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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

القارة  مسرح 
اأفريقية

الشعي المسرح 
اللعبة شروط  وتغر 

والعرب المصريون  اأطفال  مسرحيات  مؤلفو 
كتاباتهم؟ يرون  كيف   ..
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الشعبية  للفنون  الفنى  البيت  رئيس  عبده  عادل  الدكتور  افتتح 
وااستعراضية، العرض امرحى »سحر اأحام«، اأحد قبل اماي ، 

عى مرح البالون بالعجوزة .
مجدي صبحي،  »الفنان  منهم  الفن  نجوم  من  كوكبة  اافتتاح  حر 
امغري  واممثل  الباقي،  عبد  حلمي  وامطرب  يري،  سامح  والفنان 

الفنان سعيد الناري .
»سحر اأحام« من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة 
الدكتور أسامة زغلول، تدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية 
عاداته  مع  تتناسب  ا  والتى  امرى،  امجتمع  إى  تسللت  التى 
وتقاليده اأصيلة التى ميز بها عن سائر امجتمعات، وتأثر ذلك عى 

الفن خاصة وعى مختلف امجاات بصفة عامة.
»سحر اأحام« بطولة مجدي فكرى، إيناس مى، نيفن رفعت، عبد 
يار حسن«،  فتحى،  أمنية  عنر،  محمد  رمزى،  رضا  صالح،  العاطى 
هشام  استعراضات  محيى،  أحمد  ألحان  مصطفي،  كوثر  أشعار 
سارة  نحت  عبده،  جمات  أزياء  الفوى،  ابراهيم  ديكور  امقدم، 
حسام  دكتور  وإخراج  تأليف  امرى،  سامى  منفذ  مخرج  العقيي، 

عطا.

شياء منصور

تستعد الفنانة بدرية طلبة لتقديم العرض امرحي »ريا وسكينة تاي« ثاى أيام 
عيداأضحي امبارك عي مرح تياتروالنيل بااسكندرية، يفتح الستار ي التاسعة 

مساء
، عاء مري،  بدرية طلبة  انتصار و  الفنانن  تاى« بطولة  مرحية »ريا وسكينة 
فاروق،  محمد  عاءحلمي،  عبده،  صالح  و  مصطفى  مصطفي  الوزيرو  حمدي 

أحمدالروي، تأليف مصطفى سام وإخراج حسام الدين صاح

شياء سعيد

وافقت الهيئة العامية للمرح التالبعة لليونسكو برئاسة 
امرحى  امهرجان  إدراج  عى  اأفخم  محمد  امهندس 
الدوى لشباب الجنوب ضمن  قاعدة بيانات امهرجانات 
اموقع  عى  امهرجان  فعاليات  جميع  ونر  الدولية  

الرسمى للهئية .
امرحين  اتحاد  رئيس  الهوارى  هيثم  الفنى  الناقد  قال 
لشباب  الدوى  امرحى  امهرجان  ورئيس  اافارقة 
داخليا  كبرا  نجاحا  حقق  الجنوب«  »مرح  ان  الجنوب 
وخارجيا خاصة ان  الدورة الرابعة والتى اقيمت ى شهر 
ابريل اماى محافظة اسيوط حققت اهدافها و استطاع  
وامستشفيات  القرى  ى  عروضة  يقدم  ان  امهرجان  
تاريخ  ى  مرة  اول  اايتام  وماجى  الشباب  ومراكز 
الوعى  تشكيل  اعادة  ى  الكبر  اثره  له  كان  ما  اسيوط 
لدى اهاى القرى وايضا رفع الروح امعنوية لدى امرى 
ى  السبق  للمهرجان  كان  وكا  منهم   ااطفال  خاصة 
مر  صعيد  ى  العرائس  مرح  وورش  عروض  ادخال 
كان ايضا له السبق هذا العام ى تقديم عروض ااراجوز 

امرى اول مرة ى محافظة اسيوط وقراها .
الجنوب  لشباب  كبرة  فرصة  وفر  امهرجان  ان  وأضاف 
وايضا  اأخرى  الدول  ى  امرح  تكنيك  عى  التعرف  ى 
التعرف عى تراثهم وثقافتهم وذلك من خال ااحتكاك 
الذى حدث بن الفرق والشباب امرى و الفرق ااجنبية 

امشاركة ى امهرجان .
الخر  مر  مؤسسة  من  بدعم  امهرجان  استطاع  كا 
يستمر  حتى  الفائزة  للفرق  اانتاج  دعم  جوائز  يوفر  ان 
طوال  مرحية  عروض  وتقديم  انتاج  ى  الشباب  هواء 

العام .

ايضا حقق امهرجان حلم شباب الجنوب بتقديم اعالهم 
التعاون  برتوكوات  خال  من  وذلك  مر  خارج  الفنية 
التى وقعتها ادارة امهرجان امرحى لشباب الجنوب  مع 
وى  وامغرب  تونس  ى   الخارجية  امهرجانات  من  عدد 
الدوى  كينيا  مهرجان  مع  برتوكول  توقيع  تم  العام  هذا 

للمرح استضافة  العروض الفائزة ى امهرجان .
أسيوط  ومحافظة  عامة  بصفة  مر  شهدت  مرة  وأول 
من  افريقى  مرحى  تجمع  أكر  تشكيل  خاص  بشكل 
خال ااعان عن تاسيس اتحاد امرحين اافارقة وتتوى 

مر رئاسة الدورة اأوى .

سمية أحمد

اأحام« »سحر 
البالون مسرح  على 

وانتصار   طلبة  بدرية 
بمسرح  تانى«  وسكينة  »ريا  في 
بااسكندرية النيل  تياترو 

الجنوب« »مسرح 
للمسرح العالمية  الهيئة  مهرجانات  ضمن 
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من  عر  الخامسة  ال��دورة  فاعليات  تنطلق 
امقبل   أغسطس   3 الصامت  التمثيل  مهرجان 
مشاركة  وذلك  الصاوى  بساقية  الحكمة  بقاعة 

11 عرض . 
أول من أسس  الصاوى  امنعم  وتعد ساقية عبد 
مهرجانا للتمثيل الصامت فصاحب فكرة تأسيس 
مدير  رم��زى  أحمد  وامؤلف  الفنان  امهرجان 

النشاط امرحى بالساقية 
التمثيل  مهرجان  التقديم  باب  أغلق  قد  وكان   
إدارة  وح��ددت  ام��اى  يوليو   17 ى  الصامت 
أول  مركز  وهي  ال��دورة،  جوائز  قيمة  امهرجان 
ومركز  جنيه،   2000 ثان  ومركز  جنيه،   3000
ثالث 1000 جنيه وقد تضمنت روط امهرجان 
يقدم  و  دقائق   10 عن  العرض  مدة  اتزيد  أن 
ملخص عن العرض ا يزيد عن 3 أسطر وإجتياز 

مرحلة امشاهدة 
يشارك ى مهرجان التمثيل الصامت كا من فرقة 
»نهاوند« بعرض »روح بادك يا غريب » العرض 
 ، أحمد  صالح  أحمد  وإخراج  نهاوند  فرقة  أداء 
بينا تشارك فرقة »باك أند وايت » بعرض » ى 
التأى السامة » أداء  عبد الرحمن محمد وعاء 
، إعداد موسيقى  ، إضاءة محمود رمضان  عادل 
أما  محمد  الرحمن  عبد  إخ��راج  أرف  يوسف 
»لخبطة«  بعرض  تشارك  كرو«  هاند  »وأن  فرقة 
أداء عمرو كال ومروة خالد وماجدولن مجدى 
مخرج  برعى  أحمد  إضاءة   ، الدهشورى  وأكرم 

منفذ إسام أبو النجا إخراج أكرم الدهشورى.
أما فرقة » إفتكاسة » فتقدم عرض »نودى ولوى 
الدين وندى محسن محمد  مالك ضياء  » مثيل 
فكرة وإعداد موسيقى وإخراج إراء مصطفى ، 

بينا تقدم فرقة »وان هاند » عرض »مومنتم » 
مثيل كرلس عادل ،إبرام مجدى ، بوا معوض ، 
،أبانوب  ، بيشوى عزيز  ،بير عزيز  ماجد جندى 
منفذ  مخرج   ، مجدى  مينا  عادل  ،مريم  أميل 
 ، إميل  أبانوب  إخراج  عزيز  وبير  عزيز  بيشوى 
فتقدم عرض »10 دقائق ى   « » فكرة  فرقة  أما 
أحمد  موسيقى  وإع��داد  إضاءة   « مر  محطة 
 ، الزهار  نجاء  وإخ��راج  ومثيل  ،فكرة  وحيد 
بينا تقدم فرقة »باى باك » عرض »خيال لص 
،عبد  رمضان  ،محمود  يوسف  محمد  مثيل   «
فكرة  سعيد  ،أدهم  إبراهيم  ،فرح  بدر  الرحمن 
أرف  يوسف  موسيقى  إعداد  العمل  مجموعة 
 « فرقة  تقدم  بينا  محمد  الرحمن  عبد  إخراج 
حمدى  منار  أداء   « امسخ   « عرض   « إينرجى 

إخراج محمود حازم . 
 « » إسكارف  تيم » عرض  أكتور   « وتقدم فرقة 
، سلمى محمد  ،ريهام  ،حسن عى  أداء صفيناز 
رزق  ،محمود  إبراهيم  ،محمد  إبراهيم  يارا   ،
عبد  ،محمد  عمرو  ،حسن  الجواد  عبد  ،محمود 
، مخرج منفذ حسن عى إعداد موسيقى  النبى 
عبد الله أحمد تصميم إضاءة محمد جال فكرة 

وإخراج صافيناز محمد ، كا تقدم 
فرقة مرة واحد عرض »100 سنة سرما » فكرة 
وأداء وإخراج أحمد حسن الفار، أما فرقة »دون 
أداء   « مرية  »حدوته  عرض  فتقدم   « كيوى 

محمود حسنى ورندا محى إخراج أنور نر 

رنا رأفت

باب  فتح  عن  واإع��ام  للثقافة  لفجرة  هيئة  أعلنت 
امشاركات ي مسابقة عروض و نصوص امونودراما -2019

الدوي  الفجرة  مهرجان  مظلة  تحت  تندرج  والتي   2020
للفنون ، والذي يأي برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن 

محمد الرقي عضو امجلس اأعى حاكم الفجرة .
»يأي   : للهيئة  التنفيذي  امدير  جواد  فيصل  سعادة  وقال 
إطاق مسابقة نصوص امونودراما بتوجيه من سمو الشيخ 
الدكتور راشد بن حمد الرقي رئيس هيئة الفجرة للثقافة 
واإعام ، لتنتظم ي قافلة اإضاءات الثقافية التي تتبناها 
العري  الثقاي  للمشهد  دعًا   ، أعالها  جدول  ي  الهيئة 
ثقافية  صدارة  ي  اإماراتية  الرؤية  مع  وتوافقاً  وال��دوي 
بدأها العرب وأضاءوا فضاءات امعرفة اإنسانية ، وتجتهد 
دولة اإمارات أن يكون دعمها للمروع الثقاي تواصًا ي 

الهوية وتأكيد دور العرب ي  التعامدي لفكرة  البناء  نسق 
امونودراما  نصوص  مسابقة  وتعتر  العامي  الثقاي  الحراك 
رفداً للمكتبة امرحية التي تشكو انحسار النص امرحي 
الجائزة  إطاق  ومع   ، امونودراما  نصوص  وخصوصاً  فيها 
الشجرة  تكمل شكل  أخرى  ورقة  قد طرحت  الهيئة  تكون 
الثقافية التي ترعاها وتحرص عى أن تكون مثمرة ما فيها 

ولها« .
الوطن  ي  وامبدعن  الكتاب  تحفيز  إى  امسابقة  تهدف 
ي  للكتابة  وتحفيزهم  اإبداعية  طاقاتهم  إظهار  العري 

واحد من أصعب أنواع الفنون امرحية وهو امونودراما .

سمية أحمد

11 عرض فى مهرجان التمثيل الصامت »مايم«
15 الـ  دورته  فى 

عن تعلن  الفجرة 
المونودراما ونصوص  عروض  مسابقة 
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اماي  اأسبوع  الثقافة  وزي��ر  الدايم  عبد  إيناس  الفنانة  شهدت 
وتكريم  للمرح،  الفني  البيت  عروض  تجوال  خطة  تدشن  احتفالية 
عدد من امشاركن ي شعبة امواجهة ومرح التجوال، وذلك ي إطار 
اأقاليم  بن  الثقافية  العدالة  لتحقيق  تسعى  التي  الوزارة  اسراتيجية 
إى  الفني  البيت  ينتجها  التي  ااحرافية  العروض  لتصل  امختلفة 
بدأته  ما  استكاا  وذلك  إليه،  تصل  أن  مكن  مكان  كل  ي  امرين 

شعبة امواجهة التابعة لفرقة امرح الحديث.
للمرح،  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  الفنان  الحفل  حر 
الفنان أرف طلبة مدير فرقة امرح الحديث، الفنان سامح مجاهد 
مرح  فرقة  مدير  رور  ش��ادي  الفنان  الغد،  مرح  فرقة  مدير 
لدمج ذوي  الشمس  الحكيم مدير فرقة مرح  الفنانة وفاء  الطليعة، 
من  كبرة  ومجموعة  بهجت،  محمد  الشاعر  الخاصة،  ااحتياجات 
التجوال،  خطة  تضمنتها  التي  امرحية  بالعروض  امشاركن  الفنانن 
الرقاوي  محمد  الفنان  وأخرجه  فواز،  صري  الفنان  الحفل  وقدم 
امرف عى شعبة مرح امواجهة والتجوال التابعة للمرح الحديث.
بعنوان  العروض  تجوال  خطة  عن  تسجيي  فيلم  الحفل  ي  قدم 
الخطة ٤ عروض من  وتتضمن  إخراج حازم مصطفى،  »امواجهة« من 
محمد  إخ��راج  من  البلد”  “واد  وهي  الحديث  امرح  فرقة  إنتاج 
الرقاوي، “أمر تكليف” من إخراج باسم قناوي، »إشاعة ي اميدان« 
محمد  إخراج  من  ناشف«  »حزام  صدقي،  فؤاد  محمود  إخراج  من 

من  توهان”  “الحالة  بعرض  الكوميدي  امرح  فرقة  وتشارك  مري، 
خطة  ضمن  فتشارك  الطليعة  مرح  فرقة  أما  خاطر،  السيد  إخراج 
التجوال بعرضن ها »الطوق واأسورة« من إخراج نار عبد امنعم، 
الشمس  مرح  فرقة  وتشارك  محمود،  ماهر  إخراج  تراه«  و»كأنك 
إخراج  من  روح«  »الحكاية  بعرض  الخاصة  ااحتياجات  ذوي  لدمج 

محمد متوي.
لقوة  الفاعلة  اأسلحة  أحد  امرح  أن  عى  الثقافة  وزيرة  وشددت 
أن  وأوضحت  اإيجاي،  الفكري  للتغير  مؤثرة  ووسيلة  الناعمة  مر 
إى تحقيق  الهادفة  الوزارة  يأي تجسيدا اسراتيجيه  امواجهة  مرح 
موذجا  ويعد  الوطن،  ربوع  ي  التنوير  رايات  ونر  الثقافية  العدالة 
الثقافة  وزارة  ي  مثلت  التي  الوطنية  الدولة  مؤسسات  لتكاتف 
بقطاعاتها امختلفة، ووزارة الشباب والرياضة مع مؤسسات امجتمع 
امدي ممثلة ي مؤسسة »اسمعونا«. أضافت عبد الدايم: إن اموسم 
الدعوة  خال  من  التسامح  رسائل  بعث  مواصلة  يشهد  الجديد 
التحية  ووجهت  الوطن،  لرفعة  الجهد  وبذل  التشدد  مجابهة  إى 
بالجهد  نجحوا  الذين  اأول  اموسم  عروض  نجاح  من ساهم ي  لكل 

والتضحيات ي تجاوز التحديات وتحقيق اأهداف امرجوة.
البيت  بها  ينطلق  العام  إساعيل مختار: خطة هذا  الفنان  قال  فيا 
الفني للمرح وقطاع اإنتاج الثقاي يدا بيد مع عدد من امؤسسات 
الشباب والرياضة، مؤسسة  الثقافة، وزارة  العامة لقصور  الهيئة  منها 

تقدم  مرحية  عروض   ٨ ضمن  فنان   ٢٠٠ بها  ويشارك  “اسمعونا”، 
عن  فارق  رقم  وهو  مرية،  محافظة   ١٤ ي  عرض  ليلة   ٣٠٠ خال 

العام اماي الذي شارك به ٨٠ فنانا قدموا ١٣٠ ليلة عرض.
وأكد مختار عى أن هذا السعي هو نتاج الروح الجديدة التي تدب 
الرحلة تهون عندما  الصعاب خال هذه  الدولة امرية، وأن كل  ي 
الحي  ااندماج  مأها  التي  الباسمة  السمراء  الوجوه  مبدعونا  يرى 
وللفنان  الدائم،  دعمها  عى  الثقافة  لوزير  الشكر  ووجه  بالحاس. 
الرقاوي  محمد  والفنان  الحديث،  امرح  فرقة  مدير  طلبة  أرف 
امرح  لفرقة  التابعة  والتجوال  امواجهة  مرح  شعبة  عى  امرف 
فنان  لكل  خالصة  تحية  وجه  كا  الكبر،  مجهودهم  عى  الحديث، 

وفني وإداري جاب ربوع الوطن من أجل التواصل مع الناس.
كرمت وزيرة الثقافة ي الحفل كا من د. أحمد عواض رئيس الهيئة 
أحمد  الفنان  عطوه،  هشام  الفنان  ونائبه  الثقافة،  لقصور  العامة 
الشافعي رئيس اإدارة امركزية للشؤون الفنية، د. محمد فتحي رئيس 
البلد«،  »واد  مرحية  عمل  وفريق  اسمعونا،  مؤسسة  أمناء  مجلس 
والفنانن: محمد زيدان، محمد اأباصري، نورهان سام، أمر حمدان، 
الريف، حازم مصطفى، وفريق عمل مرحية  بكر  أبو  إراء عواد، 
الفنانة  جال،  عيى  الكاتب  قناوي،  باسم  امخرج  تكليف«  »أمر 
نادية طراببة، املحن أحمد حمدي رؤوف، الشاعر طارق عي، الفنان 
العجمي،  الحسيني، ريف  كريم  اأحمدي،  محمد  الخطيب،  سامح 
ريف  امري،  كريم  الكاشف،  تامر  امري،  عادل  ياسن،  مريم 
أحمد  لبيب،  عزة  صابر،  الله  عبد  العينن،  أبو  جهاد  عصام،  محمد، 

الرافعي.
فرقة  إنتاج  من  عري”  بنت  “أوبرا  عرض  الثقافة  وزير  شهدت  كا 
مرح الشمس لدمج ذوي ااحتياجات الخاصة بإراف الفنانة وفاء 

الحكيم.
كانت وزير الثقافة قد أصدرت قرارا عام 2018 بإنشاء شعبة مرح 
الفني  للبيت  التابعة  الحديث  امرح  بفرقة  والتجوال  امواجهة 
بعد  وذلك  عليها،  اإراف  الرقاوي  محمد  امخرج  وتوى  للمرح 
واإرهاب  العنف  مواجهة  إى  الهادفة  امواجهة  مبادرة مرح  نجاح 

والتطرف من خال فنون امرح.

محمود عبد العزيز

الثقافة وزيرة 
للمسرح الفي  البيت  عروض  تجوال  خطة  تدشن 
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لجامعة  واأربعن  الثاي  امرحي  امهرجان  فعاليات  اختتمت 
بكلية  الطابية  اأنشطة  مرح  خشبة  احتضنته  الذي  طنطا، 
الحاي مشاركة  يوليو   14 إى   2 الفرة من  القدمة، ي  اآداب 

11 عرضا من كليات الجامعة وهي:

المهرجان عروض 
قدم فريق مرح كلية الربية الرياضية عرض “إبليس” تأليف 
محمود جال وإخراج إبراهيم الطنطاوي، وقدم فريق العلوم 
والدير”  صفية  “خالتي  رواي��ة  عن  الجنوب”  من  “حكيوة 
وإخ��راج  الربيني  محمد  ودرام��ات��ورج  طاهر  بهاء  تأليف 
امرحي  عرضه  اآداب  فريق  وق��دم  الحكيم،  عبد  أحمد 
قشوة،  حسام  وإخراج  جال  محمود  تأليف  الحياة”  “ساحر 
وقدم فريق الحقوق “إيزيس” تأليف توفيق الحكيم وإخراج 
محمد فتح الله، وقدمت التجارة “فاوست واأمرة الصلعاء” 
تأليف عبد الحكيم راشد وإخراج أحمد راي، وقدمت طب 
ونوس  الله  سعد  تأليف  ال��راب”  “ملحمة  عرض  اأسنان 
تأليف  عاد”  “أحفاد  الربية  وقدمت  قناوي،  عمرو  وإخراج 
الزراعة  فريق  وقدم  عباس،  محمد  وإخ��راج  كنفاي  غسان 
وإخراج  الله  عبد  الطاهر  يحيى  تأليف  واأس��ورة”  “الطوق 
الزهور”  تنبت  ا  “أرض  الطب  فريق  وقدم  طلعت،  محمد 
تأليف محمود دياب وإخراج خالد عبد السام، وقدم مرح 
الهندسة عرض “إكليل الغار” تأليف أسامة نور الدين وإخراج 
التمريض  امهرجان قدم فريق  لياي  الرمادي، وي ختام  أحمد 
عرض “اكتال زائف” تأليف محمد فجل وإخراج أحمد فجل. 

