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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

الصعيد  مهرجان 
المسرحي
باب  يفتح 
المشاركة 
الرابعة لدورته 

إيطاليا 
والمسرح 
مصر في 

أزمة؟ في  المسرحي  التأليف  هل 
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الدين  بهاء  أحمد  أصدقاء  جمعية  أعلنت 
ي  للمشاركة  التقدم  باب  فتح  عن  الثقافية 
مهرجان الصعيد امرحي للفرق الحرة، ي دورته 
أسيوط  محافظة  ي  تنعقد  أن  وامقرر  الرابعة 

خال الفرة من 10 إى 12 أكتوبر 2019.
قال امخرج امرحي أسامة عبد الرؤوف امدير 
: يهدف امهرجان إلقاء الضوء  الفني للمهرجان 
الحركة  إثراء  عى  والعمل  الجنوب  ثقافة  عى 
بيئة  وخلق  الصعيد،  ي  والثقافية  امرحية 
ي  الواعدة  امواهب  واكتشاف  لإبداع،  داعمة 

امرح من أبناء الصعيد.
امشاركة  تتمثل روط  الرؤوف  عبد  أضاف  كا 
ي امسابقة الرسمية للمهرجان  أن تكون الفرق 
 ( الصعيد  محافظات  من  للمشاركة  امتقدمة 
سوهاج،  أسيوط،   ، امنيا  سويف،  بني  الفيوم، 
اأحمر،  البحر  قنا،   اأقر،  الجديد،  الوادي 
من  بامهرجان  امشاركة  تكون  وأن  أسوان(، 
تنفيذه  يتم  تقديم عرض مرحي جديد  خال  
وأن  للمهرجان،  الرسمية  للمسابقة  خصيًصا 
برؤى  اجتاعية  قضايا  امرحي  العرض  يناقش 
و   : الرؤوف  عبد  وتابع  تقليدية  وغر  جديدة 

عى  العرض  يحتوى  أا  امهرجان  روط  ضمن 
تحض  أفكار  أو  سياي  طابع  ذات  موضوعات 
عى الكراهية..، و أا تزيد مدة العرض امشارك 
وأا   ، دقيقة   30 عن  تقل  وا  دقيقة   45 عن 

أفراد من   ١٠ فريق كل مرحية عن  يزيد عدد 
الجنسن، متضمن مخرج العرض امرحي .

استارات  تلقي  بدأ   الرؤوف:  عبد  واختتم  
يوليو   15 يوم  من  امشاركة  ي  الراغبة  الفرق 

وستبدأ   ..2019 القادم  أغسطس   1 حتى 
 30 حتى   5 من  عملها  امهرجان  مشاهدة  لجنة 

أغسطس 2019 

همت مصطفى

اأول  امرحي  العرض  كلثوم  أم  مرح  شهد 
التى ميزت  نوادي امرح  برنامج عروض  ضمن 
انطلق  حيث  اماضية،  امرح  نوادى  دورة  ى 
العرض  جن«،  »ي  امرحي  بالعرض  الرنامج 
والكوت،  ديريك  تأليف  مصطفي،  أحمد  إخراج 
الضغوط  من  رغم  أنه  عن  العرض  فكرة  تدور 
كل  عى  تتغلب  أن  قادر  فأنت  الحياة  وظروف 
عن  هذا  تجسيد  وتم  لهدفك،  للوصول  الصعاب 

وكيفية  والشيطان،  اإنسان  بن  راع  طريق 
رئيس  بحضور  بالتحديات،  الحياة  عي  التغلب 
اقليم رق الدلتا الثقاي، ومدير عام فرع ثقافة 
من  كا  ي  امتمثلة  التقييم  ولجنة  الدقهلية، 
امخرجن والنقاد أحمد عبد الجليل، سمر اأمر 

عادل بركات.

 سمية أحمد

فرقة  إنتاج  العشاق«  »رسائل  لعرض  النهائية  الروفات  إبراهيم  محمد  امخرج  يواصل 
أغسطس  شهر  خال  إفتتاحه  وامنتظر  للمرح  الفني  للبيت  التابعة  الكوميدي  امرح 

امقبل عى امرح العائم الكبر بامنيل.
رضا،  سهر  الرحمن،  عبد  تغريد  العبد،  زينب  شاهن،  وائل  عاشور،  مفيد  بطولة  العرض 
جورج أرف، عبدالله صابر، تلحن وغناء امطرب وامنشد عي الهلباوي، ديكور هبة عبد 
الحميد، إضاءة محمد إبراهيم، تصميم الدراما الحركية مناضل عنر، فكرة وتأليف وأشعار 

وإخراج محمد إبراهيم.
تقدم ي ساعة وربع عن  أشعار صوفية ودراما حركية  وهو حالة رومانسية كوميدية مع 
امشاكل الحياتية ما بن امحبن واأزواج، ومحاولة لحلها من خال رسائل تقدم عن طريق 
أشعار جال الدين الرومي داخل امرحية كا أنه أشبه بحالة سينائية تقدم عي امرح 

وفيه دعوة للطاقة اإيجابية ي الحياة والوصول للفطرة السليمة ي الحب والتعامل .

أحمد زيدان

المسرحي الصعيد  مهرجان 
الرابعة لدورته  المشاركة  باب  يفتح 

المسرح   نوادي 
الدقهلية بثقافة  عروضها  تبدأ 

العشاق« »رسائل 
العائم المسرح  على  قريبا 
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أن  للفنون  الهناجر  مركز  مدير  دسوقى  محمد  امخرج  قال 
بعرضن  عر  الثانية  الدورة  ى  يشارك  للفنون  الهناجر  مركز 
كتابة  عفيفى  هاى  وإخ��راج  فكرة   دخ��ول“  “تسجيل  وها 
“أحمد  وارتجاات  مثيل  سمر،  وف��ادي  إبراهيم  إساعيل 
منة  الشافعي،  محمد  الداى،  شادى  الداي،  شادي  السلكاوي، 
حمدي، ندى نادر، هبة الكومي، أوسكار نجدي”، ديكور مي 
كال، أزياء مروة عودة، موسيقى محمد صاح، مادة فيلمية 
أحمد روي، إضاءة هاي عفيفي ومحمد عبد امحسن، مخرج 

مساعد فتحي إساعيل ويرا أرف وياسمن أبو عرب
تأليف   إخراج أرف سند   أيام صفراء”   “ الثاى هو  والعرض 
فايق، سينوغرافيا  فادى فوكية،  يانيتش  ترجمة  نفن  دانيا 
عبد  محمد   : إض��اءة  تصميم  شفيق،  محمد  حركة   تصميم 
للفنانن” رامى  البطولة  باهر جال،  امحسن، رؤية موسيقية 
رمضان  منفذ   مخرج  طارق”،  رباب  عناى،  عابد  الطمبارى، 
موى وهيثم مفيد وسيقدم كا من العرضن مدة أسبوع عى 
دخول”  تسجيل   “ عرض  يفتتح  حيث  الهناجر  مرح  خشبة 
25 يوليو الجارى ومدة أسبوع بينا يفتتح عرض أيام صفراء 
امهرجان  من  اأوى  اأيام  حتى  ويستمر  الجارى  أغسطس   7

القومى
وتابع قائا: “عقب امهرجان القومى وخال ال 10 أيام التى 
التجريبى  للمرح  الدوى  القاهرة  مهرجان  فاعليات  تسبق 
فيشارك  عرضن  للفنون  الهناجر  مركز  يستتضيف  وامعار 
امعهد العاى للفنون امرحية بعرض عن مولير وهو إراف 

الدكتور أرف ذى  وهو مروع طاى
ويقدم عرض “الخان” لفرقة كيميا بطولة هالة محمد وكريك 
ومحمد  صاح  ومحمد  الزغبي  وحازم  تيكر  ومحمود  أدريانو 
كال وعي الصباحي ودينا عبدالعزيز، ديكور روماي جرجس، 
إضاءة باسل ممدوح، تأليف محمد عي وإخراج حسام التوي 
وسيقدم كا العرضن مدة ثاثة ليال عى خشبة مرح مركز 

الهناجر للفنون

يستعد  التجريبى  امهرجان  ”عقب  قائا:  الدسوقى  وأضاف 
إنتاجه  من  “إهتزاز“  عرض  لتقديم  للفنون  الهناجر  مركز 
ثاى  وهى  الوزير  حسن  وإخراج  فلتس  رشا  تأليف  العرض 
إخراج  “بارانويا”  تجربة  بعد  فلتس  رشا  للكاتبة  تجربة 
الهناجر  مركز  ى  سنوات  منذ  قدمت  والتى  حلمى  محسن 
شادى  إمام،  إمان   ، إنتصار  الفنانة  بطولة  إهتزاز  للفنون  

رور
وعقب عرض “ إهتزاز” تقدم مرحية “ديوان البقر”  كأول 

الوزير  حسن  امخرج  يعود  سنوات  ماى  من  أكر  غياب  بعد 
لإخراج عى مرح الهناجر مرة أخرى، من خال بداية الروفات 
رشا  الكاتبة  تأليف  من  “اهتزاز“  امرحى  للعرض  واإستعداد 
الهناجر  مرح  عى  التأليف  ى  تجاربها  ثاى  هذه  وتعد  فلتس، 
أيضا حيث كانت أوى تجاربها من خال مونودراما بارانويا، بطولة 
فهو  أهتزاز  بالنسبة  أما  حلمى،  محسن  اخراج  ومن  ريم حجاب 
تدور  و  شادى رور،  و  امام  امان  و  انتصار  من:  كل  بطولة  من 
انفصام  مرض  من  تعاى  انتصار  تجسدها  سيدة  حول  قصته 
الشخصية بشكل كبر ما يسبب لها معاناة و اهتزازات ى قرارتها 
و لها صديقة فتاة شابة تجسدها امان امام تعاى من نفس مرضها 
رور  شادى  يجسده  رجل  حب  ى  يقعان  أقل  بدرجة  لكن  و 
يستغل مرض كل منهم ى التاعب بها، لكنها ى النهاية يرفضان 
ذلك و يقرران مواجهته، العرض امرحى يأخذ طابع السيكودراما 

الساموى  العا  أبو  تأليف  العرض  الهناجر  مركز  ريبوتوار 
وإخراج امخرج محمد فاضل

مروع  وهو  “حريق”  عرض  تقديم  الهناجر  خطة  تتضمن   
الدويرى  طارق  إخراج  الدويرى  رأفت  الكاتب  أعال  لرحلة 
وإستطرد قائا “ من اأعال التى يتم التحضر لها اأن عرض 
“ إنشودة البجع” أنطون تيشخوف وهو عبارة عن مجموعة 

قصص قصرة أنطون تشيخوف إخراج باسم قناوى

رنا رأفت

والراع النفى حيث تجيد الكاتبة كتابة مثل هذه النوعيه التى 
تعد  العروض  النوعية من  ولكن هذه  أيضا  اأول  بها عرضها  ميز 
انه رح  اخراجها حيث  الوزير ى  للمخرج حسن  اأوى  التجربة 
الراع  من عروض  النوعية  مثل هذه  أخرج  ان  له  يسبق  م  بإنه 
النفى ولكنه يؤمن بأن امخرج إذا آمن بالنص و انجذب له فأنه 
امطروحة،  للرؤية  طبقا  إخراجها  ى  طاقاته  و  ابداعاته  كل  يخرج 
وهى  القومى  امرح  عى  امرحية  انتصار  عروض  اخر  كانت 
مرحية يعيش اهل بلدى من اخراج عاصم نجاى وجدير بالذكر 
وصفى  هدى  الدكتورة  اأستاذة  ابنة  هى  فلتس  رشا  الكاتبة  ان 
اإنجازات  صاحبة  و  سابقا  الهناجر  و  القومى  ام��رح  مدير 

والبصات  الكبرة ى كا امرحن .

أرف فؤاد

صفراء« و»أيام  دخول«  »تسجيل 
للمسرح القومى  المهرجان  فى  يشاركان 

.. اهزاز 
غياب بعد  للهناجر  الوزير  حسن  وعودة   
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الفني للمرح برئاسة امخرج إساعيل مختار  البيت  يستعد 
للموسم  استعدادا  قريبا  الجديدة  العروض  بعض  افتتاح 
الصيفي الجديد، حيث يستعد امرح القومي بالعتبة افتتاح 
العرض امرحي »امتفائل« للنجم سامح حسن وأحمد صيام 
تأليف  القومي،  امرح  شباب  من  وكوكبة  الصائغ  وسحر 
عبد  شاكر  أحمد  الفنان  قال  إم��ام.  إسام  وإخ��راخ  فولدير 
النص  تحويل  ي  كبر  جهد  بذل  تم  امرح:  مدير  اللطيف 
أن  مضيفا  ير،  بكل  امتلقي  إى  ليصل  العامية  اللهجة  إى 
الثاثة أشهر  الفرقة لديها ٢٨ نصا مرحيا تم تقدمهم خال 
اماضية منذ توليه امسئولية، اأمر يدل عى كم التفاؤل لدى 
امرحين بقدومه إى هذا امكان العظيم، مؤكدا أنه ا يدعي 
ا  حيث  القومي  امرح  عى  يقدم  ما  وحده  ااختيار  رف 
يستطيع أحد أن يفرض إرادة عى امرح القومي حتى وإن 
بالتنسيق  يتم  النصوص  اختيار  أن  موضحا  ذات��ه،  هو  كان 
الدايم  عبد  إيناس  الفنانة  الثقافة  ووزي��رة  بينه  والتشاور 
وامخرج  الثقاي  اإنتاج  قطاع  رئيس  جال  خالد  وامخرج 
عبد  أكد  للمرح.  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل 
اأوسط  الرق  أهم مسارح  القومي من  امرح  أن  اللطيف 

وما يقدم عليه مثل روح مر وقوتها الناعمة.
العرض  تقديم  ي  للطفل  القومي  ام��رح  يستمر  بينا 
الفطر  عيد  ي  افتتاحه  تم  الذي  اللوتس”  “زهرة  امرحي 
البلد  بوسط  ميامي  عى خشبة مرح  حاليا  ويعرض  امبارك 

بسبب أعال الصيانة التي تجرى ي مرح مروبول.
للطفل  القومي  امرح  عام  مدير  يوسف  الفنان حسن  وقال 
القومي  امهرجان  مسابقة  ي  للمشاركة  تستعد  الفرقة  إن 
اللوتس« بطولة فادي خفاجة وهدى  للمرح بعري »زهرة 
و»القطط«  حجاج.  محمد  إخراج  مري،  طارق  تأليف  هاي، 
عثان،  جال  حسن،  محمود  جر،  سيد  وليد،  مرنا  بطولة 
صاح  ألحان  فوكيه،  فادي  ومابس  ديكور  إبراهيم،  وائل 
الرنوي، توزيع موسيقي محمد الرنوي وأحمد عبد العزيز، 
الجباس،  محمد  فيلمية  مادة  حجاج،  مصطفى  استعرضات 

تأليف وأغاي صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.
مرح  ي  تجرى  التي  الصيانة  أع��ال  أن  يوسف  وأوض��ح 
اموعد  اآن، حسب  من  أشهر  سبعة  بعد  تنتهي  قد  مروبول 

امحدد ي العقد وناشد امسئولن أا تزيد امدة أكر من ذلك 
أي سبب حتى تتمكن الفرقة من تقديم عروضها.

ذوي  لدمج  الشمس  فرقة  افتتحت  السام  مرح  وعى 
اأربعاء  للمرح  الفني  للبيت  التابعة  الخاصة  ااحتياجات 
اماي، العرض امرحي »أوبرا بنت عري« بحضور جاهري 
محمود،  ماهر  قوقة،  عاء  بطولة  عري«  بنت  »أوبرا  كبر.. 
نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوي، هاي عبد الحي، ياسمن 
الفنانة  للراوي  صوي  أداء  فرحان،  عمر  غانم  ريف  فرج، 
الشباب والراقصن  الكثر من  الكبرة سميحة أيوب، مشاركة 
امتخصصن ي فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مرح الشمس 
وأبطال مر من ذوي القدرات ونجوم السرك القومي، دراما 
ديكور  النار،  أحمد  ألحان  مجاهد،  سامح  إهداء  شعرية 

العرض  حافظ،  أماي  مكياج  صابر،  أمرة  أزياء  فاروق،  رامة 
من تأليف ياسمن فرج، إخراج هشام عي.

العرض امرحي »محطة  العرايس يستمر تقديم  وي مرح 
حتى  حسنن  رضا  وإخ��راج  زناي  محمد  تأليف  من  مر« 
الزمن  »رحلة  امرحي  العرض  ويليه  الحاي،  الشهر  منتصف 

الجميل« من إخراج محمد نور.
خشبة  إى  جاهريا  ناجحة  زيارة  فبعد  كبسولة«  »أبو  أما 
أخرى  مرة  يعود  أسبوعن،  استمرت  الكوميدي  ام��رح 
إطار  ي  العرض  يدور  التوني.  برم  مرح  اإسكندرية  إى 
يستطيع  كبسولة  اخ��رع  مخرع  حول  اجتاعي  كوميدي 
بطولة  كبسولة«  »أبو  ماما.  يشبع  أن  تناولها  عند  الشخص 
عمرو  الفتاح،  عبد  حسن  جال،  صفاء  ريع،  أبو  مصطفى 
فرقة  وأبطال  الكوي  محمد  الشفيع،  عبد  إسام  العزيز،  عبد 
الري،  ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أمن  اإسكندرية، 
لله،  عبد  وائل  ومابس  ديكور  ريع،  أبو  مصطفى  أشعار 
تأليف  من  ميزو،  محمد  استعراضات  الفرن،  إبراهيم  إضاءة 

محمد الصواف، وإخراج محمد مري.

كا قرر البيت الفني للمرح برئاسة الفنان إساعيل مختار 
فرقة مرح  إنتاج  من  اأشباح«  »بيت  امرحي  العرض  مد 
اماي.  الجمعة  من  ابتداء  أخرى  عرض  ليلة   ١٥ الشباب 
»بيت اأشباح« تأليف وإخراج محمود جال حديني، ي أول 
تجربة إخراج له مرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجي 
ديكور  حلمك«،  »ابدأ  الشباب  مرح  لورشة  اأوى  الدفعة 
الريف،  بكر  أبو  إضاءة  صابر،  أمرة  مابس  الكومي،  هبة 

موسيقى رفيق يوسف.

محمود عبد العزيز

الدولة مسرح 
الصيفي للموسم  يستعد 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

22 يوليه 2019العدد 621

العتبة  منطقة  في  جائلن  باعة  وجود 
وهم  بعيد  زمن  فمنذ  بجديد،  ليس  أمر 
المنطقة  هذه  في  عشوائي  بشكل  حاضرون 
استغال  إلى  اأمر  وصل  ومؤخرا  الحيوية، 
لعرض  المسارح  وجدران  أسوار  الباعة  هؤاء 
المسرحين  غضب  أثار  الذي  اأمر  بضائعهم، 
كبر  بشكل  الظاهرة  هذه  انتشرت  وقد  أكر، 
ومسرح  القومي  المسرح  العتبة:  مسارح  أمام 
فضا  هذا  للعرائس.  القاهرة  ومسرح  الطليعة 
الميكروباص  سائقي  من  كثرين  اتخاذ  عن 
احرام  عدم  في  لهم،  موقفا  المنطقة  هذه 
والجمال. والفن  المسرح  لقيمة 

امرح  عام  مدير  اللطيف  عبد  شاكر  أحمد  الفنان  قال 
القومي، إن الباعة الجائلن لهم تأثر سلبي وطارد عى امرح 
الذي  وهو  خاصة،  بصفة  القومي  امرح  وعى  عامة  بصفه 
إنشائه،  عى  عام  مائة  مرور  نظرًا  القادم  العام  أثرًا  سيصبح 
الحرم وتقديره وتهيئته  بأن نحرم هذا  وهو ما يجعله جديرا 
الناعمة.  مر  قوة  استعادة  ي  يسهم  جاذًبا  مكاًنا  ليكون 
أضاف أن امسارح أماكن لتقديم الجال ويعمل عى مواجهة 
الحياة الشاقة، ومن الظلم أن يرتبط كل ذلك بسوق  ظروف 
الحال ي منطقة وسط  امستوى كا هو  مابس وتجارة دون 

البلد والعتبة التي تجمع كثرًا من امسارح.
العام  امهمة ي كل دول  امسارح  أن  إى  اللطيف  عبد  وأشار 
يصبح  أن  عى  الدولة  تحرص  وداًم��ا  البلد  وسط  ي  تكون 
هنا  أننا  غر  وامارة،  والضيوف  للجاهر  جاذًبا  مكاًنا  امرح 
تعمل جاهدة من حن  والدولة امرية  الثقافة،  لهذه  نفتقد 
آخر عى إزالة هؤاء الباعة ولكنهم رعان ما يعودون ويعود 
الوضع إى ما كان، بسبب تقدير هؤاء الباعة أهمية الثقافة 

والفن وقيمة امرح.
الباعة  لهؤاء  نجد  أن  امهم  من  اللطيف:  عبد  شاكر  أضاف 
أماكن بديلة عى الفور، حتى وإن كانت أمام امسارح برط 
أن  امسئولن، وعلينا  تنظم بشكل حضاري وبالتنسيق مع  أن 
نستفيد من خرات الدول اأخرى التي تهتم باأوبرا وامسارح 
القدمة. وأكد أن امرح القومي يعد من أهم مسارح الرق 

اأوسط ومثل الروح امرية.

المسارح على  خطر 
فيا قال امخرج إسام إمام الذي يجري اآن بروفات العرض 
بامرح  يليق  ا  حسن:  سامح  بطولة  »امتفائل«  امرحي 
بهم  يحيط  أن  العرائس  ومرح  الطليعة  ومرح  القومي 
امرح  أمام  تقف  التي  واميكروباصات،  والبضائع  الباعة 
اأماكن  هذه  أض��اف:  فيه.  لنسر  مكانا  نجد  فا  القومي 
هذه  إى  تذهب  فنانة  أي  تجد  ا  لذلك  آمنة،  غر  أصبحت 
والتجاوزات  امضايقات  من  يومًيا  تخلو  ا  فهي  امسارح، 
إى  الدخول  من  الخوف  أصابها  الجمهور  من  كبرة  وريحة 
منطقة العتبة بسبب هذه اأمور غر امسئولة. وأكد إمام أن 
للفنانات  طارًدا  أصبح  إما  للجمهور  فقط  طارًدا  يعد  م  اأمر 

والفنانن وعى امسئولن التدخل إزالة هذه امعوقات.

06 ]متابعات

سام يا  اتفرج 
الدولة! مسارح  عروض  أحدث  الجائلن  الباعة  بضائع 

المسارح  أمام  الفوضى  ينشرون  الباعة   
يحركون ساكنا الحي ا  وموظفو 
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مرح  ي  العرض  دار  مدير  شافعي  محمد  الفنان  وق��ال 
القومي  امسارح:  أمام مجمع  الباعة موجودون  إن  العرائس، 
والطليعة والقاهرة للعرائس، وتشارك الدولة ببناء منفذ بيع 
ما يحتاج إى حاية،  الثقافة هي آخر  أن  بها؛ مؤكدة  خاص 
العقل  غذاء  هي  الثقافة  أن  امسئولن  عقول  عن  غاب  وقد 
اتبعناه لظهرت مر بأجمل  لو  الذي  امنهج  والوجدان، هي 
صورة أمام العام. أضاف: م تكن منطقة العتبة بهذا الشكل 
إا ي القرن العرين عندما غفلت الدولة عن أهمية الثقافة 

امرض  فتمكن  الكباري؛  وبناء  بااستثارات  واهتمت  والفن 
لعرض  أسوارها  واستغل  امسارح  حرمة  عى  واستوى  اللعن 
أربعة آاف جنيه ي  تبلغ  إيجار  بضائعه، مقابل دفع رسوم 
الشهر، كا يقوم برقة الكهرباء من الشارع، وكل هذا عى 

مرأى ومسمع من موظفي الحي الذين ا يحركون ساكنا. 
تابع: عندما أنشأت الدولة موًا ي امرو ماذا م تسكن هؤاء 
امسارح  حرم  وترك  آخر  مكاًنا  لهم  تنشئ  أو  فيه،  الباعة 
للفنانن وامهمتن بامسارح. لأسف وزارة الثقافة ا تستطيع 

حاية نفسها وقد تركت مسارحها مظلمة ا تستطيع جذب 
امتفرج من خال إضاءة بسيطة تدل عى أنها ا تزال تقدم 

عروضا وم تغلق.
أما امخرج رضا حسنن مخرج عرض اأطفال »محطة مر« 
للعرايس،  القاهره  مرح  خشبة  عى  حاليا  يعرض  الذي 
الباعة فسيحدث طفرة  فقال إن هذه امنطقة إذا خلت من 
مقاطعة  قرر  الذي  الجمهور  واستعادة  امسارح  إيرادات  ي 
امرح بسبب هؤاء الباعة. أضاف حسنن: وعى الرغم من 
ذلك فإن مرح القاهره للعرائس يتمتع بصحة جيدة تجذب 

جمهوره الكبر.

بالصمت؟ الدولة  تشارك  هل 
فيا أشار امخرج شادي الداي مخرج عرض »شباك مكسور« 
الذي يعرض عى مرح الطليعة، إى أن وضع الباعة الجائلن 
حول امسارح وضع غر مفهوم. أضاف: الشعب من حقه أن 
يشاهد العروض، ومنذ ما يقرب من العر سنوات بدأ الباعة 
تقوم  كانت  والدولة  امنطقة  هذه  إى  يتوافدون  الجائلون 
بحمات إزالتهم ثم يعودون وبكرة، واآن أصبحت منطقة 
امسارح  العتبة منطقتهم هم، وليست منطقة أقدم وأعرق 
عى مستوى العام؛ هذا امكان الذي كان يضم مسارح ودار 
اأوبرا امرية القدمة وحدائق اأزبكية وكان مكاًنا ذا طابع 

أثرى عريق. 
دعاية  لوضع  الكافية  امساحة  متلك  ا  امسارح  أض��اف: 
منع  امحافظة  امحافظة،  من  بأمر  عليها  امقدمة  للعروض 
نلقي  ا  نحن  والعشوائية؛  الباعة  منع  وا  امسارح  دعاية 
التهمة عى الباعة الجائلن فقط، إما عى أخاق هذا الوحش 
اأكر ي هذا،  النصيب  لها  والدولة  امرية  للثقافة  امفرس 
فنحن مع امواطنن ي كسب رزقهم ولكن مع مراعاة حقوق 

الثقافة.

