمسرح  مديرا   