اأنشطة  وقيادات  الكليات  عمداء  بحضور  العروض  قدمت 
امهرجان  تحكيم  لجنة  وتكونت  بالجامعة  والثقافية  الفنية 
من امخرج السعيد مني، والكاتب والناقد امرحي مجدي 
بحفل  النتيجة  إعان  وتم  مسعد،  محمد  والناقد  الحمزاوي، 

ختام امهرجان التي جاءت كالتاي:

التقدير شهادات 
لكل  التمثيل  ي  التقدير  شهادات  التحكيم  لجنة  منحت 
“دموع  بعرض  “إبليس”  دور  عن  حسن  أحمد  الطاب  من 
العباي  وأمرة  “صفية”،  دور  عن  طارق  وأوليفليا  إبليس”، 
ورنا  للعلوم،  الجنوب”  من  “حكيوة  بعرض  “ورد”  دور  عن 
“مسر  دور  عن  سامة  ومحمد  “س��ارة”  دور  عن  فتحي 
كامل”، ومنه أبو زيد عن دور “بنت” بعرض “ساحر الحياة” 
لآداب، وأسامة عبد الرحمن عن دور “توت”، وبسام إيهاب 
وجال  للحقوق،  “إيزيس”  بعرض  “أوزوري��س”  دور  عن 
أرف عن دور “اأعمى” بعرض “فاوست واأمرة الصلعاء” 
للتجارة وأحمد خر عن دور “محمد القاسم”، وهاجر زكريا 
العباي«،  »الشيخ  دور  عن  بال  وأحمد  “فاطمة”  دور  عن 
ويحيى حاتم عن دور “الخادم” من عرض “ملحمة الراب” 
لطب اأسنان، وأحمد خالد عن دور “شداد” بعرض “أحفاد 
عاد” للربية، وعبد الله صالح عن دور “قصر” وآية الجاب 
للطب،  الزهور”  تنبت  “زبيبة” من عرض “أرض ا  عن دور 
عن  محمود  ومصطفى  “تسيجوه”،  دور  عن  الجزار  وهيثم 
ومحمود  للهندسة،  الغار«  »إكليل  عرض  من  “دوشر”  دور 

عامة عن دور “نادر” بعرض “اكتال زائف” للتمريض. كا 
منحت اللجنة شهادة التقدير ي مجال امابس لفريق مرح 
لعز  اإض��اءة  مجال  وي  الغار«،  »إكليل  عن  الهندسة  كلية 
حلمي عن عري “ساحر الحياة” لآداب و”ملحمة الراب” 
لطب اأسنان، وأحمد راي عن “فاوست واأمرة الصلعاء” 

للتجارة.

التمثيل جوائز 
“هارمن”  دور  عن  ممثل  أفضل  بجائزة  صيام  عمرو  فاز 
الطالبان  الثاي  امركز  جائزة  وتقاسم  الغار”،  “إكليل  بعرض 
الغار”، ويوسف  محمود رميح عن دور “إيبور” من “إكليل 
إيهاب عن دور “جذمة” من عرض “أرض ا تنبت الزهور”، 
دور  عن  مرعي  ي��ار  للتمثيل  الثالث  بامركز  ف��از  بينا 
عن  عياد  نورا  بها  ففازت  ممثلة  أفضل  جائزة  أما  »ياسن«، 
امركز  تقاسمت  بينا  الراب”،  دور “فضة” بعرض “ملحمة 
الغار”  “إكليل  بعرض  “باندا”  دور  عن  مصطفى  آية  الثاي 
مع آية سامي عن دور “زينب الزباء” بعرض “أرض ا تنبت 
دور  عن  محمد  أساء  الثالث  امركز  وتقاسمت  الزهور”، 
عن  أرف  إنجي  مع  واأس��ورة”  “الطوق  بعرض  “حزينة” 

دورها بعرض “إيزيس”.

المسرحي العرض  مفردات  في 
»إكليل  عن  طاهر  أكرم  اأول  بامركز  الديكور  مجال  ي  فاز 
عن  البحاري  أحمد  الثاي  بامركز  وف��از  للهندسة،  الغار« 

06 ]متابعات

الهندسة لكلية  الغار«  »إكليل 
المسرحي طنطا  مهرجان  أول 
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“فاوست اأمرة الصلعاء” للتجارة، أما امركز الثالث ففاز به 
ماك رفعت عن “ملحمة الراب” لطب اأسنان، أما جائزة 
“ساحر  عن  البدري  محمد  اأول  بامركز  فاز  فقد  اموسيقى 
عن  الكياي  أحمد  الثاي  بامركز  فاز  فيا  لآداب،  الحياة” 

“حكيوة من الجنوب” للعلوم.

واإخراج العروض  جوائز 
فاز عرض “إكليل الغار” مرح الهندسة بامركز اأول إخراج 
أحمد الرمادي، الذي فاز أيضا بامركز اأول ي مجال اإخراج، 
وفاز  الثاي  بامركز  للطب  الزهور”  تنبت  ا  “أرض  وف��از 
مخرجه خالد عبد السام بامركز الثاي، أما امركز الثالث ففاز 

به عرض “ملحمة الراب” مرح طب اأسنان.
الفائزين صوت 

للفنون  طنطا  جامعة  مهرجان  يعد  الرمادي:  أحمد  قال 
الفنية بجامعات مر  امهرجانات  امرحية واحدا من أعرق 
 ٤٢ مدار  عى  وميز  بقوة  ودورات��ه  فعالياته  استمرت  وقد 
 ،٢٠١٦ منذ  توقفي  بعد  ي  مميز  به حدث  ومشاركتي  عاما، 

وأعد تجربة »إكليل الغار« تحديا كبرا ي أنها كانت نتاج ١٨ 
ليقدم  كبٍر  جهٍد  ببذل  العرض  أرة  كل  قامت  بينا  بروفة؛ 
العرض كا شاهده الجمهور فنال استحسانه وتحيته امميزة. 
وأكد الرمادي: إن إشادة الجمهور للعرض هو ما أسعدي أكر 
امخلص  الجاد  الفريق  بهذا  الجوائز، وفخور وسعيد  نيل  من 
جهودنا  الله  كّلل  حيث  امهرجان  جوائز  من  الكثر  ولحصده 
بتوفيقه لنا جميعا، وأطمح أن تهتم الجامعة بتصعيد العرض 

مزيد من امهرجانات.

مهم حدث 
من  حقه  يأخذ  ا  ام��رح  أن  رغم  الكياي:  أحمد  وق��ال 
ااهتام بقدٍر كبٍر وكاٍف، فإن مهرجان الجامعة حدث مهم، 
تأثر كبر عى جميع امشاركن به  للثقافة ذا  فهو يعد رافدا 
قيمته  ويدرك  يعي  بامرح  يشارك  من  فكل  له،  وامتابعن 
عى  يطلعنا  أنه  خصوصا  له،  يحققها  التي  الكبرة  واإفادة 
كأعال  وامتنوعة  الكثرة  والعامية  والعربية  امرية  اآداب 
بريخت وبرانديللو وشكسبر وغرهم. وأضاف الكياي: ممن 

اموسيقى  ي  النجاح  هذا  أحقق  أن  استطعت  أنني  وسعيد 
عى  يحدث  ما  جزءا  بكوي  كثرا  أستمتع  فأنا  امرحية، 
التي  اموسيقى  خال  من  ذاتها،  والتجربة  امرح  خشبة 
أقدمها بوعي وإدراك لفلسفة العرض. واختتم الكياي: أمنى 
أن أجعل اموسيقى تتكلم عوضا عن اممثلن، وا تقتر عى 
يغلف  جاليا  أو  مكما  عنرا  أو  تصويرية  موسيقى  كونها 

العرض امرحي أو بخلفية امشهد فحسب.

الحقيقية المكاشفة 
زلنا  ما  مشاركتنا،  وممتنة  سعيدة  عياد:  نورا  قالت  فيا 
امركز  العرض  حصد  حيث  وفوزا  نجاحا  نحقق  قوي  كفريق 
الثالث لهذه الدورة، وإن كنا نأمل ي أكر من ذلك ونتمنى 
تحقيقه بالدورات القادمة. وأوضحت عياد: إن جائزة الفريق 
الجمهور،  إعجاب  هي  بالعرض  شارك  من  وكل  الحقيقية 
منحنا  فامرح  قدمناه،  ما  كبر  ترحيب  من  وجدناه  وما 
فرصا كثرة للتعبر عن ذواتنا دون حرج ويدفعنا للمكاشفة 
الحقيقية عن النفس البرية ومكنوناتها، وهو وسيلة مهمة 
وما  ومواهبي  نفي  اكتشاف  كثرا  ساعدي  وقد  للعمل، 
للمخرج  الشكر  جزيل  وأقدم  ذاي.  عن  جيدا  أدركه  ا  كنت 
امبدع عمرو قناوي صاحب اأثر الطيب دوما، وله الفضل ي 
منحي امشاركة امتميزة بتجربة “ملحمة الراب” ومن قبلها 
“اأيام امخمورة”. وأهدي له جائزي للمركز اأول بالتمثيل. 
واختتمت عياد: أمنى أن أستطيع نقل الصدق والحب الذي 
يتملكني وأشعر به لكل متفرٍج من الجمهور ي كل مرٍة أقدم 

بها مرحا.

المفرطة السعادة 
السعادة  منحنا  مميزة  تجربة  امرح  إيهاب:  يوسف  وقال 
فعله  نتمنى  ما  للقيام  يدفعنا  حيث  عرض،  كل  ي  امفرطة 
الزهور« تجربة مميزة  خارج حدود واقعنا، و»أرض ا تنبت 
توصيلها  حاولنا  التي  الفنية  والحالة  النص  لقوة  ومختلفة 
بالعرض وتقديم شخصية  للمتفرج، لقد استمتعت بامشاركة 
“جذمة” به، وقد حاولت جاهدا إضافة بعض التفاصيل التي 
تري هذه الشخصية لتصل لدرجة عالية من اإقناع والصدق 
للجمهور. وتابع يوسف: ممن لفريقي وما يتسم به من روح 
العمل الجاد والجاعي، وسعيه للنجاح وأمنى دوام التوفيق 
وجهده  السام  عبد  خالد  العرض  مخرج  وممن  واإب��داع، 
الكبر مع الفريق ومعي بتوجيهاته الكثرة وامستمرة، وأخي 
أعمدة  أحد  أعده  الذي  صالح  الله  عبد  امبدع  وصديقي 
كان  فقد  بديوي  محمود  امتألق  ورفيقي  قوته،  الفريق ور 
سأسعى  يوسف:  وأضاف  اإبداعية.  بنظرته  ي،  النصح  دائم 
العري  اأدب  ي  وال��ق��راءة  البحث  إى  القادمة  الفرة  ي 
للمتعة وااستزادة، أؤمن أن من يحب أمرا ويبذل  والعامي 
جهدا كبرا سيصل يوما إى مبتغاه، فاموهبة وحدها ا تكفي 

ويزيدها ااجتهاد وامثابرة.
عبد  مجدي  د.  أ.  رعاية  تحت  امهرجان  فعاليات  أقيمت 
الرفاعي  أ.د.  وبحضور  طنطا،  جامعة  رئيس  سبع  ال��رؤوف 
إبراهيم مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطاب، 
الطابية،  اأنشطة  عام  منسق  وكوك  مجدي  أ.د.  وإراف 
وجال ربيع حمزة مدير عام اإدارة العامة لرعاية الشباب، 
منصور  ومصطفى  الفني  النشاط  إدارة  مدير  ميدان  وأزهار 

مسئول امرح.

همت مصطفى

07 ]متابعات [
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08]متابعات

كتابة  سامية حبيب: سليم كتشر خلد اسمه في 
المسرحي التاريخ 

الوطنية«.. الحركة  في  »مسرحيون  كتاب  مناقشة  خال 

المسرح جمر  على  قابض  كتشر  سليم 

كتاب  وامرحين  والنقاد  الكتاب  من  كبرة  مجموعة  ناقش 
الكاتب امرحي سليم كتشر »مرحيون ي الحركة الوطنية« 
امرية،  الهيئة  عن  حديثا  والصادر  امرحي  اإبداع  سلسلة 
وذلك  التجمع،  بحزب  امري  الشعر  منتدى  استضافها  التي 
النقد بأكادمية  بحضور كل من الدكتورة سامية حبيب أستاذ 
سديرة،  أبو  منى  وامخرجة  حجاج،  سعيد  والكاتب  الفنون، 

والروائية سلوى بكر، وأدار الندوة الشاعر محمود قري.
كتابه  خ��ال  من  كتشر  سليم  امرحي  الكاتب  يكشف 
الذين  امرحين  نضال  عن  الوطنية«  الحركة  ي  »مرحيون 
الزمنية  الفرة  خال  والتنكيل  وااعتقال  للسجن  تعرضوا 
التي  الدراسة  وتدور   ،2011 يناير  ثورة  وحتى  يوليو   23 من 
امرح  حول  الصغر،  القطع  من  صفحة   310 ي  أخرجت 
وقصايا  بأوطانهم  ااهتام  ي  امرحين  وحقوق  والثورة، 
من  والتوثيق  جهة  من  التأريخ  إى  تهدف  التي  مجتمعهم، 
جهة أخرى لبعض السر الذاتية إبداع بعض امرحين الذين 
جزاؤهم  وكان  أوطانهم  حبهم  عن  التعبر  ي  حقهم  مارسوا 

العقاب والسجن وااعتقال واماحقة.
أبدى  الذي  قري،  محمود  الشاعر  من  بتقديم  الندوة  وبدأت 
مرحية  من  الكلمة  مونولوج  الكتاب  مقطع  ببداية  إعجابه 
»الحسن  مرحية  من  الرقاوي  الرحمن  عبد  الكبر  الكاتب 
الذاتية  السرة  عن  مخترا  تعريفا  قدم  كا  وشهيدا«،  ثائرا 
الذي  الكتاب،  للكتاب امرحي سليم كتشر صاحب ومؤلف 
الفرة  تلك  ي  السلطة  تعاملت  كيف  كتابه  خال  من  قدم 

الزمنية مع امرحين سواء كانوا كتابا أو ممثلن أو مخرجن.

وجمع  توثيق  ي  كبرا  جهدا  بذل  قد  الكاتب  إن  قال  حيث 
الواحات،  مرح  كتابه  ي  سليم  رصد  كا  الكتاب،  مادة 
ومرح الثقافة الجاهرية، الذي كان معرا بشكل كبر عن 
الحالة الثورية ي تلك الفرة، التي أفرزت الكثر من امؤلفات 

والعروض امرحية.
الكاتب  به  قام  ما  إن  بكر  الروائية سلوى  قالت  ومن جانبها 
هو  الوطنية«  الحركة  ي  »مرحيون  كتابه  ي  كتشر  سليم 
اآن  مر  به  مر  ما  وإن  فرديا،  جهدا  وليس  مؤسي  جهد 
أنه  جدا  مهم  الكتاب  وإن  صعبة،  ثقافية  لحظة  يعتر 
أمنى  وكنت  متعاقبة،  فرات  خال  امرحين  معاناة  يرصد 
السياق  ي  امرحي  امشهد  عن  الكتاب  هذا  يتحدث  أن 
يجب  وكان  أدوارهم،  خال  من  امرحين  لهؤاء  التاريخي 
أن يقوم الكاتب بااستعانة بعدد من الباحثن ليكون الكتاب 

أكر ثراء، وأكر معلوماتية.
امشهد  يرصد  أن  استطاع  الكاتب  أن  إى  بكر  وأش��ارت 
ي  امرحي  امشهد  ورصد  الفرة،  تلك  ي  مر  ي  السياي 
السياق التاريخي، ي إطار الثقافة الجاهرية، فكانت وقتها 
عزل  وأدى  امثقفن،  من  مجموعة  يقودها  الثقافة  وزارة 

امثقفن عن امؤسسة التعليمية إى تدهور الوضع الثقاي ي 
مر.

النقد  أستاذ  حبيب،  سامية  الدكتورة  قالت  جانبها  ومن 
من  كشف  قد  كتشر  سليم  الكاتب  إن  الفنون،  بأكادمية 
خال كتابه عن مراحل كانت ضبابية جدا بالنسبة لجيي أو 
عى  الضوء  يلقي  أنه  كا  الُكتاب،  من  الجديد  للجيل  حتى 
يتعلق  ما  خاصة  امري  امرح  تاريخ  من  مهمة  مرحلة 

مرح الثقافة الجاهرية.
قابضا  ُيعد  كشتر  سليم  الكاتب  أن  عى  »حبيب«  وأكدت 
عى جمر امرح ي هذا الكتاب، أنه يرصد من خاله تلك 
خال  من  ويرصد  امري  امرح  تاريخ  ي  امهمة  امرحلة 
الزمنية  الفرة  تلك  خال  امرحيون  يعانيه  كان  ما  الكتاب 
الطلبة  أوصت  أنها  إى  مشرا  الدراسة،  فيه  أقيمت  التي 
نضال  عن  يعر  ال��ذي  الكتاب  هذا  عى  ااط��اع  ب��رورة 
ي  مها  جزءا  يحوي   أنه  كا  امرحين،  من  الجيل  هذا 
وامذكرات  الحية  الشهادات  من  الكثر  يتناول  الذي  التوثيق 
للمرحين امذكور أساؤهم ي الكتاب، مؤكدة عى أن هذا 
الكتاب سيخلد اسم كاتبه ي التاريخ، ما يحويه من شهادات 
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لمعت على  أسماء عدة  الكتاب يجمع بن  مجدي عبيد: 

اأسلوب  استخدم  أبو سديرة: »كتشر«  مى 

بالتمثيل أو  بالنقد  أو  بالكلمة  كانت  المسارح سواء  خشبات 

الكتاب توثيق  العلمي في 

ورصد حقيقي ما كان يحدث.
فيا قالت امخرجة امرحية منى أبو سديرة إن الكاتب سليم 
»مرحيون  كتاب  توثيق  ي  العلمي  اأسلوب  اتبع  كتشر، 
وامذكرات  الوثائق  عى  اعتاده  مثل  الوطنية«،  الحركة  ي 
الذين تعرضوا أزمات خال ما  الحية للمرحين  والشهادات 

بن ثورة يوليو 1952 ومانينات القرن اماي.
الكتاب  أن  الكتاب  مناقشة  كلمتها  خال  سديرة  أبو  وأكدت 
ودورها  الجاهرية  الثقافة  مرح  عى  الضوء  يلقي  أيضا 
له  كان  والذي   77 يناير  انتفاضة  فرة  أدته خال  الذي  امهم 
ربوع  بكافة  انتشاره  وذلك  امجتمعي  الوعي  ي  كبر  دور 

الجمهورية وقراها.
إى  ملكية  من  الدولية  اأنظمة  تحول  أن  »منى«  وتابعت 
للمفاهيم  وإدراك  عام  وعي  إى  يحتاج  أمرا  كان  جمهورية 
امستجد، وهنا سيلعب  النظام  العاقات ي  عليها  التي ترى 
السلطة  بن  وتكيف  انسجام  حدوث  ي  دوره  واإبداع  الفن 
اابتكارين  من  صفوته  الشعب  هذا  رأس  وعى  والشعب 
تحقيقيه  استحال  أمر  وهذا  والكتاب،  الفنانن  من  امبدعن 

عى أرض الواقع اختاف تركيبة السلطة آنذاك.
وا  لها،  قوانن  ا  امبدعن  أحام  أن  إى  سديرة  أبو  وأشارت 
وطاقاتهم  وإبداعاتهم  طموحاتهم  ضخ  تصد  آفاق  وا  حدود 

الفنان  فعله  ما  سوى،  هذا  كامي  عى  أدلل  وا  الجبارة، 
عى  الواحات  سجن  داخل  مرح  إنشاء  من  حبي  فوزي 
ما  السجناء  كل  يقنع  أن  واستطاع  الروماي،  امرح  غرار 
الكل  تنافس  حتى  والعقيدة  الرأي  ي  لهم  امخالفون  فيهم 
ام��روع  لهذا  ال��ازم  الطوب  من  كميات  لتوفر  وتحفز 
ومشاركتها  ومباركتها  السلطة  عن  تحت  امبهر  اإبداعي 

للعروض التي مت عى خشبته.
حفظ  كتشر  سليم  امؤلف  كتاب  أن  »منى«  واختتمت 
معلنة  وثيقة  وأصبح  وامجد،  الرف  ي  حقهم  للمبدعن 
إبداعهم  ي  استمروا  الذين  اأبطال  لهؤاء  وطنية  وشهادة 
وطنية  من  ونابعة  مؤقتة  كانت  التي  أزماتهم  انتهاء  بعد 
مفرطة وحب با حدود مر وتاريخها وشعبها، ويعد كتاب 
»مرحيون ي الحركة الوطنية« كتابا مها، وخروجه ي هذا 
للبحث  ومحفزة  مخلصة  وطنية  لفكرة  انتصار  هو  الوقت 
الزاخر  الوطن  هذا  محطات  من  الكثر  دراسة  ي  والتوسع 
من  النوع  هذا  بوجود  سعادتها  عن  معرا  عظام،  بأبطال 

الكتب.
تعرضوا  الذين  أحد  عبيد  مجدي  الفنان  قال  جانبه  ومن 
خال  السنة  رأس  ليلة  ي  إننا  النوادر،  بعض  عن  لاعتقال 
وجودنا بأحد امعتقات »سجن مزرعة طرا«، فقد قررنا عمل 
بالتمثيل فيه  العدل« وقد قام  عرض مرحي باسم »مجلس 
ي  معنا  يشاركوا  أن  امساجن  بعض  أحب  ووقتها  امساجن، 
أفضل  وقتها  وأخرجت  بتدريبهم،  قمنا  وبالفعل  العرض  هذا 

عرض مرحي قدمته ي حياي.
خشبات  عى  معت  عدة  أساء  بن  يجمع  الكتاب  أن  يذكر 
بالتمثيل، ويعرض  أو  بالنقد  أو  بالكلمة  امسارح سواء كانت 
الكتاب تفاصيل اعتقال أكر من 34 من فناي امرح الذين 
فرة  حددت  والتي  عليهم،  الدراسة  منهج  تطبيق  تم  قد 
البحث عى امدة ما بن ثوري 23 يوليو 1952، وثورة يناير 
الطوخي،  الله  وعبد  الخميي،  الرحمن  عبد  ومنهم   ،2011
رومان، ويوسف  وميخائيل  كاريوكا،  وتحية  العسال،  وفتحيه 
الخوي،  ولطفي  فرج،  وألفريد  حافظ،  أحمد  حافظ  إدريس، 
نجيب،  الدين  وعز  السعدي،  ومحمود  العام،  أمن  ومحمود 
أحمد،  الساموي، وعباس  العا  أبو  ومحسن حلمي، ومحمد 
وماجدة منر، وفريدة النقاش، ومجدي عبيد، وشهدي عطية، 
وسمر عبد الباقي، وخالد حمزة، مراد منر، والدكتور يوسف 

إدريس.