شياء سعيد ومحمود عبد العزيز

07 ]متابعات [

للفنانات  إنما  للجمهور فقط  لم يعودوا طاردين 
التدخل المسئولن  أيضا وعلى  والفنانن 
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08]متابعات

الثقيل العيار  أحمد خلف موسيقار من  عمرو دوارة: 

العودة من “التهجر”  بعد  العشري:  جال 
الموسيقى به فرقة  جمعتي 

خلف.. أحمد  وداعا 
الجماهرية الثقافة  ألحان  صانع   

الثقافة  مبدعي  أح��د  عنا  ام��وت  يغيب  ي��وم  بعد  يوما 
أحمد  املحن  والفنان  امبدع  مؤخرا  عنا  رحل  الجاهرية، 
اأصيلة،  الرقية  بنغاتها  تتميز  ألحانه  كانت  الذي  خلف 
العرض،  نسيج  مع  يتداخل  ال��ذي  الدرامي  تعبرها  وبقوة 
تلميذ نجيب ي  إنه  يقول  كان  السبب ي ذلك كا  كان  ورما 
مدرسة سيد درويش، وكان يتخذ منه قدوة له ي حبه وعشقه 

للمرح.

اموسيقار  الفنان  إن  دوارة:  عمرو  الدكتور  قال 
العيار  من  ملحن  خلف  أحمد  الغالي  والصديق 
ليس  وهو  نفيس،  معدن  ذو  وموسيقي  الثقيل 
موزع  أيضا  ولكنه  فقط  متميز  ملحن  مجرد 
ساهم  بارع،  موسيقي  ومؤلف  متميز  موسيقي 
إث��راء  ي  امعبرة  وأح��ان��ه  اأصيلة  بنغماته 
الدرامية  اأعمال  من  بكثير  امسرحية  حياتنا 

الرائعة.
تلحن  ي  شارك  التي  امرحيات  عرات  بخاف  مستكما: 
التعبرية لها شارك أيضا ي عدد من  أغانيها ووضع اموسيقى 
امختلفة  الدولة  مسارح  فرق  إنتاج  من  امتميزة  امرحيات 
ومن بينها عى سبيل امثال: مزرعة اأرانب لفرقة »تحت 18« 
الغد« 1996، طعم  لفرقة »مرح  بانوراما فرعونية   ،»1994«
الكام لفرقة »مرح الطليعة« 1997، وادي الحب، وعلشانك 
لفرقة  فاطمة  يا  زمان  والله   ،1998 »البطريق«  لفرقة  قمر  يا 
»امرح  لفرقة  العميان  عشا   ،1998 الحديث«  »ام��رح 
الطليعة«  »مرح  لفرقة  الباسوس  حرب   ،1999 الحديث« 
»مرح  لفرقة  والسكر  املح  وحريم  يوسف،  حلم   ،2001
الغد«  »م��رح  لفرقة  النوم  غرف  ي  العدو   ،2001 الغد« 
ميسدكول   ،2002  »18 »تحت  لفرقة  الحواديت  بائعة   ،2002
واحد  ي  ثاثة   ،2002 القومي«  »امرح  لفرقة  هواكو  من 
لفرقة  قاي  يعمل  الفاي   ،2007 الطليعة«  »مرح  لفرقة 
»امتجول  لفرقة  الشارع  من  مشهد   ،2008 الغد«  »مرح 
الكوميدي«  »ام��رح  لفرقة  جحا  طقاطيق   ،2011 الجديد 

.2012
وأضاف: والحقيقة، إن التعاون الفني بيننا قد تأخر كثرا وذلك 
الثانينات،  مخرجي  جيل  إى  أنتمي  أنني  وهو  وحيد  لسبب 
 - بالقاهرة  واإقامة  العمر  بسبب   - امرحية  تجربتي  وأن 
كانت سابقة عى تجربته التي بدأت بالقاهرة خال تسعينات 
القرن العرين، وبالتاي كان قد سبق ي التعاون مع نخبة من 
وي  امرحية  الدراما  مجال  ي  أبدعوا  الذين  اموسيقين  كبار 
العظيم  عبد  سعد،  عي  رجب،  إبراهيم  اأساتذة:  مقدمتهم 
عويضة، حمدي رؤوف، ومن اأجيال التالية كل من امبدعن: 
محمد  رستم،  أحمد  باهر،  محمد  الرنوي،  وصاح  فاروق 

عزت، خالد جودة، خالد سامة، حاتم عزت.
 - كثرا  الفرصة  تأخر  رغم   - ي  أتاح  أنه  الله  أحمد  متابعا: 
التعاون مع امبدع اموسيقي أحمد خلف ي عملن من  رف 
امرحية.  أهم عروي  قامة  منها ضمن  كل  وأعد  إخراجي، 
وللتوثيق فقد تأجلت فرصة التعاون بيننا أكر من مرة، وذلك 

معي  التعاون  تواضع  بكل  وطلبه  بيننا  القوية  الصداقة  رغم 
أنه  الصدد  هذا  ي  له  ويحسب  متميزا،  عرضا  ي  شاهد  كلا 
الذي  اموسيقار  الزميل  عى  بالثناء  داما  ح��واره  يبدأ  كان 
م  التي  الضائعة  الفرص  آخر  أن  وأتذكر  العمل،  ي  شاركني 
عندما   1998 عام  ي  كانت  التعاون  بتحقيق  الظروف  تسنح 
إنتاج  من  الحلبي«  »سليان  عرض  ي  معي  للتعاون  رشحته 
العامة  ب��اإدارة  امسئولون  وأر  القومية«  »الجيزة  فرقة 
أي  إجراء  عى  اموافقة  وعدم  ترشيحه  رفض  عى  للمرح 
العمل  عى  الفعي  بالتعاقد  لقيامه  نظرا  وذل��ك  استثناء 
تقديم  عى  إراري  ونظرا  اموسم!!  نفس  خال  بعرضن 
عى  عام  مائة  م��رور  ااحتفال  بسبب  موعده  ي  العرض 
الحملة الفرنسية عى مر!! التي انطلقت من مركز الهناجر، 
قبلت اعتذار الصديق أحمد خلف وتعاونت مع املحن الكبر 
حمدي رؤوف الذي قبل مشكورا - رحمه الله - إنقاذ اموقف 

وأبدع ي تقديم عدد كبر من اأغاي الوطنية.
كا أشار دواره إى أنه تعاون مع الفنان واملحن أحمد خلف 
بعرض  العاملن  جميع  مع  تطوعا   2004 عام  ي  مرة  أول 
للفنون« ي  الهناجر  »مركز  بتنظيمه  قام  الذي  الخاص  التأبن 

وقام  النحراوي،  موى  الراحل  امخرج  لرحيل  اأربعن  ذكرى 
بتلحن عددا من اأغاي الحزينة التي أبدع ي صياغتها الشاعر 
الكبر فؤاد حجاج، ثم شارك معي ي العام التاي بعرض مهم 
من  والفرات«  »النيل  عرض  وهو  القومية«  »الجيزة  لفرقة 
مدينتي  بن  أحداثه  وتدور  الصعيدي،  أحمد  الشاعر  تأليف 
تقديم  ي   - الله  رحمه   - أحمد  فأبدع  و»بغداد«  »القاهرة« 
مجموعة من اأغاي امعرة وامتنوعة التي تضافرت بدقة مع 
نسيج العمل، وقام بغنائها كل من اأصوات امرية اأصيلة: 

عادل عثان، هالة الصباغ، وائل سامي، حبيبة.
والفن  للحياة  امحب  صديقي  الله  رحم  قائا:  دواره  واختتم 
إسعادنا  مخلصا  سعى  ما  جزاء  جناته  وأسكنه  واموسيقى 
داما  فيه  انحاز  الذي  الحقيقي  وإبداعه  امؤكدة  موهبته 
الشعبي  تراثنا  توظيف  جاهدا  وح��اول  الجموع،  لصوت 
تلك  وخصوصا  الشعب  طبقات  مختلف  عن  للتعبر  الجميل 
داما  يعتز  كان  التي  الكادحة  امكافحة  امناضلة  الطبقات 

بانتائه إليها.

ذكرياته  عن  العشري  جال  الفنان  قال  فيما 
مدرسة  التقينا  خ��ل��ف:  أح��م��د  املحن  م��ع 
عودتنا  بعد  العسكرية،  الثانوية  بورسعيد 
 - خلف  وكان  احرب،  انتهاء  بعد  التهجير  من 
وتعارفنا  مثيل  وغاوي  عود  يلعب  اه  رحمه 
إلى  معنا  إنضم  حيث  البعض،  بعضنا  على 
انضممنا  وبعدها  بامدرسة،  اموسيقى  فريق 

إلى فرقة نادي امسرح.
مخرج  هو  زاهر  سمر  كان  الفرة  تلك  ي  العري:  وتابع 
ومن  األحان،  بعمل  أحمد  وقام  بالتمثيل،  وقمنا  الفرقة، 
انتقلنا  وبعدها  الفرقة،  أعال  لكل  ملحنا  أحمد  ظل  يومها 
وقتها معهد  والتحقت  الفنون،  بأكادمية  لنلتحق  القاهرة  إى 
رف  ومحمد  دياب  وعمرو  خلف  وأحمد  امرحية،  الفنون 

التحقوا معهد اموسيقى العربية.
حيث  بامعهد،  دراسته  يكمل  م  خلف  أحمد  أن  إى  أشار 
انشغل بالعمل ي تلحن مرحيات للثقافة الجاهرية، وظل 
خلف  ليبدأ  بالسامر،  استقر  أن  إى  وقبي  بحري  إى  يذهب 
مرحلة جديدة وقد حقق الكثر من الشهرة وقت ذاك بأعال 
»قطة  مرحية  ألحان  بعد  صيته  وذاع  الجاهرية؛  الثقافة 
الوزير  حسن  يظل  ولكن  إبراهيم،  رشدي  مع  أرواح«  بسبع 

صاحب النصيب اأكر من ألحان خلف.
مثل حسام  امخرجن  من  كثر  مع  عمل  أحمد خلف  أضاف: 
ويس  طه  وأحمد  زاهر  وسمر  الوزير  وحسن  الدين  صاح 
وي  الجاهرية  الثقافة  مخرجي  من  وك��ث��رون  الضوي 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 22 يوليه 2019العدد 545 العدد 621

[ 09متابعات]

قدم  كا  سمسم«  »عام  اأطفال  برنامج  ي  شارك  التلفزيون 
أعال خلف هي مرحية  آخر  وكانت  لأطفال،  اخري  أعال 
مرية«  و»مقامات  الضوي،  يس  إخ��راج  باشا«  »ااشفور 

للمخرج حسن الوزير وها من إنتاج مرح السامر.
خلف؛  أحمد  الله  رحم  قائا:  العري  جال  الفنان  واختتم 

صاحب امواقف الكثرة ي رحلتنا عى مدى 41 سنة.

اموسيقى  إن  زاه���ر  سمير  ام��خ��رج  ق��ال  فيما 
امجتهد  للفنان  مثاا  كان  خلف  أحمد  الراحل 
مساعدة  دون  وماها  موهبته  على  عمل  الذي 
ومجتهدا  وموهوبا  كبيرا  فنانا  فكان  أحد،  من 
التي  امكانة  أو  حقه  يأخذ  لم  ولكنه  ومغامرا، 

كان يستحقها.
الفرقة  من خال  بأحمد خلف  تعرفت  لقد  قائا:  زاهر  وتابع 
مرحي  عرض  بعمل  نقوم  وقتها  وكنا  ببورسعيد،  القومية 

النديم،  اسمها  مرحية  الساموي،  العا  أبو  الكبر  للكاتب 
ما  وهو  عطية«  »شهدي  عن  تتحدث  امرحية  كانت  ووقتها 
جعل قوات اأمن تقبض عى الفرقة، ومن يومها أصبح هناك 
أحمد  وك��ان  الفرقة،  وعى  الثقافة  قر  عى  أمني  تضييق 
مكان  عن  البحث  ي  بعدها  وفكرنا  الفريق،  ضمن  من  خلف 
العمل امرحي، ووقتها عرض علينا أحد اأصدقاء  مارس فيه 
ملء  رفضنا  ولكننا  بالحزب،  اموجودة  القاعات  استخدام 
استاراته، وبالفعل قمنا بعمل مرحية امشخصاتية لعبد الله 
الطوخي، وكانت من أشعار زي عمر ومن إخراجي، وكان بطل 
فكان  العرض  ي  البطولة  بدور  أحمد  وقام  مطرب  امرحية 
يغني ويلحن ومثل ي نفس الوقت، فخلف كان داما ما يدخل 

غرفة اموسيقى ويقوم بالعزف عى العود منفردا.
درويش  سيد  موسيقى  من  يتخذ  كان  خلف  أحمد  أض��اف: 
خلف  عند  تتجى  التلحن  موهبة  بدأت  قال.  كا  له،  نراسا 
وبعد  مهاراته،  وتنميه  نفسه  عى  العمل  وبدأ  يوما  بعد  يوما 

مكان  عن  بالبحث  قمنا  الحزب،  بداخل  العرض  منع  تم  ما 
آخر، فوصلنا إى نادي امرح ي بورسعيد وهو مبني مكون 
من دورين عى قناة السويس، وهو امكان الذي كان يجتمع 
ياسن..  ومحمود  العصفوري  سمر  أمثال  الفنانن  كبار  فيه 
وتم  بالفكرة،  ورحب  النادي  رئيس  مع  تقابلنا  ووقتها  إلخ، 
ومنها  مرحية،  عروض   4 بعمل  قمنا  ووقتها  النادي  فتح 
نص حدث ي 39، للسيد حافظ، وست املك لسمر رحان، 
رور،  لنجيب  وخريني  ويابهية  دياب،  محمود  والزوبعة 
الدكتور  علينا  الضوء  ألقى  أن  بعد  صيت  لنا  أصبح  ووقتها 
حسن عطية ي إحدى مقااته، حيث استطعنا بعدها التواصل 
مع القاهرة، وبدأ النقاد يأتون مشاهدة العروض التي نقدمها 
واستمر  الحميد،  عبد  وشاكر  صليحة،  نهاد  الدكتورة  ومنهم 
ي  الجديدة  اإدارة  وبدأت  النادي  إدارة  تغرت  حتى  الحال 
نقوم  ان  امرح  إدارة  طلبت  وبعدها  امرح،  دور  تهميش 
نقدم  أن  منا  طلب  العرض  نجاح  وبعد  العريش،  ي  بعمل 
ووقتها  مرحية  فرقة  وإنشاء  سيناء،  جنوب  ي  آخر  عما 
ثم  الشاذي،  الدايم  لعبد  ام��وال«  »عاشق  مرحية  قدمنا 
وقمنا  هناك،  الثاي  العمل  وقدمنا  أخرى  مرة  للعريش  عودة 
الجاد، وي  الظروف« مجدي  بعمل مرحية »نحن ا نشكر 
وُملحن،  موسيقى  كمؤلف  يزيع صوته  أحمد  بدأ  الفرة  تلك 
الدين صاح، وقدم معه  الفني مع حسام  البيت  وتعاقد مع 
اأعال  وتوالت  متوي،  صاح  تأليف  من  »توهان«  مرحية 
حسن  امخرج  وبن  بيني  مشركا  عاما  خلف  فكان  بعدها، 
فرقة  ي  كبر  دور  له  وكان  معنا،  كثرة  عروضا  وقدم  الوزير 
مطلق  الشاي  الرحمن  عبد  له  ترك  حيث  الشعبية،  ااات 
بالراث،  مهووسا  كان  أنه  نظرا  الفرقة،  قيادة  ي  الحرية 
ويقوم بتدريب اموسيقن، فكان فنانا عظيا رحمة الله عليه.

حيث  ال��وزي��ر  حسن  الكبير  امخرج  نعاه  كما 
العمر صاحب  قال: مات »أحمد خلف« صديق 
بداية  منذ  امسرحية،  ع��روض��ي  أح��ان  أول 

الثمانينات حتى آخر عروضي 2019.
مدرسة  الثانوى  اأول  الصف  ي  تلميذا  عرفته  الوزير:  وتابع 
الثقافة،  بقر   ،1975 عام  للمرح  قدته  الثانوية؛  بورسعيد 
بهرى  دروي��ش؛  سيد  ألحان  ليسمعنى  للموسيقى  وق��أدى 
ليصبح  صغرا؛  يزال  ا  وهو  العود،  عى  العزف  من  بتمكنه 

ملحنا مها، وقدم معي ومع غري ألحانا مهمة.
مع  للناس؛  أسمعها  أن  أحمد  يا  أعدك  قائا:  الوزير  واختتم 
السامة يا حبيبي؛ قدمت الكثر، وم يلتفت إليك أحد؛ أنتم 

السابقون ونحن الاحقون؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

منذ  نتحدث  كنا  الضوي:  ياسن  الفنان  وقال 
يكبله..  الذي  مرضه  على  ساخطا  كان  أي��ام.. 
اختاف  على  عليها..  وامتسلطن  الدنيا  على 

الزمان والناس.. وداعا )أحمد خلف(.
وسوادها..  الدنيا  سعيه  أهدرت  فنانا  إنسانا  أذكرك  سأظل 
عنار  أميز  من  كانت  التي  وموسيقاك  ألحانك  أذكر  سأظل 

الكثر من عروى امرحية.. سأظل أذكرها لك حتى ألقاك.
واأخ  واإنسان  للفنان  وداع��ا  قائا:  عثان  عمر  نعاه  كا 
دربه  الفن  يظل  أن  ارتى  ال��درب،  رفيق  العزيز  والزميل 
كاملة  الدولة محرابه، عاش تجربته  وتحمل وأن يظل مرح 

موذجا ا ينى، عرفته الخاصة أيضا، وأشادوا موهبته.
عطرة  كذكرى  باق  لكنه  الشهرة  من  حظه  ينل  م  مستكما: 
الدعاء  خالص  الطاهرة..  لروحك  وساما  وداع��ا  محبيه.. 

بالرحمة والقبول.

سمية أحمد

الكبرة يأخذ حقه رغم موهبته  لم  زاهر:  سمر 

العمر الوزير: ورحل صديق  حسن 
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خلف« الدرب»أحمد  رفيق  وداع  في 

أول مرة تغزوي تلك الكلات للرائع صاح جاهن عر أوتار 
عى  وأهازيج  امرية  الحارة  شجن  يحمل  وصوت  شجبة 
الذي سجل  خلف  أحمد  للرائع  البورسعيدية  السمسمية  وتر 
ي  الراجيل  ثقافة  بيت  لفرقة  كاسيت  ريط  عى  اللحن 
بالثقافة  عروضه  أوى  ي  طه  أحمد  للمخرج  التسعينات  أول 

الجاهرية وقتها.
أوتار عوده م يخرج صداها من روحي  صوت خلف وهزات 
لروحك  وتتسلل  عنك  رغا  تغزوك  التي  البساطة  تلك  وقتها 

بكل عفوية حاملة تاريخا كبرا وعمقا وأصالة كبرين.
قدم أحمد خلف عرات وعرات العروض امرحية بالثقافة 
هاوية  الفرق  من  وغرها  للمرح  الفني  والبيت  الجاهرية 
الثقافة  ومحرفة، حاما عوده دوما كأحد رحالة الفن مرح 
الجاهرية وموذج لكل فنان حقيقي وقع راضيا عاشقا تحت 

أر ومحبة هذا امرح.
أذكر حن قدمنا سويا مع فرقة السامر أوى أشعاري ي نهاية 
التسعينات »بر انبابة« للفرقة امركزية مع جيل كبر رحل عنا 
حسن،  عي  إبراهيم  الرازق،  عبد  محمد  بينهم  من  معظمه 
إضافة  وغرهم،  السعيد،  الواحد  عبد  الخر،  أبو  مصطفى 
واإبداع  بالصحة  الله  أسعدهم  الفنانن  من  رائعة  مجموعة 
فاروق وكال عطية وهام  الكومي وأرف  بينهم عادل  من 
الطويلة،  أحمد  الغناء  وي  بشر،  ومحمود  مام  وخليل  مام 

وأعتذر من م تسعفني ذاكري لذكرهم.
التمثيلية  امهن  نقابة  بجوار  العائم  امرح  استوطنا  قد  كنا 
الذي أصبح مرحنا نبيت ونقوم فيه لننهي العرض ي توقيت 
محمد  للراحل  النص  حولتا  حتى  يوما،  عرين  عى  يزد  م 
زهدي وديكور ومابس محمود حنفي وإخراج أحمد طه، ما 
يشبه اأوبريت نتناقش ونكتب ونسمع األحان، وهكذا حتى 

خروج العرض للنور.
استقبلني أحمد خلف محبة ي أول لقاء وأول عمل ي مرح 
نعمل  م  لو  حتى  نفرق  م  يومها  ومن  الجاهرية،  الثقافة 

سويا إا ي النادر، فقد صهرتنا تلك التجربة مرحيا وإنسانيا.
كان  طاما  الذي  بورسعيد  ابن  اموهوب  امبدع  خلف  أحمد 
يحمل ذلك الوهج وتلك اموهبة والغرة الفنية عى ما يقدم، 
وقصائد  الفنية،  وسهراته  الفن  صالونات  بن  كبر  مشوار 
ي  بها  تغنى  التي  وغرها  دنقل  أمل  الحجرية  الكعكة  مثل 

مناسبات عدة وعلقت ي وجدان الكثرين؟
أن  الدولة  أبت  ال��ذي  اموسيقي  الخبر  ذلك  خلف  أحمد 
فلك  ي  ليدور  للنفقات،  توفرا  اللقب  ذلك  منحه  ي  تستمر 
رحلة طويلة قبيل وصوله لسن امعاش ي يوقع يوميا ي دفاتر 
وقتها، وي  بها  موظفا  به  تعرف  ا  التي  الثقافة  لهيئة قصور 
الجهاز،  بذلك  اأمر  أولو  عليها  يحسد  وبعبثية  نفسه  الوقت 
وقرروا  انتبهوا  حتى  دفاترها  ي  التوقيع  من  الهيئة  تحرمه  م 

أن يوقفوا التوقيع لرفع قضية تثبت عمله لسنوات وسنوات 
ومحار توقيعه تثيت ذلك ي وقت عى مستوى رسمي آخر 
خلف  منحها  التي  الجهة  بتلك  وظيفية  عاقة  له  ليس  هو 
مشوار  وجنوبا ي  وغربا شاا  وإبداعه رقا  دمه  من  الكثر 
الوزارة  تنتبه  فهل  اإبداعات،  ومئات  السنوات  بعرات  يعد 
والهيئة لتكرم الراحل أحمد خلف عى مجمل إبداعاته وتعيد 

له اعتبارا أفسدته البروقراطية.
وكنت  التفاهات،  بتلك  عابئ  غر  مبدعا  ظل  خلف،  يهتز  م 
تراه أيام اأحد واأربعاء بساحة قاعة منف يقود فرقة النيل 

اإجراءات  تلك  كل  رغم  الشغف،  منتهى  الشعبية  لآات 
التي صيغت ضده.

الفنان  خلف  أحمد  ح��ول  يقال  أن  مكن  والكثر  الكثر 
فاصلة  آخر  حتى  وامعاناة  باإبداع  حافل  تاريخ  واإنسان، 
لحنية حزينة، تنتهي ي صمت جنائزي م أحره وم أعلم به 

إا منذ قليل.
رفيق  يا  مثواك  وأحسن  ثراك  وطيب  برحمته  الله  تغمدك 

الرحلة الذي غادر مفاجئا الجميع بعزف منفرد بسيط.