سمية أحمد
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دورته  ي  الضيق«  »ع  امرحي  امهرجان  فعاليات  اختتمت 
مرح  عى  باإسكندرية،  الحاي  يوليو   ١٩ الجمعة  الثالثة 
كوميك  ينظمه  تنافي  مهرجان  وهو  استوديو،  تيم  كوميك 
ي  واإب��داع  التنافس  امستقلة  للفرق  يتيح  استوديو  تيم 

مساحات صغرة بإمكانيات امساحات اأكر.
شهد اليوم الختامي للمهرجان تقديم عرض حي قدمه محمد 
فيديو  عرض  تم  ثم  طارق،  ومحمد  كرم  ومصطفى  الجمي 
ود.  كرم  مصطفى  م.  وقام  السابقة  امهرجان  دورات  ملخص 
بضيوف  ترحيبا  كلمتن  بإلقاء  امهرجان(  )مديرا  القزاز  أسامة 
رمضان  الفنان  اسم  الدورة  وحملت  امشاركة،  والفرق  الحفل 
السابقة  الدورات  تحكيم  لجان  امهرجان  إدارة  كرمت  الفرن. 
ميس،  أبو  جال  الليبي  ال��رازق،  عبد  ريهام  الفنانون:  وهم 
تحكيم  لجنة  تكريم  تم  كا  عباس،  ريف  خميس،  محمد 
كا  وسوف.  إسام  السباعي،  وليد  جابر،  أحمد  الدورة  هذه 
للفائزين،  الفرن  رمضان  الفنان  جائزة  امهرجان  إدارة  منحت 

وعددا من شهادات التميز.
التحكيم لجنة  توصيات 

من  الكثر  أظهرت  قد  الثالثة  ال���دورة  أن  اللجنة  رأت 
عام  بشكل  امرحي  الوسط  يفتقدها  التي  امتميزة  العنار 
والسكندري بشكل خاص حيث ظهرت طاقات إبداعية واعدة 
التمثيل  ي  النساي  والعنر  امرحية  الكتابة  مستوى  عى 
بتلك  ااهتام  أهمية  عى  اللجنة  تؤكد  ما  وهو  واإخ��راج، 

العنار التي سيكون لها أثر كبر ي امستقبل القريب.
إضافية  عنار  استخدام  ي  اإف��راط  أن  اللجنة  رأت  كذلك 
للعرض،  النهاي  بالشكل  تر  امقدم  بامحتوى  لها  عاقة  ا 

والتشكيل  بالنطق  ااهتام  رورة  عى  اللجنة  وأك��دت 
عى  أكدت  كا  الفصحى،  العربيه  اللغة  عروض  ي  الصحيح 
من  مها  عنرا  يعتر  حيث  »بالبامفلت«  ااهتام  رورة 
عنار توثيق العرض امرحي، وأوصت اللجنة إدارة امهرجان 
التي تعتذر عن امشاركة  باتخاذ إجراء مناسب تجاه العروض 

ي وقت حرج ومن ثم تضيع فرصة مشاركة عمل آخر.
شهد امهرجان تقديم ١٢ عرضا مرحيا وهي:

ندى  مرعي،  مجدي  تأليف  سولو  لفرقة  أسيب«  وأنا  »سيب 
تأليف عمرو  السيد، إخراج محمد عامر، »حكايات مفقودة« 
للتخلص  امضمونة  “الطريقة  خميس،  عمرو  إخراج  خميس، 

عاء،  أحمد  إخ��راج  امنعم،  عبد  رشا  تأليف  البقع«  من 
الرحيم  عبد  أحمد  إخراج  عثان،  نرڤانا  تأليف  »الشبيهان« 
عبد  أحمد  وإخ��راج  تأليف  وها«  »أنا  الخريجن،  لفرقة 
محمد  تأليف  السنة«  رأس  »ليلة  باك،  فاش  لفرقة  الرءوف 
داليدا«  »كنز  صوت،  لفرقة  حسام  محمد  إخراج  خميس، 
تأليف أحمد الغندور، إخراج إسام عبد الجواد فرقة ستورم، 
سامة  عطا  محمد  إخراج  كمل،  هارولد  تأليف  »الزنزانة« 
لفرقة الچوكر، »؟!« تأليف مصطفى مراد، إخراج عبد الفتاح 
الرحمن  عبد  تأليف  »شباك«  الحياة،  خشبة  لفرفة  محمد 
»يكمن  باند،  أوجانتن  لفرقة  عيد  مصطفى  إخراج  سامي، 

»الطريقة المضمونة للتخلص من البقع«.. 
باإسكندرية الضيق«  »ع  مهرجان  بجائزة  يفوز 
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فرقة  النورس  ابتهال  إخراج  النورس،  ابتهال  تأليف  بداخلنا« 
عي  أساء  إخراج  عامر،  مصطفى  تأليف  »حليمة«  النورس 

لفرقة مون ايت.
المهرجان جوائز 

من  لكل  التمثيل  ي  التقدير  شهادات  التحكيم  لجنة  منحت 
عن  بدر  عمرو  ليلتي«،  »هذه  عرض  عن  شيكاباا  محمود 
أسيب«،  وأنا  »سيب  عرض  عن  حسن  ندى  »شباك«  عرض 
ي  ميز  شهادة  منحت  كا  »الشبيهان«،  عرض  عن  مريهان 
التأليف مصطفى عامر عن عرض »حليمة« ميز، وي الديكور 
أحمد عادل عن عرض »يكمن بداخلنا«، وي اإخراج إسام 

لجنة  جائزة  منحت  كا  »دال��ي��ا«،  ع��رض  عن  الجواد  عبد 
التحكيم الخاصة لعرض »يكمن بداخلنا«. 

التمثيل جوائز 
جائزة أفضل ممثلة مركز ثاٍن مناصفة بن مروة عي عن عرض 
أفضل ممثل  »داليا« وأساء عي عن عرض »حليمة«، جائزة 
جائزة  ليلتي«  »هذه  عرض  عن  محمد  الفتاح  عبد  ثاٍن  مركز 
»الطريقة  عرض  عن  محمد  خلود  أول  مركز  ممثلة  أفضل 
أول  مركز  ممثل  أفضل  جائزة  البقع«،  من  للتخلص  امضمونة 

محمد طارق عن عرض »داليا«.
المسرحي العرض  مفردات 

جائزة أفضل ديكور أحمد عبد الرءوف عن عرض »أنا وها«، 
جائزة أفضل مؤلف أحمد الغندور عن عرض »داليدا«، جائزة 
امضمونة  »الطريقة  إضاءة أحمد عاء عي عن عرض  أفضل 
للتخلص من البقع«، جائزة أفضل مخرج أحمد عاء عي عن 

عرض »الطريقة امضمونة للتخلص من البقع«.
جوائز العروض

جائزة أفضل عرض مركز أول »الطريقة امضمونة للتخلص من 
أفضل  ثاٍن »داليدا«، جائزة  أفضل عرض مركز  البقع«، جائزة 

عرض مركز ثالث »حليمة«.
الفائزين صوت 

عى  والحاصل  بامهرجان  امشاركن  أحد  الجواد  عبد  إسام 
سعيد  إنه  قال  “داليدا”  عرض  عن  باإخراج  ميز  شهادة 
الدورتن  عن  بالتطور  ميزت  التي  الدورة  هذه  ي  بامشاركة 
التي  اأفكار  أهم  من  التعاون  فكرة  أن  وأكد  السابقتن، 
يجب أن تطبق ي جميع الدورات القادمة، وأكد عى رورة 

اشراكه ي الدورات القادمة. 
»يكمن  امرحي  العرض  مخرجة  لنورس  ابتهال  وقالت 
بداخلنا« الحاصل عى جائزة لجنة التحكيم الخاصة وشهادة 
من  أق��وى  تعتر  ال��دورة  هذه  إن  قالت  الديكور،  ي  ميز 
وتوفر  والتعاون  بالتنظيم  اتسمت  السابقتن حيث  الدورتن 
امهرجان  مميزات  أهم  الدعاية من  أن  وأوضحت  الخدمات، 
إيصال  ي  والجمهور  امهرجان  بن  اتصال  حلقة  كانت  حيث 
ي هذه  بامشاركة  سعادتها  مدى  عن  وعرت  كاملة،  الصورة 
الدورة وااختاف والتنوع بن العروض، كا منت أن يشارك 

بامهرجان ي دورته القادمة فرق من محافظات أخرى.
للتخلص  امضمونة  »الطريقة  عرض  مخرج  عاء  أحمد  وقال 
من البقع« الحاصل عى جائزة أحسن عرض: سعيد جدا أن 
القامن عى امهرجان شباب من نفس امرحلة العمرية، وهذا 
ا  أنها  الجوائز،  عن  بعيدا  نريد  ما  لتقديم  الفرصة  أتاح  ما 
مختلفة.  أنها  اإضاءة  جائزة  باستثناء  للنجاح  مقياسا  تعتر 
وأكد أنه استفاد من العروض اأخرى امشاركة بامهرجان وأن 

هذه الدورة كانت ناجحة.
جائزة  عى  وحاصل  “داليدا”  بعرض  ممثل  طارق  محمد 
أحسن ممثل، قال: هي امشاركة الثانية ي بامهرجان والجائزة 
الثانية أيضا، وسعيد جدا بهذه امشاركة والجائزة التي م أكن 

أتوقعها.
الفرن رمضان  الراحل  تكريم 

أمن  الدكتور  عر  الفرن  رمضان  الفنان  الراحل  تكريم  عن 
الخشاب عن سعادته الشديدة بهذا التكريم خاصة وهو من 
الفرن  الراحل رمضان  شباب مرحين سكندرين م يعاروا 
وهذا التكريم يدل عى قيمة العرفان  وتكريم القدوة وهذا 

ما ينفي عن أبناء هذا الجيل الجحود ونكران القدوة 
ي  بارزة  عامة  الفرن  رمضان  الراحل  أن  الخشاب  وأوضح 
كاريوكا  تحية  فرقة  مع  بداياته  كانت  السكندري  امرح 
السكندري  امرح  ي  للعمل  يتوجه  أن  قبل  حاوة   وفايز 
معه  وتعامل  اا  مخرج  يوجد  فا  اأنفوي،   ثقافة  بقر 
إا  امخرج  عى  وما  امرح  يخص  يء  كل  يفعل  كان  ف 
اختيار  امخرجن  ف  أيضا  يساعد  كان  و  يريد  ما  يحدد  أن 
أيضا  يرشح  ك��ان  كا  ااستعراضات  ومصمم  اموسيقي 
الفرن  رمضان  أن  إى  مشرا  الجامعة،  مسابقات  ي  امخرجن 

هو أحد أسباب استمرارية مسابقات الجامعة.
 واختتم الخشاب حديثه واصفا تكريم الفنان الراحل رمضان 
ي  وتفاى  عمله   ي  أخلص  من  لكل  تكرما  باعتباره  الفرن 
إبراز مواهبها  وساهم ي  الشابه عى  مهنته وشجع اأجيال 

استمرار النشاط امرحي .

نور القاي

11
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النقاد وإنما هم من يصنعون معي  أجل  أصنع عرضا من  ا 
المسرحية العملية  أساسي في  العرض فالناقد شريك 

ليكون  عربي«  بنت  »أوب��را  اسم  اختيارك  سر  ما   -
للعرض؟ عنوانا 

استغرقت فرة طويلة جدا من اإعداد لهذا العمل مع مؤلفة العرض 
جاء  عري«  بنت  »أوبرا  اسم  واختيار  شهور،  العرة  قرابة  استمرت 
أنني كنت أمنى صياغة أوبرا عربية، ليكون لدينا مرجعية نعود إليها 
أوبرا  لدينا  ويصبح  الخارج،  من  امستوردة  اأوبرا  عروض  عن  بعيدا 
عربية تضاهي عروض اأوبرا العامية، مثل »كارمن«، وغرها، فقمت 
العرض ليكون أوبرا بنت عري، ويصبح اسا  بوضع اسم أوبرا، بطلة 

وشكا ومضمونا لدينا ضمن أيقونات اأوبرا العامية، أوبرا عربية.
خال  م��ن  توجيهها  تريد  ال��ي  الرسالة  ه��ي  وم��ا   -

العرض؟
كانت  مها  اآخ��ر،  تقبل  هي  توصيلها  نريد  التي  العرض  رسالة 
بأشكال  الناس  خلق  الله  أن  واللون،  والعرق  الشكل  ي  ااختافات، 
خلق  وكا  الشوك،  حوله  خلق  ال��ورد،  خلق  وكا  مختلفة،  وأل��وان 
الحيوانات األيفة، خلق أيضا حيوانات مفرسة، وقد ميز الله اإنسان 
بالعقل عن بقية مخلوقاته، لذا فعلينا أن نتقبل اآخر وا ميزه، حتى 
التمييز  فهذا  بامعاقن،  خاصة  مقاعد  تخصيص  مثل  اإداري،  التمييز 
مرفوض، فنحن ي النهاية كتلة واحدة ونعيش ونتعايش سويا، وانت 
وحققوا  مبدعون،  أيضا  فهم  عاجز،  إنك  للعاجز  تقول  التمييز  بهذا 
نجاحات وإنجازات كثرة، فلدينا ي مر أبطال من ذوي ااحتياجات 

الخاصة، يفعلون ما ا يستطيع فعله اأصحاء، وأعتقد أنني جسدت 
ذلك عمليا من خال هذا العرض، فقد قدمنا عددا من ذوي القدرات 
الخاصة، استطاعوا التعبر ولديهم القدرة عى التوصيل والتواصل مع 
امتلقي، فمعي ي العرض ٤ أفراد يعانون من الصمم، وجميع أبطال 
العرض تعلموا لغة اإشارة من أجل أن يكروا ذلك الحاجز، وكذلك 
اثنان  وهناك  داون،  متازمة  من  تعانيان  اللتان  الصغرتان  الفتاتان 

جالسان عى كري متحرك، جميعهم مثلون ويرقصون.
تم  ح���ى  م���ت���ع���ددة  ب���م���راح���ل  م���ر  ال���ن���ص  أن  ذك�����رت   -
أه���م  ه����ي  ف���م���ا  ال���ن���ه���ائ���ي  ش��ك��ل��ه  ع���ل���ى  ااس����ت����ق����رار 

عليه؟ تمت  الي  والتعديات  اإضافات 
ااختاف  فكرة  نجعل  م  أننا  أهمها  اإضافات،  من  الكثر  هناك 
ااهتام،  دائ��رة  توسع  أن  رأت  فامؤلفة  امعاقن،  عى  مقصورة 
اأبهق،  القصر،  والرجل  البدينة،  البنت  مثل  امختلفن،  كل  لتشمل 
اأشقر، اأشهب، اأسمر، العانس، فقد وسعنا دائرة كل أنواع التنمر 
خال  من  فكانت  التالية،  امرحلة  أما  النص،  يشملها  التي  والتمييز، 
كتلة واحدة،  تصبح  امغناة، حتى  الدراما واأشعار  مناطق  بن  امزج 
ي  فكان  الثالث،  التعديل  أما  بينها،  هارموي  هناك  يصبح  وحتى 

صياغة »فينال« يليق بهذه التجربة.
ذوي  م����ن  ف���ن���ان���ن  اخ���ت���ي���ار  ع����روض����ك  ف����ي  ت���ل���ج���أ   -
الشباك،  بنجومية  اارتباط  دون  القوية  المواهب 

الجديد؟ عرضك  نجوم  باختيار  قمت  فكيف 
ينادي  عمل  كل  أن  وهو  دام��ا،  أعلنه  ااختيار  ي  منهج  لدي   -*
أبطاله، وليس لدي »شلة« أعمل معها، وهذه هي تجربتي الرابعة ي 
البيت الفني للمرح، ورقم ٢٢ ي ي تاريخي امرحي، وكل تجربة 
الجديد  العرض  خال  يحدث  ما  وهذا  جديد،  عمل  فريق  أستدعي 
فيا عدا مؤلفة العرض، فأنا م أنل رف التعاون مع د. عاء قوقة 
وا  محمود،  ماهر  الفنان  وا  الحي،  عبد  هاي  الفنان  وا  قبل،  من 
معهم  أعمل  الفنانن  هؤاء  فكل  العمل،  أبطال  وهم  فتحي  نهاد 
هذا  واختيار  أبطاله،  ينادي  عمل  كل  أن  أرى  فأنا  اأوى،  للمرة 
الفريق كان مرهقا جدا عملت عليه عى مدار أربعة أشهر، شاهدت 
عمر  فبخاف  الرئيسية،  أدوار  للثانية  ممثل،   ١٠٠ من  أكر  خالها 
البداية،  من  استمر  الذي  الوحيد  ااختيار  كان  الذي  الراوي،  فرحان 
تلك  إى  وصلنا  حتى  كبرا  عددا  قابلت  فقد  الشخصيات  بقية  أما 

التوليفة.
رسالتك  ت��وص��ي��ل  ال��ع��رض  أب��ط��ال  اس��ت��ط��اع  وه���ل   -

بها؟ تحلم  كنت  الي  بالصورة  المتلقي  إلى 
زال  وما  وكان  معهم،  بالعمل  رفت  كبار  فنانون  العرض  أبطال 
ي  كبرا  جهدا  وبذلوا  العرض،  رسالة  توصيل  ي  كبر  عبء  عليهم 
اإضاءة،  زوايا  وي  امكياج  وي  مثيله،  ي  مختلف  فالعرض  ذلك، 
فامسألة هنا ا تقتر عى مواجهة الجمهور، بالشكل امعتاد، وإما 

»أوبرا  كواليس  خلف  علي:  هشام  المخرج 
بنت عربي« عرض آخر ا يشاهده الجمهور

تجربته  علي  هشام  المخرج  يخوض 
الفي  البيت  مع  الرابعة  المسرحية 
المسرحي  عرضه  خال  من  للمسرح 
إنتاج  من  عربي«  بنت  »أوبرا  الجديد 
حاليا  عرضه  يتم  الذي  الشمس،  فرقة 
والعرض  السام،  مسرح  خشبة  على 
عاء  بطولة  فرج،  ياسمن  تأليف  من 
فتحي،  نهاد  محمود،  ماهر  قوقة، 
الحي،  عبد  هاني  السعداوي،  محمد 
عمر  غانم،  شريف  فرج،  ياسمن 
الفنانة  للراوي  صوتي  أداء  فرحان، 
الكثر  بمشاركة  أيوب،  سميحة  الكبرة 
المتخصصن  والراقصن  الشباب  من 
مسرح  فرقة  وأبناء  السرك  فنون  في 
ذوي  من  مصر  وأبطال  الشمس 
سامح  إهداء  شعرية  دراما  القدرات، 
ديكور  الناصر،  أحمد  ألحان  مجاهد، 
مكياج  صابر،  أمرة  أزياء  فاروق،  رامة 
حافظ. أماني 

لـ«مسرحنا«  الشامل  الحوار  هذا  وفي 
ليجيب  وعقله  قلبه  هشام  لنا  يفتح 
حول  واستفساراتنا  أسئلتنا  كل  على 
العرض..
حوار: كال سلطان
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هناك لحظات يتخذ فيها اممثل أوضاعا جسدية مختلفة، فكان ا بد 
من وجود ممثل لديه ثقافة مختلفة حتى يستطيع التعامل مع هذا 
اأمر، ي أن نصبح داخل لوكيشن ثري دي، وليس عى خشبة مرح 
مواجه للجمهور، فمن خال العرض نحن نكر كل التقاليد امتعارف 
عليها، ليصبح لدينا منظور مختلف للممثل ي التعامل مع الجمهور، 
أكر من  يقدمون  كثرة، وهناك ممثلون  مكياج  مراحل  لدينا  وكذلك 
شخصية مع تغير امكياج بالكامل، فشخصية املك »نيار«، وشخصية 
»عري« مر بأربع مراحل للمكياج، ففي الكواليس هناك عرض آخر ا 

يراه الجمهور.
سميحة  ال��ق��دي��رة  ال��ف��ن��ان��ة  ص���وت  ع��ل��ى  اع��ت��م��ادك   -
ل�����ض�����رورة  ك�������ان  ه�����ل  اأح������������داث  خ���ل���ف���ي���ة  ف�����ي  أي���������وب 

الكبرة؟ لنجوميتها  استغاا  جاء  أم  درامية 
فلم  العرض  أيقونة وهو يروي أحداث  بحثت كثرا عن صوت يكون 
من  وأننا  أيوب،  سميحة  اأستاذة  من صوت  أعمق  وا  أجمل  أجد 
خال العرض نوثق أوبرا عربية، ونحاول دخول التاريخ بذلك، فكان 

ا بد أن نلجأ إى سيدة امرح العري لتكون عى رأس هذا العمل.
ي��ش��ع��رك  أل�����م  ب���ال���ع���رض  أغ���ن���ي���ة   ٢٠ وج������ود  ف���ك���رة   -
ت��ط��غ��ى  أن  أو  ال���ج���م���ه���ور  ف���ع���ل  رد  م�����ن  ب���ال���ق���ل���ق 

الدراما؟ على  اأغاني 
النص،  إعداد  من  الثانية  امرحلة  كانت  فهذه  سابقا،  لك  ذكرت  كا 
سامح  الفنان  من  مهداة  واأشعار  شديدة،  بحرفية  معها  وتعاملنا 
مجاهد، وقد تعاون مع امؤلفة ياسمن فرج ليكون النص متضافرا مع 
اأشعار وأن يكما اأحداث وا يطغى أحدها عى اآخر، وأؤكد لك 

عى أن الصياغة الشعرية كانت من أروع وأعمق ما مكن.
رغ����م  ال������ع������رض  أب������ط������ال  وأش�������ك�������ال  أزي�����������اء  اخ����ت����ل����ف����ت   -
م��ام��ح  إن  ح����ى  واح��������دة  زم���ن���ي���ة  ل��ح��ق��ب��ة  ان���ت���م���ائ���ه���م 
من  المقصود  هو  فما  غريبة،  كانت  اأبطال  بعض 

ذلك؟
كان هناك اجتهاد كبر ي مسألة امابس وامكياج، وأردنا أن نذهب 
مسخ  عى  حرصت  أنني  إى  باإضافة  أسطوري،  إطار  ي  بالعرض 
وجه املك ورفاقه من خال امكياج، أنهم هم امجتمع الذي يتنمر 
لآخرين، ويتفنن ي إيذائهم، قصدت أن أجعلهم مشوهن، أقول من 
خال ذلك إن الذي يتنمر هو أصا مشوه، بينا امجتمع اآخر شديد 
وإن  الله،  عند  فمن  التوفيق  جانبنا  وإن  الوضوح،  وشديد  الراءة 

جانبنا الخطأ فيبقى الفن محاوات دامة للتجريب.
شطرنج  بقطع  ااستعانة  وراء  م��ن  ق��ص��دت  م���اذا   -

الديكور؟ خلفية  في  ورق  وألعاب 
فأنا  عربية..  مرجعية  فلها  »الكوتشينة«  ال��ورق  ألعاب  بالنسبة 
عى  اأساس،  ي  فكرتها  كانت  وهذه  الديكور،  مهندسة  مع  اتفقت 
أن  إى  إضافة  عربية،  كمرجعية  الديكور  ي  الكوتشينة  ورق  وجود 
الدراما تدور بن ملك »الشايب«، ووزير شاب »الولد« واابنة محور 

يتم  الذي  والتحدي  اللعبة  إى  إشارة  ذلك  فكان  »البنت«،  اأحداث 
انتقلنا  استخدمتها عندما  الشطرنج، فقد  أما عن قطع  بينهم جميعا، 
امنتظم  وتفكره  شخصيته،  عن  تعبرا  العسكري،  القائد  مدينة  إى 
أن  إى  إضافة  شعبه،  أف��راد  والحراسة  الحاية  توفر  ي  ونجاحه 
لعبوا  فالفراعنة أول من  أيضا، مرجعه إى قدماء امرين،  الشطرنج 
اقتنعت بها  الديكور وأنا  الشطرنج، وكانت هذه أيضا فكرة مهندسة 

ماما.
ع����روض����ك:  ف�����ي  ل����دي����ك  اأول������وي������ة  ي���ح���ت���ل  أي���ه���م���ا   -

النقاد؟ أم  العادي  الجمهور 
الجمهور بالطبع، فهو مقياس النجاح الوحيد، وهو سبب قيام البيت 
أجل  من  إنتاجها  يتم  فعروضه  العمل،  هذا  بإنتاج  للمرح  الفني 
الفعي  دورهم  أن  أرى  لهم  الكامل  احرامي  فمع  النقاد،  أما  الناس، 
ي اأسبوع اأول للعرض، أن يصوبوا، ما يرونه من قصور، وأنا أقول 
داما إن النقد له دور إيجاي، فرأي الناقد هو تصويب للعملية الفنية، 
مساء«  »الثامنة  السابقة  تجربتي  وي  النقد،  بدور  داما  مؤمن  وأنا 
قمت بعمل تعديات عى العرض ي كل ما ذكره النقاد، أن ذلك هو 
يصنعون  من  وإما هم  النقاد،  أجل  من  عرضا  أصنع  ا  فأنا  دورهم، 
معي العرض، فالناقد ريك أساي ي العملية امرحية حتى يخرج 

ي النهاية منتج أقرب إى امثالية.

أل���م  ال���ف���ص���ح���ى،  ال���ع���رب���ي���ة  ب���ال���ل���غ���ة  ال����ع����رض  ت���ق���دم   -
والقطاع  العرض  بن  حائا  ذلك  يقف  أن  تتخوف 

الجمهور؟ من  اأكر 
أن  يجب  أنه  وأعتقد  اأم،  اللغة  هي  الفصحى  العربية  اللغة   -*
نعود جميعا إى ااهتام بها، وي أغلب امهرجانات تخرج توصيات 
الشارع  لغة  تكون  أن  مكن  فا  العربية،  باللغة  بااهتام  اللجان 
العرض  أقدم  ا  أنا  وعموما  للجمهور،  نقدمه  ما  حاليا هي  الدارجة 
بلغة عربية ا يفهمها الجمهور، وإما لغة بسيطة وقريبة من جميع 
امعلومة  توصيل  ي  اأفضل  هي  العربية  واللغة  والطبقات،  الفئات 

للجميع.
التحضر  أث��ن��اء  واج��ه��ت��ك  ال��ي  ال��ص��ع��وب��ات  أب���رز  م��ا   -

للعرض؟
*- أهم الصعوبات التي واجهتني صعوبات مادية، فالعمل كبر جدا، 
وفاء  الفنانة  إمان  لكن  ناشئة،  فرقة  وهي  الشمس،  وينتجه مرح 
الحكيم بالتجربة، وإمان اأستاذ إساعيل مختار، الذي كان حاسه 
ومساندته ها امفتاح السحري لخروج هذا العمل إى النور، خاصة 
ي إعطائه اإذن بعرض العمل عى مرح السام، الذي أراه اأنسب 
بالعمل بعيدا عن  العرض، كل ذلك جاء إمانه الشخي  تقنيا لهذا 
جال  خالد  اأستاذ  أيضا  أشكر  وأنا  الفني.  للبيت  كرئيس  وظيفته 
اإذن  وأعطى  جهدا،  يدخر  م  الذي  الثقاي،  اإنتاج  قطاع  رئيس 

باموافقة عى جميع التعديات التي طلبناها.
حقيقي  أس���د  ب��وج��ود  ال��م��غ��ام��رة  م��ن  ال��ف��ك��رة  م��ا   -

العرض؟ أحداث  خال  المسرح  خشبة  على 
اإبهار  من  يء  وعمل  التشويق،  من  كنوع  ذلك  عى  حرصت 
مشهد  إضافة  عى  ونعمل  واحد  مشهد  يظهر خال  وهو  للجمهور، 
عى  ويتعود  الناس  يألف  حتى  تدريب  مراحل  مر  فاأسد  آخر، 
أول  تحدث  الفني  البيت  عروض  ي  أسد  وجود  وفكرة  رائحتهم، 
خروجه  ي  نوفق  م  لكننا  الحبل،  عى  مي  قرد  هناك  وكان  مرة، 
كان  لكنه  الخناجر،  رامي  العينن  أبو  اأستاذ  معنا  وكان  للنور، 

مشغوا جدا مع السرك خال تلك الفرة.
ف��ي  ال����م����س����رح����ي����ة  ال����م����ه����رج����ان����ات  س����اه����م����ت  ه������ل   -

المصري؟ المسرح  تطوير 
وكل  العروض،  بن  ما  تنافسية  مباراة  وكل  ملتقى،  فكل  بالتأكيد، 
فأنت  التطوير،  أشكال  أحد  مختلفة، هو  مدارس مرحية  بن  تاٍق 
جديدة  خرات  تكتسب  أصدقائك  من  مجموعة  مع  تجلس  عندما 
من كل منهم، وتطور جزءا من مفاهيمك ومعلوماتك، فالحياة هي 
ملعب للتطوير، وكل مهرجان سواء رضينا عنه أم م نرَض، هو جزء 
من أجزاء التطوير والتعلم من اآخرين، فامناخ يتغر داما ويتطور 
تتحرك  داما  فالحياة  سنوات،  قبل  عليه  كانت  عا  تغرت  ومر 
مختار  إساعيل  اأستاذ  إمان  منذ  أنه  وبصدق،  أرى  وأنا  وتتطور، 
وإمان الدولة امرية، بجيل امخرجن الشباب، وهناك دم جديد ي 
حاليا  الساحة  عى  اموجودين  امخرجن  من   %٩٠ امرح،  مؤسسة 
شباب، مثل سامح بسيوي وتامر كرم وهشام عي ومحمد الرقاوي 
وفاطمة  حسنن،  ورض��ا  مصطفى،  وأك��رم  صدقي،  ف��ؤاد  ومحمود 
إمام،  وإسام  جر،  ومحمد  إبراهيم،  وسا  النشار،  ودنيا  بيومي، 
الرقاوي  بسيوي ومحمد  أيضا هناك سامح  اإداري  امستوى  وعى 
وعادل حسان وفهد سعيد ي إدارة اإنتاج، كل هذا يؤكد أن القادم 

أفضل جدا.
م���ن  ج���������دي���������دة  دورة  م���������ش���������ارف  ع������ل������ى  ون�������ح�������ن   -
ف��ك��رة  ت����رى  ك��ي��ف  ل��ل��م��س��رح،  ال���ق���وم���ي  ال���م���ه���رج���ان 

المحرفن؟ عن  الهواة  وفصل  تقسيمه 
والعنرية،  التمييز  هو  فهذا  اأمر،  هذا  عى  شديد  تحفظ  لدي 
وهذا يسهم ي شق الصف، فهذا اأمر يجعل الهواة يلعبون ي نفس 
املعب امعتاد، وهم أصا لديهم مسابقاتهم التي يتنافسون بها مثل 
القومي  امهرجان  ي  ومشاركتهم  الجاهرية،  والثقافة  الجامعات، 
كانت مثابة صعودهم إى الدوري اممتاز، وما يهمهم هو امشاركة، 
كنت  للمرح،  الفني  بالبيت  مخرجا  أكون  محاواي  أثناء  وأنا 
مستقا، وكنت أشارك ي القومي وأترشح وأفوز بجوائز، وعرض »ر 
جامعي،  عرض  وهو  اماي  العام  ي  جوائز  لخمس  رشح  العودة« 
يتم  منطق  فبأي  امحرفن،  ضمن  إضاءة  لجائزة  خاله  وترشحت 

تقسيم امسابقة إى هواة ومحرفن.
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مارسها  الي  الفنون  أقدم  من  المسرح 
كذلك  يكن  لم  اأمر  ولكن  اإنسان، 
بدأ  الذي  الطفل،  لمسرح  بالنسبة 
عشر  الثامن  القرن  في  به  ااهتمام 
نصوصا  الكتاب  له  يكتب  بدأ  حيث 
عرض  قاعات  له  وتخصص  خاصة 
متقطعة  أو  دائمة  بصفة  فيها  تعمل 
كتابة  أرسطو  كتب  ومنذ  خاصة.  فرق 
قواعد  يتدارس  والعالم  الشعر  فن 
ولكن  الكبار  لمسرح  الكتابة  وأساليب 
فن  حول  الدراسات  بوضع  ااهتمام 
في  إا  يبدأ  لم  اأطفال  لمسرح  الكتابة 
خال  ومن  فقط..  اأخرة  السنن 
آراء  ونستكشف  نرصد  التحقيق  هذا 
والباد  مصر  في  الطفل  مسرح  كتاب 
وأهم  شروطها،  هي  وما  العربية، 
إشكالياتها.
رنا رأفت

يلعب الخيال دورا كبرا ي عروض اأطفال، والقيم اأخاقية واإيجابية، وا 
مانع من وجود معلومات موظفة فنيا بحيث ا تكون مقحمة عى النص. 

الكتابة مرح  صعوبة  تكمن  قائا:  استطرد  للطفل  الكتابة  صعوبات  وعن 
استثنائية  موهبة  تحتاج  له  الكتابة  أن  الكاتب،  موهبة  ضعف  ي  الطفل 
أن  ذلك  ي  والسبب  الجيدين  الطفل  مرح  كتاب  ي  ندرة  ونجد  وكبرة، 
هذه الكتابة تحتاج من الكاتب سعة اطاع وثقافة متنوعة، ومعرفة بطبيعة 
الخيال،  عى  قامة  جديدة  أفكار  عن  والبحث  امختلفة،  العمرية  امراحل 
كاتب  إن  أقول  أن  يجب  لكن  فيه،  الكتابة  يندر  الذي  العلمي  الخيال  أو 
مدة  نصه  عى  والتعاقد  أجره،  لضعف  بينا،  ظلا  مظلوم  ي مر  اأطفال 
تعديل  أن  رورة  وأرى  لطاقته،  إهدارا  مثل  ما  متتالية،  سنوات  خمس 

مدة التعاقد عى النصوص من خمس سنوات إى ثاث فقط. 
الهن باأمر  ليست 

فيا قال الكاتب ومستشار تحرير مجلة قطر الندى، أحمد زحام، عن آليات 
امرحية،  كتابة  آلية  للطفل،  الكتابة  آليات  أصعب  لعل  للطفل:  الكتابة 
اللغة،  عنر  العنار  أوى  وتعد  امرحية،  العنار  من  عنر  كل  أهمية 
فالبساطة ي لغة نص مرح الطفل أمر يتطلب من الكاتب استخدام لغة 
غر معقدة أو مبهمة، ومنسجمة مع قدرات الطفل اللغوية، من أجل الفهم 
اللجوء  أيضا، دون  والتواصل  ااندماج  أجل  بل من  للنص امرحي،  امبار 
إى السطحية. ثانيا الحوار حيث تعتمد امرحية عى الحوار والحوار الجيد 

ما  العرين  القرن  إنجازات  أهم  الطفل  مرح  الزراع:  عبده  الكاتب  قال 
يحمل من رسالة سامية وقدرة عى التأثر امبار عى عقل ومخيلة الطفل، 
العرض امرحي، امتمثلة ي  الفنون ثراء ومتعة من خال عنار  فهو أكر 
اإضاءة،  امابس،  الديكور،  التمثيل،  اموسيقى،  اأغاي،  امكتوب،  )النص 
اإكسسوارات( كل هذه العنار تنداح مع بعضها البعض بعد أن يصوغها 
امخرج لتصبح فرجة رائعة تجذب الطفل إليها، بل تستحوذ عى كل كيانه 
مضفرة  فنون  عدة  عى  يحتوي  أنه  الفنون  بأبو  سمى  ثم  ومن  ووجدانه، 
قبل  ما  تصلح أطفال  التي  فالفكرة  معينة،  لفئة عمرية  موجهة  ومتداخلة 
يتم  الواقع  ي  ولكن  تالية،  عمرية  مرحلة  أطفال  تصلح  ا  قد  امدرسة 
اختيار فكرة ومعالجتها لتكون صالحة للطفل واأرة، أن الطفل ا يأي إى 
امرح مفرده بل يأي ي صحبة أرته، وعن الروط التي يجب أن تتوافر 

للكتابة عن الطفل. 
بحيث  بسيطة  بلغة  الطفل  مرحية  تتمتع  أن  رورة  قائا:  الزراع  تابع 
مكتوبة  امرحية  كانت  سواء  العرض،  هذا  تتلقى  التي  اأعار  لكل  تصل 
البسيطة  امفردات  عن  نبحث  الفصحى  حالة  ي  بالعامية،  أو  بالفصحى 
لأطفال،  اأكر جذبا  فهي  العامية  أما  العادي،  الكام  القريبة من  والسهلة 
أنها هي اللغة التي يتعامل بها يوميا ي البيت وي الشارع وامدرسة. كا 
يجب أن تكون الصياغة قامة عى السجع والجمل القصرة حتى تجذب أذن 
أن  ويراعى  الجميلة،  اإيقاعية  والرقصات  املحنة  باأغاي  مضفرة  الطفل، 

والعرب المصريون  اأطفال  مسرحيات  مؤلفو 
كتاباتهم؟ يرون  كيف   ..

إعادة  الطفل  التكنولوجيا تفرض على كتاب 

تكون حكاياتنا ومسرحياتنا عصرية أن  يجب 

النظر في موضوعات مسرحياتهم

طارق مريأحمد زحام محمد عبد الحافظ ناصف
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ويعتمد  مخترة  وعباراته  زيادة  با  الواضح  الحوار  هو  الطفل  مرح  ي 
كاتب  والتزام  طبيعي،  ميل  للحكايات  الطفل  فحب  الحكاية،  عى  الحوار 
وبسيطة،  واضحة  الحكاية،  تكون  بحيث  واجبة،  رورة  بها  الطفل  مرح 

وجاذبة. 
الكتابة  للطفل:  الكتابة  ي  تتوافر  أن  يجب  التي  ال��روط  عن  وأض��اف 
فالفرق  ومبدع،  كاتب  أي  متناول  ي  وليست  الهن،  باأمر  ليست  للطفل 
اللغوي،  امستوى  ي  يظهر  وغره  للطفل  امقدمة  امرحية  النصوص  بن 

واأسلوي، وي اموضوعات التي يتطرق إليها، أو القضايا التي يعالجها: 
أوا ا بد أن يعرف الكاتب أي مرحلة عمرية يكتب، فلكل مرحلة عمرية 
النص،  داخل  امستخدمة  الوسائط  وأيضا  الدرامية  أبجديتها وكذلك حبكتها 
ي امراحل العمرية اأوى يفضل استخدام الصورة أكر من الحوار، ويغلب 

عى شخوص امرحية الحيوانات والطيور. 
العمرية  امراحل  ي  ويغلب  بسهولة،  إليها  والتطرق  الفكرة  بساطة  ثانيا: 
اأوى رورة امبارة والوضوح وعدم ترك النهايات مفتوحة كا ي امراحل 

العمرية اأخرى.
أما عن اأشكاليات الخاصة بالكتابة للطفل، فأشار إى أن كثرا من الكتاب 
ا يلجأون لكتابة نص أدي مرحي بسبب النر، حيث ا توجد دور نر 
توجد  ا  كا  أدي،  كنص  امرحية  النصوص  نر  تفضل  خاصة  أو  عامة 
جهات إنتاج خاصة أو عامة تنتج هذا النوع من امرح ويتم التعامل معه 
داخل امؤسسات الحكومية بأدى اأجور، كا أن الرف عى اإنتاج ضئيل 

جدا مقارنة مرح الكبار ما يجعل الكتاب يعزفون عنه. 
نوعي مسرح 

وطرح الكاتب والناقد طارق مري وجهة نظر مختلفة حول الكتابة مرح 
مخاطب  أي  باأساس،  نوعي  مرح  الطفل  مرح  أن  إى  فأشار  الطفل، 
مشاركة  سواء  والتوجيه  التثقيف  أو  الرفيه  أو  بالتعليم  سواء  معينة  لفئة 
فإن  امنطلق  هذا  ومن  مشاهد،  مجرد  كونه  أو  امرحي  العمل  ي  الطفل 
طبيعة الطفل ي تلك امرحلة العمرية تفرض عى الكاتب امرحي بناءات 
درامية ا تختلف ي بنائها عن امرحية الكاسيكية مثا ي الشكل، ولكن 
الدرامية وكيفية توظيفها حتى تكون قادرة  الفرضيات  تختلف ي استخدام 
وعيا  أكر  أصبحت  التي  العمرية  امرحلة  تلك  مع  والتفاعل  التواصل  عى 
كل  لها  يتوفر  م  التي  السابقة  اأجيال  ي  مثياتها  من  العام  عى  وانفتاحا 

تلك التقنيات الحديثة. 
أو  الشكل  ماءمة  فهي  الطفل  نصوص  ي  توافرها  الازم  الروط  عن  أما 
رسائل  تراعي  وأن  امقدم،  امضمون  مع  للعمل  امختار  امرحي  الفورم 
العمل امرحي عدم امبارة ومحاولة خلق إطار درامي قادر عى استيعاب 
داخل  الطفل  كان  لو  كا  فرضه  دون  الحوار  خال  من  وتوصيلها  الرسالة 
فصل دراي، كا أن النص امقدم للطفل يجب أن يكون مبهرا عى مستوى 
الصورة وأن يكون إيقاعه ريعا يناسب رعة أطفال هذا العر، واموضوع 
استخدام  طريق  عن  سواء  وهويته،  بوطنه  الطفل  يربط  أن  يجب  امقدم 
امفردات  تلك  الراث، كذلك ربط  أو حكايات مستمدة من  تراثية  مفردات 
ويعلم  الراهنة  اللحظة  عن  الطفل  نفصل  ا  حتى  الراهنة  باللحظة  الراثية 
أنه ذا جذور ممتدة عر التاريخ، وأنه مطالب مواصلة السعي إثبات الذات 

والهوية. 
أما عن أهم اإشكاليات التي تواجه مرح الطفل، فقال مري: اإشكاليات 
وبالتاي صعوبة صناعة عرض  امادية،  اإمكانيات  قلة  تكمن ي  عام  بشكل 
لراثنا  ينتمي  بعمل  امرحي  العرض  صالة  إى  الطفل  يعيد  مبهر  مرحي 