أحمد زيدان

10

حقنا. ف  بايخه  لقيناها  البحور،  في  سردين  كنا  خالص،  البدء  في 

رزقنا،  نلقط  دايرين  الطيور،  زي  بجناحات  سحالي،  صرنا 

بقنا،  ف  يوم  كل  وطحلب،  ودود  ودود..  طحلب 

تمام! مش  شئ 

قرود! لك:  قال  إيه؟..  نبقى  طب 

بشر نبقى  أ،  وقلنا:  زهقنا،  برضك  قرود..  مبارك،  يا  أصبحنا 

وشقا.. غلب  نهار  ليل  أهو  بأه؟  وإيه  بقينا،  وبشر 

المفر؟! أين 
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اأول هو  للمعرفة:  أن هناك موذجن  الدكتور سامح مهران  أكد 
الرأي الذي ينتهي بانتهاء الحداثة، والنموذج اأفقي القائم عى 
والوحدة  التاسك  ففكرة  تضادا،  يكون  وأحيانا  اأشياء،  تجاور 
وأصبحت  الدراما،  بعد  وما  الحداثة،  بعد  ما  مع  انتهى  الواحدة 
كتابات  ي  سوى  موجودة  غر  بعناية  امرسومة  الشخصيات 

الشباب الذين يخوضون تجاربهم اأوى.
للهيئة  التابع  الدوي  بامركز  عقدت  التي  الندوة  خال  ذلك  جاء 
العامة للكتاب مناقشة كتابه الجديد »إى الخلف در وذو اللحية« 
والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، 
خالد  الناقد  تحريرها  يرأس  التي  مرحية  نصوص  سلسلة  ضمن 

رسان.
إى  اللقاء  بداية  ي  أشارت  التي  فراج،  ياسمن  د.  أدارتها  الندوة 
ثم  مهران،  سامح  الدكتور  إصدارات  أحدث  مناقشة  بصدد  أننا 
قدمت نبذة مخترة حول عدد من امناصب التي تقلدها ومنها 
مدير مرح الغد، ورئيس أكادمية الفنون، ومدير امركز القومي 
للمرح واموسيقى والفنون الشعبية، إضافة إى رئاسته مهرجان 
القاهرة الدوي للمرح التجريبي، وتحدث خالها د. سيد اإمام 
بأكادمية  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  والدراما  النقد  أستاذ 
الفنون، الذي استهل حديثه بتوجيه التحية للدكتور سامح مهران 
عى استمراريته ي الكتابة ي ظل اأجواء امحيطة التي بات من 

للكتاب: الدولي  بالمركز  كتابه  مناقشة  ندوة  في   
التقليدي  الكتابة  نموذج  مهران:  سامح 

نصوصي في  حلوا  أطرح  وا  انتهى 
خالها  من  يتولد  حيث  الشديد  الهزل  بن  وما  الشديد  الجد 
من  وإما  نعرفه،  كا  التقليدي  التطور  وليس  الدرامي،  التطور 
قد  ثورة  هناك  أن  لنكتشف  مر  إى  يعود  ثم  الصورة،  خال 

قامت وأسقطت النظام. 
أضاف: يربط سامح مهران بن ما بن الحداثة وما بعد الحداثة، 
شديد  راع  ي  الرأساي  النظام  دخل  الخمسينات  أوائل  ففي 
ي  يدور  العمل  أن  لفكرة  ووصلوا  والقصة،  امرح  كتاب  مع 
دائرة واحدة ليعود لنفس النقطة التي بدأ منها، وي هذا النص 
مستوى  إى  يرفعها  ولكنه  الفكرة  نفس  إى  سامح  د.  بنا  يصل 
ميتافيزيقي غريب جدا، حيث يبدأها من خال استشهاد حسن 
بآية قرآنية خال حديثه مع الطبيب وهي »كا بدأنا أول خلق 
الحدث  يرفع  أن  أراد  فهو  فاعلن«،  كنا  إنا  علينا،  وعد  نعيده، 
يقول  فهو  يعود،  ا  اماي  أن  ويؤكد  ميتافيزيقي،  مستوى  إى 
الذين ولدوا  يناير من خال اأطفال  إننا ثرنا ي  من خال ذلك 
وبأيديهم سكاكن، ومسك الدكتور سامح بهذا اأمر جيدا، وهو 
ما يؤكده من خال النص الثاي داخل الكتاب »ذو اللحية« الذي 
يربط خاله بوضوح ما بن الشيطان والنظام الرأساي، فالبطل 
إغواء  مشهد  خال  من  يبدأ  حيث  الشيطان  هو  اأح��داث  ي 
الشيطان آدم وحواء وإخراجها من الجنة، وهو ا موت ويعود 

من جديد ي نهاية اأحداث.

تعبره –  مقال – عى حد  كتابة  اإقدام عى  فيها مجرد  الجرأة 
وأكد أنه يستحق التحية عى ذلك اأمر، ثم تناول الكتاب قائا: 
الدكتور سامح مهران يصنع فنا متفردا ي عامنا اإبداعي، ويكاد 
يكون الوحيد ممن قرأت لهم الذي متلك حس ما بعد الحداثة، 
ي كتاباته، التي ا أستطيع أن أضع أحدا من امرحين ي ذلك 
أعرفهم  ا  آخرون  هناك  يكون  قد  سامح،  د.  باستثناء  اإطار 

لكنني أتحدث من خال قراءاي.
حيث  واحد،  إطار  ي  ينطلقان  عمان  يدينا  بن  اإمام:  وأضاف 
تدور اأحداث فيا بعد ثورة 25 يناير، وقد أثرت بالكامل عى 
الكاتب  يبدأ  در«  الخلف  »إى  اأول  النص  فمن خال  العملن، 
وهو  بأمانيا،  امستشفيات  أحد  الرئيسية »حسن« ي  بالشخصية 
حن  جدا  الغريبة  بوظيفته  نتفاجأ  طبيب،  يرافقه  موت  يكاد 
نكتشف أنه مكلف من زوجة حسن وابنه بأن يلقنه الشهادتن 
حن يحن أجله، وبدا من أن موت نرى أن حلمه هو أن يعود 
مطلوب  وأن��ت  مر  تعود  كيف  الطبيب  فيسأله  مر،  إى 
القبض عليك، فيخره أنه دفع عدة ماين للتصالح مع الحكومة 
وإسقاط القضايا امرفوعة ضده، وعندما يكون حسن بامستشفى 
جنن  صور  النبض  تقيس  التي  التلفزيونية  الشاشة  خال  يرى 
الطريقة  يحمل سكينا ي يده فينزعج كثرا من ذلك، وهنا ترز 
بن  ما  الخلط  كتابته عن طريق  د. سامح ي  عليها  يعتمد  التي 
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إن  تقول  زمن  منذ  اماركسيون  أطلقها  مقولة  هناك  اإمام:  تابع 
الوجوه، وقادر عى وادة نفسه وإعادة  الرأساي متعدد  النظام 
د. سامح مهران عى فكرة  تتغر، ويلعب  أخرى، ا  تصدير صور 
التي تظهر بوضوح من  الرأساي  والنظام  الشيطان  بن  التحالف 
خال مشاهد متعددة خال النص، ونحن لسنا بصدد الرأسالية 

الغربية وإما الرأسالية امشوهة من حيث وادتها وتاريخها.
النصان  فقال:  النصن  حول  ماحظاته  اإم��ام  سيد  د.  ولخص 
بن  ما  مستقبلية،  رؤية  أي  وفقدان  اأمل  فقدان  لحالة  يعرضان 
تضاد  ووجود  بعضها  مع  اأمور  خلط  خال  من  والجد،  الهزل 
كامل، وي النهاية تبقى الحقيقة نسبية، فالنصان يتعرضان لسلطة 
راء  ي  الرأساي  النظام  ونجاح  الشباب  وإخفاق  يناير  بعد  ما 
الوجوه الريئة والجميلة، ليعود كل يء »إى الخلف در« ونعود 

إى نقطة الصفر. 
النساء  للدكتور سامح حول مجموعة  استفسارات  د. سيد  ووجه 
الاي يظهرن ي الفصل الثاي داخل الحارة، وهل كانوا تعبرا عن 
القوة السياسية اموجودة بعد الثورة وراعهم الدائم معا طوال 
للنظام الجديد ومجموعة ضده،  الوقت، فمنهم مجموعة مؤيدة 
وي النهاية تصل امعركة بينهن إى أقى مدى من خال الراشق 
آخر؟  أمرا  عنيت  أنك  أم  باأيدي،  التشابك  ثم  األفاظ  بأفظع 
سامح  الدكتور  عند  البناء  إن  النهاية  ي  القول  مكنني  ولكنني 
مهران بناء غر تقليدي، وهو ما بعد الحداثة، الذي بدأ مع صدمة 
عام 68 ي فرنسا ومع آخر حلم لتغير امجتمع اأوروي وحدث 
ما سمي »ربيع باريس«، وانتقامه كان الصعود الكبر للرأسالية 
الحداثة.  بعد  ما  فكرة  ولدت  حيث  التغير  ي  أمل  أي  وفقدان 
الذي  الشعب  فقدان  وهو  آخر  مفتاح  هنا  لديه  سامح  ود. 
فالناس  الفساد،  القضاء عى  ي  أمل  أي  لديه  يعد  وم  »انطحن« 
بحكم الضغوط امالية وااقتصادية ينفتح أمامها الباب للتورط ي 
الفساد، وتكوين أي ثروة، وفقدان اأمل ي التغير، وتدور الناس 
كنا  كا  ابتداء  موقف  عنده  ليس  هنا  والكاتب  واحد،  فلك  ي 
صور  لتوليد  قابلة  صورة  وهي  شعرية،  صورة  لديه  ولكن  نتعلم 
النصن،  يقرأ  وهو  التقليدي،  التطور  عن  يسأل  أحد  فا  أخرى، 
أن  الطبيب  من  يطلب  وهو  امشهد  تطوير  يريد  عندما  وبالتاي 

]متابعات

امشكات  يطرح  الفن  أن  تعلمنا  بأننا  فراج  ياسمن  د.  وعقبت 
وا يقدم الحلول، وأكدت أنه ليس من الروري أن مي العمل 
وإما  إبداعا،  ذلك  كان  ما  وإا  يفعلونه  ما  الناس  عى  الفني 
أنه  اإمام  سيد  الدكتور  فأوضع  لأطفال.  موجها  عما  يصبح 
تحمل عبء  عليها  يكون  قوة  تحديد  قصد  وإما  ذلك  يقصد  م 
من  الكثر  عليه  أصبح  النص  له  تعرض  الذي  فامجتمع  التغير، 
عامات ااستفهام، وأكد أنه كان ينتظر وجود قوة تحمل اأمل 

ي التغير.
وانتقل الحديث إى الدكتور سامح مهران الذي حرص عى توجيه 
الشكر للدكتور سيد اإمام عى قراءته الواعية للنصن، وأكد عى 

أنه ي جدل دائم معه، وأكد عى أنه جدل مثمر.
واستطرد مهران قائا: أحب أن أقول إن العام – لأسف الشديد 
الفوردي،  بعد  ما  إى  الفوردي  ااقتصاد  من  تحول  بحالة  مر   –
الصناعة  الزراعة  عن  امجتمعات  تخلت  الفرودية  بعد  فا 
البورصة  ي  العمل  مثل  الخدمات  مجتمعات  إى  والتعدين، 
الناس ي  أن تجلس  التأثري مثل  العمل  والسمرة، أشكال من 
البيت، وبالتاي أثر هذا العمل التأثري عى فكرة الحرف الفردية 
التأثري أن يتجه الشباب لقيادة »التوكتوك«  ومن ضمن العمل 
واميكروباص وترك امهن والحرف. من هنا ظهر اقتصاد ما بعد 
ظهور  عى  وقائم  استهاي،  مجتمع  إى  تحولنا  فقد  الفوردية، 
هذا  زاد  وكلا  خلفها،  يجري  والكل  يوم  كل  جديدة  منتجات 
مرجعية  هناك  تعد  فلم  السابقة،  امرجعيات  انتفت  كلا  اأمر 
واحدة، حتى عى مستوى العلوم، حتى اأكواد الفنية تم القضاء 
امشاهد  يتكيف  حتى  تكيف  وسائط  تعتر  كانت  التي  عليها، 
مع مصدر واحد للحقيقة، لذلك كانت قواعد ااتصال ي الدراما 
التقليدية قامة عى تلقن امتفرج ما يسمى ب�»حقيقة الحقيقة« 
وهي الحقيقة التي يتم تجهيزها خلف خشبة امرح من خال 
فقط  واحد  يء  بغرض  اممثلن  من  وجيش  ونصوص  مخرجن 
الرأسالية  تأي  فعندما  إذن  اانطباعات«،  إدارة  »علم  يسمى 
نفي  لدرجة  قبله،  ما  يلغى  جديدا  وتنتج  امتأخرة  مراحلها  ي 
وامرجعيات  اآيديولوجية،  امرجعيات  فيها  ما  مرجعية  كل 
جذور،  أية  عن  الصلة  منقطع  اإنسان  ويصبح  نفسها  الدينية 

يساعده ي السفر إى مر، م يطلب السفر بالطائرة أو الباخرة، 
وإما طلب منه أن يدفع الرولي الذي يرقد عليه ليصنع بانوراما 
من  طرأ  ما  سينا  شاشة  خال  من  خالها  يرى  الرحلة  خال 
الجنن ي بطن أمه ممسكا بالسكن  تغير. وي مشهد آخر يرى 
اأح��داث  تطور  يقدم  ا  فهو  وهكذا،  يناير،  لثوار  إش��ارة  ي 

بالشكل التقليدي بقدر ما يقدم تطورا للصورة الشعرية.
عى  التنفيذ  ي  صعوبة  يجد  الشكل  هذا  أن  اإم��ام  وأردف 
امشاهد،  من  امقصود  لفهم  العودة  خال  من  امرح  خشبة 
وأنا  امتفرج،  لدى  مفقود  لكنه  النص،  قراءة  أثناء  ممكن  فهذا 
الصورة  بها وهو تطوير  التي يعمل  الكاتب ي مبادئه  أتفق مع 
الشعرية وليس تطوير مواقف درامية، ولكن من حقي أن أعرف 
كيف سيتم ترجمة ذلك عى خشبة امرح، فأساء الشخصيات 
استفساران  ولدي  اأحداث.  تفعله خال  ما  وكذلك  واضحة  غر 
فأنت وضعت  اللحية«،  »ذو  الفني ي نص  الشكل  عى مستوى 
روطا ي الشكل الفني هي أن هناك كورسا من الرجال والنساء 
فلاذا؟  موجودا،  يعد  م  فجأة  ثم  اأحداث،  عى  ويعلق  يؤدي 
ااستفسار  العرض.  تنفيذ  بعد  أكر  تظهر  املحوظة  وه��ذه 
اآخر: إذا كان بعض الرأسالين قد أصبحوا منتجن - أيا كانت 
استغال  التي كونوها من خال  ثرواتهم  تحفظاتنا عليهم وعى 
فهم  التغير  ي  اأمل  يفقد  حن   - ذلك  إى  وما  امستعمرات 
النص  ي  النسوية  الحركة  فحتى  النظام،  مع  التكيف  سيفقدون 
اأنثى  و»تسليع«،  الفساد  وحالة  الرأساي  النظام  مع  تكيفت 
الضغوط  وأصبحت  اأمل  ضاع  إذا  هنا:  وأتساءل  ذلك.  إى  وما 
النص  رسالة  أن  رأيت  أنا  الحل؟  هو  فا  ااحتال،  من  أقوى 
انتهى ويجب أن موت، أو  الحياة قد  للمتلقي هي أن دوره ي 

أن يكون جزءا من هذا العام الفاسد ويتكيف معه. 
التي  السياسية  القوى  حتى  يء  كل  من  سخر  فالنص  أضاف: 
أصبحت منهارة وم يعد لها دور يذكر، حتى نساء الحارة كلهن 
النص  أن  أقصده  ما  أنفسهن.  لبيع  ااستعداد  ولديهن  فاسدات 
الذي  الطبيب  حتى  اموجودة،  القوى  كل  عى  تحفظات  وضع 
من  فعى  الشكل  بهذا  الوضع  كان  فإذا  كفيف،  أنه  نكتشف 

أستند حتى ينهض امجتمع.
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نستطيع  مصطلحات  مجموعة  هناك  أن  الحداثة،  بعد  ما  هذه 
بعد  ما   – الدراما  بعد  ما   – الحداثة  بعد  )ما  بينا  فيا  الربط 
مثل  امرح  ي  فالتمثيل   ،)REPRESENTATHION التمثيل 
يعرض  ي  امرح  عى  مثله  من  يختار  فالشعب  ماما،  السياسة 
قضاياه وأحامه وهمومه، هذا ي البنية التقليدية القدمة، اليوم 
سقطت فكرة التمثيل عى مستوى السياسة، وعى مستوى الفن، 
الشخصية،  مصالحه  يعمل  الرماي  النائب  أصبح  السياسة  ففي 
تتحكم  فنية  »أوليجاركية«  النجم مثل  أصبح  الفن  وعى مستوى 
فشا  يعتر  وهذا  وامخرج،  امؤلف  فيهم  ما  العمل  مفاصل  ي 
عى  التمثيل  بعد  ما  يسمى  ما  إى  وعدنا  التمثيلية،  للعملية 

مستوى السياسة وعى مستوى امرح.
ااجتاعي  التواصل  مواقع  عر  تتشكل  مهران:  سامح  د.  وأضاف 

عند  بااجتاع  الحركة،  مرونة  التواصل،  بسهولة  تتميز  حركات 
وول  »احتلوا  للسياسة  بالنسبة  فنجد  اانفضاض،  ثم  الحاجة 
ب�«الحشد  يسمى  ما  نجد  ام��رح  مستوى  وع��ى  سريت«، 
مثل  سكانية  مناطق  بناء  تعارض  مرحية  نقدم  حيث  الحرج«، 
السلع  مقاطعة  حاليا، هناك  زايد  الشيخ  يبنيها ساويرس ي  التي 
يقابلها ما يسمى راكبو الدراجات التي هي شكل مرحي يقولون 
من خاله إن راء سيارة واحدة يحول دولتنا إى دولة استعارية 
لي  البرول  عى  ااستياء  أجل  من  أخرى  دولة  احتال  تذهب 
الجاعية  الحالة  تنتفي  هنا  إذن  سيارة.  راء  امواطن  يستطيع 
أن  لها  كان  ما  ثنائيات  بن  انقسام  ويحدث  الفردية،  وتنتر 
للسعادة،  مصدرا  يعد  م  فالعلم  والسعادة،  العلم  مثل  تنقسم، 
وإما أصبح مصدرا للتدمر وبيع اأسلحة، وبيع اأعضاء البرية، 

الحداثة  بعد  فيا  ويسمى  الحقيقي  معناه  امؤلف  ينتفي  هنا 
ب�«الذات امتأثرة«، ي ظل انتفاء ذلك حتى الهياكل التقليدية ي 
امجتمع القامة عى تحديدات كالجنس والنوع، فمثا قدما كان 
يساند  أن  فيستطيع  عامل  أو  كمدير  موقعه  يعرف  شخص  كل 
من ينتمي إليهم، أما ما بعد الحداثة، وي قطاع الخدمات حدث 
اندماج فلم يعد هذا التضامن والتعاضد موجودا، وبعد أن كان 
واانحراف  الجني  التحول  هناك  أصبح  وامرأة  رجا  التقسيم 
اللحظة  نفس  وي  وبرعة  التغر  بالغ  عام  ي  فنحن  الجني، 
اأصوليات  إى  العودة  عى  يشجع  امرجعيات،  فيها  ينفي  التي 
ا  الركائز  وهذه  حياتها  ي  ركائز  إى  تحتاج  الناس  أن  براوة، 
هو  إذن  القديم،  الديني  التطرف  أنواع  شتى  ي  إا  يجدونها 
التغير  التناقضات اموجودة ي امجتمع، دون أمل ي  يخلق كل 

سوى العودة إى اماي عند بعض الناس.
وأحب  اإمام،  سيد  د.  استفسارات  عى  رد  هذا  مهران:  وأردف 
أن أقول إن من ينفذ هذا العمل عى امرح سيحول السيدات 
تحولن  هن  وإما  مامح  تحمل  شخصيات  لسن  فهن  أرقام،  إى 
القرآن  من  بقصة  بدأت  أنا  الحاجة،  ضغط  تحت  مسوخ  إى 
استخدمت  لكنني  سيزيحه،  بطفل  حلم  عندما  الفرعون  حول 
ثورة  بعد  مر  من  بأمواله  هرب  رأساي  لرجل  الصورة  هنا 
عندي ي  فامفتتح  سام،  أقصد شخصية حسن  وكنت  يناير،   25
الدولة ودفعت  إنني وفقت أوضاعي مع  يقول  امرحية عندما 
ثورة  عى  حاقد  الرجل  هذا  أن  أتصور  فهنا  مليارات،  خمسة 
يناير وعى هؤاء الشباب أنهم أخرجوه من امتيازاته التي كان 
مر  إى  يعود  وحينا  لانتقام،  الرجوع  يحاول  فهو  بها  يتمتع 
ويرى الشوارع امليئة بالقامة وامدن الخربة بفعل الرأسالين، 
بكل  الشارع  يختفي  حتى  دكاكن  إى  الشارع  يحول  أن  يقرر 
آامه ويلتفت الناس للتنافس عى السلع، ويعرض عى كل نساء 
تطالبه  السيدات  إحدى  إن  حتى  تجارية،  مشاريع  عمل  الحارة 

بعمل قر ثقافة جنسية.
أصبح  الفن  اليوم  قائا:  حديثه  مهران  سامح  الدكتور  واختتم 
جدل  ي  أدخل  وكيف  امبدع  لدى  النوعية  الشفرة  عى  يعتمد 
تقاليد  إى  فامنحازون  الخاصة،  شفري  أستخلص  ذلك  كل  مع 
موروثة ي الفن ا يستطيعون التحليل أنهم ينتمون إى سلطة 
الحقيقة  وليست  معرفة  الحقيقي  النقد  أن  ما،  تحيز  وإى  ما 
ي  النقد  أن  الجال  بعلم  النقد  وارتباط  الواحد،  امصدر  ذات 
اللثام،  إماطة  دوره  والنقد  والتفسر،  الكشف  يعني  الحقيقة 
وكشف الواقع والوصول إى جوهر اأشياء، أنا ا أقدم حلوا ي 

كتاباي، أنني عندما أدرك ما أكتبه أستغرق وقتا طويا. 
أدى  الدين  ورجال  امرية  الرأسالية  بن  التحالف  إن  أضاف: 
من  أحذر  رؤية  ذاته  حد  ي  وهذا  العمل،  نهاية  ي  اكتساح  إى 
واإسام  امرية،  الرأسالية  بن  ما  التحالف  خطر  إى  خالها 
السياي، وأن هذا التحالف قد يأي عى مر بالكامل. واختتم 
فيسبوك  عى  الريعة  البوستات  من  عدد  خال  من  الرواية 
اللجوء للمكار – إن خرب بيت أبوك خدلك  مثل »عى امترر 
قالب – جت الحزينة تفرح ملقتلهاش مطرح« وغرها، ويدخل 
الرجل اأعمى مع مجموعة من العميان نزوا إى الجمهور، وما 
أريد أن أقوله إن الرأسالية امرية م تقم بواجبها تجاه جموع 
الشعب امري، ويجب أن يحددوا سقف هامش الربح الذي ا 
يزيد ي كل العام عن %30 ي حن أن لدينا من يربحون 500% 

ي بعض السلع، وهذا ا يجوز، إى جانب اللجوء لاحتكار.
ومنهم  امرحي  بالشأن  امهتمن  من  عدد  الوقيع  حفل  شهد 
امخرج جال عثان، ود. ميس الرنوي مدير إدارة ثقافة الطفل 
بهيئة فصور الثقافة، وأسامة قاسم مسئول النشاط بالهيئة، ومن 
النقاد والصحفين د. محمد زعيمة، وأحمد زيدان، وإيهاب شام، 

إضافة إى عدد من امرحين السودانين.

كال سلطان

الحداثة« و»ما بعدها«  سيد اإمام: مهران يربط بن »ما بن 
الرأسمالي الشيطان والنظام  بن  التحالف  ويلعب على فكرة 
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عماد  واإذاعي  المسرحي  الكاتب 
)أرض  كتاب  مؤخرا  له  صدر  مطاوع 
سلسة  عن  أخرى(  ومسرحيات  الدخان 
العامة  بالهيئة  مسرحية  نصوص 
ثاث  يضم  الذي  الثقافة،  لقصور 
نفسي  طابع  ذات  قصرة  مسرحيات 
من  له  صدر  مطاوع  عماد  وفلسفي. 
فاز  الي  »المؤرقون«  مسرحية  قبل 
المسرحي  للنص  ساويرس  بجائزة  عنها 
مسرحية  له  صدرت  كما   ،2011 عام 
 2018 عام  الكتاب  هيئة  عن  »الزائر« 
يعمل  مطبوعة.  غر  أعمال  عدة  وله 
الثقافة  قصور  بهيئة  للتحرير  مديرا 
الجرن،  مسرح  لمشروع  فنيا  ومشرفا 
اإذاعية  للدراما  محاضر  أنه  كما 
اآداب  بكلية  والنقد  الدراما  بقسم 
الكثر  كتب  شمس..  عن  جامعة 
بجائزة  وفاز  اإذاعية  المسلسات  من 
بمهرجان  عربي  إذاعي  مسلسل  أفضل 
عن   2009 عام  والتلفزيون  اإذاعة 
معه  نحتفي  النخيل«..  »شرق  مسلسل 
الجديدة  المسرحية  بمجموعته  هنا 
الدخان(. )أرض 
حوار: أحمد محمد الريف

مثلا  بينها  مشرك  عامل  يوجد  وأنه  تتكامل  كلها  الفنون  أن  أؤمن 
أيضا  الدرامية.  الفنون  كل  عباءته  من  وخرجت  الفنون  أبو  امرح 
معروفة  مقولة  توجد  أخرى.  فنون  أي  من  امرح  يستفيد  أن  مكن 
مكنه  أدواتها  وامتلك  القصرة  القصة  بكتابة  الكاتب  بدأ  إذا  إنه 
التكثيف  يظهر ذلك ي  الدراما بشكل جيد وقد  يكتب  أن  ذلك  بعد 
سات  من  كلها  وهي  بعينها  لحظات  عى  والركيز  اللغة  واختزال 

القصة القصرة.
على  ال��م��ج��م��وع��ة  ن���ص���وص  ب��ق��ي��ة  اع���ت���م���دت  ه���ل   -  

أيضا؟ المونودراما 

لحظة  تكون  قد  وهي  ذلك،  إى  وما  الوعي  تيار  مصاحبة  حالة  إى 
أنه  ورغم  والتاريخ،  الواقع  ويحاكم  فيها  يتفكر  النفس  مع  توقف 
مؤمن أنه لن يكون حارا ي العام بعد قليل فإنه يأى أن يرك العام 
أصدقائه،  إى  رسائل  كتابة  محاوات  خال  من  فيه  مشارك  وهو  إا 
مع رد حكايات لن تنتهي وا نعرف نحن كيف ستنتهي ولكنه فتح 

بابها وتركها هكذا دوما غلق.
بن  ال���ف���ك���رة  ف���ي  ال���ت���اق���ي  م���ام���ح  ل���دي���ك  ت���ب���دو   -  
بينهما. المزدوج  والتأثر  والمسرح  القصرة  القصة 
بالعكس  بل  آخر  بجنس  أدي  جنس  يتأثر  أن  ي  غضاضة  أي  أرى  ا 

إل��ى  أق����رب  وأي���ه���ا  ب����دأت  اأدب���ي���ة  ال��ص��ن��وف  ب���أي   -  
قلبك؟

م  لكنني  والصحف  امجات  ي  القصرة  القصص  أنر  قاصا  بدأت 
أنر مجموعة قصصية كاملة من قبل، أن الكتابة للمرح والدراما 
مامح  لكن  القصرة،  القصة  من  ماما  وجذبتني  استهوتني  اإذاعية 
التكثيف  حيث  من  امرح  كتابات  ي  جلية  تبدو  القصرة  القصة 
إى  اأدبية  اأجناس  أقرب  إن  والحقيقة  وغرهم،  واللغة  وااختزال 
أكتبها  بدأت  فقد  اإذاعية،  الدراما  فقط  وينازعه  امرح  قلبي هو 
معا تقريبا ي الوقت نفسه، فأول عمل إذاعي درامي حقيقي ي أكون 
وقد  الجامح«  »الجواد  مسلسل  وهو   2003 عام  ي  كان  عنه  راضيا 
عصام  الراحل  امخرج  إخراج  من  الثقاي  الرنامج  موجات  عر  أذيع 
العام  وي   ،1998 عام  منذ  اإذاعية  الرامج  أكتب  ولكنني  العراقي، 

نفسه 2003 كتبت مرحية »امؤرقون«.
الدخان(. )أرض  كتاب  من  على  نتعرف  ليتنا   -  

الدخان(،  )أرض  مونودراما  وهي  نصوص،  ثاثة  يحوي  الكتاب 
بطله  الدخان(  )أرض  ومرحية )رحلة صيد(، و)مرحية حلم(. نص 
شاب نشأ حيث يوجد نبوءة أو لعنة متوارثة ي عائلته تقول إن أكر 
عمره  من  اأربعن  يتم  عندما  عاما  عرين  كل  العائلة  ي  الشباب 
دون  تنتهي  امرحية  ولكن  امتوقعة،  النهاية  انتظار  ي  وهو  موت، 
أن موت ولكنه يظل طوال الوقت ي حالة انتظار للحظة النهاية مع 
التي تسمح  التفاصيل  للاي ومحاكمة ترفاته من خال  استدعاء 
بها امونودراما وااستدعاء الداخي وغره، وينتقل من حالة إى حالة 

الدخان أرض  مسرحيته  صدور  بمناسبة 

واإذاعة للمسرح  الكتابة  أعشق  مطاوع:  عماد 
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بامجموعة مرحية )رحلة صيد( وهو نص مرحي قصر أبطاله أربع 
ويتحدث  بحري،  يخت  ظهر  عى  متخيل،  الحدث  ومكان  شخصيات 
والعشيق  والزوجة  الزوج  وثالوث  املتبسة  العاقات  فكرة  النص عن 
أو العشيقة، وهو محاولة لسر أغوار النفس البرية وفضح كثر من 
اأشياء التي تخفيها. رما النص يهدف إى القول ي النهاية إننا جميعا 
بر ولنا أخطاؤنا وهناتنا، وفكرة إننا داما نتخيل أننا نصنع أشياء ي 
وأن  متواطئ  الجميع  أن  النهاية  ي  ويبدو  واهية،  فكرة  هي  الخفاء 

الجميع يعرف ذلك.
النص الثالث )حلم( ديودراما عبثية ترصد عاقة بن اثنن، قد تكون 
يصدقها  قد  تحدث  التي  اأح��داث  واقعية،  تكون  قد  أو  فانتازيا 

امتلقي أو ا يصدقها وقد يتفاعل معها أو ا.
المسرح؟ خشبة  من  المكتوبة  أعمالك  أين   -  

وكان هناك مروع  )امؤرقون(  فرق مستقلة عرضت مرحية  توجد 
تأجيله  وتم  امنعم  عبد  نار  امخرج  مع  ااح��راف  مستوى  عى 
وليس  وتجريبية،  عبثية  نصوي  أن  مشكلة  ولدي  إنتاجية.  لظروف 
ي تخطيطي ماذا يقدم ومتى يقدم، لكن الهدف اأساي اآن هو أن 

أكتب فقط أما ما بعد ذلك فهو دور امخرجن.
اأج��ن��ب��ي��ة  ال���ن���ص���وص  ع���ن  ال��م��خ��رج��ون  ي��ب��ح��ث  ل���م���اذا   -

المصرية؟ النصوص  توفر  رغم  والروايات 
أقرأ داما عن من يتحدثون عن أزمة امرح وأنا أؤمن أنه ا توجد 
العملية  يديرون  فيمن  تكمن  حقيقة  واأزم��ة  ام��رح.  ي  أزم��ة 
استسهال  وحالة  كسل  حالة  يوجد  عليها،  القامن  وي  امرحية 
بل  معرضا  لست  وأن��ا  واإع���دادات،  اأجنبية  للنصوص  باللجوء 
بالعكس أنا أؤمن أنه ا بد من ااطاع ومشاهدة النصوص والعروض 
اأجنبية والعامية من بيئات أخرى، أن الفن إنساي غر مرتبط مكان 
أو زمان معن، ولذا فإن نصوي معظمها غر محددة الزمان وامكان 
يكتب  من  أن  مؤمن  أي  نصوي  شخصيات  عى  أساء  أطلق  وا 
يخص  فيا  أما  ومكان.  زمان  لكل  تصلح  إنسانية  حالة  يكتب  إما 

امرح فأعتقد أنه توجد أسباب كثرة تداخلت وتفاعلت للوصول ما 
وهي  وهناك،  هنا  امتناثرة  الجهود  بعض  توجد  لكن  اآن،  فيه  نحن 
أعتقد  مروع  يوجد  فمثا  تنجح،  أن  أمنى  الصدع  لرأب  محاوات 
وهو  الشباب  مرح  إنتاجه  شاهدت  حلمك«  »ابدأ  اسمه  جيد  أنه 
معهم  جدد،  شباب  ممثلن  جيدة  تجربة  وهي  اأشباح،  بيت  عرض 
محمود جال الحديني كاتب متميز وهو مخرج العمل. وأيضا الفرق 
امستقلة تكافح بشكل أو بآخر ي تثبت وجودها، رغم كل اإحباطات 

اموجودة أشعر أن امرح قد يزدهر ي الفرة القادمة.
المسرحي  التأليف  ف��ي  أزم���ة  ا  أن��ه  ت��رى  كيف   -  
في  آخ��ره��ا  وك���ان  ال��ت��أل��ي��ف  ج��وائ��ز  ح��ج��ب  ت��ك��رار  رغ���م 

التشجيعية؟
أزمة نصوص، أنني من خال  أو  تأليف  أزمة  توجد  ا  أنه  أؤمن  أنا 
توجد  أنه  جيدا  أعرف  الثقافة  قصور  بهيئة  النر  إدارة  ي  عمي 
نصوص كثرة تقدم لسلسلة نصوص مرحية لدينا. وقرأت بعضها، ا 
توجد أزمة بامرة أما مسألة حجب الجوائز فهذا يخص لجنة التحكيم 
التأليف  ي  التشجيعية  الدولة  جائزة  وحجب  العام  هذا  وبخصوص 
امرحي، قد يكون هناك نصوص جيدة لكنها مؤلفن قد تجاوزوا سن 
السن. وهذا  لهذه  امرشح  الجائزة عدم تخطي  اأربعن ومن روط 
النص ي الائحة أعرض عليه وهو نص غر مائم للواقع، أعرف كتابا 
اأربعن  تجاوزوا  أن  بعد  إا  إنتاجهم  نعرف  وم  ينتروا  م  كثرين 
النر  تأخر  أسباب  بذلك  نعرف  أن  ويجب  مجتمعنا  وتلك ظروف 

والحالة ااجتاعية عموما.
ه���ذا  أن  أم  ال���م���ج���ت���م���ع  ف�����ي  م����ؤث����ر  ال����ف����ن  ه�����ل   -  

للفنانن؟ المغلقة  الدائرة  في  يسكن  وهم 
من  كثر  تغير  ي  ساهم  وإنه  كبر،  بشكل  يؤثر  الفن  إن  شك  با 
اأفكار وكثر من أماط السلوك لدى أفراد امجتمع، لكن امشكلة أنه 
الفنون سطحية  بعينها من  أنواع  الركيز عى  تم  اأخرة  السنوات  ي 
لأسف  وتم  والرفيه  الوقت  إذكاء  منها  والغرض  عمق،  فيها  ليس 

عى  تساعد  إنسانية  أفكارا  تحوي  التي  اأعال  تقديم  عن  الراجع 
التغير واإجابة عى أسئلة كثرة حول حتمية الوجود ودور اإنسان 
الذي يوجه  الحياة وامجتمع، وهذا سؤال كبر يطرح نفسه: من  ي 
بوصلة اإنتاج الفني اآن ي مر، وأعتقد أن اأعال الدرامية التي 

قدمت ي رمضان اماي خر شاهد عى ما أقول.
باإبداع؟ وتتأثر  السياسة  تؤثر  كيف   -  

هو  وامتلقن  للجاهر  وطرحه  اإبداعي  بالفعل  القيام  مجرد  إن 
امتلقي  لدى  تغيرا  يحدث  ا  الذي  الفني  والعمل  سياي،  عمل 
ليست  السياسة  أن  معنى  جيدا،  وليس  عادي  عمل  هو  وامجتمع 
فقط ما يقال داخل جدران اأحزاب والرمانات. السياسة هي كل ما 
يحدث من وقائع وترفات يومية يقوم بها اإنسان داخل مجتمعه، 
من  غره  مع  تعامله  طريقة  اليومية،  اأخبار  مع  اإنسان  تعامل 
الناس، الطريقة التي يتعاملون بها مع اممتلكات العامة أو الخاصة، 
مع  وتعاطفهم  الحاي  والوضع  وامستقبل  اانتاء  لفكرة  نظرتهم 

القضايا القومية إى آخره، كل ذلك سياسة.
اآن؟ الناس  يقرأ  ا  لما   -  

هذا سؤال أطرحه عى نفي داما أنني أصاب بصدمات كثرة من 
أن  تتخيل  أن  لك  عموما.  للتثقيف  والسعي  القراءة  تراجع  ظاهرة 
الطاب  بها  يلتحق  ا  مر  ي  وامعاهد  الكليات  ي  الفنون  أقسام 
محصلة  هناك  تكون  أن  يجب  وبالتاي  ق��درات،  اختبار  بعد  إا 
هؤاء  بن  من  أن  تتخيل  أن  لك  آخره،  إى  وثقافة،  وقراءة  معرفية 
لنجيب  روايات  قرأ  قد  يكون  وا  النهائية  السنوات  إى  يصل  من 
الصبور وهي  محفوظ أو مرح محمود دياب أو شعر لصاح عبد 
من أوليات التكوين الثقاي للطلبة ي الثانوية العامة، قبل وصولهم 
نشهده  الذي  العام  الراجع  هو  السبب  يكون  قد  امرحلة،  لتلك 
وثورة  اإنرنت  انتشار  أسباب  مع  ذلك  يكون  قد  سنوات،  منذ 
التي أورثت الجيل الحاي نوعا من ااستسهال وأصبحت  امعلومات 
متابعة اأخبار الريعة والعناوين هي شغله الشاغل وتراجع فكرة 
السياسية  القراءة والقراءة اممنهجة إى آخره. وقد تكون الصدمات 
إخفاقات  من  تبعها  وما  يناير 2011  ثورة  منذ  التي مرت مجتمعنا 
اليمن امتطرف وبن  ونجاحات واختطاف للثورة وراع بن تيارات 
ي  السبب  كان  رما  عموما،  امري  الشعب  وبن  امدنية  القوى 
الحضاري  لوجه مر  امعركة  ذلك، ورما خرجنا منترين من هذه 
كنت  لكن  أوهامها،  ي  تسجننا  أن  تريد  كانت  ظامية  تيارات  ضد 
منتظرا أن يتبع ذلك ويتوازى معه حالة ثراء ي القراءة ونهم ورغبة 
الراث والتاريخ  ي امعرفة عى اأقل لكشف زيف من يستخدمون 
استخداما كاذبا، وهو سؤال مهم وأضم صوي لصوتك ي هذا السؤال 
أو  ااجتاع  علم  ي  امتخصصن  أحد  يجيبها  إجابة  هناك  تكون  قد 

غر ذلك.
الجذور؟ من  كمبدعن  نحن  أين 

صلتنا  تنقطع  أن  مكن  ا  عموما  لكن  جدا.  شائك  موضوع  هذا 
نقصد  أن  بدون  مكونات شخصيتنا،  من  أساي  مكون  أنه  بالراث 
نحن ي حالة تواصل دائم مع الراث، يظهر ذلك ي إنتاجنا وسلوكنا 
به أننا نستمد  تنتهي عاقتنا  لن  والفن  اإبداع  فالراث ي  اليومي، 
منه داما أفكارا تجعلنا ي حالة اشتباك دامة معه رما بغرض تحليله 
وقراءته أو إعادة قراءته مرة أخرى، أعتقد أن اإنسان سيظل طوال 
أو  وتأويله  وتحليله  اماي  أو  التاريخ  قراءة  بإعادة  مهموما  الوقت 
النظر فيه، وي الوقت نفسه النظر ي إمكانية أن يأي امستقبل مبنيا 

عى ما يحدث اآن.
اآن؟ فيها  سقطنا  الي  الهوة  سبب  هذا  هل 

حارنا  يصلح  لن  أنه  منجانا  الراث  أن  بفكرة  امؤمنن  من  لست 
التي نحن فيها أعتقد وجودية، فاإنسان  الهوة  إا ما صلح ماضينا، 
امري والعري ي حالة بحث اآن حول سؤال ما الذي يحدث وماذا 
يحدث ذلك اآن؟ الذي مكن أن يحدث غدا، أما ما حدث ي اماي 
للراث.  أرى  نظل  أن  يجب  بأننا  امؤمنن  من  لست  وأنا  فنعرفه. 
يعيننا  ما  منه  ونأخذ  شديد  بذكاء  الراث  مع  نعامل  أن  يجب  بل 
الراث  مع  نتعامل  أا  يجب  كا  مستقبلنا.  نظر  وجهة  تكوين  عى 
منتهى  معه  نتعامل  أن  يجب  بالعكس  بل  استخفاف  أو  بسطحية 
أن  مكننا  حتى  به  ونتمسك  جيد  بشكل  ندرسه  وأن  والدقة  الجدة 
وي  الراث  عى  نتعاى  أن  مكن  فا  قضاياه  مع  نشتبك  وأن  ننقده 

الوقت نفسه ليس من امقبول أن نظل أرى للراث.
المسئولن؟ تخاطب  أن  تحب  بماذا 

الفنون ومع ذلك فهو  أبو  المسرح  نعم، 
يستفيد منها جميعا
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العملية  عصب  هو  المسرحي  المؤلف 
بناء  في  األساسية  الركزية  وهو  المسرحية، 
من  ذلك  دون  ما  وكل  المسرحي،  العرض 
وإضاءة،  ومالبس  وديكورات  وتمثيل  إخراج 
منها  ينطلق  اليت  المفردات  أولى  هو 
فقدنا  النص  فقدنا  فإذا  المسرحي،  العمل 
جائزة  حجبت  ومؤخرا  المسرحية..  العملية 
المسرحي،  التأليف  في  التشجيعية  الدولة 
حجبت  كما  للمسابقة،  أحد  يتقدم  لم  ألنه 
سابقتني  دورتني  في  التأليف  جائزة 
آثار  ما  وهو  للمسرح،  القومي  للمهرجان 
نطرحها:  أن  علينا  وكان  مهمة،  تساؤالت 
بالفعل؟  مسرحية  نصوص  أزمة  نعيش  هل 
نستكشف  وكيف  المصري؟  المؤلف  أين 
موهوبني؟  جددا  مؤلفني 
رنا رأفت

بالقضايا املعارصة. 

هو  للتأليف  الحكيم  توفيق  مسابقة  محفزات  أحد  واستطرد: 

ترشيح النصوص الفائزة لتقدميها عىل خشبة املرسح. 

التأليف، أوضح فهيم: ال  وعن كيفية ضخ مواهب جديدة يف 

بد من إقامة مسابقات محلية عىل أن تصعد النصوص الفائزة 

وتقدم عىل خشبات املسارح يف الجهات اإلنتاجية املختلفة. 

أزمة  نعيش  هل  الحديني:  جامل  محمود  املؤلف  وتساءل 

بالطبع ال، فهناك ما ال يقل عن 4 آالف  يف املرسح؟ وأجاب: 

مرسح  اإلنتاجية،  الجهات  جميع  من  يقدم  مرسحي  عرض 

الدولة  ومرسح  الحرة  والفرق  املرسح  ون��وادي  الجامعات 

مؤلفني  يفرز  الزخم  هذا  أن  املؤكد  ومن  الخاص،  والقطاع 

يتم  ال  أنه  يف  تتلخص  اإلشكالية  ولكن  وكتابا،  مرسحيني 

مساعدة املؤلفني وصقل مواهبهم، فعىل سبيل املثال ال توجد 

أقسام يف املعهد العايل للفنون املرسحية تقوم بتخريج مؤلفني، 

قلة  إىل  باإلضافة  نقاد،  بتخريج  يقوم  والنقد  الدراما  فقسم 

عدد الورش التي تؤهل املؤلفني الجدد. 

وتابع: زخرت فرتة الستينات بعدد كبري من الكتاب واملؤلفني 

مؤلفي  الفرتة  هذه  تنتج  مل  والتسعينات  الثامنيات  يف  ثم 

الجهات اإلعالمية واإلنتاجية التي ال تهتم بالرتويج للمؤلفني. 

أعضاء  أحد  كنت  وقد  العام،  هذا  تجربتي  واقع  من  وتابع: 

للجائزة،  أحدا  يتقدم  فلم  الدولة،  بجوائز  املختصة  اللجنة 

مبصداقية  تحظى  تعد  مل  الجوائز  ألن  األول:  لسببني  وذلك 

كبرية لدى الشباب. والثاين أن اإلعالن عن الجوائز يتم بشكل 

املؤلفني ال  كبري من  فهناك كم  كبريا،  تقصريا  يعد  رسي، وهذا 

يعلمون عن هذه الجوائز شيئا. 

محلية مسابقات 
يف  أزمة  وجود  عن  الحديث  فهيم  سيد  د.  املؤلف  واستنكر 

التأليف  يف  كبرية  طفرة  هناك  أن  موضحا  املرسحي،  التأليف 

الكثري  خاللها  من  ظهر  التي  الحرة  الفرق  الرئييس  منبعها 

والكثري من املؤلفني. 

وأضاف: مرص تزخر بالكثري من املبدعني وللمؤلف املرصي دور 

كبري ومهم، ولكن هناك بعض األزمات يف إدارة بعض الجوائز، 

خاصة التأليف، تقف حائال أمام األقالم الجديدة، فعىل سبيل 

فلسفة،  لها  يكون  أن  يجب  التشجيعية،  الدولة  جائزة  املثال 

مهتمون  مؤلفون  فهناك  تحجب،  ومتى  ومل��ن  متنح  مل��اذا 

قال السيناريست كرم النجار عضو لجنة املرسح وأحد أعضاء 

التأليف  يف  أزمة  توجد  ال  الدولة:  بجوائز  املختصة  اللجنة 

وهناك  الشباب،  املؤلفني  من  كبرية  أعداد  فلدينا  املرسحي، 

معي  يتحدث  آلخر  حني  ومن  شيئا،  عنهم  نعلم  ال  مؤلفون 

املهمة يف  النقطة  التوجيه، ولكن  مؤلفون شباب جدد طالبني 

األمر أن هناك حالة تغيب كاملة بالنسبة للتأليف من جانب 

المسرحي التأليف  هل 
أزمة؟ في                       

نحن هنا.. ولكنكم »ودن من طني  المؤلفون: 

بالعشوائية يتسم  المسرحي  التأليف  السالموني:  العال  أبو 

وودن من عجني«
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سبيل  عى  ومنهم  قليل،  عدد  سوى  بالغ  أثر  لهم  مرح 
امثال وليس الحر امؤلف الكبر لينن الرمي والكاتب وليد 

يوسف. 
الذين م يحصلوا عى  امهمن  امؤلفن  الكثر من  تابع: هناك 
بعد  سوى  أعالهم  الدولة  مرح  يقدم  وم  الائق  التقدير 

سنوات طويلة وهو يء مؤسف. 
فيا قال الكاتب عبد الفتاح البلتاجي: ا توجد أزمة نصوص 
امحافظات،  كل  ي  مبدعون  وهناك  بخر،  امري  وامؤلف 
للتغطية عى فشل خطر، فهناك ما يعرف  وهذه مقولة ترد 
باللجان ي كل مرح بخاف لجنة البيت الفني، هناك لجان 
بعيدا عن فهم  انطباعي  امقدمة بشكل  النصوص  تتعامل مع 

الدراما والحياد أيضا. 

عشوائية
العا  أب��و  محمد  الكاتب  أش��ار  مختلفة  نظر  وجهة  وم��ن 
التأليف امرحي، مؤكدا  أن هناك عشوائية ي  إى  الساموي 
النص امرحي، مؤكدا  عى وجود اسراتيجية أو وعي بقضية 
العملية  أصل  هو  امرحي  النص  أن  إدراك  من  بد  ا  أنه 

امرحية. 
النص امرحي  أن  العام سنجد  بحثنا ي مسارح  إذا  وأضاف: 
ي  بحثنا  فإذا  عنها،  نبحث  أن  يجب  التي  امفردات  أول  هو 
مرح  ي  وكذلك  النص،  عن  سنبحث  اإغريقي  ام��رح 
امرحي  النص  فقدنا  فإذا  النص،  عن  أيضا  سنبحث  شكسبر 

فقدنا العملية امرحية. 
وعن وجود امؤلف امري قال الساموي: النصوص موجودة 

فلاذا  أزمة،  وجود  افرضنا  وإذا  كبر،  مرحي  تراث  وهناك 
ا تقدم نصوص توفيق الحكيم ونعان عاشور وعبد الرحمن 
الرقاوي وميخائيل رومان وغرهم من كتاب فرة الستينات، 
هناك أيضا كتاب معارون، ولكن يتم تجاهل نصوصهم، وقد 

كان ي عدة تجارب مريرة مع مديري امسارح. 
الساموي:  قال  التأليف  ي  موهوبن  اكتشاف  فكرة  وعن 
هناك عدة مسابقات، فأنا أقوم بالتحكيم منذ خمس سنوات 
إى  باإضافة  امؤلفن،  من  كبر  كم  وهناك  إبداع،  مسابقة  ي 
وسلسلة  القومي،  امركز  ي  للتأليف  الحكيم  توفيق  مسابقة 
نصوص مرحية التي يتوى رئاستها د. محمود نسيم، وسلسلة 
ويتوى  الثقافة  قصور  هيئة  تقدمها  التي  مرحية  نصوص 
رئاستها الناقد خالد رسان.. ماذا ا يتم تقديم تلك النصوص؟ 
»امخرج  ظاهرة  إى  ب��اإش��ارة  حديثه  الساموي  واختتم 
وتقنيات  يتناسب  ما  النص  عى  اختياره  يقع  الذي  امؤلف« 
امرح وإمكانياته، وهي ظاهرة منترة منذ سنوات، وتسبب 

إحباطا كبرا للمؤلفن من وجهة نظره. 

قائل المتمزون 
فيا أشار امخرج عصام السيد إى أن اأزمة الحقيقية تكمن 
كثرون  أضاف:  قائل.  التأليف  ي  امتميزين  وأن  الجودة،  ي 
الجوائز  ي  يثقون  ا  أيضا  امؤلفون  أضاف:  نصوصا.  يكتبون 
وهو  بالتأليف،  تختص  التي  وامسابقات  بالتأليف  الخاصة 
جائزة  امثال  سبيل  عى  امشاركة،  عن  يتقاعسون  يجعلهم  ما 

الدولة التشجيعية التي م يهتم بها أحد منهم.

ااستسهال
وأثار امخرج امرح نار عبد امنعم عدة نقاط، فقال: إذا 
رصدنا الكتاب الشباب ي امرحلة العمرية من 20 وحتى سن 
امرح  مستقبل  عى  خطورة  مؤرا  هناك  أن  فسنجد   ،30
امرحي  للتأليف  مسابقات  إقامة  يجب  وعليه  ام��ري، 
للشباب خصيصا. ثانيا: يجب الربط بن هذه امسابقات وبن 
بن  تعاون  بروتوكوات  إقامة  طريق  عن  امرحي،  اإنتاج 

البيت الفني والهيئة العامة لقصور الثقافة. 
وتابع: امؤلف امري ي خطر، الساحة ا تطرح أعاا قوية 
كبرة  مشكلة  وهي  تقليدية،  الكتابات  وأغلب  متاسكة، 
اسراتيجية  إيجاد  تحتم  رورة  فهناك  فيها،  نفكر  أن  يجب 

لخلق وتحفيز الكتاب امرحين الشباب. 
واستطرد: الشق اآخر من اأمر هو استسهال بعض امخرجن 
وعدم التنقيب عن امؤلفن الجدد، باإضافة إى إعادة تدوير 
امخرجن  بد عى  أكر من موقع، ا  إنتاجه ي  النص وإعادة 
الهيئة  تقوم  أن  أن هناك رورة  أكر، كا  بشكل  يقرأوا  أن 

العامة لقصور الثقافة بتحجيم تقديم النصوص اأجنبية. 
وقالت الناقدة أمل ممدوح: رما نحن بالفعل نعاي نوعا من 
يكون  يكاد  واأمر  ندر  ما  إا  امرحي،  التأليف  ي  الضعف 
»للعب  يسعون  الكثر  حيث  أيضا..  اإب��داع  ي  عامة  حالة 
بتغيرات  الغر  خاضها  مناطق  ي  ويخوضون  امضمون«  ي 
طفيفة..  تغيرات  مع  الغر  وضعه  شكا  ويقدمون  طفيفة، 

وكل مستنسخ وإن أجاد فهو ضعيف وا يضاهي اأصل. 
بأن  اإب��داع،  ي  باأصالة  للتمسك  بحاجة  نحن  وتابعت: 
عمقا  أكر  أو  أبعد  مختلفة  مناطق  وامؤلف  امبدع  يخوض 
ا  نابعة عن هم  استعراضية.  ا  زوايا مختلفة حقيقية  ومن 

مهمومة مجرد الحضور. 
عموما،  مجتمعيا  اإنساي  بالناتج  صلة  له  اأمر  أضافت: 
عقلية  تحرر  وعدم  الخيال  وضعف  التحقق  وعدم  فاإحباط 
القراءة وااطاع والوعي  امبدع أو الخوف من ذلك وضعف 
يجب  مشكات  هذه  كل  والدراما،  الفنية  العملية  بحقيقة 
امجتمع  يسبق  ومؤلف  حقيقي  مبدع  لبناء  مواجهتها  علينا 

خطوة. 