ويؤكد عى هويتنا. 
محددة آلية  توجد  ا 

ا  للطفل:  القومي  امركز  رئيس  ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  وقال 
الكتابة فلكل كاتب طريقة، وله آلية تخصه ي  توجد آليات محددة لفكرة 
الكتابة للطفل، عى سبيل امثال هناك من يحب الشعر والنر ويتعامل به 
آلية  يختار  كاتب  فكل  الخيال  تنمية  يفضل  من  وهناك  للطفل،  الكتابة  ي 

الكتابة. 
أوى  فأضاف:  للطفل،  الكتابة  عند  تتبع  أن  يجب  التي  الروط  عن  أما 
يتم  التي  العمرية  الفئة  أو  السن  التي يجب مراعاتها هي مراعاة  الروط 
سيتم  الذي  القالب  أو  والطريقة  اموضوع  مناسبة  مدى  ثانيا  لها،  التوجه 
تناول اموضوع به، عى سبيل امثال: هل سيوضع بشكل نص مرحي طويل 

أو قصر، أو أوبريت.. إلخ. 
عدم  اإشكاليات  أوى  تعد  فقال:  بالكتابة،  الخاصة  اإشكاليات  عن  أما 
هي  ما  وه��و:  مها  تساؤا  نطرح  أن  ويجب  العمرية،  الفئة  مراعاة 
تتمثل  الثانية  اإشكالية  معها؟  التعامل  سيتم  وكيف  امناسبة؟  اموضوعات 
عى  شائكة،  موضوعات  فهناك  الطفل؟  يناسب  امطروح  اموضوع  هل  ي: 
تناولها  سيتم  فكيف  الرع  تخص  موضوعات  أو  الغيبيات  امثال  سبيل 

وتقدمها للطفل.
و»اإقناع«: »الُحُب« 

أدب  الكتابة  ي  امتخصص  خزعل  جليل  العراقي  والشاعر  الكاتب  وقال 
من  العرات  كتب  كا  لأطفال  كتابا   70 من  أكر  أصدر  الذي  الطفل 
اأغاي، وامرحيات، وأفام الرسوم امتحركة، وامسلسات، والرامج اإذاعية 
صعوبة  قال:  سمسم«،  يا  »افتح  برنامج  أغاي  كتابة  ومنها  والتلفزيونية 
الكتابة للطفل متأتية من كون الكاتب قد غادر مرحلة الطفولة، وهو يكتب 
يحب  أن  إّما  فهو  النفاق،  وا  امجاملة  يعرف  ا  الحساسية،  شديد  لقارئ 

العمل اموجه له، ويتمثله ويصبح جزءا من وجدانه، أو يرفضه رفضا تاّما.
الكتابة لهم، بكل معنى  أضاف: وعى كاتب اأطفال أن يكون طفا لحظة 
الكلمة، وهذا يعني أن يكون له خيال واسع، وعفوية وتلقائية الطفل الذي 
يرى العام من وجهة نظر مختلفة ماما عن وجهة نظر الكبار. يترف كا 

يترف اأطفال ويجري حواراته بلغتهم.
الدخول  يريد  الصارمة، وعى من  لها روطها  لعبة  لأطفال  الكتابة  وتابع: 
توجد  ا  أنه  م��رارا  ذك��رُت  وقد  ال��روط،  هذه  يتقن  أن  اميدان  هذا  إى 
مبادئ  هناك  لكن  لأطفال،  كاتبا  ليصبح  الكاتب،  يأخذها  جاهزة  وصفة 
خصائص  معرفة  ومنها  بها  الكاتب  يلَم  أن  يجب  أساسية،  قواعد  أو  عامة، 
الربوية  الدراسات  امختلفة، ومكنه ااستفادة ي ذلك من  الطفولة  مراحل 
الواضح  أسلوبه  للكاتب  يكون  وأن  الطفولة.  قضايا  تتناول  التي  والنفسية 
والبسيط، الذي يتناسب والقدرات الذهنية للفئة العمرية التي يتوجه لها. 
امجال.  نفسه موهوبا ي هذا  الكاتب  إن م يكن  نفعا  كله ا يجدي  وهذا 
وُيعّذب  نفسه،  ُيعّذب  أا  الجميل،  العام  هذا  يلج  أن  يريد  من  وأنصح 
ُتَلَخُص  لأطفال  فالكتابة  داخله طفل حقيقي.  يكن ي  إن م  اأطفال معه، 
مفردتن ها »الحب« و«اإقناع«، إذا م تكن محبا مهنتك ومقنعا لقرائك، 

فعليك ترك هذا اميدان.
النظر إعادة 

اأطفال  أدب  موضوعات  تسعى  عمرو:  اأردي محمد جال  الكاتب  وقال 
الثقافية والخلقية والروحية وااجتاعية  إى تحقيق أهداف مختلفة، منها: 

شخصية  بناء  إى  يهدف  وما  والرويحية،  والجالية  والعقلية  والقومية 
باختاف مرحلته  للطفل  للكتابة  امناسبة  اموضوعات  الطفل، وقد تختلف 
للطفل  تقدم  الروضة  سن  قبل  وما  امبكرة  امرحلة  ي  فمثا  العمرية، 
والدمية،  والقطة  الكرة  يرى  فهو  به،  امحيطة  ببيئته  امرتبطة  اموضوعات 
وا نستطيع أن نقدم له مغامرة ي الفضاء عى سبيل امثال، ماما كا أننا 

ا نستطيع تقديم قصة للفتيان أبطالها الكرة والقطة مثا.
للطفل  بالكتابة  امعنين  من  يتطلب  اليوم  عامنا  ي  الهائل  التطور  ولعل 
الشاشات  عام  الطفل  ودخول  التقني،  فالتطور  قبل،  ذي  من  أكر  وعيا 
عى  تفرض  الوسائط،  هذه  له  تقدمه  وما  واموبايات،  الذكية  واأل��واح 
لأطفال  أدبهم  النظر ي موضوعات  إعادة  الطفل  بأدب  وامعنين  الكتاب 
الهائل  التطور  تواجه  حتى  إليهم،  اأدب  هذا  لتوصيل  امناسبة  واأدوات 

الذي أحدثه الغرب ي هذا امجال.
مشكات  هناك  أن  أوضح  للطفل،  بالكتابة  الخاصة  امشكات  أهم  وعن 
أن  ينبغي  ما  مع  تتناسب  ا  ضعيفة  مخرجات  إى  مجملها  تؤدي  عدة، 
استسهال  امشكات  هذه  ومن  اليوم،  العري  الطفل  أدب  عليه  يكون 
الكتابة للطفل، وتطفل كثرين ممن تهيأ لهم أن كتابة سطور بلغة ميرة 
بطباعة  مبالغ طائلة وتحظى  عليها  تنفق  قد  ومضامن ساذجة ورسومات 
أنيقة، وتزاحم غرها من اأعال الجادة ما يتير لها من الدعاية واإعان 
وامجامات التي تر الكاتب قبل سواه، وليس مة هيئة أو جهة توجه أو 

تراقب أو تضبط نر اأعال اموجهة لأطفال.
للطفل،  بالكتابة  الخاصة  الروط  بعض  الكاتب محمد جال عمرو  وذكر 
وأولها رورة معرفة جمهور اأطفال من حيث الخصائص والطباع ومراحل 
النمو، ومعرفة مجاات الكتابة لأطفال، من القصص وامرحيات والشعر 
الكتابة  كيفية  معرفة  الكاتب  عى  كذلك  والتلفزيوي،  اإذاعي  والرنامج 
فنية  واعتبارات  أدبية،  واعتبارات  سيكولوجية،  اعتبارات  فهناك  لأطفال، 
تتعلق بنوع الوسيط، وقبل كل يء عى الكاتب أن يكون محبا لأطفال، 
مع  ويتفق  مكانتهم  يليق  أدب��ا  لهم  ليقدم  مستواهم  إى  يرتقي  وأن 

ذائقتهم.
ومن وجة نظر أخرى، قال الكاتب اأردي يوسف الري عضو رابطة الكتاب 
واأدباء اأردنين واتحاد الكتاب واأدباء العرب: ا أعتقد أن مة مشكات 
ي الكتابة للطفل إذا ما كان الكاتب للطفل عى وعي وثقافة ودراية كافية 
بأسس ومعاير الكتابة للطفل، ومن أهمها معرفته جيدا للمراحل والفئات 
مفراداته  استخدام  وبالتاي  اأطفال،  رائح  من  مخاطبتها  امراد  العمرية 
متطلبات  وفق  حكاياته  ونسج  امستهدفة  العمرية  الفئة  قاموس  وفق 
طرح  أسلوب  عمرية  فئة  لكل  إن  حيث  الفئة  هذه  مع  والحوار  الخطابة 
أهمية  جيدا  نعي  أن  علينا  يجب  كا  ومضمونا،  شكا  يختلف  وح��وار 
الطفل  إن  حيث  التلقن،  أسلوب  أو  امبار  الطرح  أسلوب  عن  اابتعاد 
شديد الذكاء جدا وا يروق له هذا اأسلوب، هذا فيا يخص طرح امنتج 

اأدي للطفل. 
وتابع قائا: من أهم امشكات التي توجه أي كاتب أديب أو كاتب أدب 
حيث  كبر  جدي  موضوع  وهذا  كتابه،  نر  طريقة  أو  آلية  هي  الطفل، 
ثابتة أو أسس واضحة تنظم العاقة  إنه ولأسف الشديد ا توجد معاير 
وأسسها  أسلوبها  لها  نر  دار  فكل  عام،  بشكل  النر  ودور  الكاتب  بن 
وقوانينها ي التعامل مع الكاتب لغاية نر كتابه، وبالطبع معظمها يسلب 
كتابه  يرى  حتى  تنازات  يقدم  منهم  والكثر  حقوقه  من  الكثر  الكاتب 
النور، وبالطبع ا يستطيع الكاتب ي الكثر من اأحيان نر كتابه بنفسه 
آلية  وفقدان  الفني  واإخراج  الرسم  وأجور  الطباعة  تكلفة  ارتفاع  بسبب 
النر  دور  من  الكثر  هناك  أن  كا  نر،  دار  غياب  جيدة ي ظل  توزيع 
دواوين  مثل  للطفل  امهمة  اأدبية  اأجناس  بعض  نر  لها  يروق  ا  التي 
شعر اأطفال والنصوص امرحية بحجة أن اأجناس اأدبية اأخرى تلقى 
رواجا أكر عند التوزيع، وأعتقد أن هذا الرأي ليس دقيقيا أبدا إذا ما طرح 

امنتج اأدي لهذه اأجناس بشكل جيد قادر عى شد انتباه الطفل.
لكنني  بالطبع،  بها  خاصة  موضوعات  عمرية  فئة  لكل  قائا:  واستطرد 
ومدارك  فضاءات  ونحلق ي  الزجاجة  عنق  من  نخرج  أن  علينا  أننا  أعتقد 
الواسعة، وأن نبتعد عن طرح امواضيع امبارة وامستهلكة ونسج  الطفل 
عام أوسع من الخيال والتشويق والتحليق مخيلة الطفل ومحاكاة التطور 
العلمي الكبر ي مجال التكنولوجا والعلوم فيا نطرح للطفل من مواضيع، 
فا نكون كمن يحلق خارج الرب.. يجب أن تكون حكاياتنا ومرحياتنا 
أقصد  ذلك، وهنا  أبعد من  تكون  أن  أو يجب  الشعرية عرية  وقصائدنا 
طبعا أدب الخيال العلمي الذي ما زال يعاي من شح ي الطرح عى الرغم 
من حث الكثر من دور النر وامؤسسات الحكومية والربوية التي تنظم 

وترف عى مسابقات أدب الطفل للكتابة ي هذا امجال. 
لها المناسب  العمرية والشكل  الفئة  بد من مراعاة  ا 

أن تكون طفا بد  ا  للطفل  تكتب  لكي 

عبده الزراع
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أكرم  وامخرج  الكاتب  مغامرات  استمرارا  الحام”  “نوح  يأي 
ونصوص  تيات  مع  والتناص  الشكل  مستوى  عى  مصطفى 
التي  التجربة  تحيل  ومصر  هضم  عملية  خال  من  عامية 
امحي،  امتلقي  لدى  وقبوا  اتساعا  اكر  مستوى  إى  يقدمها 
من   – “اأبرياء”  الجميل  نصه  شاهدنا  قليلة  سنوات  قبل 
إخراج أحمد ابراهيم- الذي اشتبك فيه بصورة ثرية مع النص 
يكر  ان  واستطاع  لنتس  زيجفريد  للكاتب  الشهر  اأماي 
الحراك  من  اتخذت  التي  التجارب  وسطحية  مطية  وقتها 
الشعبي ي 25 يناير 2011 قرة سياسية لها لي تحميها من 

اي نقد او رؤية موضوعية بعيدا عن طغيان الحدث.
“واحدة  امكثفة  النسوية  امونودراما  لنا  قدم  عامن  قبل  ثم 
وحيدة”  “أم��راة  نص  عن  وإخراجه-  مصره  من   – حلوة” 
اموضوع  مع  التعاطي  دقيقة  هضم  عملية  وعر  فو،  لداريو 
ممرا  عما  ينجز  أن  استطاع  امضمون  بأتجاه  وحساسة 
من  قدر  وبأقل  حقيقي،  وماس  تاثر  وذو  ناضجة،  بصورة 
مها  الجيدة  النصوص  ي  كامنة  تظل  التي  الغربية  النكهة 

حاولنا ان مزجها برائحة مجتمعاتنا وساكنيها.

مامح  تكتشف  كلا  والحزن  النواح  هذا  ر  يتضح  بينا 
يقضيها  التي  الغريبة  الليلة  حكايات  عر  وطني  من شخصية 

الجميع ي انتظاره.
نحن هنا امام الطرف امقابل للُمخلص، فالحكايات الشهوانية 
والدموية التي تتداولها الشخصيات عن سرة الغائب تكشف 
تتسم  التي  القلب  وموت  الضمر  وانعدام  القسوة  طبقات 
له  البعض  ترقب  يصبح  وتدريجيا  اُمنتظر،  هذا  بهم شخصية 
وخوفهم من مواجهته )مثل الرجل صاحب ثأر اخيه والضابط 
صاحب ثأره الشخي( من ناحية بينا من ناحية أخرى مثلنا 
لحجم العذاب والتمزق الذي سوف يسببه اُمنتظر أمه التي 
تتباهى بجرائم الرف والدم التي ارتكبها منذ أن كان صغرا 
أن  تعلم  التي  وزوجته  عقلها  سلبها  التي  امتزوجة  وعشيقته 

لنساء اخريات نصيب من جسده.
العذابات  وتلك  ُيرتكب  ان  وشك  عى  الذي  الدم  هذا  كل 
شخصية  أمام  يجعلنا  قدومه  مجرد  تشتعل  أن  توشك  التي 
اقرب للمسيخ الدجال الذي يعلن ظهوره عن نهاية العام كا 

نعرفه.
رما كان ي سؤال انتظار امسيخ جزء هام من جوهر التجربة 
فلسفة  حول  التساؤل  إى  امتلقي  يحيل  أنه  هنا،  امرحية 
“وطني”  انتظار  ان  ااحيان.  من  كثر  ي  وجدواها  اأنتظار 
لهو انتظار للخراب القادم مجرد ان يطأ البلدة، وغياب وطني 
الطويل لهو حقبة السام التي عاشتها القرية بينا هو مبتعد 
كل  وليس  ُمخلص،  ُمنتظر  كل  فليس  إذن  وقسوته،  بروره 

غياب ر.
حضور  ومخرج  ككاتب  اك��رم  يكثف  الشكل  مستوى  عى 

نلتقط  ان  مكن  وإخ��راج��ه-  تأليفه  من   – الحام  نوح  ي 
“جودو”  تعتر  التي  الشهرة  اأنتظار  تيمة  ظال  بسهولة 
اأوى  امرحية  اللقطة  أن  بل  الراقة،  عاماتها  احد  بيكيت 

بالنص تحيلنا إى مفتتح قصيدة كفافيس :
ما الذي ننتظر ونحن محتشدون ي الساحة العامة ؟

من امنتظر وصول الرابرة اليوم..
بثأر  منه  يأخذ  لي   – “وطني”  وصول  ينتظر  الذي  فالرجل 
أخيه يجلس ي ساحة القرية ساهرا مع صديقه )اأهتم( – اي 
الذي يعاي من عيب ي مخارج األفاظ-  ليتأكد من الخر عر 
ابنها – أم وطني- فيظل ي حالة  مرور اأم امتحمسة لعودة 
انتظار)وطني(  ي  والخوف  الرقب  بن  ما  ومراوحة  تأهب 
واأم  الرجل  فيهم  ما  العمل  أن كل شخصيات  ندرك  أن  قبل 
والضابط  اأط��وار  غريبة  البضة  والعشيقة  الجافة  )الزوجة 
اشيع  الذي  وطني  انتظار  ي  كلهم  لأنتقام(  العائد  امفصول 
قبل  غادرها  ان  منذ  قريته  إى  عائدا  الليلة  قادم  أنه  بقوة 

خمس سنوات.
ولكن من هو وطني الذي ينتظره الجميع؟ 

عى عكس كل من نص بيكيت وقصيدة كفافيس فإن الشخص 
الحام ا يحمل أي خاص من أي  امنتظر ي نوح  الكيان  او 
عودته  او  البلدة  إى  وطني  فقدوم  العكس،  عى  بل  نوع، 
امؤسفة،  امآساوية  الحوادث  من  الكثر  إى  ي��ؤدي  سوف 
عنوان  بن  والداي  الشعري  التناسق  ذلك  يأي  هنا  من  ورما 
العرض”نوح الحام” الذي يأخذنا عر سياقات حزينة وقامة 
يفتتح  التي  تراثية  عدودة  تشبه  التي  ااغنية  مع  خاصة   –
الكثيف  الحام وحزنه  نوح  تتسأل عن ر  والتي  العرض  بها 

رامي عبد الرازق 

الحمام  نوح 
المسيخ   انتظار  في 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
نوح الحام
جهة اإنتاج: 
مرح 
الطليعة
عام اإنتاج: 
2018
تأليف 
وإخراج: أكرم 
مصطفى
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إى  بساسة  تتدفق  ان  لها  يريد  التي  التساؤات  او  الفكرة 
الزمان  وحدة  عنر  توظيف  عر  ومشاعره  امتلقي  عقل 
الثاث  امناظر  فتجاور  وايقاعيا،  شكليا  واموضوع  وامكان 
ينتظر  حيث  القرية  وساحة  الضابط  ينتظر  حيث  )البار 
الرجل صاحب ثأر أخيه وصالة منزل وطني حيث تنتظر امه 
من  واأظ��ام  اأض��اءة  عر  ننتقل  بينا  وعشيقته(  وزوجته 
زاوية اخرى استطاع أن يحقق وحدة امكان امطلوبة، بينا 
وحدة  حققت  وطني  عودة  الجميع  فيها  ينتظر  التي  الليلة 
الشخصيات  كل  انتظار  وهو  اموضوع  وحدة  وأخرا  الزمان 

لهذا الوطني.
مساحة  وام��وض��وع  وامكان  الزمان  وح��دة  عنر  منحنا 
فيها  تختلط  والتي  القامة،  اأنتظار  عملية  ي  للتأمل  اكر 
الذكريات مع اأوهام مع الحكايات الراثية والحكم الشعبية 
التأمل  ويكتمل  ورع��ب،  فرحة  بن  امشوشة  امشاعر  مع 
بتسكن  يقوم  الكاتب حن  درامية من  امطلوب عر مجازفة 
وزمنية  ايقاعية  مساحة  وذهنه  امتلقي  مشاعر  منح  الراع 

اطول لأستغراق ي خليط اأنتظار والذكرى والوهم.
فالنص ا يحتوي عى تصاعد درامي او راع متدرج يحمل 
بعض  تكشف  للمتابعة حتى مع  امتلقي  كتفيه حاسة  عى 
اأرار او تعري الشخصيات التدريجي من ظاهرها لينكشف 
ومفتاح  عورته  وطني  انتظار  يشكل  الذي  باطنها  من  الكثر 

فهمه ي نفس الوقت.
يغامر  كاتب  اي  أن  الدرامية،  بامجازفة  امقصود  هو  هذا 
بتسكن الراع فهو يغامر إذن باستعداء لحظات من املل او 
البطء اأيقاعي أو هبوط حاسة امتابعة، صحيح أن وحدة 
الزمان وامكان واموضوع ساهمت ي تنشيط اأيقاع وابقاءه 
ككل  العرض  زمن  إى  باأضافة  امطلوبة  الكثافة  حدود  ي 
الذي م يتجاوز الساعة، ولكن ا شك أن تسكن الراع منح 
مكن  الكاتب  من  جريئة  مغامرة  يعتر  خاصة  تأمل  مساحة 
قدم  الذي  امرحي  الحوار  مغامرة  ايضا  عليها  نضيف  أن 
الواقعية  من  مزيج  الوقت  نفس  وي  قاسية  جنوبية  بلهجة 

والشعبوية الراثية التي مزج ما بن الحكاية وامثل واأمثولة 
واموعظة، ناهينا عن جرأة الديالوجات الخاصة مشاهد اأم 
الجنسية  النشوة  حالة  تصف  والتي  والعشيقة  الزوجة  مع 
اام  تبدو  وفيها  نسائه،  وبن  وطني  بن  اللحظات  وشهوانية 
وغامضة  مريبة  بظال  تلقي  واضحة  اوديبية  ي  مستمتعة 
تواطئها  من  بعض  لنا  وتفر  اُمنتظر،  بأبنها  عاقتها  عى 
الغريب مع جرامه ونزواته، بل وتلقي بعض الضوء عى اصل 
تنميتها  ي  نفسها  التي ساهمت هي  والنزوات  الجرائم  تلك 