اإبداعية العملية  عناصر 
واتفق الناقد طارق مري ي أن هناك أزمة، ولكنه يرى أنها 
ليست فقط ي عنر التأليف امرحي إما ي عنار العملية 
العنار  من  التأليف  عنر  أن  موضحا  بأكملها،  امرحية 

اأساسية التي تؤثر عى بقية عنار العملية امرحية. 
وأضاف: امناخ الثقاي أيضا كان له دور ي تفاقم تلك اأزمة 

وهو ما يؤثر عى ظهور مبدعن. 
التأليف  ي  امبدعن  من  الكثر  وج��ود  إى  مري  وأش��ار 
عثان  سامح  السكندري  امؤلف  امثال  سبيل  عى  امرحي 
للنصوص  مختلفة  ورؤى  أشكاا  يقدم  أن  استطاع  ال��ذي 
وطرح  امرحي  النص  ي  عليه  امتعارف  وكر  امرحية 

أفكاره بشكل مغاير.
وأضاف: هناك جيل من امرحين السكندرين امبدعن قاده 

د. أمن الخشاب. 
عى  يقع  اأمر  قائا:  استطرد  موهوبن  اكتشاف  فكرة  وعن 
اكتشاف  أدواره��ا  أهم  من  التي  الثقافية  امؤسسات  عاتق 
دورها  تغر  التي  الجاهرية  كالثقافة  ودعمهم  امبدعن 
فأصبح دورا وظيفيا. تابع: كان للثقافة الجاهرية دورا مها 
جيل  منذ  ومخرجن  كتاب  من  امبدعن  اكتشاف  ي  وبارز 
الستينات، بداية معظم رواد الثقافة الجاهرية، عى سبيل 
عبد  الكبر  والفنان  وهبة  الدين  سعد  الكبر  الكاتب  امثال 

الغفار عودة وغرهم من امبدعن. 
أكر عمومية اأزمة  أمل ممدوح: 

الليمون المتمزون قائل والعدد في  السيد:  عصام 

المصري في خطر.. ا  المؤلف  المنعم:  ناصر عبد 
تقليدية الكتابات  أعمال قوية وأغلب  توجد 
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دوليا،  مؤمرا  اماي  اأسبوع  اإيطاي  الثقاي  امركز  أقام 
ناقش خاله د. سيد عي إساعيل أستاذ اللغة العربية بكلية 
»إيطاليا وامرح ي مر ي  آاداب جامعة حلوان، موضوع 
بقسم  الدكتور  عامر  أحمد  ناقش  كا  عر«.  التاسع  القرن 
»القضية  موضوع  حلوان،  جامعة  اآداب  بكلية  امرح  علوم 
الفلسطينية ي الدراما امرحية اإيطالية/ مرحية )فدائيون( 
منهم  اأكادمين  من  كوكبة  بحضور  وذلك  موذجا«.  لدرايفو 
حلوان،  بجامعة  اإيطالية  اللغة  قسم  رئيسة  رؤوف  وفاء  د. 
شاركت  التي  اإسبانية  اللغة  قسم  رئيس  محمود  سلوى  ود. 
مداخله عن امفهوم الجاي للحياة اليومية ي عرب البحر عن 
طريق السندباد من موانئ الجزيرة العربية إى جزيرة زنجبار 
اللغة  قسم  رئيس  الراوي  أحمد  ود.  استيبا،  جوردي  للكاتب 
من  العري  الرحات  أدب  عن  مداخلة  شارك  الذي  العرية 
وأهدافه،  اليهودي  ااستيطان  ي  ودوره  فلسطن  إى  أوروبا 
ود. أبو العزائم فرج الله امدرس بقسم اللغة العرية جامعة 
اأدب  ااستعارة ي  ظاهرة  مداخلة حول  شارك  الذي  حلوان 
العري الوسيط، ود. إبراهيم سام عضو هيئة التدريس بقسم 
اللغة العرية بجامعة حلوان الذي قدم مداخلة عن فن السرة 

الذاتية ي اأدب العري الوسيط. 
أو  مر،  ي  امرح  بدايات  أن  إساعيل  عي  سيد  د.  ذكر 
واإدارة  البناء  حيث  من  إيطالية،  كانت  امهمة  البدايات 

امكتشفة  امفاجآت  من  أن  إى  إساعيل  عي  سيد  د.  وأشار 
مر  ي  العربية  باللغة  مثيلها  تم  مرحية  أول  أن  حديثا، 
الهند«  ي  »اإسكندر  مرحية  وه��ي   1870 ع��ام  كانت 
»بيرو  اإيطاي  تأليف  من  اإيطالية  اللغة  عن  وامرجمة 
من  مجموعة  بتمثيلها  وقام  ميتاستازيو  املقب  تراباي« 
القاهرة  ي  اإيطالية  امطبعة  وأن  ال��ه��واة،  مر  شباب 
جاكموا  الخواجة  لصاحبها  الكاستلية  بامطبعة  وامشهورة 
كاستي نرت ي 9 أبريل 1872 أول مرحية مرية مؤلفة 
امبهجة  العرب  اأدب ي شجاعة  »نزهة  العربية وهي  باللغة 
عبد  محمد  تأليف  من  اأزبكية«  حديقة  ي  الزكية  لأعن 

الفتاح. 
البداية كانت  وعن بدايات ازدهار امرح ي مر أوضح أن 
اهتاما  بامرح  اهتم  ال��ذي  إساعيل  الخديو  عر  من 
عظيا فأقام ي منطقة وسط البلد واأزبكية والعتبة منشآت 
مرحية وفنية وترفيهية مثل امرح الكوميدي الفرني، دار 
اأوبرا الخديوية، والسرك، ومرح حديقة اأزبكية، ومضار 

اآن  حتى  الباحثن  أغلب  أن  إى  أشار  والنصوص.  والعروض 
ي  امنشورة  العربية  الكتابات  عى  بحوثهم  ي  يعتمدوا  م 
عن  امرجمة  امرحية  النصوص  عى  أو  امرية  الصحف 
اإيطالية أو عى الوثائق العربية امتعلقة بامرح اإيطاي أو 

متعلقة باإيطالين امرحين ي مر ي القرن التاسع عر.
نقلها  مرحية،  شبه  مرية  عروض  عن  إشارة  أقدم  وتابع: 
»بلزوي« عام 1815 عندما حر عرسا  اإيطاي  الرحالة  إلينا 
ي منطقة شرا وشاهد ي احتفااته عرضن أقرب إى امرح 
أحد  فيها  وقع  واحتيال  نصب  عملية  حول  يدور  أحدها 
لتناول  أوروبيا  يدعو  فقر  إعراي  يدور حول  واآخر  الحجيج. 
الطعام ي بيته، ويبدأ اإعراي بإلقاء اأوامر إى زوجته لتذبح 

عنزة إكراما للضيف فتخره بأن العنزة ردت. 
سنجد  أخرى  بداية  إى  هذه  العروض  بداية  تركنا  إذا  أضاف: 
أصدرها  مر،  ي  بامرح  تتعلق  تنظيمية  قوانن  أول  إن 
باللغة اإيطالية ارتن بك وزير الخارجية ي 16 أكتوبر 1847، 

وكانت تخص امرح اإيطاي اموجود ي اإسكندرية. 

18 ]متابعات

مصر في  والمسرح  إيطاليا 
اإيطالي الثقافي  للمركز  الدولي  المؤتمر  مائدة  على 

بالمسرح  تتعلق  تنظيمية  أول قوانن  سيد علي: 
اإيطالية  باللغة  الخارجية  في مصر أصدرها وزير 
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وكان  اإيطاي  داود  جويليوم  الخواجة  يديره  وكان  السباق 
منشآت  وهي  اإيطالياي  الفروسية  ملعب  يسمى  امضار 
وتحقيق  بأهميتها  واعية  إدارة  إى  تحتاج  ومهمة  ضخمة 
إيطالية  شخصية  إساعيل  الخديو  اختار  لذلك  أهدافها، 
درانيت«  »بولينو  شخصية  وهي  سنوات  مر  ي  خدمت 
اأوبرا  إن  إساعيل  قال  الخديوية.  للتياترات  مديرا  ليكون 
الخديوية تم افتتاحها أوائل نوفمر 1869 بعرض »ريجوليتو« 
ي  امرحية  ال��ع��روض  إع��ان��ات  ع��رض  أسلوب  يكن  وم 
الشوارع معروفا، حيث ظهر ي أكتوبر 1870 ي إعان باللغة 

اإيطالية.
بكتابة  أفندي  السعود  أبو  قام   ،1870 نوفمر  ي  أض��اف: 

أدبية  »بدعة  عنوان  تحت  النيل«  »وادي  مجلة  ي  مقالة 
مرحيتن  ترجمة  هي  بالبدعة  وامقصود  تعريبية«  وقطعة 
ومزين  ابادوسيت،  وها  العربية،  اللغة  إى  إيطاليتن 
ي مر  مرة  أول  لحدوثه  بالبدعة  اأمر  وصف  و  إشبيلية، 
قبل  العربية  باللغة  منشورا  إيطاليا  مرحيا  نصا  نجد  م  إذ 
الخديوية  اأوبرا  ي  امرحيتن  عرض  تم  وقد  التاريخ،  هذا 
عثان.  محمد  العربية  إى  برجمتها  وقام  اإيطالية  باللغة 
أبو  جعل  الخديوية  اأوبرا  لدار  بالنسبة  الزخم  هذا  وتابع: 
السعود أفندي يطلق عليها اسم »تياترو اأوبرة اإيطاليانية 
جريدته  ي  الشدياق  فارس  أحمد  عليها  وأطلق  امرية« 
أن  إى  إساعيل  وأش��ار  اإيطاي.  املهى  اسم  »الجوائب« 

اأبرز  اإيطاي  النموذج  بسبب  انترت  التسميات  هذه 
كتب  التي  »عايدة«  أوبرا  وهو  الخديوية  اأوبرا  تاريخ  ي 
 ،1871 ديسمر  ي  عرضها  وتم  غيزلنسوي  اإيطاي  نصها 
اإيطاي  اأصل  من  العربية  إى  أفندي  السعود  أبو  وترجمها 
كا ترجمها أحمد راسخ إى الركية. ثم تحدث سيد عي عن 
اإيطالية  امرحية  العروض  أن  موضحا  اإسكندرية  مسارح 
زيزينيا  مرحي  عى  عرضها  تم  التي  اأوى  العروض  هي 
مرح  1864.وع��ن  ديسمر  ي  افتتاحها  عند  وروسينى 
اإيطالية  عروضه  أخبار  اأهرام  جريدة  نقلت  قال:  زيزينيا 
أرنست روي«: هو  »امسيو  عنوان  1/ 1881 تحت  ي 21/ 
فيها  وشخص  الدنيا  عواصم  حر  الذي  امشهور  اإيطاي 
والشهرة  التشخيص  ي  اأول  امقام  محل  كل  ي  له  فكان 
السامية ونال من حكومته نياشن اافتخار، ففي هذه اأثناء 
تتبعها  اأهرام  جريدة  وواصلت  رواية.   12 ليقدم  ثغرنا  أى 
وكان  عرض  أول  دقيقا  وصفا  فنقلت  الفرقة  هذه  لعروض 

بعنوان »كن«. 
ي  اأه��رام  جريدة  استمرت  إساعيل:  عي  سيد  وأض��اف 
القاهرة  أهاي  أن  لدرجة  وفرقته،  اممثل  هذا  أخبار  تتبعها 
بحضور  وطالبوا  اإسكندرية  أه��اي  من  بالغرة  شعروا 
تابع:  بالقاهرة.  الخديوية  اأوبرا  ي  عروضها  لتعرض  الفرقة 
الحادي  »لويس  مرحية  لعرض  وصفها  ي  الجريدة  أسهبت 
ما  استحسانا  واقى  زيزينيا،  ي  الفرقة  عرضته  التي  عر« 
اأديب  ألقى  عشاء  وليمة  إقامة  إى  اإيطالية  الجالية  دفع 
 ،1881 عام  مارس  ي  وتابع:  بليغة.  خطبة  فيها  »فابري« 
جاءت الفرقة اإيطالية التي كانت تعرض ي اأوبرا الخديوية 
»لوسيادي  مرحية  زيزينيا  ي  وعرضت  اإسكندرية  إى 
امرمور« كا قدمت مرحية أخرى خصص دخلها الذي بلغ 
الفرقة  وكانت  اإيطالية  البنات  مدارس  فرنك  آاف  عرة 
ي  عروضها  وقدمت  »اليراندي«  امسيو  بقيادة  اإيطالية 

19 ]متابعات [

إلى منر  أحمد عامر: حول داريفو مسرحه 
الفلسطيي الشعب  لعرض قضية 
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اإسكندرية بصورة تبادلية بن مرحي زيزينيا وروسيني. 
فيه  اإيطالية  الفرقة  »أقامت  قال:  روسيني  مرح  وعن 
منها  مرحية  عروض  عدة  وقدمت  كاملة  مرحية  مواسم 
»كوزي أدافيني«، »وابن كوراي«، »ومقاتلة النساء«، »جويف 
أران«، ومرحية »الكونت دى مونت كريستو«، مشرا إى أنه 
اإسكندرية،  ي  الصغرة  امسارح  من  مجموعة  هناك  كانت 
تأى ي اأهمية والقيمة بعد مرحيي زيزينيا وروسيني، مثل 
فرقة  أول  كاستابنا  امسيو  فرقة  تعد  الذي  البوليتيا،  مرح 
إيطالية تقدم عروضها عليه، وقد قدمت ما يقرب من ثاثن 

ليلة عرض وكانت التذاكر تباع بنظام ااشراك. 
المصرية  الفرق  بن  المسرحي  التعاون  عن  أما 

واإيطالية 
القرن  ي  مر  ي  اإيطاي  امرحي  النشاط  قائا:  فأوضح 
تعاون  إقامة  العربية عى  الفرق امرحية  التاسع عر شجع 
القرداحي  سليان  قام   1894 عام  ففي  مسبوق،  غر  فني 
بتمثيل دور البطولة ي مرحية »عطيل« التي عرضتها الفرقة 
قرداحى  مثل  فيا  اإيطالية  باللغة  الفرقة  ومثلت  اإيطالية، 
العربية، والتعاون اآخر غر امسبوق تم  باللغة  البطولة  دور 
اشتهرت  إيطالية  ي عام 1897 بن فرقة إسكندر فرح وفرقة 
الراقصة بن  الفصول امضحكة والبانتومايم والفقرات  بتقديم 

فصول امرحية أو بعد انتهائها. 
»القضية  موضوع  عامر  أحمد  د.  تناول  مداخلته  وي 
فدائيون  مرحية  اإيطالية/  امرحية  الدراما  ي  الفلسطينية 
خرجت   2017 عام  ي  أنه  إى  أشار  حيث  موذجا«  لدرايفو 
تهاجم من  الصهيوي،  الكيان  العراق مدافعه عن  ملكة جال 
ذلك  وعى  إرهابيون.  بأنهم  الفلسطينين  وتصف  يهاجمه 
الفلسطينية؟  القضية  الذي تعر عنهم  طرح عامر سؤاله: من 
اموضوع،  هذا  عى  واآخر  الذات  ثنائية  عرضنا  إذا  أجاب: 
فسنجد أن الدراما اإيطالية وامتمثلة ي درايفو هي »اآخر« 

الذي قدمني. وتساءل عامر أيضا: كيف قدمني اآخر كعري؟
كا تحدث عامر عن الجدل بن العمليات امعرفية، وإبداعية 
مارسة التأليف الدرامي وامرحى، مؤكدا أن اإنسان يكتب 

ما يعرف وأن ما نسميه خياا ينتج أيضا من مجمل امكون 
امعري لشخصية الكاتب. 

»امبدع  مصطلح  عن  تحدث  داريفو  عمل  عن  حديثه  وي 
الباحث« وتحديدا »امؤلف الباحث« وهو الذي يقوم بالسفر 
تجميع  يحاول  أو  العيان،  وشهود  واأماكن  الوقائع  ومعاينة 
السفر مكان  إذا م يستطيع  الحقيقة  اكتشاف  يعينه عى  ما 
ضم  وقد  عنها،  الكتابة  ي  يرع  التي  القضية  أو  الحدث 
تحت هذا امصطلح أيضا عمل امخرج واممثل حتى ا يصبح 

أحد دمية مجرد دمية ي العرض. 
من  فبدا  مختلفا،  أسلوبا  اتبع  درايفو  أن  إى  عامر  أشار 
أى  فلسطن،  إى  بالذهاب  امعرفة  بتحصيل  يقوم  أن 

وهم  بالساح  يناضلون  الذين  أنفسهم  بالفلسطينين 
اإيطالية،  امسارح  عرض  أماكن  ي  ليقفوا  »الفدائيون« 
ويقدموا بأنفسهم قضيتهم أمام الجمهور اإيطاي. تابع: هنا 
توجد إشكالية أن هؤاء اأشخاص ليسوا فنانن أو ممثلن!. 
وقامت   1971 عام  لبنان  إى  ذهبت  رامي  فرانكا  أض��اف: 
الفدائيون  استنكر  البداية  وي  الفدائين،  معسكرات  بزيارة 
الزيارة ولكن بعد فرة من الزمن نجحت فرانكا رامي باإتيان 
بتدريبهم  وقامت  إيطاليا  إى  الفلسطينين  الفدائين  ببعض 
هي ودرايفو ليقفوا أمام الجمهور اإيطاي، وهنا مثل فرانكا 
وهم  اآخر  قدمت  التي  اإيطالية  ال��ذات  وداريفو  رامي 

الفلسطينيون لجمهور به إيطاليون وفلسطينيون. 
وله  بسيطا،  ليس  ال��ذات  س��ؤال  ب��أن  عامر  أحمد  وعلق 
الباحث  وتحدث  عامة.  واحدة  إجابة  وليس  إجابات  عدة 
والجمهور  اإيطالية  ال��ذات  ال���ذوات،  من  مجموعة  عن 
والذات  والفلسطيني  العري  الجمهور  اآخر  أمام  اإيطاي 
والعام..  اإيطاي  العرض  أمام صناع  الفدائيون  الفلسطينية.. 
للفدائين  فرصة  أو  منرا  أصبح  اإيطاي  امرح  أن  أضاف 
حتى  »إرهابيون«  البعض  يعترهم  الذين  الفلسطينين 
دافعهم  ويوضح  قضيتهم  ويتبنى  يحمل  عرضا  يقدمون 
يتم  م  الذي  اآخر  يسمي  وبالتاى  أرضهم،  عن  الدفاع  ي 
وهو  امغتصب  بامحتل  الصهيوي  الكيان  وهو  عنه  التحدث 

الذي م يتم ذكره ي العرض. 
باإيطالية والعربية، وقدم  تابع: قدمت مرحية »فدائيون« 
امحتوى الفلسطيني بلغته، لكن فرانكا رامى باعتبارها أيقونه 
العمل كانت مثابة القائدة، وكان لها أهمية بالغة ودور كبر 
ي هذا العمل.. فمن خال النص وجهت فرانكا رامي رسالة 
عرضا نرح  قدمنا  أننا  مفادها  إيطاليون  وغالبيته  للجمهور 
وكأنها  واأردي..  واإيطاي  الفلسطيني  الشعب  نضال  به 
أن  اممكن  امكون من ثاث دول من  امثلث  أن هذا  توضح 

يكون نضاله واحدا. 

رنا رأفت
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هناك واحد من الحوارين أو تاميذ امسيح اإثني عر هؤاء 
الذين عاشوا مع امسيح تعلموا منه وشهدوا معجزاته الكثرة، 
قام  الذي  امسيح،  عهد  ي  الصندوق  امؤمن عى  كان  أنه  كا 
وتستدعى  إا  يذكر  وا  اأموال،  من  لكثر  ورقته  باستغاله 
جسد  ي  الوريد  كحبل  به  التصقت  التي  فعلته  ذاته  الحن  ي 
سلم  حيث  السام،  عليه  امسيح  للسيد  خيانته  وهي  اإنسان، 
الفضة،  من  مبلغ  مقابل  لقتله  اليهود  كهنة  لرؤساء  امسيح 
فقد وقع اختيار كهنة اليهود له تحديدا لوعيهم الشديد بتلك 
بالندم عا فعله  الشعور  يراوده  الذي م  الهاوية، ذلك  النفس 
بالسيد امسيح إا بعد أن تحققت خيانته وأودي بحياة امسيح 
وعدم  بالندم  شعر  أن  بعد  اأمر  به  انتهى  ثم  ومن  بسببه، 
إنه  اانتحار.  إى  الخطيئة،  تلك  مغفرة  اآخرين عى  أو  قدرته 
يهوذا الذي باتت قصته معروفة يدركها الجميع ويعي جيدا أن 
الخيانة تيمتها الوحيدة، فاذا حن ُتستدعى تلك القصة الذي 
يدرك امتلقي تفاصيلها جيدا عى خشبة امرح؟ فهل ستصبح 
أن  امخرج  قدرة  ي  أنه  أم  امتلقي  بها  يباي  ا  باهتة  دراما 

يصوغ من تلك الدراما وجبة إبداعية جيدة الصنع؟
ولعل هذا بالفعل ما بحث عنه امخرج كريم عبد الكريم من 
خال العرض امرحي “يهوذا” الذي قدمه عى خشبة مرح 
انتحار  “ليلة  نص  عن  امأخوذ  امرحية،  للفنون  العاي  امعهد 
الكريم  عبد  جسد  حيث  العزيز،  عبد  عصام  للكاتب  يهوذا” 
حيث  أحداثها،  ي  تغير  أدى  دون  شاكلتها  عى  يهوذا  قصة 
يخص  فيا  ليس  بالفعل،  حدثت  حقيقية  أحداث  إى  استند 
يهوذا فحسب بل وفيا يخص معجزات السيد امسيح، امذكور 
امسيح  له  أعاد  الذي  الرير  كمعجزة  بالفعل  قد حدثت  أنها 
يراه  بأن  يطمح  أو  امتلقي  يرجوه  م  وأنه أمر  بره، وغرها، 
امسيح  برمز ديني –  وأنها تحتك بصورة مبارة  متغرا خاصة 
عليه السام. ففي حن يدخل امتلقي قاعة العرض وهو يطوي 
ُيخيل  الذي  الدرامي  بالحوار  مباٍل  غر  بذهنه  القصة  أحداث 
عبد  يأي  معلومة،  قصة  لرد  محاولة  سوى  يء  ا  أنه  إليه 
يكن  فلم  الدرامي،  الحوار  تجاه  امتلقي  توقع  ليكر  الكريم 
الدرامي  للفعل  امتلقي  انتباه  يثر  أن  بامرة بل نجح ي  كذلك 
بامشاهد  وتحديدا  ستاره،  أسدل  وحتي  العرض  بداية  منذ 
يهوذا  شخصية  بثنايا  يدور  ما  تعكس  التي  بالشياطن  الخاصة 
امشاهد  تلك  إن  القول  ومكننا  وذاته،  معهم  حواره  قبل  من 
كانت اأقدر واأفضل ما بها من فكرة قد تكون سائدة ي عام 
كمحاولة  بدت  بأنها  يكتفي  ولكن  أنواعها،  مختلف  الدراما 
النمطي وإضافة سمة تجديد لقصة  القصة  للتخلص من قالب 

يعي امتلقي حيثياتها بالفعل.
جذب  ي  اأقدر  كالعنر  العرض  فضاء  تشكيل  يأي  ثم  ومن 
امخرج ي تجسيد  به رؤية  تزج  أن  امفرض  الذي من  امتلقي 
التمثيي  اأداء  وا سيا  السينوغرافيا،  عنار  الدراما عر  تلك 
هذا  تجاه  تنحو  العرض  سينوغرافيا  جاءت  وقد  لاستمتاع، 
ما  التنفيذ  ي  بالبساطة  اتسم  الذي  الديكور  من  بداية  النسق 

يتناسب مع الحدث الدرامي وتشكيل العاقات امكانية، فقد 
رأى امتلقي ي اللحظات اأوى من فتح الستار خشبة امرح 
فحسب،  ام��رح  يسار  عى  صغر  مقعد  من  سوى  فارغة 
امستوى  عن  أعى  مستوى  لخلق  ام��رح  عمق  واستغال 
التمثيي،  لأداء  اأغلب  امساحة  كانت  فقد  للخشبة،  الرئيي 
العرض  مشاهد  نصف  عى  ااستعراي  اأداء  غلب  حيث 
تقريبا، فرما لو استخدم قطع ديكور أكر من ذلك لعاق ذلك 
من  الكثر  العرض  وأفقد  امرح  خشبة  عى  اممثلن  حركة 
امخرج  وعي  عى  فسيدل  يء  عى  دل  إن  وهذا  جاليته، 
امفرض  من  التي  خيوطه  لتشتبك  وحاجته  العرض  بآليات 
متضافرة،  واحدة  كوحدة  النهاية  ي  لتنتج  بدورها  تتسق  أن 
وامكاي  الزمني  البعد  مع  كبر  حد  إى  تتفق  التي  واأزي��اء 
التي  اإضاءة  إى  باإضافة  امسيح،  يدور ي عهد  الذي  للفعل 
خلف  اليهود  كهنة  وتخفي  الخديعة  عى  لتدل  خافتة  بدأت 
امفاجئة  اإنارة  لحظة  ثم  الشخي،  مرجوهم  لتحقيق  يهوذا 
ورفع  التنوير  عى  كدالة  امرح  خشبة  عى  امسيح  بقدوم 
الباء.. إلخ، ومن ثم أخذت اإضاءة ترنح بن اأحمر واأصفر 
السيد  تسليم  من  يهوذا  تحقق  أن  مجرد  جديد  من  الخافت 
خال  من  امتلقي  يكتشفه  والذي  اليهود،  كهنة  إى  امسيح 
والتي  الخشبة،  عمق  ي  امسيح  صلب  ظل  وانعكاس  الرد 
العرض  الدرامي حتى قبيل أن يسدل  الفعل  باستمرار  تستمر 
عليها  انعكس  التي  اللوحة  الجنود  مزق  حيث  بثواٍن،  ستاره 
ذاك الظل ويجد امتلقي يهوذا منتحرا مصلوبا بالطريقة ذاتها.

وتحديدا  بري  معادل  خلق  ي  بارز  دور  للمكياج  كان  وقد 

امكياج حتى عى  الشياطن، حيث وضع  ي تجسيد مجموعة 
أجسادهم، ولذا بدت تلك امجموعة بصورة فنية مبتكرة، وقد 
بصورة  حركة  خطوط  خلق  عى  والكيوجراف  امخرج  لعب 
ذكرنا  وأن  سبق  فقد  العرض،  دراما  مع  تتناسب  ديناميكية 
وتحديدا  العرض  دراما  عى  ااستعراي  اأداء  غلب  قد  أنه 
والشيطان،  يهوذا  بن  اإشكالية  بالعاقة  الخاصة  امشاهد  ي 
لتتحقق وظيفته ي دفع يهوذا لخيانة امسيح من خال ذلك 
بعض  وجود  مع  حتى  الحركة  وانسيابية  الديناميي  التصميم 
الحركات العنيفة، فلم تكن هناك حركات مجانية أو عشوائية. 

العالية  ومهاراتهم  اممثلن  إمكانات  لوا  أنه  بالذكر  وجدير 
يؤدونها  التي  الشخصيات  مكنونات  جميعا  وعيهم  ودقة 
وأدق تفاصيلها واهتام كل ممثل بتقنن اانفعاات وتطويع 
حركة الجسد ما يتناسب مع دور كل شخصية وحاجة امشهد 
مشاهد  بدت  ما  ااستعراض،  مشاهد  ظل  ي  حتى  الدرامي 
حدد  عرض  بصدد  فنحن  تلك.  امتقنة  صورتها  ي  العرض 
أولوياته ي طرح تيمة اتخذت من قصة يهوذا خطا دراميا لها 
من خال إعطاء معادل موضوعي بري متناسق إى حد كبر 
سواء عى مستوى الصورة أو اأداء، فلم يخفق امخرج سوى 
امرح  خشبة  إى  تدخل  التي  الشخصيات  إحدى  بإقحامه 
لتلقي جملة مبارة أشبه بالحكمة با داعي، ما أفقد العرض 
اأغنيات  بعض  إى  باإضافة  تأويله ضمنيا،  يكمن  أن  جالية 

التي بدت كذلك بصورة مقحمة ليس إا، دون مرر منطقي.

رانا أبو العا

.. يهوذا 
للخائن  يغفر  أن  محال 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
يهوذا
جهة اإنتاج: 
امعهد العاي 
للفنون 
امرحية 
عام اإنتاج 
2019:
تأليف:عصام 
عبد العزيز
إخراج: كريم 
عبد الكريم
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22 [ رؤى

)جه خاص وقت السام/ بن اأحبة ما فيش وداع/ ازم نكون 
ُيختتم  الكلات  بالخداع( بهذه  ابًدا  اإيد/ وا نرى  اإيد ي 
اارتكاز  ومحور  القضية  تشكل  وهي  مر”  “محطة  عرض 
بها  محمًا  يخرج  التي  اأساسية  والرسالة  عليه،  بني  الذي 
النبيلة  القيم  من  مجموعة  بجانب  العرض،  قاعة  من  الطفل 
التي ينبغي أن يتحى بها، وهو عبارة عن صورة حية محطة 
مر من خال شخصيات حقيقية تتمثل ي: بائع العرقسوس، 
ناظر  ارستقراتية،  الراقصة والصبي، سيدة  وابنه،  الرمس  بائع 
كل  السرك،  اعبي  من  فرقة  الرطي،  الدرويش،  امحطة، 
والدها  يصطحبها  التي  أحام  الفتاة  تلتقيهم  وغرهم  هؤاء 
اأم  تنتظرها  حيث  اأسكندرية  ي  الصيف  إج��ازة  لقضاء 

هناك.
تأليف  شيق  عرض  خال  من  العرائس  تقدمها  الصورة  هذه 
مغامرة  فمن خال  رضا حسنن،  إخراج  زناي،  محمد  وأشعار 
من  مجموعة  بخطفها  يقوم  حيث  أحام  البطلة  لها  تتعرض 
سمعتهم  وقد  امحطة،  تفجر  ينوون  كانوا  الذين  اإرهابين 
القيم  من  مجموعة  توضح  امغامرة  هذه  يتحدثون،  وهم 

تأثرَا عى النمو اإدراي وااجتاعي واللغوي له.
اعبي  من  جًدا  متميزة  مجموعة  العرض  هذا  خلف  يقف 
السام،  عبد  محمد  عثان،  عادل  الله،  عبد  شكري  العرائس 
محمد شراوي، سيد حسن، محمد لبيب، عبد الحميد حسني. 
فكري.  مجدي  حاتم،  فرح  عي،  محمد  فاطمة  اأصوات  أما 
عادل عثان، شكري عبد الله، شادي رور، محمد عزت، فرح 
نادين،  النمس،  أحمد  عثان،  عادل  الله،  عبد  شكري  حاتم، 
نحت  هيبة،  ريم  د.  عرائس:  تصميم  شاهن،  سمر  ديكور: 
عزت،  حاتم  وألحان:  موسيقى  الطوبجى،  محمود  عرائس: 

ميكانزم: يوسف مغاورى.
مدى  جيًدا  فاعلم  للمرح  ما  حد  إى  جيد  متابع  وأنني 
تجعل  التي  الباهظة  وتكلفته  عرائس  عرض  إنتاج  صعوبة 
القدمة  العروض  عى  أساسًيا  اعتاًدا  يعتمد  العرائس  مرح 
منها عى سبيل امثال: “سندريا”، “الليلة الكبرة”، “صحصح 
جديًدا  عرًضا  أشاهد  أن  جًدا  أسعدي  فقد  لذا  ينجح”  ما 
تكتمل فيه كل عنار العرض الناجح من صورة مبهرة وحوار 
القدمة  العروض  أحد  من  ويجعل  ومعلومة  بالبساطة  يتسم 
بل وأهمها مثاًا يحتذى به “الليلة الكبرة” ويتجسد ذلك ي 
إراره عى تقديم صورة مرية خالصة بعيدة عن الرجات 
والنقل وما يحدث ي بعض عروض اأطفال من أكاذيب حيث 
يفقد  ما  وهو  منقولة،  وليست  مؤلفة  أنها  عى  تقدمها  يتم 
العمل أهم قيمة وهي القدوة الحسنة، ما يستوجب تقديم 
عليه  القامن  وكل  ومخرجه  العمل  مؤلف  والشكر  التحية 

ومنتجه الفنان محمد نور الدين.  

اأخاقية التي يتسم بها امجتمع امري ومن أهمها الشهامة 
حيث يقوم كل هؤاء بالبحث عن أحام وم يركوا امحطة إا 
بعد العثور عليها وااطمئنان عى سامتها، كا تظهر شجاعة 
أحام التي دلت الرطة عى هؤاء اإرهابين ومن ثم القبض 
التعرف  عليهم وإبطال مخططهم اإجرامي، ما يتيح للطفل 
بعيدة  ببساطة شديدة  امعارة  القضايا  أهم  عى قضية من 
أيًضا  قدم  كا  فهمها،  عليه  يصعب  قد  التي  اإعام  لغة  عن 
مجموعة من القيم امهمة منها: قيمة القراءة وامعرفة، قيمة 
بائع  الطفلة مع  العمل ومساعدة اإبن أبيه من خال حوار 
اإجازة، وكذلك معلومات عن  والده ي  يساعد  الذي  الرمس 
الكاتب الكبر أنيس منصور وكتابه “حول العام ي 200 يوم” 
مرة،  من  أكر  اسمها  وتغر  العصور  عر  مر  محطة  وتاربخ 
وتناولها من خال فيلم يحمل اسمها هو “باب الحديد” وهو 

إحدى روائع امخرج العامي يوسف شاهن.
غلف كل ذلك إطار درامي شديد اأبهار للطفل وللكبار أيًضا، 
باك  الفاش  تقنية  استخدام  مع  وااستعراضات  الغناء  يضم 
امسافرون  يستقله  الذي  القطار  وتجسيد  امتحرك  والديكور 
ومي بهم، إضافة إى قدرة العرائس عى تشكيل وعي الطفل 
وإثراء خياله وتلقينه امعلومة بشكل محبب وممتع من خال 
كل  امبهجة  واألوان  معها،  ويتفاعل  يحبها  التي  شخصياتها 
ذلك يجعل الطفل يتقبل امعلومة بساسة وحب بل ويجعل 
من شخصيات العرائس قدوة يحتذى بها، وهو ما تؤكد عليه 
الدراسات ااجتاعية، والتي تؤكد أيَضا عى أهمية الحكايات 
الطفل،  بها  يتأثر  وأخاقية  اجتاعية  قضايا  عى  تحتوي  التي 
ومعالجتها ما يتفق مع إدراكه ومتغرات العر، وأنها اأكر 

نور الهدى عبد امنعم

مصر محطة 
والتمز اإبهار  شديدة  خالصة  مصرية  صورة   

بطاقة العرض
اسم العرض: 
محطة مر
جهة اإنتاج: 
مرح 
العرائس
عام اإنتاج: 
2019
تأليف وأشعار: 
محمد زناي
إخراج: رضا 
حسنن
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23 [ نوافذ]

إنتاج  صاحب  الراحل  امرحي  الكاتب  فهذا  السبب.  عرف  وإذا 
الكتابة  من  حياة  عر  كتبها  مرحية   17 عى  يزد  م  مرحي 
كل  واح��دة  مرحية  معدل  أو  عاما   40 عر  امتدت  للمرح 
هنا  امهم  لكن  بسيطا  رقا  هذا  يكون  وقد  أشهر.  وأربعة  عامن 
تثر قدرا كبرا من  الكم. فقد كانت مرحياته  الكيف وليس  هو 
التي تعر عنها. ووصل به اأمر إى  القيم واأفكار  الجدل بسبب 
إحدى مرحياته  ترفض عرض  الرازيل ظلت  ي  الرقابة  أن  درجة 
وهي »البوم عائي« مدة 21 عاما. وي العرض اافتتاحي مرحية 
أخرى من مرحياته – وكان رودريجز يحره – فوجئ الحارون 
بأحد امشاهدين يستل مسدسا ويندفع إليه لقتله لوا إيقافه ي 

الوقت امناسب.
ودفاع هجوم 

أسلوب  بسبب  والفجور  الفساد  إى  بالدعوة  يتهمه  البعض  وكان 
ي  لكنه  ابن،  وله  متزوجا  كان  فقد  باإباحية.  اتسم  الذي  حياته 
الزواج.  مؤسسة  خارج  أخرى  عاقات  يقيم  كان  نفسه  الوقت 
ويحتمل أن تكون تلك العاقات أمرت أطفاا رفع بعضهم بسببها 
دعاوى قضائية ي حياته وبعد موته. لكن أيا منهم م يستطع أن 

يثبت بنوته للكاتب الراحل.
وتعرض اتهامات بالهجوم عى الكنيسة الكاثوليكية امسيطرة عى 

الرازيل الدولة التي تضم أكر تجمع كاثوليي ي العام.
وكان البعض يتهمه محاولة إفساد أخاق الشعب الرازيي. ودافع 
آخرون عنه بأنه يعر عن امجتمع الرازيي بكل أطيافه بسلبياته 
اأعراق  امتعدد  الشعب  لهذا  أفضل  حياة  أجل  من  وإيجابياته 
الذي يقل مستوى معيشته كثرا عا تتمتع به باده الشاسعة من 
خرات وما يتمتع به الشعب الرازيي نفسه من قدرات ومواهب.

الحظ  يعتره يء  البعض  إن  به حتى  اإشادة  ي  البعض  ويبالغ 
أنه م يكتب باإنجليزية وإا كان منافسا آرثر ميلر أو بالفرنسية 
وإا تفوق عى بلزاك أو بالروسية لكان أعظم من تشيكوف، أنه 
ي  اآخرين  امرح  عالقة  عن  أو  منهم  أي  عن  عظمة  يقل  ا 

العام مثل تنيي ويليامز ويوجن أونيل.
بالبطل  العامي  الرازيي  السنياي  امخرج  باريتو  برونو  ويصفه 
الثقاي. ويقول إنه يعتز بأنه حول عددا من مرحيات رودريجز – 
الذي كان صديقا له ي حياته – إى أفام سنيائية حققت نجاحا 
ما  أهم  إن  ويقول  عنها.  امأخوذة  امرحيات  مثلا حققت  كبرا 

ميز به الكاتب امرحي الراحل أنه كان يستفز العقل ي يفكر.
ومأساة ملهاة 

كا امتازت مرحياته بامرونة حيث كانت تعرض أحيانا مأساوية 
حزينة وأحيانا أخرى ملهاوية. وم يكن مانع ي ذلك. ويرى النقاد 
قارئا  وكان  طريقه.  عن  امرحي  وأدبها  الرازيل  عرف  العام  أن 
عنه  ويقول  بأعامه.  وتأثر  العامي  امرحي  اأدب  عى  اطلع 
نظرائه  مع  يتحقق  م  نحو  عى  امستقبل  استرف  إنه  الكتاب 
عى  الحياة  من  أوسع  شخصياته  وكانت  واأوروبين.  اأمريكين 

حد تعبر أحد النقاد.
امبدع  لرحيل  اأربعن  بالذكرى  امبكر  ااحتفال  إجراءات  وتتمثل 

امرحي عقد ندوات مناقشة مرحياته واأفام امأخوذة عنها.

وسوف تهتم ااحتفاات بأول مرحية كتبها رودريجز ي حياته 
تعرض  وس��وف  عمره.  من  والعرين  الثامنة  ي  كان  عندما 
امرحية فرقة واحدة ي كل وايات الرازيل )27 واية باإضافة 
الصحف  بإحدى  برازيليا(. وكان يعمل وقتها محررا  العاصمة  إى 
أعال  رجل  حول  امرحية  وتدور  خطيئة”.  با  “ام��رأة  وهي 
أن  بعد  رعايته  لتتوى  عاما  أربعن  بأكر من  تصغره  فتاة  يتزوج 
خيانة  ي  ويشك  متحركا.  مقعدا  يازم  وأصبح  بالشلل  أصيب 
تنجح  اختبارات  بعدة  شكوكه  من  التحقق  إى  ويسعى  زوجته 
مع  بالفعل  تخونه  أنها  النهاية  ي  يكتشف  حتى  الزوجة  فيها 
هذه  بسبب  بالعنرية  ااتهامات  عليه  وتوالت  اأسود.  سائقه 
حتى  “سأكافح  الشهرة  بالعبارة  نفسه  عن  دافع  لكنه  امرحية 
الفكرة  التأكيد عى هذه  األوان”. وحاول  الرازيل بعمى  تصاب 
يعترها  التي   1943 عام  الزفاف”  “ثوب  الثانية  مرحيته  ي 

البعض من عيون إبداعاته امرحية.

الفكرة  نفس  عى  فيها  أكد  التي  مرحياته  ذلك  بعد  وتوالت 
من  وغرها  مترد«  لكن  و»ذي  خنتني«  أنك  »سامحني  مثل 
عن  بحثا  الرازيي  امجتمع  عيوب  عالجت  التي  امرحيات 
مجتمع أفضل وليس كراهية لهذا امجتمع رغم ما عاناه ي شبابه 

ونشأته ي أرة فقرة.
الصحافة يهاجم  صحفي 

امجتمع  عيوب  التي مست  أجرأ مرحياته  من  أن  النقاد  ويرى 
إى  أيضا  تحولت  التي  اإسفلت«  عى  »قبلة  مرحية  الرازيي 
امرحية  هذه  هاجمت  كبرا.  نجاحا  حقق  ااسم  بنفس  فيلم 
نجاح  وراء  اأحداث سعيا  تصوير  بامبالغة ي  واتهمتها  الصحافة 

زائف.
فيسقط  حافلة  تصدمه  شخص  حول  امرحية  أح��داث  ت��دور 
عن  له  صناعي  تنفس  بعمل  إسعافه  امارة  أحد  ويحاول  مصابا. 
صورة  ويلتقط  الحادث  الصحفين  أحد  ويرصد  الفم.  طريق 

العالم مسارح  في  جولة 

هشام عبد الرءوف

المسرحي  الكاتب  وفاة  على  عاما   40 تمر  سوف   - القادم  ديسمر   21 في  وليس   –  2020 عام  من  ديسمر   21 في 
عاما.  68 يناهز  عمر  عن  اليوم  ذلك  مثل  في  توفي  الذي  رودريجز«  »نيلسون  الرازيلي 

المسرح  عماق  »إيقاظ  شعار  تحت  الذكرى  تلك  إحياء  ااستعدادات  وساق  قدم  على  اآن  من  تجرى  ذلك  ومع 
الرازيلي«.

المرفوض”..  عماق “مسرح 
40 سنة بعد  الحياة..  إلى  يعود 

نيلسون رودريجز
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ويصور أن ااثنن كانا مارسان الشذوذ ي الطريق.
اآخر وهو مسيحي  الشخص  تستحيل حياة  بينا  امصاب  وموت 
كاثوليي متدين جحيا بعد الكشف عن شخصيته. وتشك زوجته 
ي رجولته.. وتتواى اأحداث. وقد عرضت امرحية أول مرة عام 
1961 وتحولت إى فيلم ي عام وفاته بعد معاناته من مشكات 
وقتها.  العسكرية  الحكومات  اعتقلته  الذي  ابنه  عى  حزنا  صحية 
ي  بها  أصيب  أمراض  بسبب  ضعيفة  جسدية  بنية  من  عاى  كا 

طفولته من جراء سوء التغذية.
اسم  عليه  أطلق  تيارا  يتبنى  إنه  دام��ا  نفسه  عن  يقول  وك��ان 
“مرح امرفوض” الذي يعرض اأفكار امثرة للجدل وهو ااتجاه 
يتبنى  إنه  داما  يقول  وكان  اأدبية.  حياته  طيلة  به  التزم  الذي 

مذهبا أطلق عليه »القيمة العدوانية«.
وكان له إنتاج غزير ا بأس من القصص القصرة وامتوسطة لزيادة 
بعض  ي  عمود  كاتب  وكان  مجلدا.   12 ي  وفاته  بعد  نر  دخله 

الصحف.

كاتب  منه  كثرا  أعظم  قصة  كاتب  كان  أنه  القصص  نار  ويرى 
مرحية لكن هذا الجانب م ينل ما يستحق من تقدير.

الوايات  ي  مرحياته  بعض  تقديم  ااحتفال  يشمل  وسوف 
البداية  اإنجليزية واإسبانية. وسوف تكون  امتحدة مرجمة إى 
أيضا  وستقدم   .1947 عام  كتبها  التي  “دوريتيا”  مرحية  مع 

مرحية »كل العراة سيعاقبون«.
وي  وبولندا.  فرنسا  ي  مرجمة  أخرى  أعال  له  تعرض  وسوف 
كل اأحوال سوف تخضع ترجمة أعاله مراجعة دقيقة أنه كان 
من  بأكر  عامية  تعبرات  واستخدام  باألفاظ  بالتاعب  معروفا 
عن  أعاله  بعض  ترجات  فجاءت  الرازيل  ي  مستخدمة  لغة 

الرتغالية التي م يعرف سواها هي واإسبانية غر دقيقة.
جوار و3  سلطان 

فنية  أدوات  فكلها  والتلفزيون...  والسنيا  امرح  بن  حدود  ا 
اختيار  وامهم  وحياته.  مشكاته  عن  والتعبر  اإنسان  خدمة  ي 
اأداة امناسبة ي التعبر. كان هذا هو الرأي الذي اعتنقه امخرج 

اإيطاى السنياي ي امقام اأول فرانكو زيفريلي الذي رحل إى 
العام اآخر قبل أيام عن 96 عاما.

التي  أو  الرومانسية  بأفامه  العام  مستوى  زيفريلي عى  يشتهر 
بفخامة  أيضا  يهتم  وكان  رومانسية.  رؤية  عليها  يضفي  كان 
الذي   )1968( وجولييت«  »روميو  هي  أفامه  وأشهر  اإنتاج. 
مليونا. وقدم  ايراداته 52  مليون دوار فقط وبلغت  تكلف 1,5 
دوار  مليوي  تكلفته  تتجاوز  م  الذي  الناري«.  »يسوع  أيضا 

وحقق إيرادات فاقت 300 مليون دوار.
وكانت السنيا مجال شهرته الرئيي وقد يكاد يكون الوحيد رغم 
اأن مساهاته ي مجال امرح ا تقل عنها. فقد أخرج عددا من 
وبريطانيا  إيطاليا  ي  واأوبرالية  واموسيقية  العادية  امرحيات 

والوايات امتحدة.
مختلفة أدوات 

وما  إبداعاته  مجال  تعدد  حول  التقليدي  السؤال  يتلقى  وكان 
بأنه  عليهم  يرد  وكان  واحد.  مجال  ي  الركيز  اأفضل  كان  إذا 
يسعى إى أن تكون الثقافة متاحة للجميع وا تهم الوسيلة بعد 
التفاصيل. وكان  الفنون واحدة مع اختاف بسيط ي  ذلك. فكل 
جوار  ثاث  إمرته  تحت  تعمل  رقي  سلطان  بأنه  نفسه  يشبه 
جارية حسب  بكل  يستعن  وهو  واأوبرا.  وامرح  السنيا  هي 
النمرة”  “ترويض  شكبر  رواية  وقدم  بنانه.  طوع  وكلها  الحاجة 

عى امرح. وكانت اأوبرا عشقه قبل السنيا.
مخرج  أنا  سنيائيا..  مخرجا  لست  أنا  ق��ال:  أخ��رى  وبعبارة 
وأفكارها  الجاهر  أحام  عن  للتعبر  مختلفة  أدوات  يستخدم 
كبر  عدد  مع  عمل  وقد  تحلم.  الجاهر  أجعل  وي  وحياتها 
رئيس  ويصفه  العام.  ي  والتلفزيون  والسنيا  امرح  نجوم  من 
والجال،  والفن  للسنيا  إيطاليا  سفر  كان  بأنه  اإيطاي  الوزراء 
وكان فريدا مثل اسمه الذي ا يحمله ي العام سواه. وقد مارس 
فتوقف.  أدائه  عن  بالرضا  يشعر  م  لكنه  الوقت  لبعض  التمثيل 
وي  مرحياته.  وامابس  الديكورات  وضع  ي  يشارك  وك��ان 
السنوات العرين اأخرة كان يعاي مشكات ي التوازن بسبب 
عدوى أصابته أثناء جراحة أجراها لكنه م يتوقف عن العمل إا 

قبل شهور قليلة من رحيله.
الرتغالية.. مهمة شاقة أعماله عن  ترجمة 

المجتمع 17 مسرحية عرت عن 

احدى مرحيات نيلسون رودريجز

مرحية قبلة عى ااسفلت
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العقول  يغر  فهو  امتفرج،  وعقل  جسم  عى  امرح  يعمل 
منظرة  بصفتي  وأنا  امستويات.  أعمق  إى  اأجسام  ويلمس 
العمل:  لفهم طبيعة هذا  فأنا مدفوعة  ومتخصصة ي امرح، 
تروى عى خشبة  التي  امتجسدة  القصة  تحرك  أن  كيف مكن 
البساطة  عى  الناس  يعتاد  عندما  أحيانا  امشاهد؟  امرح 
يستطيع  كيف  التلفزيونية،  الكوميدية  والخطابية  الدرامية 
لقد  الثالث«؟  »ريتشارد  مثل  مرحية  قصة  فهم  امتفرجون 
نظريات  إى  مثمر  بشكل  واأداء  امرح  دراس��ات  تحولت 
عن  للبحث  وغرها  واللسانيات  النفس  وعلم  اأنروبولوجيا 
أن  امحتمل  من  خطوة  وي  امجال.  هذا  تدفع  التي  اأجوبة 
تحدث هزة، مثل التي أحدثها )فيكتور ترنر( و)فرويد(، يسعى 

الباحثون اآن إيجاد اإجابات ي العلوم اإدراكية.
أنه من  David Saltz( بشكل مفيد  أشار )ديفيد سولتز  وكا 
امرح  دراسات  اإدراكية ي  العلوم  تكامل  يستخدم  أا  امهم 
أن  كا  نظرياتنا.  صحة  من  للتحقق  العلوم  ي  البحث  واأداء 
مقالة عن )ريتشارد الثالث( أو استخدام اأطراف الصناعية ي 
أداء مرحية )ريتشارد الثالث( هي قيمة من حيث إنها تقدم 
إجابات وأسئلة مختر غرفة التدريبات، ينبغي أن يوفر البحث 
مجالنا  إطار  ي  اافراضات  استجواب  جديدة  طرقا  العلمي 
متحولن.  يكونا  أن  منها  يحتاج  وا   – اللغة  ثنائية  وتوضيح 
امغناطيي  الرنن  وصور  اإحصائيات  تغرينا  أن  يجب  فا 
العلوم  داخل  )س��واء  النظري  فالوضع  معرفتنا.  سلطة  لرك 
التجريبية،  البيانات  لربط  صاحية  يقل  ا  اإنسانيات(  أو 
للدحض من خال شبكة  وقابا  يكون مسئوا  أن  ولكن يجب 
تربط  إذ  معها.  حوار  ي  يزال  ا  التي  والنظريات  الدراسات 
عى  تؤثر  بطرق  والجسم،  واإدراك  اللغة  اإدراكية  اللسانيات 
امسائل العملية والنظرية ي اأداء، وبالتاي تكون نقطة بداية 

طيبة لبحث متعدد امجاات.
التي  واإجابات  اأسئلة  بعض  أقدم  سوف  الدراسة  هذه  وي 
تنتج من التعارض بن شكسبر والعلم وخشبة امرح وامختر. 
الفهم.  هذا  نزيد  كيف  نعرف  أن  يعني  نفهم  كيف  ومعرفة 
فالبحث ي اللسانيات اإدراكية عن امجاز ونظرية امزج يقدم 
أثرت  التي  اأخرى  اأفكار  بالصور  امعنى وربطه  أساليب فك 
بتحليل  الطريقة  بهذه  اللغة  فهم  لنا  ويسمح  امرحية.  حول 
درامي للمرحية للركيز عى امساحات التي أثارت جدا وإن 
تنشيط  اإدراكية  اللسانيات  تعيد  إذ  بالرورة.  علنية  تكن  م 
النمو  لقوة  بالنسبة  ذلك  من  اأهم  ولكن  الني،  التحليل 
الكام  بن  الصلة  يوفر  أنه  امتنامي،  امجال  لهذا  امدى  طويلة 