بشخصيته أنها ببساطة تركته يفعل ما يشاء با حساب. 
نتوقف  أن  مكن  للشخصيات  النفي  الجانب  يخص  وفيا 
أن  وه��و  النص  مضمون  تخص  اخ��رى  ماحظة  أم��ام  هنا 
والضابط  والعشيقة  والزوجة  الثأر  صاحب  الرجل  شخصيات 
وأجتاعي  وجسدي  نفي  فشل  حاات  من  جميعا  يعانون 
رقبة  ي  ومعلقة  مرتبطة  ظاهرها  ي  جميعها  تبدو  وأنساي 
بالفعل  وطني  فهل  وانتظاره(،  )غيابه  أو  و)حضوره(  وطني 
به  العشيقة  تعلق  عن  امسئول  هو  يفعله  م  او  فعله  ما  او 
ومثلها له ي فراشها بدا من زوجها! وهل الخسوف النفي 
محبة  لضان  السحر  إى  ولجوئها  للزوجة  الجسد  وجفاف 
وطني – اختار امخرج ممثلة بجسد نحيف نسبيا ليرز فكرة 
جفاف جسدها ونفسيتها ويؤكد عى التضاد بن هذا الجفاف 
العشيقة-  شخصية  قدمت  التي  اممثلة  جسد  طراوة  وبن 
ما  رغم  الضابط من عمله  السبب ي فصل  وهل وطني هو 

يدعيه من تفاي وحب لفكرة فرض القانون بقوة الخوف؟ 
تشوهات  من  تعاي  اأرب��ع��ة  فالشخصيات  الحقيقة  ي 
ومشاكل نفسية واجتاعية رما ساهم وطني ي بعضها ورما 
امشكات  الخاص من هذه  تعلق  با شك  لكنها  يساهم،  م 
والتشوهات ي رقبة عودته ولهذا تنتظره بفارغ الصر، رغم 
ما  وهو  الهاك،  إى  جميعا  بهم  تودي  قد  العودة  تلك  أن 

يعيدنا إى سؤال انتظار امسيخ مرة أخرى!
اية  من  ذواتنا  ونجرد  انفسنا  داخل  إى  ننظر  ان  علينا  أن 
مرارات خارجية ونصل إى اصل مشكاتنا قبل ان نعلقها ي 

إا مزيد من  قدومه  يأي  ا  رما  الذي  امنتظر  اُمخلص  رقبة 
الذي  الذات  نقد  عملية  إى  يحيلنا  ما  وهو   – علينا  الخراب 

كرس لها اكرم مصطفى نص اأبرياء قبل سنوات-
تبقى اأشارة إى عدة نقاط تخص متانة اأيهام العام بامكان 
وتلك النكهات التي سبق وارنا إليها التي تشعرنا ان مة ما 

ينقص مصر اموضوع او التيمة او السياق ككل :
بهذا  اأوص��اف  كامل  بار  القرية  هذه  ي  يوجد  ماذا   : أوا 

الشكل الذي شاهدناه ي العرض؟
امرجمة  الشهرة ي ااعال  الجملة  بتلك  البار  يذكرنا وجود 
تدور  فهل  الحانة(  إى  واتجه  البلدة  إى  فان  نزل  )ثم 
الثاثينيات-  أو  اأربعينيات  رما   – سابق  زمن  ي  اأحداث 
عى  تحتوي  الصغرة  امرية  والبلدات  القرى  كانت  حيث 
الساح  وجراب  الضابط  مابس  ولكن  ب��ارات!  أو  خارات 
الذي يحمله ونوع الساح يوحي اننا امام زمن حديث نسبيا، 
التي  الصغرة  امرية  البلدة  أو  القرية  تلك  تقع  فأين  إذن 
نادلها  ويحتفظ  بلدي  قهوة  كانت  لو  رما  بار!  عى  تحتوي 
واقعية  اكر  اامر  أصبح  مخصوصن  لزبائن  خاص  مروب 
وقربا من الحالة امرية، ولكن بار ي قرية ي الزمن الوهاي 
الذي نعيشه!! من الصعب تقبل هذا ومن غر الروري أن 
مجتمعنا  عن  اأجنبية  الصورة  تلك  إى  امخرج  بنا  يذهب 

الحاي فيضع نفسه ي دائرة شك حول النص ككل.
ثانيا : مع كل دسامة الحواروقوة اللهجة إا أنه من الغريب 
ان تتحدث كل الشخصيات تقريبا – رما باستثناء الضابط – 
عر الحكاية الشعبية واامثولة والحدوتة الراثية! وكاننا امام 
خيال جمعي واحد او مخيلة لغة واحدة ا تفرق بن ألسنة 
بن  امطلوبة  الحدود  الحوار  يطمس  وبالتاي  الشخصيات! 
ابعاد الشخصيات واختافها الذي هو أساس أي عمل درامي، 
والبارمان  والزوجة  الثأر  صاحب  والرجل  اأم  فشخصيات 
دون  واأمثوات  الحكايات  يستدعون  كلهم  البدين  اأسمر 
كان  وإذا  منها-  الشعبي  حتى   – الثقافة  أو  امخيلة  ي  فرق 
البارمان  ومن  وسنها  خرتها  بحكم  اأم  من  متقبا  هذا 
وذكريات  نفوس  عى  مضطلعا  تجعله  التي  مهنته  بحكم 
الثأر  صاحب  الرجل  عى  غريبا  يبدو  انه  إا  زبائنه  ومامح 
الجميع  يتحول  أن  امنطقي  غر  فمن  الجافة!  الزوجة  وعى 
باأمثوات  جرابهم  ومتلئ  خ��رات،  واصحاب  حكاء  إى 
الحواري  اأشتباك  شان  من  تقليل  هذا  ي  أن  بل  الفلسفية! 

بن النص وبن تلك الحكايات وبريق موعظتها.
وهو  النص  عى  الثالث  امأخذ  إى  اماحظة  هذه  وتقودنا 
الحوار  بدن  ي  الشعبية  والحواديت  اأمثوات  وجود  ان 
لذروة  ملتفت  وا  متأهب  غر  امتلقي  جعل  اساي  كجزء 
انتهى  العرض  ان  أو  تأي فجأة  الخامة وكأنها  فتبدو  العرض، 
الكاتب  أن  للمشاهد،  تهيئة  سابق  أو  واضحة  اشارة  دون 
تكدس  التي  تلك  من  حكمة  اأم  شخصية  لسان  عى  وضع 
معتادا  امتلقي  اصبح  ثم  ومن  العرض،  طوال  الحوار  بها 
فإن  وبالتاي  والفلسفي،  الوعظي  وحضورها  وجودها  عى 
كأنه  يبدو  ككل  العرض  سطر  أخر  ي  كنقطة  استخدامها 
انطفاء مفاجئ! م يرك للمشاهد فرصة استعياب الذروة أو 
ربطها بالنص ككل سواء فكريا أو شعوريا، ناهينا عن الربط 
امرحي  الشكل  بحكم  مطلوب  ايضا  هو  الذي  الدرامي 
الحكايات  أشباه  امفتوحة  النهايات  ذات  النصوص  فحتى 

تحتاج هي ايضا إى نهاية ما.    
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بأضواء  مبهورة  صغرة  كانت  أن  منذ  مصطفى  أساء  عرفت 
هي  امرح،  خشبة  عى  بالوقوف  مفتونة  وامكياج،  امرح 
وعقلها  روحها  من  وأعطته  بصدق  ام��رح  عشقت  ام��رأة 
وجسدها الكثر، ا أريد أن أستطرد ي حديثي عن شخصيتها، 
اختيار  هو  فالفنان  شخصيتها،  عن  أتحدث  ا  كيف  ولكن 
واختيار أساء مصطفى اختيار صعب، اختارت اللعب بالنار، 
فاختارت موضوعا حساسا يحمل وجع امرأة اإنسان، فامرض 
هو العدو الخفي لإنسان يهزمه يجلسه بعيدا عن امشاركة ي 

الحياة بشكل طبيعي وإيجاي.
أساء مصطفى تقدم ي هذا العرض مرض رطان الثدي وهو 
موضوع خطر ي ساحتنا العربية والعامية أيضا، مرض العر، 
وهي تغلفه بحكايا رد فعل امجتمع عندما يكتشف أن هناك 
أساء  قدمته  الذي  الجديد  ما  الثدي،  برطان  مصابة  امرأة 

مصطفى ي هذا العرض.
عام  ي  تدخلك  التي  امرحي  العرض  ي  الجسد  لغة  أوا: 
يشبه الباليه واأكروبات واللياقة الشديدة ي أداء الجسد مع 

إن هذا العرض يطرح اأسئلة وا يقدم إجابات أننا ي اأول 
فإن  اأسئلة.  عى  باإجابة  كمرحين  مطالبن  لسنا  واأخر 
فاإنسان  ورسالة،  إنساي  فكر  هو  ذاته  حد  ي  السؤال  طرح 
الفكري. فهل جاءت أساء مصطفى  والعدم  يعني  أسئلة  با 
عى  امرأة  حياة  امسيطر عى  الذكورة  عام  عى  الباب  لتدق 

مر التاريخ.
وعيب هذا العرض أنه مونودراما حيث إنه موضوع يحتاج إى 
جراند دراما ي ثاثة فصول، أن القضية مهمة جدا والتفاصيل 
إى  بالفنانن  يدفع  القاتم  الريع  العر  إيقاع  ولكن  أهم، 
تسبب  العالية  اإنتاج  تكلفة  أن  كا  امرحيات.  تكثيف 
وإن  امرحية  للعروض  تخصص  التي  اميزانيات  ي  ارتباكا 
ا  امونودراما  ومهرجانات  امونودراما  مرح  ظاهرة  انتشار 
يعني إا شيئا واحدا أننا كمرحين نختفي من الساحة رويدا 

رويدا أو معنى مبار إن امرح ينتهي من حياتنا.
إن امرحين العرب يلجأون إى حيلة للبحث عن حياة وهي 
إقامة امهرجانات، مهرجان هنا ومهرجان هناك لكذا أو ماذا.. 
ولكن هل عرض مدة ليلة أو ليلتن يكفي أن نعلن بأن هناك 
جمهور..  شاهدها  امرحية  وأن  بخر  امرح  وأن  مرحا 
من  أبوابنا  عى  يدق  الخطر  إن  تفقهون..  أا  عليكم..  اللعنة 

الخارج ونحن من الداخل ا نفعل شيئا.
ونجومه  ورجاله  طوائفه  بكل  الرائع  اأردي  للمرح  تحية 

ونجاته فهم ي حبة القلب.

حوار البطلة.
بامرأة  الرجل  وعاقة  عنه  وامسكوت  اموجوع  كشف  ثانيا: 
الثدي فيبتعد  عندما يواجه بأن زوجته مريضة مرض رطان 

عنها ويهملها بل يتخلص منها ببطء بل بوقاحة ريعة.
من  يتخلص  الذي  الرجل  تعري  أن  حاولت  مصطفى  أساء 
وحنان  وحب  حياة  من  لديها  ما  وأعطته  عارته  التي  امرأة 
ودفء وهو ا يدري أنه عاجز جنسيا لكن الحياء منعها، هل 
من  العري  الوطن  ي  يعتر  الذي  اأمر  هذا  مثل  ي  تتحدث 
التابوات الكرى التي من العيب أن تتحدث امرأة عن العاقة 

الجنسية بينها وزوجها.
فالعرض يتسم بأداء مرحي رفيع امستوى وإضاءة مدروسة 
العرض  عن  تنفصل  فا  الحالة  وجال  السنوغرافيا  وبساطة 

لحظة أثناء امشاهدة.
كأمرة  امرح  عى  مصطفى  أساء  تقف  العرض  نهاية  وي 
أثناء  رائعا  توظيفا  التي وظفتها  اإغريق مابسها  أمرات  من 
والحرب  اإضاءة واموسيقى  العرض وكفراشة تطر بن حقول 

واألوان.
وامرحية تطرح عدة قضايا:

هل نحن مجتمع سوي ومحرم؟
هل نحن لدينا القدرة عى استيعاب الحالة امرضية والتعامل 

معها ومع امريض بشكل يليق؟
ااجتاعي  اانهيار  إى  العري  امجتمع  ح��ال  وص��ل  هل 

واأخاقي والفكري إى هذا الحد؟

السيد حافظ

أدرينالن
الروح ووجع  بالنار  واللعب 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
أدرينالن

عام اإنتاج: 
2018

تأليف 
وإخراج: 
أساء 
مصطفى
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السلف من  الخلف عن  يرثه  ما  أنها  الشعبية عى  الثقافة  تعرف 
الخصائص والصفات والسلوكيات والترفات، وهي مط حياة فئة 
نظمهم  وتتجى ي  مكان معن،  معا ي  يحيون  الناس  من  معينة 
ااجتاعية وي فنونهم، وي تقاليدهم وعاداتهم، وي معتقداتهم 
النخبة وما  الدينية وي اهتاماتهم، وتجمع ما ينتمي إى ميدان 
يندرج  وما  امقدس  ضمن  يندرج  وما  العامة،  ميدان  إى  ينتمي 
ضمن الدنيوي. ويطلق مصطلح الشعبي عى الفن الذي يخاطب 
الفئات والرائح الشعبية من امجتمع، وعى ذلك يكون امرح 
ذاك  أو  عامته،  الشعب  إى  اموجه  ام��رح  ذاك  هو  الشعبي 

امرح امنبعث من الشعب والعائد إليه.
الرغبة  هي  الشعبية  امرحية  العروض  أهداف  أبرز  كانت  فإذا 
لذلك  رغباته،  إشباع  عر  واس��ع  جاهري  حضور  ض��ان  ي 
الحضور  عدد  لزيادة  سعيها  ي  العربية  امرحية  التجربة  بقيت 
عر  ي  وانحسار،  وضوح  وعدم  تخبط  حالة  تعيش  الجاهري 
ااتصال  الرقمية وتطور وسائل  التكنولوجية  بثورته  أضحى مميزا 
عر تقنيات صورية تتفاعل مع امرح بوصفه جزءا من متطلبات 
النقيض،  وعى  معها.  والتوافق  اانسجام  ووسائل  الحياة  تطور 
ي  السائد  موذجها  ي  الشعبي  امرحي  عروض  معظم  تعيش 
الخواء  من  حالة  استهاكيا  رواجا  تاقي  التي  العربية  مسارحنا 
وامكررة  الساذجة  باأدائية  مليئة  امعري،  والتصحر  الجاي 
هدفها إثارة الضحك ليس إا، وهي ي أغلبها عروض غابت عنها 
اأشكال والصور وامؤثرات الجالية والتكوينات الساحرة، وقبلها 
امعالجات الفكرية امؤثرة التي ترتقي بذائقة امتلقي وتنتقل من 
ما  رغم  وامتوقدة،  الوثابة  امشاركة  إى  العابرة  امشاهدة  منطقة 
حققته بعض العروض من حضور فني وجاي ترك أثرا طيبا عى 

مستوى امشاهدة والتأثر.
إذ  الباحثن،  من  الكثر  اشتغال  موضع  الشعبي  امرح  شكل 
امرح  بنية  ي  جذريا  تغيرا  فيار  جان  الفرني  امخرج  أجرى 
من  الناس،  من  ممكن  عدد  أكر  إى  الوصول  بهدف  الشعبي 
خال تغير روط العرض واإخراج، وتقديم يء مغاير لجمهور 
امرح  »ظل  فيار:  يقول  واأمزجة.  اأفكار  متنوع  مرحي 
مرح طبقة.. أو لنقل إنه ظل موجها للطبقة الرجوازية.. حسنا 
كلومان:  هارولد  اأمريي  ويقول  جديد«.  جمهور  غزو  سأحاول 
أما  عظيمة«،  مجازفة  تقوم  أن  معناه  شعبيا  تؤسس مرحا  »أن 
برو  ي  العاملة  »الطبقة  فيقول:  دامور  رينالدو  برو  من  الخبر 
فا  اإسبانية  يتكلمون  ا  معظمهم  إن  وحيث  الناس  عامة  هي 
يحتاجون إى مرح ي امدينة، بل يحتاجونه ي الجبال«، ويفصل 
نتذكر  أن  امهم  »من  بقوله:  أكر  هونت  فرنيك  امجري  امخرج 
يكونون  ا  قد  القراءة  تعلموا  الذين  امشاهدين  أولئك  أن  داما 
اللغة العاماتية الخاصة بامرح«. أما  قد تعلموا فهم كل ظال 
امغري الطيب الصديقي فيقول: »لو أننا ي امغرب جئنا بامرح 
إى أولئك الذين م يسمعوا بتلك الكلمة من قبل، الذين م يخطوا 
نقرر  أن  السخف  فمن  مختلفة،  أسباب  نحوه،  واحدة  خطوة 
سامي  الدكتور  العراقي  ويرى  نحن«.  نحبه  مثلا  سيحبونه  أنهم 

قدم  العراق  وي  س��واء.  حد  عى  وامدينة  الريف  ي  الشعبية 
إبراهيم جال أول عرض ي امرح الشعبي ي عام 1953، وهو 
عرض »راس الشليلة« للكاتب يوسف العاي، ثم لحقه بعرض آخر 
يا شاكر«  أمك  »أنا  ثم  بعنوان »ست دراهم«،  للعاي عام 1956 
للعاي أيضا 1959. ومن اممكن القول إن إبراهيم جال يعد رائد 
الفنان  يعد  كا  العراق  ي  اإخراج  الشعبي عى مستوى  امرح 
السبعينات  فرة  أما  والتمثيل.  التأليف  ي  رائده  العاي  يوسف 
عددا  وحدها  للتمثيل  القومية  الفرقة  قدمت  فقد  تاها،  وما 
عروض  ي  ياحظ  ما  ولكن  الشعبية،  امرحيات  من  به  بأس  ا 
امتأثرة  البدايات  مرحلة  من  خرجت  أنها  الشعبية  الفرة  تلك 
وانفتاحا  أكر خصوصية  عروض  لصالح  الشائع  امري  بالنموذج 
عدد  عودة  مع  للبلد  الوافدة  والتمثيلية  الشكلية  التيارات  عى 
من امرحين الذين درسوا امرح ي دول العام امختلفة. ولعل 
امرحيات  من  وغرها  مولير،  وطرطوف  لغوغول  العام  امفتش 
اإحساس  لتعميق  وثقافية  نقدية  حاجة  توفر  كانت  الشعبية 

بامرح الشعبي.
الناس،  بقضايا  املتصق  ام��رح  ذل��ك  هو  الشعبي  ام��رح 
عن  ويحي  مثله  م��ا  ل��رى  ع��روض��ه  إى  يذهب  والجمهور 
فئات  دواف��ع  تعكس  الشعبية  وامرحيات  الدفينة،  همومه 
يحتوي  الذي  الواقع  تعكس  وكذلك  الشعب  أبناء  من  واسعة 
معاناتهم  عن  وتعر  الفئات  تلك  تواجه  التي  امشكات  مختلف 
سواء  اليومية  حياتهم  ي  أحداث  من  به  مرون  وما  وطموحاتهم 
كانت ي الحار أو ي اماي رط أن تجد لها صدى ي الحار، 
وا يهم أن تتحدث امرحية باللغة الرسمية الفصحى أو باللهجة 
العامية، امهم أن تكون أقرب إى الواقع حتى وإن احتوت مسات 
م  إذا  فنا شعبيا  يكون  أن  ا مكن  »امرح  باربا:  يقول  خيالية. 
التي  امتاسكة  امجتمعات  تلك  إى  امرحي  العرض  يستجب 
الشائع  امألوف  ينمحي  وعندما  للحياة،  موحدة  نظرة  متلك 
تدعي  أن  مرحية  صيغة  أية  مكن  ا  اأخاقي  القانون  حسب 

أنها شعبية وأنها قادرة عى جذب امجتمع بكامله«.

عبد الحميد أن امرح الشعبي يتمثل بثاثة اتجاهات:
االتزام بامرح التقليدي كا ي أفريقيا وآسيا.

ااشراكية  أوروب��ا  بلدان  ي  كا  الطبقي  ال��راع  عن  التعبر 
السابقة.

وإيطاليا  فرنسا  ي  كا  الواسعة،  الشعبية  الفئات  إى  التوجه 
والسويد وأمريكا.

اأكمل،  الوجه  عى  مهاته  إنجاز  من  الشعبي  امرح  ولتمكن 
كان روريا أن يحدث تطوير للمعار التقليدي للموقع امرحي 
بصيغته القدمة »العلبة اإيطالية« وااستعاضة عنها بأماكن أكر 
اتساعا استقبال عدد أكر من جاهر امشاهدين،   فالبعض يرى 

أن الذي حط من شأن امرح هي الهندسة امعارية..
الحكايات  وم��ن  الشعبي  موروثها  من  ام��س��ارح  واستمدت 
واأساطر والقصص كمضامن كذلك اأشكال الدرامية أو الشبيهة 
الشعوب  فنون  مع  العاقة  تديم  والتي  توارثوها  التي  بامرح 
تلك لخيال الظل واأراجيز وامقامات والحكواي.  تلك الخصوصية 
ا  إذ  العري  الشعبي  امرح  إيجاد  أساسية  اموروثة  الشعبية 
أخرى،  أمة  وندعيه  هنا  ما  أمة  شعبيا  شكا  نستعر  أن  مكننا 
وذلك اختاف ساته وخصوصيته، وعى امرح العري أن يتحرر 
من طوق غربته امرحية ويعمل عى ما يؤكد الهوية الخاصة به.