مقدمة  أبدأ  وسوف  العصبية.  والخايا  والكلات  والتفكر 
للنظرية اللغوية التي أكدت أقى فائدة لتحليي اللغوي، ثم 

أنتقل إى علم اأعصاب امتضمن ي أداءات هذا النص.
التفاعل: مزج   •

عملية  فتبدو  امستمع،  عقل  جسم/  عى  تعمل  اللغة  أن 
وليس  امرح.  ي  للمتخصصن  أساسية  اللغة  هذه  معالجة 
من الصعب أن نفهم ما معنى “شتاء سخطنا اآن/ صنع صيفا 

ُدفنت  قد  بيتنا/  غطت  التي  والسحب  يورك/  بشمس  مجيدا 
ذلك.  يعني  كيف  فهم  هو  التحدي  إن  امحيط”،  حضن  ي 
امفاهيمي  وامزج  امفاهيمية  ااستعارة  نظريتي  من  فكل 
اللغوية اموروثة  القواعد  التقليدية لبنية  تعارضان اافراضات 
 the cat is on الحصرة  عى  »القط  مثل  جما  توزع  التي 
الكلات.  حفظ  وقواعد  تعريفات  عى  بناء   »the mat
إبداعيان  اللغة والفكر  اللسانيات اإدراكية عموما أن  وتوافق 

التفاعل: 
للمسرح  العلمي  اإدراكي  التناول  وإمكانات  أسلوب 

 تأليف:  آمي كوك
 ترجمة:  أحمد عبد الفتاح
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ومتجسدان ويستخدمان ااستعارات واأمثلة والتازجات. وي 
كتاب )الطريقة التي نفكر بها( he Way We hink يتوسع 
ليجادلوا  ااستعارة  نظرية  ي  ترنر(  و)مارك  فاكونر(  )جيل 
مزيج  ولكنه  فقط،  الهدف  إى  امصدر  من  ليس  امعنى  بأن 
مساحتي  من  امعلومات  عرض  ويتم  العقلية.  امساحات  بن 
التي  امساحة  تلك  مثل  مختلطة،  مساحة  إى  أكر  أو  إدخال 
أن  واأهم  مجال.  من  أكر  من  وبنية  معلومات  عى  تحتوي 
تتضمن امساحة امختلطة بنية ناشئة غر متاحة من امدخات، 
اجتاعية”  “كذبة  أستخدم  أن  وأود  التآزر.  هو  فالتضارب 
عندما  تبدأ  أن  امفاهيمي  امزج  لنظرية  مكن  كيف  إظهار 

تنتهي نظرية ااستعارة.
رر،  إح���داث  بها  يعني  خ��دع��ة«  »ال��ك��ذب��ة  كانت  وإذا 
أو  الودية،  العاقات  أو  بالجاعة  تتعلق  و”ااجتاعية” 
وي  للكذبة.  فهمنا  إى  التعديل  يضيف  فلن  امهذب،  امجتمع 
من  امعلومات  »اجتاعي«  كلمة  تخصم  فسوف  الحالة،  هذه 
 George اكوف  )جورج  يقول  وكا  »كذبة«.  كلمة  تصنيف 
مجموعة  تقاطع  ليس  ااجتاعية  الكذبة  “تصنيف   :)Lakof
ااجتاعية  فالكذبة  اأكاذيب”.  من  ومجموعة  اأشياء  من 
لبعض  انتقاي  بشكل  اإسقاط  طريق  عن  ُتفهم  ذلك  من  بدا 
وبعض  »اجتاعي«  كلمة  مدخات  مساحة  من  امعلومات 
ففي  ثالثة.  إى مساحة  »كذبة«  كلمة  امعلومات من مدخات 
عرضة  ال��ذات  اهتامات  تكون  »اجتاعي«  كلمة  مساحة 
معلومات  ُتقدم  “كذبة”  كلمة  مساحة  وي  الجاعة،  أهمية 
“كذبة  ام��زج  ومساحة  لآخر.  ررا  تسبب  لي  دقيقة  غر 
ماما من  متاحة  تكن  م  فكرة  فكرة جديدة،  تخلق  اجتاعية” 

امدخات: الخداع مصلحة الجاعة.
عملية  فك  منهج  أوضح  أن  أمنى  التاي،  الني  التحليل  وي 
جديدة.  تكون  ا  رما  نفسها  امعاي  أن  رغم  امعنى،  صناعة 
تعنيه، ولكن ي كيف  فيا  العظيمة  امرحية  قوة  تكمن  فا 
يتم صنع معناها وإعادة صنعه عر الزمن واأجيال. وفك بناء 
مرحية »ريتشارد الثالث« للحالة ي إنجلرا باستخدام نظرية 
يي،  وما  ومفيدا مرحيا.  غنيا  تحليا  يقدم  امفاهيمي  امزج 
رغم ذلك، لن يكون تفريغا كاما، بل تضاربا أوي بن الجملة 
لطرح  امختر  تحليي  أستخدم  أن  وأمنى  امزج.  ونظرية 

مزيد من اأسئلة أكر من اإجابة عليها، كدعوة أعال تالية.
 شتاء سخطنا اآن

قد صنع صيفا مجيدا بشمس يورك
والسحب التي غطت بيتنا
قد ُدفنت ي حضن امحيط

ويقدم  بامستقبل،  ويبر  اإيقاع،  يورك  ملك  ريتشارد  يحدد 
أن  أناقش  أن  وبالطبع مكنني  واحدة.  توضيح ي جملة  أهم 
الجملة اأوى  أغلب ما يي ي امرحية مكن رؤيته ي هذه 
»التعاطف«.  و)ترنر(  )فاكونر(  يسميه  ما  مذهل  عرض  ي 
بواسطة  مضغوطة  امرحية  بداية  ي  امعقدة  إنجلرا  فحالة 
نهاية راع  امستمع  يفهم  بينا  إنساي،  نطاق  إى  )ريتشارد( 
سوء  مع سحب  الفصل،  تغر  إطار  ي  يورك  ي  امالكة  اأرة 
بأن  القول  عن  وفضا  امحيط.  أعاق  ي  دفنت  التي  الحظ 
سيئة  أشياء  أن  )ريتشارد(  يخرنا  يرام،  ما  عى  اأشياء  تلك 
تحدث لأشياء السيئة. تبتكر لغة ريتشارد حزنا متغرا بانتظام 
هو  وملك  وامقرة،  اأم  كحضن  ومحيط  السنة،  فصول  مثل 

امتازجات  تتابع  عى  شكسبر  تصوير  يعتمد  وشمس.  ابن 
عى  تقف  فاللغة  امستقبل،  بتازجات  امطالبة  تسهل  التي 
شكسبر  فلغة  الطريق.  طول  عى  تبنيها  التي  التداعيات 
خال  ينسجها  التي  فالتازجات  إدراي:  بشكل  توليدية 

امرحية تخلق امفاهيم كلا استمرت.
عندما أسمع “شتاء سخطنا اآن”، أفرض أن سخط )ريتشرد( 
يوفره  الذي  الدفء  بسبب  نهايته  عن  فضا  ارتفاعه،  أوج  ي 
صيفي  أو  مبهج  يء  يوجد  ا  أنه  جزي  وهذا  جديد.  ملك 
بعد  أنه  جزي  هذا  ولكن  )ريتشارد(،  بتصوير  يتعلق  ما  ي 
أن أضاف “صنع صيفا مجيدا بشمس يورك هذه”، تتغر تلك 
“شتاء  فعبارة  اموسمي.  التغر  فكرة  مع  تتوافق  لي  الصورة 
سخطنا اآن” هي مزيج استعاري، حيث امعلومات امنعكسة 
من امساحة الذهنية للشتاء مختارة بناء عى فهم »السخط« 
يقول  فعندما  برودة.  أجزائها  أكر  هو  والشتاء  دائرة  باعتباره 
الروري  فمن  إى صيف،  تحول  إن سخطهم  إذن  )ريتشارد( 
السنة باعتبار أن لها مواسم  أن يعكس معلومات من مفهوم 
لي يفر الحالة الحالية باعتبارها تغرا ا ينفصم مثل الزمن: 
أن  أيضا  )ريتشارد(  ويريد  اأحوال.  وتغرت  الحرب،  انتهت 
بها  أنها مرحب  كا  تتغر  فاأشياء   – الشتاء  برودة  يستحر 
– الجزء اأخر ي الدائرة والغموض امتجمد ما هو آٍت. وكا 
امرحية،  نهاية  حتى  صاخبا  إنجلرا  سخط  سيبقى  اتضح، 
إليزابيث  املكة  ريتشموند )جد  ريتشارد ويتوج  عندما موت 

اأوى(.
ي  اأرة  حظ  سوء  سحب  ُدفنت  اأوى،  ريتشارد  جملة  ي 
عى  اماي  القر  ذلك  ويحتوي  وصدر.  محيط  وكأنه  مثل  قر 
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سوء الحظ، مثلا يحتوي امحيط عى الجسم اميت أو يحتوي 
الصدر را مشركا. وكاها الحميمية والخطر ي هذه الصورة. 
يلتحم خال  لي  للمعنى  البنية مسافة  مزج  دينامية  وتسمح 
 – والخنق  الرعاية  عى  قادر  العميق  امحيط  وصدر  امرحية. 
التاي. ف�)ريتشارد( ي  وهي فكرة استكشفت امزيد ي امشهد 
إغرائه ل�)آن( يستخدم الصدر مرتن: امرة اأوى عندما يطلب 
أن يعيش مدة ساعة ي حضنها الجميل، والثانية أن يقرح أن 
تغمد نصل سيفه الحاد ي صدره إذا كانت تعتقد أنه امسئول 
حاويان  امحيط  صدر  مثل  الصدران،  هذان  زوجها.  موت  عن 
امظلمة  الصورة  بهذه  امرحية  بدء  وبعد  وام��وت.  للحياة 
وصفا  شكسبر  يضم  السخط،  يدفن  الذي  للمحيط  وامبهجة 
الغرق  عن  )كارنس(  )ريتشارد(  شقيق  لحلم  طويا  شعريا 
يدفع  )كارنس(،  يحكيه  كا  الحلم،  هذا  ففي  امحيط.  ي 
)ريتشارد( أخاه ي تدفقات امحيط الرئيسية، حيث عى الرغم 
من الرغبة ي اموت، يجد )كارنس( أن امحيط توقف ي روحه 
الجزء اأكر منه. فامحيط والصدر ها حاويان  وخنقها داخل 
الرحم  ويشبها  بالتنشئة  معنيان  يكونا  عندما  حتى  يخنقان 
القوي الذي يلومه )ريتشارد( ي امناجاة اأوى عى أنه سبب 
غريبا  الصاخب/  العام  هذا  ي  أواي/  قبل  »أخرجتني  تشوهه 

نصف مخلوق«.
لقد كتبت كل من )ليندا تشارنز Linda Charnes( و)مادونا 
ي  القر  الرحم/  ارتباط  عن   )Madonne Mimer ماير 
»الرحم/  لغة  )تشارنز(  تفكك  إذ  الثالث(.  )ريتشارد  مرحية 
بلغة  الهائل،  والتأخر  اإفراط  لغة  ريتشارد  يستبدل  القر«: 
استعارة  بأن  )ماينز(  وتجادل  امهذب.  غر  واابتسار  التخلف 
ي  متحدان  والقتل  امياد  وأن  امرحية  ي  مركزية  امياد 
امزج  أن  أعتقد  معها،  اتفاقي  من  الرغم  وعى  امرحية، 
الشخصية  ليس  ف�)ريتشارد(  الربط.  هذا  يحدث  كيف  يفر 
ف�)مارجريت(  الرير،  لشكلها  اأم  رحم  تلوم  التي  الوحيدة 
الرحم  تحدد  ذلك  وبعد  الثقيلة«.  أمك  رحم  »طلقة  تسميه 

باعتباره  تدفنه،  أن  يجب  كان  وأنها  ريتشارد،  أنجب  الذي 
الكلب/  مثل  رحمك  من  تسلل  »لقد  الجحيم،  إى  امدخل 
نهاية  وي  اموت«.  حتى  سيطاردنا  الذي  املعون  الصيد  كلب 
عاقة  باعتباره  الرحم  صورة  إى  )ريتشارد(  يعود  امرحية، 
امياد واموت. وقبيل معركة بوزورث فيلد، يتكلم )ريتشارد( 
قتلها.  أمرين  وأختها  ابنتها  زواج  عن  أخيه  أرملة  مع 
أدفنها:/  ابنتك  رحم  »وي  فيجيب  أوادها،  قتل  أنه  فتذكره 
حتى  جوارحهم،  بكل  القذر/  البيت  هذا  ي  يرعرعون  حيث 
يجعل  والبعث،  للدفن  أخرى  بشعة  صورة  وي  تسريحي«. 
ابنة  رحم  يكون  وسوف  القر:  مثل  الرحم راحة  )ريتشارد( 

إليزابيث هو الربة الراعية مياد مستقبل أفضل.
أن   )Chris Hasel J R أر  جي  هاسيل  )كريس  ويجادل 
»بوزورث  ي  )ريتشارد(  عى  ل�)ريتشموند(  اأخر  اانتصار 
يقرح  وا  لجنوده.  القوية  تم عرضه مسبقا ي خطبته  فيلد« 
توضح  إذ  آخر.  من  أقوى  إنسانا  يجعل  ما  )هاسيل(  تحليل 
نظرية امزج امفاهيمي أين فشلت خطبة )ريتشارد( ونجحت 
امعركة  ي  قواته  لحشد  محاولة  ففي  )ريتشموند(.  خطبة 
النهائية ضد )ريتشموند(، ينعت ريتشارد خصمه بأنه »راضع 
الحليب« وهو النعت الذي يفهم رجاله أنه رجل أو فتي لن 
رما  أيضا  ولكنه  الشجاعة  إى  يفتقر  أو  مخنث  أو  العريكة 
زال  ما  الذي  »الرضيع  أو  الحليب«  ي  امنقوع  »الخبز  سمع 
يتغذى عى الحليب – وها تعريفان من القرن السادس عر 
امحتمل  ومن  اإنجليزية.  للغة  أكسفورد  قاموس  ي  مدرجان 
أن شكسبر أراد أن يسمع جمهوره امعاي الثاثة. ف�)ريتشارد( 
الخطيب امتمكن ا مكنه أن يفكر ي يء أسوأ من الوقوع 
فريسة إغراء الحب اأمومي، إذ يستمر كامه لتحذير الجنود 
حصانه،  ريتشارد  يفقد  أن  وقبل  الهزمة.  رقة  زوجات  من 
الخيانة.  أو  للخطر  تتعرض  ا  التي  اإنجاب  رؤية  إى  يفتقر 
ومن الناحية اأخرى، يشجع )ريتشموند( جنوده بربط أرحام 
من  الخلود  توفر  شأنها  من  التي  امستقبل  بأجيال  زوجاتهم 

يركه  فسوف  السيف/  من  أوادكم  حرمتم  إذا  الذرية:  خال 
أن  )ريتشموند(  رؤية  تتطلب  حياتكم«.  ي  أوادك��م  أواد 
يستدعي جنوده امساحة الذهنية ي التهديد اموجه اأطفال، 
ثم مزج ذلك مساحة مستقبل أواد اأواد امهددين: اأطفال 
عى  قادرين  أطفاا  ينجبون  بالسيف  إنقاذهم  يتم  الذين 
قيد  عى  الجنود  يكون  امزيج،  هذا  ي  حياتهم.  دين  سداد 
صورة   – أحفادهم  لوجود  باارتياح  ويشعرون  وبخر  الحياة 
صورة  من  بدا  امعركة  ي  الشجاعة  تغرس  أن  امرجح  من 
بأن  امغتصبات. ويذكر )ريتشموند( جيشه  والبنات  الزوجات 

ما هم عليه اآن يعتمد جزئيا عى كيفية تذكرهم.
ا تهدف نظرية امزج إى التنبؤ بامزيج الدقيق امبني من أي 
مجموعة معينة من امساحات العقلية امستحرة. ومكن أن 
يزودنا امنظور التاريخي بالطريقة التي مكن أن يؤثر بها علم 
بالشموس/  امرتبطة  امعاي  تكوين  عى  البطلمي  الكونيات 
هو  هنا  يهمنا  وما  امثال.  سبيل  عى  امرحية،  ي  اأبناء 
الطريقة التي تبني بها اللغة امعنى طوال امرحية – الطريقة 
مثل  كلات  لفهم  العقلية  امساحات  بها  تستحر  التي 
»صدر« و»رحم« )مها كانت معلومات يستدعيها امشاهدون 
تدور  بينا  ومنقولة  متاحة  عندئذ  هي  الكلمة(  ساع  عند 
بينا مكن يختلف  بأنه  )فوكونر(  أحداث امرحية. ويجادل 
امساحات  شبكة  فإن  آخر،  إى  شخص  من  معن  مزيج  أي 
ي  عملية  باعتبارها  قوة  أكر  هي  معن  موقف  ي  امدفوعة 
نهاي.  مزيج  أنها  عن  فضا  امتغرات،  من  وسلسلة  تدفق، 
ي  للمساحات  الكامل  الوصف  فإن  تقريبا،  للتصميم  ووفقا 
إطار مبني بواسطة مزيج هو أمر مستحيل، أن هناك عددا ا 
نهاي من امساحات امحتملة امرتبطة. وا تكمن قيمة تطبيق 
بل  التصنيفية،  القدرات  ي  اأداء  أو  النص  عى  امزج  نظرية 
وتوضيح  امحتملة  امساحات  تحديد  كيفية  باأحرى ي  تكمن 
القوة  عى  امحافظة  رغم  الفور  عى  تظهر  ا  التي  الصات 
ي  للمتخصصن  امزج  نظرية  تقدم  السكون.  حالة  ي  حتى 
توفر  أنها  والتصميم  العرض  لتحسن  أداة  وامنظرين  امرح 
طريقة لفهم امقصود عندما نقول إن شيئا يفلح بينا ا يفلح 

آخر.
أركز  أن  أريد  اإدراي،  اللغوي  اأداء  لتحليل  مثال  ولتقديم 
عرض  ي  هاملت  املك  شبح  لدور  شبرد(  )سام  مثيل  عى 
»هاملت«  مرحية   )Micheal Almereyda أمريدا  )مايكل 
السيناي  النجم  شخصية  )أمريدا(  استعار  فقد  )عام2000(. 
اللقاء  خ��ال  فمن  »هاملت«.  قصة  يحي  لي  )ش��ب��رد( 
)شيرد(  استحرها  التي  العقلية  امساحات  بن  وااشتباكات 
وشبح املك هاملت، يربط )أمريدا( قصة الفن الرفيع والفن 
السيناي  والفيلم  وااب��ن،  واأب  واميت،  والحي  الوضيع، 
معا.  جميعا  والشاشة،  ام��رح  وخشبة  الفيديو،  وري��ط 
اميت  املك  عنار  عى  الشبح  يحافظ  )هاملت(  عرض  ففي 
اآخرين.  عى  يحافظ  ا  ولكنه  ونياته(  وذكرياته  )مظهره 
ولكن  يوم،  ذات  عليه  كان  الذي  الجسم  الشبح شكل  ويأخذ 
بدون ماديته البدنية: »نفس شخصية املك اميت«. ويستطيع 
أن يتكلم ومي، لكنه ا يؤثر مبارة ي تغر مادي – معنى 

أن الشبح ا مكنه أن ينتقم.
معنى  يحمل  الدور  أداء  ممثل  اختيار  أن  من  الرغم  وعى 
يعرضها  لي  تلقائيا  اممثل  يظهرها  التي  العنار  عى  يقوم 
ا  الصوتية(،  واآليات  البدي،  والنوع  والعرق،  )العمر،  معه 
شيرد  فسرة  شبرد(.  )سام  شخصية  مع  اممثلن  كل  يتوافق 
خالية من اأدوار والتفاصيل التي تتعارض مع صورته باعتباره 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

22 يوليه 2019العدد 621

أو  الفضاء  رائد  أو  البقر  راعي  إنه  الصلب،  الهادئ  النوع  من 
الكاتب امرحي. وا سيا أدوار مثل الشبح، حيث ا يسمح 
الشخصية،  عن  معلومات  الزمن  مقدار  بنفس  للمشاهدين 
فاختيار شبرد هو اختيار تلك الشخصية. اختيار نجم لشخصية 
نقل  طريق  عن  صغر  دور  بإثراء  للمخرج  يسمح  محددة 
الشخصية.  إى  بقوة  الحقيقية  النجم  حياة  من  معلومات 
ويسمح أيضا للممثلن أن يجسدوا شخصياتهم عن طريق أداء 

شخصياتهم ي فيلم.
بنص  مزود  بسياق  الشبح«  »شيرد/  مزيج  تقييد  يتم  بينا 
وفيلم – »شبح« و»ملك« و»أب« و»فنان« و»مدير تنفيذي« – 
نعرفها عن »شيرد« ومرحية شكسبر،  التي  امعلومات  فأكر 
كلا أصبح امزيج أكر ثراء. فمثا يعتقد أن شكسبر قد لعب 
مرحي  كاتب  هو  و»شيرد«   »هاملت«،  املك  شبح  دور 
»هاملت«  فإن  امستحرة،  العقلية  امساحات  بهذه  وممثل. 
ثوب  ي  مؤقتا  تسر  التي  العظمة  محدد  هو  )أمريدا(  ملك 
الذي له دراية بأعال  مؤدي ضئيل. لقد سقط ملك )أمريدا( 
)شيرد( ككاتب مرحي، وسمعته ي تجنب برودواي للمرح 
التجارية  شقيقه  نزعة  بسبب  فرانسيسكو،  سان  ي  السحري 
وتفضيل ابنه مقاطع الفيديو عى امرح: شبح شيرد أكر من 

مجرد مجموع أجزائه.
منح  ل�)شيرد(:  ال��دور  إعطاء  من  أكر  )أمريدا(  فعل  لقد 
كان  كيفية عرض سيناي.  التداعيات من خال  لهذه  اأولوية 
مكن أن يصور )أمريدا( شبح )شيرد( سينائيا باعتباره صوتا 

مثيل  تؤكد  ااختيارات  فهذه  روحاي،  كصوت  أو  مجسد  غر 
امساحات )كاسر، أفام الرعب، وتاريخ اأشباح ي مرحيات 
شبحا،  وليس  جسمه  بكامل  )شيرد(  وبتقديم  شكسبر(. 
فشبح  شبحيته.  وليس  ماديته  عى  تركز  أن  الكامرا  تستطيع 
)شيرد( يدخن وهو يرتدي معطفا طويا من الجلد، يستدعي 
سبق  التي  مارلبورو  سجائر  عى  امصورة  البقر  راعي  صورة 
يختفي  )شيرد(  شبح  )أمريدا(  يجعل  اماي.  ي  لعبها  أن 
التي تؤكد امؤسسة امسئولة عن  بالسر خال ماكينة بيبي، 
شخصية  خاله  من  تتحرك  وبالتاي  امنتج  هذا  مثل  استثار 
)شيرد( باعتباره ا منتمي، وكأنه يتحرك بالسحر، وااستغال 
)إيثان  مع  )شيرد(  )أمريدا(  يربط  السلع.  لرأسالية  الدائم 
بن  العاقة  ي  امقدمة  الفكرة ي  عنار  يضع  وبالتاي  هوك( 
مرة،  أول  ل�)هوك(  )شيرد(  يظهر  وعندما  وأبيه.  »هاملت« 
القوي  البقر  راعي  هو  )شيرد(  وويخرسه:  ويخيفه  يتهمه 
هو  وهوك  الفعل  هو  فشيرد  هوك:  امفكر  للجرال  بالنسبة 
الشاشة  عى  بقي  الذي  الوحيد  هو  شيرد  سام  كان  الكام. 
التي  العقلية  امساحات  عى  يرتكز  أنه  ومع  دقائق،  لبضعة 

يستدعيها، يحي القصة دون أن يقول كلمة.
عند  )شيرد(  رؤية  ي  امفاهيمي  امزج  نظرية  تساهم  وا 
من  اأول  السطر  أن  فهم  أو  هاملت  املك  لشبح  تصويره 
التي  وامجازات  التشبيهات  ينشئ  ال��ذي  الثالث  ريتشارد 
امزج  فنظرية  امرحية.  مدار  عى  والتطور  النمو  ي  تستمر 
اأدب  نقاد  لنا  يقدمه  الذي  التحليل  لنا  تقدم  ا  امفاهيمي 

وكتاب الفن الدرامي، فنظرية امزج امفاهيمي منحنا منهجية 
ي  جديدة  صات  إيجاد  وتكرارا،  مرارا  امعنى  تفريغ  إعادة 
اإدراكية  واللسانيات  جديدة.  مرحيات  أو  جديدة  عصور 
وإذا  وم���اذا.  قوية  اللغة  تكون  كيف  تستكشف  عموما 
التخيل من  أكر ي  شاركت عبارة »اآن شتاء سخطنا« بشكل 
فيستتبع  مرجح،  غر  بشكل  العقلية  بامساحات  ربطها  خال 
امزيد  وتتطلب  تعقده،  وقد  الفهم،  تري  سوف  أنها  ذلك 
أحد  يقول  كا  ولكنها،  والتفسرات،  والهوامش  الكتب  من 
التقديس  امنظرين، سوف تجعلنا أكر حيوية. وهذا نوع من 
ولكن  مغنى،  وبا  غامضة  تكون  أن  مكن  التي  اأدب  لقيمة 
ومعنى  الحيوية  معنى  تبحث  التي  العلم  فروع  مع  حوار  ي 
امشاركة ي التخيل وتدرسها، فإنها تحدث هزة لدراسة الفن 
أجد  التي تجعلني  اأسباب  نقدره كثرا. وهذا هو أحد  الذي 
لتحليل امرح: فمنهجها  أداة مفيدة  اإدراكية  اللسانيات  أن 
ولغتها ونتائجها تتوافق مع العمل الذي يتم ي مجاات أخرى.