ويحدد الدكتور عبد الحميد يونس ي كتابه »الحكايات الشعبية« 
أنواع الحكايات الشعبية بحكاية الحيوان، وحكاية الجان، وحكاية 
والحكاية  امرحة،  والحكاية  الشطار،  وحكاية  الشعبية،  السر 
أفادت  التي  امصادر  أهم  ولعل  األغاز،  وحكاية  ااجتاعية 
وليلة  ليلة  ألف  حكايات  وهي  العرب  وغر  العرب  امرحين 
حكايتها  وكون  امدونة،  العربية  اأساطر  أشهر  من  تعتر  التي 
حركة  من  فيها  ما  لكرة  امرحية،  قالب  من  كبر  إى حد  تقرب 
أداة  كونها  وإى  ومثيلها  مرحيات  إى  تحويلها  وسهولة  وحوار 
عى  تصوره  علولة  القادر  عبد  بنى  الجزائر  وي  وثقافية.  معرفية 
مدة  معه  تعامل  أن  بعد  جذريا،  رفضا  الغري  ام��رح  رفض 
الكاسيي،  اأرسطي  القالب  التمرد عى  ليقرر  بالطويلة،  ليست 
عنه،  درامي غريب  بفضاء  الجمهور  تذكر  التي  اإيطالية  والعلبة 
وهو الذي تعود أن يرى الفرجة الشعبية ي اأسواق والفضاءات 

أحمد اماجد - العراق

الشعي المسرح 
اللعبة شروط  وتغر 
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منها.. بد  ا  مقدمة 
يبدو أن هذه امؤسسة الثقافية التي أطلق عليها الدرامي والشاعر 
1832م(   /3  /22  –  1749  /8  /28( جوته  فلفجانج  يوهان  اأماي 
بذورها  تنر  »امرح«  تعبر   Johann Wolfgang Goethe
وزمان.  مكان  من  أكر  ي  والتشابه  التطابق  من  كثر  ي  وجذورها 
وكذا  اأوى،  النشأة  حيث  من  الدراسة  هذه  إليه  وصلت  ما  وهو 
وقد  الفنية،  اإنسانية  الصناعة  هذه  عى  نشأت  التي  التطورات 
أفريقيا،  ي  امرح  أصل  عن  غائبة  الحقائق  هذه  بعض  تكون 
عى  فقط  ليس  ودراساته.  اأفريقي  بامرح  ااهتام  لعدم  نظرا 
مستويات التعليم امرحي الفني أو استمرارية العروض امرحية، 
ولكن  الفنون..  تعليم  ومؤسسات  العالية  الفنية  امعاهد  توافر  أو 
يكون مجهوا  يكاد  الذي  امرح،  تاريخية هذا  أيضا عى مستوى 
العقد  ي  وتحديدا  العرين  قرننا  ي  امعار  الفن  خارطة  عى 

اأخر منه.
العام  ي  امرحية  الفنون  داري  أن  نذكر  أن  القول  إحقاق  ومن 
امتمدين ي أوروبا وأمريكا ا يعرفون كثرا عن مرح قارة سوداء 

كبرة نعيش عى ظهرانيها.
أفريقيا.. مسرح  نشأة 

تشابه  وجود  إى  الدراسة  هذه  ي  إليها  وصلنا  التي  النتائج  تشر 
اإغريقي  امرح  ونشأة  اأفريقي،  امرح  نشأة  بن  قليل  غر 
لفن  الحقيقية  البداية  امؤرخون  يعتره  الذي  القديم(  )اليوناي 
وطقوس  عبادات  من  اإغريقي  امرح  خرج  العامي.  امرح 
اليوناي  امجتمع  وأحوال  داخل ظروف  تطور  ثم  ديونيزوس،  اإله 
وجه  وعى  الشعراء..  كبار  بها  جاء  التي  وآدابه  أشعاره  القديم، 
وآرستوفانيس،  يوريبيديس،  سوفوكليس،  إسكيلوس،  الخصوص 
امرح  مياد  صاحب  التي  وامابسات  الظروف  نفس  وهي 
متسعة  السوداء  القارة  سطح  عى  مكان  من  أكر  ي  اأفريقي 
عى  التاريخية  وامعلومات  الوثائق  وتدلنا  وامساحات.  اأرجاء 
وبواقع  ناحية،  من  الديني  بالتطور  مرتبطا  ولد  أفريقيا  أن مرح 
البدايات  كانت  إذ  أخرى،  ناحية  من  اأفريقي  القبي  امجتمع 
هذه  ظهرت  وقد  نوعها.  كان  أيا  شعائرية  طقوسية  بدايات  فيه 
داخل   – اأفريقية  الجاهر  كانت  التي  ااحتفاات  ي  الطقوس 
يقدمه  ما  تتابع  دائرة  حلقة  تشاهدها عى شكل   – القبيلة  نطاق 
احتفاات  هناك  كانت  أنه  صحيح  وراقصون.  ومغنون  ممثلون 
لكن  أفريقيا،  ي  الزمان  قديم  منذ  العام  مر  عى  مختلفة  دينية 
الواقع أن عروض هذه ااحتفاات كانت تنحو نحو شكل واحد أو 
موحد إن شئت أن تقول. ويتلخص هذا الشكل ي اإعداد للمرح 
ما يقتضيه من واجبات كالحوار والغناء والرقص أو دق اموسيقى، 
بل كان من أهم مميزات هذه العروض اشراك الجاهر اأفريقية 
فيها حول حلبة امرح بشكلها آنذاك، اشراكا فعليا، وذلك برديد 
شكر  إى  تتجه  كانت  التي  الدينية  اابتهاات  وي  الغناء،  مقاطع 
تستمر  العروض  كانت  وفضائله،  بنعمه  وااعراف  وجل،  عز  الله 
عدة أيام متصلة )وهو ما يذكرنا بنشأة امرح اإغريقي(. وكانت 
من  تختار  وامرددين  وامنشدين  والعازفن  اممثلن  مجموعات 
كانت  التي  الرئيسية  أو  امهمة  اأدوار  بعض  باستثناء  الشعب، 
فن  وكان  الطبل.  آلة  وعازف  اأول  اممثل  مثل  مركزية،  أدوارا 
القديم،  اأفريقي  امرحي  العرض  ي  مها  اشراكا  يشرك  الرقص 
من  النوع  هذا  أن  والغريب  الحال.  بطبيعة  اموسيقى  ومشاركة 
التي كانت ترمز   MASKS العروض اأفريقية قد استعمل اأقنعة

كال عيد

اأفريقية القارة  مسرح 

 ،JORUBA )يوربا(  ساتريان   ،MVET )إمفت(  وغنائيات 
 ،ZULU IMBONGI إمبونجي(  )زولو   ،ASAK )اأساك( 
 .UTENDI )والغنائيات العذبة ي سواحل رق أفريقيا )يوتندي
الدائري،  امرح  عروض  الفنية ي  اأشكال  يقتر عرض هذه  م 

بل وصل إى امهرجانات الفنية اأفريقية.

امرح اأفريقي ي القرون الوسطى..
ظل امرح منذ نشأته، وإبان تطوره حتى عر القرون الوسطي، 
متجوا  مرحا  الثبات،  قليل  كان  أنه  معنى  متحركا،  مرحا 
الجوالة  امرحية  الفرق  استطاعت  وقد  والرحال.  التجوال  معنى 
ي  عروضها  تقدم  أن   – الكثرة  واللهجات  اللغات  ومختلف   –
“بعض  أن  امرحي  التاريخ  ويدلنا  أفريقيا.  داخل  كثرة  أماكن 
القصور  ساحات  ي  عروضها  قدمت  قد  الجوالة  الفرق  هذه 
عنه  كشف  ما  وهو  امتأخر”)1(.  الوسيط  العر  ي  اإمراطورية 
استنادا إى ما  اميادي  الثامن عر  القرن  للمرة اأوى ي  النقاب 
الثاي  النصف  تأكد بعد ذلك ي  بقي من إمراطورية يورويا. وما 
اأوروبين  امؤرخن  أيدي  عى  اميادي  عر  التاسع  القرن  من 
اأفريقي،  امرح  عروض  طبيعة  إى  أشاروا  الذين  واأمريكين 

الضحك  عامل  إبراز  بغية  اأفريقية،  الحيوانات  بعض  وجود  إى 
القصة  وفنون  آداب  وجه  الذي  اأمر  وهو  واإثارة.  والفكاهة 
من  وغرها  اأقنعة  استعال  إى  بعد  فيا  اأفريقية  والرواية 

صبغات الوجوه ي نسيجها.
بأفكارها وأحامها وخيالها  الغنية  اأفريقية  القصص  لقد ساعدت 
الواسع امتقد عى مياد نوع أدي جديد، م يكن له نظر ي عام 
النوع ي امرح استعال  العامي. وساعد عى تطور هذا  القصة 
وسط  ونفسية  درامية  تأثرات  إبراز  وامخيفة  الغريبة  اأصوات 
ي  اأوروبية  الحضارة  سجلته  ما  وهو  خاصة.  أفريقية  مظاهر 
التي   MANDINGO )ماندنجو(  بلغة  أفريقيا  غرب  مرح 
)الجريوي(  الفني  بالتيار  امسمى  الفني  النوع  عن  كشفت 

.GRIOT
متعددة  اأرجاء،  واسعة   – تزال  وا   – أفريقيا  كانت  ما  لكن.. 
واأجناس  واأفراد  واللهجات،  واللغات  بل  والجمهوريات،  الدول 
واأديان. متحركة الواقع بحكم انتقال شعوبها وقبائلها وناسها من 
كل هذه  فإن  مستقرة،  غر  أوضاع  اماي، ي  ي  مكان  إى  مكان 
ماذج  امرحي  للتاريخ  أفرزت  قد  مجتمعة  واأحوال  الظروف 
 ،YEJIK )كثرة من أشكال الفن امرحي، عى غرار فن )الياييك
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كا  ماندنجو.  بلغة   Koteba )كوتيبا(  امسمى  النوع  ي  وبخاصة 
يشر نفس التاريخ إى استمرار هذه العروض حتى عرنا الحاي، 
مع تعديات طفيفة ا مس جوهر النوع. إذ أصبح مكان العرض 
التمثيل  الرئيي للمدينة أو امحافظة. ويتم  امرحي هو اميدان 
مرح  خشبة  أو  مرتفعات  استعال  دون  الطبيعية،  اأرض  عى 
نادرة تقتضيها أحيانا طبيعة اأحداث  تعتي امكان، إا ي أحوال 
الفنية. عى هذا يظهر امرح اأفريقي ي عر القرون الوسطى 
أساس  الشخصيات عى  فيه بن  التفريق  يتم  مناظر مرحية،  با 
احتال ما يحملونه أو ما يرتدونه من أقنعة وجلد حيوان ونبات 
وغصون أشجار. اممثلون كلهم من الرجال حتى لأدوار النسائية. 
اأحيان.  أغلب  ي  واموسيقى  التمثيل  يصاحب  امغنن  أحد 
كا  اممثلن،  خلف  اأرض  عى  مصطفة  مكانها  تأخذ  الطبول 
تظهر شخصيات امهرجن وامضحكن يلقون بنكاتهم أثناء العرض 
امرحي. ويدخل القفز اأكروباي ACROBAT ي نسيج الرقص 

اأفريقي.
أفريقية  شخصية  اأفريقية  الشعبية  امرحية  ي  البطل  يظهر 
تصاعدا  تتيح  تكن  م  الدرامات  وحوار  كلات  أن  ومع  خالصة. 
دراميا أو تطورا فنيا للعمل امرحي حول الحلقة الدائرية، إا أن 
الحركة والرقص واأكروبات كانت تكمل هذه العروض، لتعر عن 
قصة البطل أو مأساته. من الطبيعي أن ذلك ا يعني عجز الكلمة 
الدراما  شكل  أن  اأفريقية،  الشعبية  امرحية  ي  قصورها  أو 
مختلف هناك عا عرفناه من أشكال ي اآداب الدرامية اأوروبية 
أفريقية  صورة  يعرض  كان  ما  بقدر  العربية،  امرحية  اآداب  أو 

ذات طابع فريد وخاص.

اأفريقي.. الفن  حول  حصار 
أو  أن نسمع عن امرح  النادر  اأفريقية، فمن  الباد  تعدد  رغم 
والحضارية  العلمية  وبالنظرة  العرين.  القرن  ي  له  إشعاعات 
القارة – محرومن من هذا  نعتر اأفارقة – ي أكر من مكان ي 
التنمية  ي  بآخر  أو  بشكل  يؤثر  الذي  والعقي،  الروحي  الغذاء 
كا  العري،  اأفريقي  الرجل  وإعداد  تربية  وي  للقارة،  الثقافية 

يبعث عى تأخر وتخلف ي اميدان الثقاي.
ونعتر القرن التاسع عر اميادي هو قرن حصار الفن اأفريقي، 
ومحارة اإبداعات اأفريقية الخالصة. وما هذه الحالة إا رافدة 
من روافد ااستعار للقارة السوداء. ونستطيع أن نقول ي جرأة 
إن أشكال ااستعار امختلفة )ما بن فرنسية وإنجليزية وغرها( 
امرض  هذا  أفريقيا.  ي  عامة  الفنون  تقدم  شّل  عى  عملت  قد 
اإنسان  فكر  تكوين  عى   – ويالأسف   – عكس  الذي  العضال 
إى  والقوقعة  والحروب  والقتال  امعاناة  إى  ورفه  اأفريقي، 
واازدهار،  والتطور  والفلسفة  الفكر  عن  بعيدا  بعيدا  الداخل، 
الحديث  اانتصار  طريق  ي  السر  عن  أيضا  وشغله  رفه  كا 
الثقافة  بأن  أيضا  والتسليم  بل  ااعراف،  يجب  اتهامات،  وبا 
اأفريقي،  اميدان   – كثرة  أنانية  وي   – استهدفت  قد  اأوروبية 
مساحة جغرافية، مؤثرات نفسية، عادات وتقاليد اجتاعية، آداب 
وفنون وشعبيات، بغية خلع الجذور النفسية وااجتاعية ونزعها، 
لتحل محلها ثقافات وعادات أوروبية مستوردة ومنقولة إى قارة 

أفريقيا، مثلها مثل السلع التموينية سواء بسواء.
الحضارة  تقبل  عى  اأفريقية  الشعوب  اأوروبيون  أجر  لقد 
عى  والنسخ  لتقليدها  وفنونا،  وآدابا  وفلسفة  فكرا  اأوروبية 

منوالها.
امرح  أماط  أفريقيا  تعرف  العامي،  امرح  تاريخ  يشر  وكا 
يكن هذا  والديكور، وم  وامناظر  التمثيل،  فن  اأوروي، ومدارس 
اللقاء امفاجئ اأوروي – اأفريقي ي صالح القارة اأفريقية عى 

أية حال.. ماذا؟
من  كانوا  أفريقيا  باد  اأوروبية ي  الثقافة  قادوا  الذين  أوا: أن 
نشاطا  تنتهج  التي  اإرساليات  ي  وأعضاء  امسيحين  امبرين 

تبشريا منظا.
ثانيا: كان من نتيجة سيطرتهم عى الشؤون الثقافية أن اضطهدوا 
وإلغاءه  ومحوه  وقفه  استطاعوا  حتى  اأفريقي  الرقص  مظاهر 
إى  يشر  ما  كل  ظهور  منعوا  كا  ماما  امرح.  عى  الظهور  من 

احتفاات دينية.

إهال  إى  اأفريقي  امرح  شكل  ي  التغير  هذا  أدى  ثالثا: 
الكثر  الدرامي  الحوار  ذات  اأوروبية  امرحية  للعروض  اأفارقة 
اأفريقي  امرحي  العرض  وبقي  عليه،  يتعودوا  م  الذي  والجيد 
والحكاية  والفلكلور  التقاليد  عن  بعيدا   – الجديدة  صورته  ي   –

اأفريقية، وا مت إى امجتمع اأفريقي أو إى عام أفريقيا.
دور  وضعف  اأفريقية،  العروض  ي  التلقائية  انتهت  رابعا: 
اموسيقى واختفت مشاهد الرقص الديني، رغم محاولة امبرين 

عرض مرحيات دينية ي بداية خططهم الخبيثة وامهلكة.
خامسا: انتشار اموجات امرحية الحديثة القادمة من أوروبا، بن 
نهلوا من علوم امرح وفنونه  الذين  الشباب اأفريقي، وبخاصة 
ي أوروبا)2( إبان فرة الثاثينات، وهو ما أدخل كثرا من اأشكال 
اأفريقي  امحتوى  أصل  عى   FORMS اأوروبية  امرحية 
نهاية اأمر شكا ممسوخا  لنا ي  الذي قدم  CONTENT. اأمر 
ومحتوى يطغى فيه الشكل عى اأصل وامضمون. فيرك امشاهد 
ي  الوطنين  الكتاب  من  ندر  فيا  إا  أمن،  دليل  كل  اأفريقي 

أفريقيا.

التصحيح.. محاوات 
تقدم  أن  بعد  خاصة  طويا،  النهج  هذا  عى  ليسر  اأمر  يكن  م 
ي  العرين..  القرن  أفريقيا  أبناء  بفعل  وامعري  العلمي  الجانب 
محاوات اانعتاق من ربقة ااستعار، وهي اموجة والتعطش إى 
حرية وأحداث نلمسها ي التحرير الذي دخل إى القارة ي النصف 

الثاي من القرن العرين تحديدا.
بإعادة  الفن امرحي، قامت أصوات جديدة تطالب  ففي طريق 
أفريقي  مرح  مياد  تحقيقا  اأصيلة،  واأدوات  الثقافة  تأصيل 

خالص ي القرن الحاي. وكان من نتائج هذه الصيحة ما يي:
1 - عودة اموسيقى والغناء – وبالطابع اأفريقي الراي واأصيل – 

إى العروض امرحية.
امرحية  الدرامات  ي  اموسيقي  اأوركسرا  دور  إعادة   -  2

والعروض، إى سابق عهده، مازما ومتاما مع الفنون الدرامية.
الرقص  فنون  إعادة  محاوات  تبدأ  1944م  عام  أواخر  ي   -  3

اأفريقي إى مرح أفريقيا.
اصطدمت  قد  الوطنية  امحاوات  هذه  أن  الطبيعي  ومن 
معارضات سلطوية أجنبية تبعا موقف امستعمر وعقليته وفهمه 
اأفريقين  امرحين  الفنانن  تيار  أن  إا  تعنته.  أو  وتسهياته 
العائدين من الدراسة اأوروبية – وبفهم معار ووطنية أفريقية 
اأفريقي  امرح  بناء  ي  جديدة  مرحلة  تصدوا  قد   – خالصة 
موريتس  عى  نعر  الوطنين  الدارسن  ماذج  بن  من  امعار. 
من  العائد   MORIC SONAR SENGHOR منجور)3(  سونار 
عنري  إعادة  بجهوده  يكافح  السنغاي،  امرح  ومدير  باريس 
وخشبة  حلبة  إى  اأفريقية  تقاليدها  بكل  والرقص  اموسيقى 
الذي   KEITA FODEBA فوديبا)4(  كايتا  والغيني  امرح. 
طور من فلسفة الرقص اأفريقي وماذجه ومعايره، ليس ي قارة 
عى  الحديث  موذجه  ي  الرقص  هذا  وبنر  بل  وحدها،  أفريقيا 
مسارح القارة اأوروبية. ثم اأفريقي من نيجريا وول سوينكا)5( 
إنجلرا  من  العائد  والدرامي  الشاعر   WOLE SOYINKA
وفق  اأفريقي  امرح  ي  والحرية  اأصالة  قضايا  عن  والباحث 

شكل طبيعي أصيل.
العرين  القرن  أربعينات  منذ  التصحيح  محاوات  تستمر 
الستينات  ي  أفريقية  دول  عدة  وتحصل  أفريقيا  مرح  لصالح 
ومن  اأوروي.  ااستعار  ربقة  من  وتنعتق  القومي  التحرر  عى 
بعد  امستعمر  اأفريقي دوره ي طرد  امرح  يؤدي  أن  الطبيعي 
أن فجر القضايا الوطنية كعامل إلهام وتعبئة أحاسيس الجاهر 
ووجدان الشعوب اأفريقية، وكمجمع لكلمتها – قدر ما ي وسعه 

– من قوة وفلسفة وإيحاء.
وباد  مناطق  ي  جامعات  بعض  ووجود  التعليم،  حركة  ساعدت 
وي  الجامعات  ي  امرحي  الفن  ونر  تشجيع  عى  أفريقية)6( 
كاإلقاء،  امرحية  العلوم  مواد  تعليم  دخل  ثم  العامة.  الحياة 
التمثيل، اإخراج إى التعليم الجامعي اأفريقي. كان هذا الدخول 
وندرة  بل  العامة،  امسارح  لنقص  معوضا  الجامعة  رحاب  إى 
الفرق امرحية امستمرة وامنتظمة أو العاملة بنظام )الريرتوار( 
REPERTOIRE. لقد حول هذا التغر أنظار الجاهر اأفريقية 

الحقل  ي  العاملن  وتقدير  امرحية  امهنة  احرام  بداية  إى 
هذه  تجاه  السائد  اإحساس  هو  اازدراء  كان  أن  بعد  امرحي، 

امهنة.
مجتمعات  اعرفت  هذه  الفني  التصحيح  ثورة  ظل  وي  وأخرا.. 