ي  إدراي  لسانيات  عام  وهو  اك��وف(،  )جورج  تعاون  وقد 
عام  وهو  جاليزي(،  )فيتوريو  مع  بركي،  كاليفورنيا  جامعة 
أعصاب من جامعة بارما بإيطاليا، ي دمج البيانات التجريبية 
سوف  الذي  العمل،  وهذا  منها.  لك  تخصص  نظريات  إى 
لكل  امتبادل  ااحرام  بدون  ممكنا  يكن  م  بعد،  فيا  أناقشه 
امجالن  مناهج  بن  الفروق  ورغم  والبيانات.  النظرية  من 
لربط  امشركة  اأرضية  وج��دا  فقد  لأدلة،  وتعريفاتها 
التي  لأسئلة  دراسة  ي  اأعصاب  بعلم  اإدراكية  اللسانيات 
و)سيا  كولسون(  )سيانا  سجلت  وبامثل  منها.  كل  طرحها 
 Event - related بالحدث  امرتبطة  اإمكانات  بيتن(  فان 
أن  ووجدوا  مختلفة  جما  يقرأون  أشخاص  من   Potentials
الجمل ااستعارية م تعد تقرأ ببط أكر من الجمل الريحة، 
بأن هذه  يوحي  وهذا  امخ.  من  منها  أجزاء  استدعاء  يتم  بل 
هذه  وتدمج  الوقت.  تستهلك  وا  ارتباطا،  أكر  امعالجة 
وعلم  اأعصاب  علم  مجاات  التجريبية  امنهجية  الدراسة 
للتحقق من  قابلة  التي تعتر  النفس ي أسئلة فهم ااستعارة 
السائد  ااعتقاد  عملهم  ويتحدى  والعلمية.  التجريبية  الناحية 
لفرة طويلة بأن معالجة الزمن تساوي الصعوبة، معنى آخر، 
تطلبت معالجة الجمل امجازية امشاركة بأكر من امخ، ولكن 
معالجة  ي  امستغرق  الوقت  من  تزد  م  النران  زيادة  هذا 
امعلومات  مذهل  بشكل  امرح  مشاهدو  يعالج  إذ  الجملة. 
امركبة بدون أن يضلوا. وبالطبع، رما أن سبب عرض مرحية 
الحارقة  امدقة  »فارس  من مرحية  أكر  صيف«  ليلية  »حلم 
he Knight of he Burning Pestle« هو بسبب حقيقة 
والعمل، ورما  التخيل  امزيد من  تحتاج  لغة شكسبر  ثراء  أن 
أن  مكن  واأداء  والقصة  اللغة  فهم  كيفية  عن  البحث  أن 
مرحيات  عن  يجادلوا  أن  ي  يرغبون  الذين  أولئك  يشجع 
 ،)sitcoms( لها نفس سهولة مرحيات كوميديا اموقف أقل 

ومرحيات أكر بتعقيد مرحيات شكسبر.
بالوايات ................................................................................... آم��وري  بجامعة  أستاذا   ) كوك  آمي   ( تعمل   •

: “امرحية  . وقد أصدرت كتابا بعنوان  اأمريكية   امتحدة 
الشكسبرية العصبية : التاقي بن العلوم اإدراكية ودراسات 

اأداء “  . 
العدد     theater journal الدراسة ي مجلة  • نرت هذه 
 Johns جامعة  مطبوعات  عن  الصادرة   2007 لسنة   59

Hopkins  بالوايات امتحدة اأمريكية . 
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وهو  المحبب،  بحضوره  اشتهر  متمز  مصري  ممثل  عزب  فايق  الفنان 
من مواليد مدينة اإسماعيلية في 6 سبتمر عام 1943. بدأت هوايته 
فرقة  رئاسة  تولى  ولتمزه  المدرسي،  المسرح  خال  من  التمثيل  لفن 
ذلك  بعد  انتقل  اأولية«.  حزم  »ابن  بمدرسة  دراسته  فرة  أثناء  التمثيل 
جامعة  اآداب  بكلية  التحق  حيث  الدراسية  رحلته  ليستكمل  القاهرة  إلى 
وأهدافه  رغباته  ضمن  ومن   ،1960 عام  اجتماع(  )قسم  القاهرة 
ينضم  أن  الطبيعي  من  كان  ولذا  بالعاصمة،  الفن  عالم  من  ااقراب 
بأداء  جدارته  وأثبت  موهبته  أكد  وبالفعل  بالكلية،  المسرح  فريق  إلى 
بالمسابقة  اأول  بالمركز  للفوز  أهله  مما  الصعبة  المركبة  اأدوار  بعض 

بالجامعة. ممثل  أحسن  كأس  ونال  السنوية 

عزب فايق 
القدير الفنان 

الدرامية أن نرصد أيضا ميزه الكبر ي تجسيد عدة شخصيات 
درامية مركبة ومن بينها شخصيات: رئيس امخابرات مسلسل 
الدكتورة حنان مسلسل »قضية  والد  بر سبع«،  »السقوط ي 
شخصية  امنفى«،  ي  »ملكة  مسلسل  فؤاد  املك  عام«،  رأي 
محمد  الفنان  مع  »اأسطورة«  مسلسل  ي  النمر  محمد 
بأجزائه  الدم«  »سلسال  مسلسل  ي  ومصيلحي  رمضان، 
نونة  والد  كامل،  وعبلة  الخوي  رياض  الفنانن  مع  الخمسة 
ترك(، عضو مجلس شعب ي مسلسل  )الفنانة حنان  امأذونة 
»شاهد  مسلسل  ي  زاهر  شوكت  وشخصية  »الجاعة«، 
إثبات«، وأيضا شخصية »عراي« ي مسلسل »سقوط الخافة«.

الفنان  لهذا  الفنية  للمسرة  وامتتبع 
تنوع  مدى  رصد  مكنه  القدير 
امليودرامية  اأعال  بن  مشاركاته 
تنوع  وكذلك  الكوميدية،  واأعال 
امسام  الطيب  الرجل  بن  أدواره 
والرجل الرير الخارج عن القانون أو 
شخصية  بن  وأيضا  العصابات،  زعيم 
الرجل امطحون من الطبقات الكادحة 
قد  كان  وإن  امسئول،  الرجل  وبن 
اأخرة  السنوات  خال  وتألق  ميز 
امسئولن  كبار  شخصيات  تجسيد  ي 

ورجال الدولة بتمكن وبراعة.
أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 
الفنية طبقا اختاف القنوات امختلفة 
مع  تلفزيون(  إذاعة،  سينا،  )مرح، 

مراعاة التتابع التاريخي كا يي:
المسرحية: أعماله   - أوا 

طوال  عزب  فايق  للفنان  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
ي  قى  الذي  امجال  فهو  اأساي،  إبداعه  ومجال  حياته، 
شارك  قرن،  نصف  من  يقرب  ما  محرف  كممثل  به  العمل 
»مرح  أهمها:  )من  امرحية  الفرق  أهم  بعروض  خالها 
الشباب« و»امرح القومي«(، ونجح من خال تلك العروض 
الشخصيات  من  كبر  لعدد  بأدائه  امرحية  حياتنا  إثراء  ي 
أشهر  ومن  ومهارة،  بصدق  تجسيدها  ي  نجح  التي  الدرامية 
امتنبي مرحية »صعلوك  الكبر  الشاعر  أدواره امتميزة: دور 
»امهاجر« حيث  »سكارا« مرحية  املوك«، وشخصية  دار  ي 
العزيز(  عبد  عايدة  القديرة  )الفنانة  »لورا«  زوجته  مع  شكل 
رائعة  ي  »جساس«  شخصية  وكذلك  رائعا،  مرحيا  ثنائيا 

مرحلة  ي  الفن  احراف  عى  الجامعي  بامرح  ميزه  شجعه 
بداياتها،  ي  امرحية«  »التلفزيون  فرق  إى  فانضم  مبكرة، 
والتحق بالفرقة الثانية من فرق امرح الكوميدي عام 1964، 
ثم انطلق من خالها ليعمل بعدد كبر من امسلسات واأفام 
أداء  ي  بتميزه  الفنية  مسرته  اشتهر خال  وقد  وامرحيات، 
بعض  فرصة  امرح  منحه  وإن  وامساعدة  الثانوية  اأدوار 

البطوات امطلقة أيضا.
الفنان  أن  هي  الصدد  هذا  ي  تأكيدها  يجب  التي  والحقيقة 
فايق عزب ينتمي إى هؤاء اممثلن اموهوبن الذين ملكون 
وبتميزهم  امحبب  بحضورهم  اانتباه  لفت  عى  القدرة 

امؤكدة  موهبتهم  إثبات  وعى  الفني، 
شاركوا  ولو  حتى  الفنية  ومهاراتهم 
نذكر  أن  ويكفي  واحد،  مشهد  بأداء 
إا  يحظ  م  الفنية  حياته  طوال  أنه 
نادرا بفرصة البطولة امطلقة سواء ي 
ومع  التلفزيونية  الدراما  أو  السينا 
وجوده  يؤكد  أن  استطاع  فقد  ذلك 
اأعال  بجميع  إليه  اأنظار  ويلفت 
خال  من  ولو  حتى  بها  شارك  التي 
أشهر  ولعل  الصغرة،  اأدوار  بعض 
شخصية  تجسيده  ذلك  عى  اأمثلة 
بفيلم  العينن  أبو  الخالق  عبد  اللواء 
فهمي  وشخصية  اأبهة«،  »حنفي 
اإعدام«،  »كتيبة  بفيلم  السنهوري 
إى  »رسالة  بفيلم  رشيد  حاكم 
»أشغال  بفيلم  عابد  الريس  الواي«، 

»الواد  بفيلم  الوزير  شخصية  شاقة«، 
القاي بفيلم »كام ي اممنوع«، عبد  الوزير«،  محروس بتاع 
تلميذ«،  »الباشا  بفيلم  بسيوي  الضابط  والد  بسيوي  السام 
رهيبة«،  »تيتة  بفيلم  ماركت  السوبر  مدير  شخصية  وكذلك 

واللواء بسجن طرة بفيلم »بعد الطوفان«.
كذلك مكن من خال مشاركاته بالدراما التلفزيونية أن نرصد 
الحلمية،  لياي  بينها:  ومن  امسلسات  من  كبر  تألقه ي عدد 
رأفت  وليلة،  ليلة  ألف  الدوامة،  النظام،  ابن  بعدالطوفان، 
العصيان،  الرق،  رياح  اليتيم،  سعد  كاف،  اآنسة  الهجان، 
كبر  عدد  وكذلك  مجاهد،  الزناي  الريان،  سكر،  أزمة  الشارد، 
إى  الله  رسول  محمد  أهمها:  ومن  الدينية  امسلسات  من 
الله. ومكن من خال مشاركاته بامسلسات  إله إا  العام، ا 

عمرو دوارة
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يزيد على خمسن فيلما  الرئيسية فيما  اأدوار  أداء  شارك في 
والتلفزيونية اإذاعية  المسلسات  وعشرين مسرحية وعشرات 

امبدع  أخرجها  التي  سام«  »الزير  فرج  ألفريد  الكبر  الكاتب 
حمدي غيث.

التسلسل  مراعاة  امرحية  إسهاماته  تصنيف  ومكن  هذا 
الفرق امرحية  وتنوع  اإنتاج  الزمني وطبقا اختاف طبيعة 

كا يي:
أوا - مسارح الدولة:

1 - »امرح الحديث«: قلوب خالية )1962(.
2 - »امرح الكوميدي«: معروف اإسكاي )1967(.

أنتيجون  أنطونيو وكليوباترة )1977(،  القومي«:  3 - »امرح 
)1978(، امهاجر )1981(، رجل ي القلعة )1987(، الزير سام 

.)1990(
قولوا   ،)1990( املوك  دار  ي  صعوك  الشباب«:  »مرح   -  4

أبوها )1998(.
5 - »الغنائية ااستعراضية«: مجلس العنطزة )1993(، نخلتن 

ي العاي )1998(.
ثانيا - بفرق القطاع الخاص:

1 - »أوسكار«: أنا والنظام وهواك )1994(.
2 - »نجم«: الكدابن قوي )1990(.

3 - »امتحدين«: بودي جارد )1999(.
بينها:  ومن  امصورة  امرحيات  من  كبر  عدد  بخاف  وذلك 

امغاطيس )1987(، طب ليه؟ )1990(، عيون ترى ي الظام.
كبار  من  نخبة  مع  السابقة  امرحيات  من خال  تعاون  وقد 
امخرجن الذين مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم اأساتذة: 
حمدي غيث، سعد أردش، نور الدمرداش، حسن عبد السام، 
رشاد  اللطيف،  عبد  شاكر  عودة،  الغفار  عبد  كال،  حسن 

عثان، مجدي مجاهد، إمان الصري.

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
فيلا،  خمسن  من  أكر  ي  بالتمثيل  عزب  فايق  الفنان  شارك 
تنوعت خالها أدوارة بن بعض اأدوار الرئيسة وبعض اأدوار 
قد  بالسينا  عزب  فايق  الفنان  عاقة  إن  والحقيقة  الثانوية. 
وذلك   ،1972 عام  وبالتحديد  نسبيا  متأخرة  فرة  ي  بدأت 
عندما شارك ي التمثيل ي فيلم »الشيطان امرأة«، من إخراج 
نيازي مصطفى وبطولة محمود ياسن، نجاء فتحي، وذلك ي 
حن كانت أحدث مشاركاته السينائية حتى اآن فيلم »كنغر 
حبنا« عام 2016 من إخراج أحمد البدري، وبطولة رامز جال، 

سارة سامة، حسن حسني.
التتابع  مراعاة  مع   - السينائية  أعاله  قامة  وتضم  هذا 
الرغبة  امرأة،  الشيطان  التالية:  اأفام  مجموعة   - الزمني 
والضياع )1972(، مدينة الصمت )1973(، امطلقات )1975(، 
عامة   x  ،)1977( زجاج  من  امرأة   ،)1976( غري  حبيبة 
ري   ،)1985( الجلسة  آخر  الحكم   ،)1980( خطأ  معناها 
امدى،  بعيدة  )1987(، خطة  الشتوي  البيات   ،)1986( للغاية 
اإعدام  كتيبة  الصغرة،  الوحوش   ،)1988( الحب  هذا  كل 
امشهود  اليوم   ،)1990( اأبهة  حنفي  أقواله،  ومت   ،)1989(
)1991(، ضد الحكومة )1992(، مطاردة ي اممنوع )1993(، 
امهاجر )1994(، بخيت وعديلة - 2 الجردل والكنكة )1996(، 
 ،)1998( شاقة  أشغال  الواي،  إى  رسالة   ،)1997( امصر 
ي  الكام  السيا،  شجيع   ،)1999( الوزير  بتاع  محروس  الواد 
جواز  بدر،  السادات،  أيام   ،)2000( الشيطان  أبناء  اممنوع، 
الباشا   ،)2003( امعسكر  ي  عسكر   ،)2001( جمهوري  بقرار 
صباحو   ،)2005( عمرنا  أحام   ،)2004( فيه  منه  غبي  تلميذ، 
الناس )2006(،  كدب، وش إجرام، ي محطة مر، واحد من 
الجزيرة، كود 36 )2007(، حسن ومرقص )2008(، أزمة رف، 
أدرينالن، عزبة آدم )2009(، عى واحدة ونص )2011(، تيتة 
كنغر   ،)2013( الربيع  قبل   ،)2012( الطوفان  وبعد  رهيبة، 
الفيلمن القصرين: الجرمة  حبنا )2016(. وذلك باإضافة إى 

تدق الباب، الصفقة.

مع  تعاونه  السابقة  اأفام  مجموعة  رصد  خال  من  ويذكر 
نخبة من كبار امخرجن الذي مثلون أكر من جيل ومن بينهم 
شاهن،  يوسف  مصطفى،  نيازي  واأساتذة:  الرواد  جيل  من 
كال،  حسن  العزيز،  عبد  محمد  جال،  نادر  عطية،  كال 
إساعيل القاي، هشام أبو النر، أحمد مظهر، محمد خان، 
عاطف الطيب، محمد النجار، محمد ياسن، أحمد السبعاوي، 
يوسف،  خالد  عرفة،  محرم، ريف  مجدي  زي،  اللطيف  عبد 
سامح عبد العزيز، محمد أمن، إبراهيم عفيفي، أحمد البدري، 
أحمد  إمام،  رامي  لن،  أبو  عثان  إحسان،  وائل  رجب،  عي 
محمود  بدران،  جمعة  متوي،  حازم  محرم،  مجدي  عاطف، 
فرج،  سمر  أحمد  التابعي،  وليد  جال،  نادر  أحمد  كامل، 

يوسف منصور.

اإذاعية: مشاركاته   - ثالثا 
العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لأسف 
جميع  حر  يصعب  وبالتاي  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة 
امشاركات اإذاعية للفنان القدير فايق عزب، والذي ساهم ي 
وإتقانه  التعبرية  وقدراته  امميز  بصوته  امرية  اإذاعة  إثراء 
بها  التمثيل  يجيد  والتي  الفصحى،  العربية  باللغة  للتمثيل 
له  ويحسب  العامية،  باللهجة  للتمثيل  إجادته  درجة  بنفس 
اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  من  كبر  عدد  ي  مشاركته 
عى مدار مايقرب من خمسن عاما ومن بينها اأعال التالية: 
امباح،  الكام  الحب،  بلدنا والليل رواح، غربة  يا  الصباح  جاي 
يا  فداك  جيبي،  ي  ليس  قلبي  بكره،  عن  كلمني  النور،  هجرة 
لسان  فاطمة،  القبض عى  ليلة  السنن،  اللعبة، حساب  ولدي، 

العصفور، سهم الزيتون طلع، أربعة ي مهمة إذاعية.
اإذاعية  الحديث عن امشاركات  التنويه ي صدد  وأخرا يجب 
للفنان فايق عزب إى مشاركته أيضا بالتأليف لإذاعة، ويكفيه 
رواح  والليل  بلدنا  يا  الصباح  اإذاعي: جاي  امسلسل  أن  فخرا 

اأمل ويشحذ  ليبث روح  ااستنزاف  قدم خال حرب  والذي 
الهمم كان من تأليفه.

التلفزيونية: اإسهامات   - رابعا 
التلفزيونية  الدراما  مجال  اإبداعية  إسهاماته  قامة  تضم 
قد  بعدد  الثانوية  أو  الرئيسية  اأدوار  بعض  بأداء  مشاركته 
من  كبر  عدد  بينهم  ومن  عما،  وخمسن  مائتي  إى  يصل 
امسلسات التلفزيونية والتي يزيد عددها عن امائة وخمسن 
عندما  حتحوت،  جنة  التالية:  امسلسات  بينها  ومن  مسلسا 
تضحك اأوتار، م يكن أبدا لها، روق با غروب، هي عندما 
تحب، باد السعادة، أبدا لن أموت، ملك اليانصيب، الدوامة، 
مجنونة،  مجنونة  انها  سبيل،  عابر  وبهية،  ياسن  القط،  رأس 
ألف  وفاطمة(،  وحليمة  كرمة  بنات:  )الثاث  وليلة  ليلة  ألف 
ليلة وليلة )حال اآسية(، رأفت الهجان )ج1(، أها باأحام، 
الجفاف، مواقف ساخرة،  الحب ي عر  الحلمية )ج2(،  لياي 
ا  شموع  تضيع،  ا  كنوز  فرصة،  عن  البحث  الهوا،  ي  أحام 
كاف،  اآنسة  الطريق،  أهل  البحر،  عروس  الرمو،  تنطفئ، 
ر اأرض، السقوط ي بر سبع، الزواج عى طريقتي، الوهم 
طيبات،  كلهن  الغربة،  سنوات  اعرافاي،  الوتد،  والساح، 
الضحك  أيام  وردية،  أحام  امجهول،  من  أوراق  اليتيم،  سعد 
الورد،  أوان  الحياة،  تيار  ويأخذنا  الرق،  رياح  والدموع، 
مندي،  البحار  الشمس،  طيور  العر،  سوق  الكومي،  الوشم، 
الرق،  نحو  الطيور  وحلقت  البر،  طرح  الدين،  عاد  زمن 
الحريم،  ثورة  )ج2(،  العصيان  أبيض×أبيض،  اليقن،  سيف 
وأخواتها،  بطة  اأرض،  ملح  نار،  من  امرأة  وطيبن،  أرار 
مر،  باب  عى  الشارد،  البحر،  طرح  حكاوي  امرأة،  مشوار 
عايش ي الغيبوبة، حارة الزعفراي، 30 شارع مصطفى حسن، 
القاهرة 2000، قضية رأي عام، خليها عى الله، سلطان الغرام، 
دموع  الليل،  أواد  يعقوبيان،  عارة  السامة،  عى  الله  حمد 
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المسرحي  تألقه  الماضي هي فرة  القرن  ثمانينات  تعد فرة 
السينمائي تألقه  التسعينات فرة  في حن تعد فرة 

القمر، هيمة أيام الضحك والدموع، قلب ميت، عبودة ماركة 
حكايات  اأرار،  مبي،  لونها  الدنيا  بهية،  جواز  ليلة  مسجلة، 
مع  رحيل  الندم،  تعرف  ا  نساء  وامستخبي،  هالة   - بنعيشها 
الشمس، القطة العميا، أغى من حياي، سقوط الخافة، ملكة 
ي امنفى، أزمة سكر، شاهد إثبات، لحظات حرجة )2(، قضية 
مجاهد،  الزناي  الريان،  شبابية،  صفحات  الجاعة،  صفية، 
النار  النظام،  النار، ابن  نونة امأذونة، صايعن ضايعن، أشجار 
اأنصاري،  شمس  السيد،  سيدنا  رئيسة،  الست  هرم  والطن، 

الدم  سلسال  القارات،  )ج8(،  الباد  وأحوال  والعباد  ونيس 
كابن  اأسطورة،  التوت،  أوراق  الكابوس،   ،)5  ،4  ،3  ،2 )ج1، 
أنوش )ج1، 2(، طلقة حظ، الضاهر، ولد الغابة، بنت بطوطة، 
الشعراء، أمر  النديم، فواكه  الدين زني،  الخالدين، نور  نادي 
الدينية:  امسلسات  مجموعة  وكذلك  شوقي،  أحمد  الشعراء 
 ،)4 )ج3،  اإسام  ي  القضاء  الحكمة،  أنوار  الرشيد،  هارون 
الكريم، الطري، اإمام محمد عبده، اإمام  القرآن  من قصص 
بن  الرحمن  عبد  الرحمن،  عباد  اأنصار،  الله،  فرسان  مالك، 

رسول  محمد  امرفة،  الكعبة  اإسامية،  الفتوحات  بكر،  أي 
)ج3،  الله  إا  إله  ا  العام،  إى  الله  رسول  محمد  )ج3(،  الله 
»السيت  مسلسات  من  مجموعة  إى  باإضافة  وذلك   .)4
كوم« ومن بينها: رست هاوس، تامر وشوقية )ج4(، دندوش 
الفوازير ومن  بعدد كبر من  بيأجر مفروش، وأيضا مشاركاته 
بينها: فوازير عمو فؤاد،، فوازير عمو فؤاد وامخرعن، فوازير 
التاريخ، فوازير  جدو عبده راح مكتبته، فوازير امتزوجون ي 

امضحكون، فوازير ما نستغناش، فوازي حلم وا علم.
ومن  التلفزيونية  والسهرات  التمثيليات  بعض  بخاف  وذلك 
مأزق، يء  ي  قلب  عيشة،  الست  صاحبنا،  واحد  مرة  بينها: 
الظام  السجان،  امتبة،  موقعة  شيخة،  الشيخ  الحب،  من 
وامظلوم، ومت بحمد الله، محاكمة عيدان القصب، ي ذكرى 
امولد، بصات عى الطريق، امراث، قلوب مؤمنة، إحنا بتوع 
اأنيميا، حب أقوى من اموت، جمعية الرفق باإنسان، مشكلة 

خاصة جدا، وطلع البدر، بدلة جينز، جناب الست رضا.
متميزا  وطنيا  دورا  عزب  فايق  للفنان  أن  بالذكر  وجدير 
ااستنزاف  حرب  أثناء  الشعبية  امقاومة  ي  مهمة  ومشاركة 
مدينته  ي  البقاء  عى  أر  حيث   ،)1970  -  1968(
امحافظات  جميع  وأهاي  أهاليها  تهجر  بعد  »اإساعيلية« 
امواجهة  السويس(  اإساعيلية،  )بورسعيد،  الثاث  الحدودية 
 ،1967 نكسة  عقب  الغالية  سيناء  احتاله أرض  أثناء  للعدو 
الشعبية  امقاومة  وحدات  إى  الفرة  تلك  خال  انضم  وقد 

وتدرب عى حمل الساح للدفاع عن أرض الوطن.
عزب  فايق  للفنان  العطرة  الفنية  امسرة  تلك  رغم  ولأسف 
ي  الدائم  لزهده  نظرا  تكريم  من  يستحق  ما  يحظ  م  فإنه 
عى  تكرمه  تم  فقد  ذلك  ومع  اإعام،  وسائل  مع  التواصل 
امرح  »مهرجان  من:  كل  قبل  من  امتميزة  أعاله  مجمل 
امرح”(  لهواة  امرية  “الجمعية  تنظمه  )الذي  العري« 
»أكادمية  قبل  من  وكذلك   ،2017 عام  الخامسة عر  بدورته 
إطار  وي   ،2018 عام  امعلومات«  وتكنولوجيا  للغات  األسن 
فاعليات مهرجان القاهرة بفندق هيلتون مركز التجارة العامي 
عام 2018، وأخرا من خال مؤسسة »بيبان الخر« ومشاركته 
يذكر  عام 2019، كا  اليتيم«  ويوم  امثالية  »اأم  احتفالية  ي 
أيضا أنه قد حصل مرتن عى درجة الدكتوراه الفخرية لتميزه 
أما  نيفادا«،  »أكادميه  قبل  من  اأوى  امرة  وكانت  الفني، 

الثانية فكانت من جامعة »دياور« اأمركية عام 2018.