أفريقيا بقيمة الفن اأفريقي النابع من اأرض.
بعض  ي  تزال  وا   – كانت  امرحية  العلوم  هذه  إن  حقيقة، 
ي  والفرنسية  اإنجليزية  اأجنبيتن  باللغتن  تدرس   – امناطق 
الغالب، لكن هذا ا يقلل من ااتجاه الفكري الذي ارتاده امرح 

اأفريقي ي طريق التصحيح.
الحيوية  امشكات  من  مشكلة  اأفريقي  امرح  ي  اللغة  ومثل 
لهذا الفن. ففي أفريقيا ما يقرب من )800( مامائة قبيلة وجاعة 
القارة  سكان  نصف  لكن   ،)-  200( ولهجة  لغة  بألفي  تتكلم 
بأجمعها يستعملون نحو خمس عرة لغة فقط )15( اأمر الذي 
ي  التأويل  أو  الفهم،  وعدم  اللغوية،  امفارقات  حدة  من  يخفف 

امضامن الدرامية للمرحيات.. هذا من جانب.
أن  آخر،  جانب  من  ووظيفته  امرح  انتشار  فكرة  يسهل  وما 
يرح  الذي  )الراوي(  يصاحبها  ما  عادة  اأفريقي  الرقص  عروض 
اأفريقي  الجوقة ي امرح  قائد  ويعلق ويفر اأحداث.. وكأنه 
اأول. لكنه من الطبيعي أن نذكر أن مثل هذه الحلول ا تصلح 
وفكر  وحوار  كلمة  امرح  أن  باعتبار  كلها،  امرحية  للعروض 

وفلسفة، وتأثر انفعاي بالحرف والعبارة اأدبية ي نهاية امطاف.

أفريقيا.. غرب  مسارح   – أوا 
السنغال، ساحل العاج، الكامرون، غانا، نيجريا.
السنغال: مسرح   -  1

التي  أفريقيا  غرب  عواصم  أهم  من  )داكار(  العاصمة  تعتر 
جزيرة  إى  مرحها  نهضة  ي  الفضل  يعود  تتمتع مرح عري. 
وليم  فيها  أسس  التي  العاصمة،  من  القريبة   GOREE )جوريه( 
باسمه  عرفت  امرح  لفنون  عليا  مدرسة  الثاثينات  منذ  بونتي 
هي  امدرسة  هذه  ظلت   ECOLE WILLWAM PONTY
اإشعاع العلمي امرحي الوحيد ي غرب أفريقيا حتى خمسينات 
الفرنسين،  امرحين  الفنانن  من  عددا  واستقبلت  الحاي.  القرن 
كان أبرزهم )س. بيارت( C. BEART الذي بدأ اإخراج امرحي 
مرحي.  موسم  كل  ي  مرحية  بواقع  1933م  عام  منذ  هناك 

ووجه إى مهرجان الفنانن امرحين من مواليد العاصمة داكار.
من  يقرب  ما  وينتج  القرن،  ثاثينات  ي  السنغال  مرح  ينشط 
)50( خمسن عرضا مرحيا تدور موضوعاتها بن الثقافة والتقاليد 
اأفريقية، والعادات والراث والشباب وامجتمع، إى جانب قضايا 
تاريخية أفريقية يدخل ي نسيجها كل من عنري اأدب والدين 
مس  دراسات  امرح  يقدم  وكا  اإنجيل.  قصص  إى  امستند 
النزعات الوطنية والتحررية، تظهر أول مرة شخصيات مثل جامع 

الرائب، الرطي، التاجر، القس وامعلم.
شيئا  كانت  التي  الخشبية  امنصة  السنغاي  امرح  استعمل  وقد 
نادرا ي مرح أفريقيا )كان التمثيل يجرى عى اأرض البسطاء(. 
)الصدر،  جهات  ثاث  من  امنصة  تلتف حول  الجاهر  وأصبحت 
يجرى  ما  نادرا  الديكور  كان  كا  واأير(.  اأمن  الجانبان 
ي  صيفا  امفتوحة  اأماكن  استغال  امرح  وحاول  استعاله. 

الهواء الطلق )ياحظ جو أفريقيا الحار صيفا(.
امرح  خشبة  إى  صعدت  قد  امرأة  تكن  م  1939م  عام  حتى 
الفتيات  إحدى  صعدت  1939م  العام  نفس  وي  السنغاي. 
مدرسة  قدمته  مرحي  عرض  ضمن  زمياتها  مع  اأفريقيات 

.RUFISQUE روفسك للبنات
يعزى فضل مدرسة وليم بونتي عى امرح اأفريقي أنها عملت 
جانب  من  اأوروبية  امرحية  الثقافة  واستيعاب  فهم  عى 
الجاهر اأفريقية، وبا إغفال للثقافة اأفريقية اأم. بذلك امنهج 
ي  الخارج،  من  العائدين  امبعوثن  امدرسة  استقطبت  امتوازن 
محاوات لتأصيل وتجذير العادات الشعبية البسيطة، ونقلها مادة 
للدرامات وامرحيات، وهو ما أعطى معنى خاصا للمرح  حية 

اأفريقي امعار.
انتشارا.. المسرحية  الحركة  وتتوسع 

بال(  )ديو  مرح  الثانية  العامية  الحرب  انتهاء  بعد  يشيد 
أفريقيا.  غرب  ي  بال  ديو  مدينة  ي   THEATRE DIO PALE
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خشبته،  عى  اأوروبية  اأعال  أعظم  قدم  خاص  مرح  وهو 
ودور  بأفريقيا  والشعور  الوطني  الحس  لتنمية  شديد  اعتبار  وي 
إيقاظ  هو  امرح  هذا  منجزات  أهم  من  أن  إا  قاطبة.  شعوبها 
الوعي الزنجي ليمثل اآيديولوجية اأفريقية. واتخذ امرح التحاما 
مع حركة الزنوج NEGRITUDE، اأمر الذي مهد فرسته مرح 
الخالصة.  اأفريقية  امرحيات  وتقييم  رقعته،  لتوسيع  السنغال 
امرحية  درامات  أوى  هي   SARZAN )سارزان(  دراما  كانت 
اأفريقية ي السنغال. تحي الدراما قصة الكاتب السنغاي )براجو 
التفكرين  جيوب( BIRAGO DIOP، وتعرض مواجهة أدبية بن 
واعتر  الحياة،  شكل  التفكر،  طرق  زاوية  من  واأفريقي،  اأوروي 
بكل  أفريقيا  حياة  إبراز  طريق  عى  خطوة  الدراما  هذه  النقاد 

أصالتها وخصوبة الربة فيها.
إا  امرحي،  الفن  ي  الوطنية  أو  القومية  امحاوات  هذه  ومع 
بدرامات  امتأت  قد  الخمسينات  سنوات  أن  اماحظ  من  أنه 
ففي  جديد(.  من  العودة  أراد  ااستعار  )وكأن  الفرني  امرح 
باللغة  مرحيات  درامية  مسابقات  أعلنت  1955م   ،1954 سنتي 
لرق غرب  1957م  عام  للمرح  مهرجان  عن  يعلن  كا  الفرنسية. 
أفريقيا، يشرط اللغة الفرنسية أيضا. ومع ذلك فإن السنغال تقرح 
فرق  فيه  تتبارى  الزنجية،  للفنون  عاميا  مهرجانا   1966 عام  ي 
 – ولكن  أخرى،  أفريقية  وباد  أمريكا  راقصة من  وغنائية  مرحية 

مرة ثانية – باللغتن اإنجليزية والفرنسية.
المسرحي.. الفن  يتقدم  ثم.. 

ففي عام 1965م، وي مكان مرح ديو بال يفتتح امرح القومي 
 AMADOW ديا(  كيشيه  )أمارو  اأفريقي  ويقدم  السنغاي. 
CISSE DIA مرحيته امعنونة )اأيام اأخرة ي حياة ات ديور( 

.LES DERNIERS JOURS DE LAT DIOR
وهي مرحية تحي تأريخا لجهاد القائد الشعبي اأفريقي ات ديور 
الفرني وإعان حرية  امستعمر  القومي ضد  الشمل  ي سبيل جمع 
 CHEIK نادو(  )تشايك  اأفريقي  يكتب  1966م  عام  وي  أفريقيا. 
ذات   L’EXIL D’ALBOURI ألبوري(  )نفي  درامته   NADO
)عظام  دارما   1968 عام  ي  تتبع  ثم  اأفريقي.  التاريخي  امضمون 
 BIRAGO ديوب(  )براجوا  درامي   L’OS DE MORLM مورام( 

DIOP الذي يؤكد ي خطوط الدراما استمرارية الغليان القومي.
العاج.. ساحل  مسرح   -  ٢

احظ شبه عاقة ثقافية بن مرح السنغال ومرح ساحل العاج، 
جزيرة  من  القادم  الثقاي  بالتيار  العاج  ساحل  مرح  يتأثر  إذ 

)جوريه( شأنه شأن امرح السنغاي.
القرن العرين،  العاج منذ ثاثينات  تتحدد بدايات مرح ساحل 
داديي(  بنلن  )برنار  تأليف  من  دراما  امرح  قدم  عندما 
1916م  عام  ي  كتبها  قد  كان   BERNARD BINLIN DADIE
امؤلف  نفس  وهو  1933م.  عام   LES VILLES )مدن(  بعنوان 
بباريس  العامي  امعرض  ي  مؤخرا  أعاله  صعدت  الذي  اأفريقي 
عام 1937م. )أسيمن دميل ملك سانفي( عى مرح اإيليزيه)7(.

ROI DU SANWI وASSEMIEN DE’HYLE ودرامته الثانية 
 CEST MON ي(  امراث  )هذا  بعنوان  1954م  عام  كتبها  التي 
لسنوات  الدرامي  الكاتب  انراف  سنوات  تعكس   HERITAGE

كثرة عمل فيها بالشؤون السياسية اأفريقية.
 AMON D’ABY آي(  دي  )آمون  اأفريقي  الكاتب  ويعتر 
درامية  محاوات  كتب  فقد  العاج.  مرح  مؤسي  من  واحدا 
وطنه.  ي  الشباب  منظمة  وقدمها  اإنجيل  من  مادتها  أخذت 
ساحل  ي  منتظم  مرح  أول  تأسس  عندما  1938م  عام  وي 
 ”8“ )دراماتورج  وظيفة  ي  آي  دي  آمون  الدرامي  عمل  العاج 
بانتاء  آي  مرح  اشتهر  امذكور.  امرح  ي   )DRAMATURG
ولكن   ،BOULEVARD الفرني  البوليفار  مرح  إى  دراماته 
النظر  جهة  ومن  اأفريقي،  ااجتاعي  الدور  عى  شديد  تركيز  ي 
معركة  لكسب  الدراما  ي  توجهات  إى  إضافة  خاصة.  اأفريقية 

استقال الباد.
الحرب  بعد  العاج  ساحل  مسارح  تغلق  ثم.. 

الثانية. العالمية 
مركزا  الفرنسيون  ينيء  فرنسا  من  وبعون  1953م،  عام  وي 
 CENTRE CULTUREL ET اسم  تحت  للفلكلور  ثقافيا 
اليوم  حتى  وهو   FOLKOLORIQUE LA COTE D’IVOIRE

الطليعة  العاج. ثم يرز إى جانب  الثقافية ي ساحل  الهيئات  أهم 
امرحية اأفريقية ي ساحل العاج، الدرامي اأفريقي )جرمن كوي 
الدراما  يقود  الذي   GERMAIN COFFI GADEAU جادو( 
اأفريقية بأربع درامات مهمة تعالج مشكات الفاح اأفريقي. من 
أشهرها دراما )كوفا أورجوبا( KWAO ADJOBA من ستة مناظر، 

.LA COURINNE AUX ENCHERES )ودراما )نهاية الوعود
إطار  داخل  والجال،  بالشاعرية  متاز  جادو  أعال  غالبية  إن 

كوميدي أفريقي خاب.
الكامرون: مسرح   -  3

أو  حكومي  مرحي  نشاط  وجود  عن  كثرا  التاريخ  يطلعنا  ا 
أهي أو خاص ي الكامرون، قبل استقالها ي عام 1960م. وجود 
النشاط امرحي مبعرا هنا وهناك، يفتقد طابع التنظيم والنظام 

وااستمرارية الفنية.
امرح  واحدة.  مرة  مرحان  الكامرون  ي  ااستقال  بعد  ينشأ 
)يوندي(  منطقة  ي  الكاثوليي  الديني  الطابع  يحمل  اأول 
الكامروي  الشعبي  امرح  فهو  الثاي  امرح  أما   .YAOUNDE
وقوامه   THEATRE POPULAIRE CEMEROUNAIS
ي  طويا  اأول  امرح  يستمر  م  الشباب.  من  حية  فرقة 
العرض  هو  عامات  من  لنا  يركه  ما  أهم  أن  إا  الفني.  نشاطه 
العمل(  بعنوان )عاطل عن  الذي قدمه ي عام 1961م.  امرحي 
)استانيساس  اأفريقي  الكاتب  تأليف  من   UNEMPLOYED
امرح  عرض  وبعدها   ،STANISLAS AWONA آفونا( 
الروحي(  الرجل  كون  )نانجا  بعنوان  1966م  عام  قدمه  الذي 
الفرق  مياد  يتواى  ثم..   .NNANGA - KON SPIRIT MAN

امرحية.
اإنجيل  من  اتخذت  مرحيات   DUALA )دواا(  فرقة  تبدأ 
طريق  نجاح  عى  ساعد  وقد  لها.  درامية  موضوعات  وقصصه 
 BOE. A 0 AMANG أمانج(  أ.  )بو.  اأفريقي  إراف  الفرقة 
متميز.  مرحي  ومخرج  كدرامي  امرحية  بداياتها  عى 
 LA COURAE امال(  عى  )الحصول  مرحية  الفرقة  قدمت 
تعرض  1938م  عام  وي  امضحك.  الساتر  نوع  من   A’ARGENT
 LES البعض(  بعضهم  يحب  )الذين  مرحية  الفرقة  نفس 
إحدى  ي  حب  قصة  تحي   AMANTS DE NULLE PART
إى  الدرامي  مضمونها  وراء  من  تهدف  لكنها  اأفريقية،  القرى 
والعبودية  الضغوط  لتدين  البرية(،  )نصف  امرأة  تعرية موقف 

التي ترسف فيها امرأة القارة اأفريقية.
إننا نلمح تطورا ي الفكر امرحي ي درامات الكامرون، والتصاق 
امشكات  وظهور  اأفريقي،  بالواقع  هناك  الدرامية  اآداب 
ااجتاعية حية نشطة عى خشبة امرح، وعى أيدي فريق من 

الشباب اأفريقي، ويظهر ذلك من امؤلفات التالية:

 GUILAUME مبيا  أيونو  جيللوم  الشاب  الكاتب  أعال 
OYONO – MBIA من مواليد عام 1939م. قدم درامات )ثاثة 
 ..TROIS PRETENDANTS، UN MARI وزوج(  عشاق 
اأفريقي  الزواج  ي  ااجتاعية  التقاليد  وتسجل  تحي  وامرحية 

ثم دراما أفريقيا.
 BENJAMIN MATIP ماتيب(  )بنيامن  الكاتب  أعال   -  2
ي  القصة  كتاب  أعظم  من  وواحد  1932م.  مواليد  من  وهو 
)القرار  بعنوان  1963م  عام  ي  اأوى  درامته  قدم  الكامرون. 
نفس  ي  الراع  تحي   LE JUGAMENT SUPREME اأخر( 
طبيب أفريقي عائد من دراسته بباريس إى بلده ي أفريقيا. وتبن 

الدراما آثار امعتقات وأرار الخرافات ي تأخر امجتمع.
غانا.. مسرح   -  4

أفريقيا.  مسارح  أقدم  من  الغاناوي  امرح  بأن  القول  نستطيع 
ويثبت تاريخ امرح العامي أن الجهود امرحية اأوى قد بدأت 
هناك ي القرن الخامس عر اميادي، لكنها كانت جهودا مبعرة 
أي  قاعدة جاهرية ي  بناء  تتيح  ا  استمرارية  ومتقطعة ي غر 

مرح كان.
غانا.. في  البداية  وكانت 

 .SOKODAE )سوكودي(  اسم  عليها  يطلق  العروض  من  نوع 
وبعض  واأصوات.  الحيوانات  لبعض  تقليد  عن  عبارة  وهي 
والسحر،  التعاويذ  من  يء  فيها  الحية.  الطبيعية  الشخصيات 
امرحية  امصادر  وتدلنا  اأفريقي.  الرقص  فن  من  كذلك  ويء 

عى ظهور بعض امهرجانات اأفريقية لهذا النوع من العروض.
وإى جانب ذلك، ظهرت الدرامات الفكاهية التي ا يزال مرح غانا 
حتى اليوم مأ بها برنامجه امرحي ي كل موسم. تفتق هذا النوع 
 MANDINGO )كوتيبا )ماندنجو  مثل  أخرى  أنواع  عن  الكوميدي 

KITEBA، )يوروبا( JORUBA وكلها ساتريات غانية.
العرين،  القرن  دوران  مع  ريعا  تطورا  غانا  مرح  يتطور 
ويظهر ذلك ي مياد عدة فرق مرحية كثرة. وأهم هذه الفرق.. 
مؤسسها  يد  عى  1918م  عام  ي  تظهر   .YALLEY )يالي(  فرقة 
وي   SEKONDI )سيكوندي(  منطقة  من  امدرسن  أحد  يالي 
فرقة   BOB JOHNSON جونسون(  )بوب  يؤلف  1920م  عام 
 THE الحركة(  طليقة  الثانية  )فرقة  اسم  تحمل  شابة  مرحية 
جديدة  فرقة  ترع   1930 عام  وي   .VERSATILE EIGHT
 TWO BOBS AND THEIR CAROLINE GIRL باسم 
الناجحة  الكوميدية  العروض  ي  تتخصص  وكارولينا(  )التافهان 

وامحتوية عى جانب كبر من اموسيقى.
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الزهور،  مع  الناس  بعض  »يقولها   
تجد  ا  لكنك  لويد.  مع  بعضهم  ويقولها 
الروبوت« مع  يقولوا  أن  يحاولون  كثرين 

»رقعة  الموسيقية،  دوج  بونزو  فرقة 
الروبوت«

الجناح  ي   »Abacus »العداد  شتوف«  »سرجي  عرض  كان 
)ي  للفن  واأربعن  التاسع  الدوي  فينسيا  بيناي  ي  الروي 
الفرة من 10 يونية إى 4 نوفمر 2001( هو اموضوع امتكرر 
الذي  للمعرض،  اافتتاحي  الصحفي  امؤمر  خال  النقاش  ي 
حرته بصفتي ناقدا للفنون البرية. ويتكون عرض »العداد« 
باب  باأسود، ي مواجهة  أربعن رقا مرسومن  أكر من  من 
أشكال  من  متعددة  أنواع  مثل  لغات  بعدة  وصاة  مفتوح 
للصاة. وبالقرب منها  توقر مامة  أثناء عمل حركات  اإمان 
وقد  امتعددة.  بلغاتها  الصاة  نصوص  تعرض  فيديو  شاشات 
تكلم الناس عن اأداء ي اافتتاح ي الجناح الروي، وسألني 
لبحثي  الرئيي  اموضوع  هو  العرض  أن  يعلم  صحفي  زميل 
رور  بكل  فأجبته  أداء.  العمل  هذا  أعتر  كنت  إن  النقدي 
مني  يحتاج  موقفا  اتخذت  أنني  بعد  فيا  أدركت  وقد  أجل، 

مريدا من التأمل.
هو  تأمل  من  مزيد  ي  ورغبتي  زميي  سؤال  من  كل  وسبب 
التي تؤدي ي عرض »العداد« ليسوا من البر –  الناذج  أن 
حركات  ي  لانغاس  حاسوب  بواسطة  مرمجون  آليون  فهم 
هي نوع من الصاة امصحوبة بأصوات مسجلة، وتسليا بأن 
يوصف  فإنه   – أداء  وليس  متحركا،  نحتيا  تثبيتا  تعد  الناذج 

بأنه تنصيب ي كتالوج البيناي.
)مكن اعتبار الناذج أيضا إنسان آي، أو مكن أن ُيرى النظام 
أتأملها  سوف  احتاات  وهي  تشغيل،  جهاز  باعتباره  ككل 
ليس  ذلك،  رغم  أداء،  باعتباره  فيه  أفكر  أن  وأفضل  احقا(. 
أيضا أن عمل  بل  أن تؤدي  أن اآات تستطيع  أعتقد  أنني 
مثل »العداد« باعتباره أداء باستخدام اآات يقدم إمكانيات 

كبرة لتفسره.
أن  اآات  تستطيع  »هل  سؤال  فإن  اأساي،  امستوى  فعى 
تؤدي؟« مكن الرد عليه باإيجاب. ي النهاية، امعنى اأساي 
تفعل  ما  فبقدر   .»Do »يفعل  هو   »Perform »يؤدي  لفعل 
امستوى  من  واانتقال  تؤدي.  فهي  أشياء،  البر(  )أو  اآات 
يثبت تعريف  الفن، رغم ذلك،  اأساي إى سياق مارسات 
عاما،  سياقا  وليس  محدد،  سياق  بأنه   Performance اأداء 
اعتبار. فمعنى  وتقاليد محل  يتغر وفقا لشكل جاي  إنه  إذ 
أداء  يعنيه  ما  نفس  هو  ليس  كاسيي  موسيقي  عمل  أداء 
للتطبيق  قابل  لأداء  اموسيقي  التعريف  وا  الجاز،  موسيقى 

الفرق  مجاات  وأحد  اأداء.  فن  أو  والرقص  امرح  عى 
الذي  والنص  ام��ؤدي  بن  امفرضة  العاقة  هي  الحاسمة 
يؤدي: فعاقة اموسيقي الكاسيي بالعمل ليست هي نفسها 
مثا،  يؤديها،  التي  للموسيقى  بالنسبة  الجاز  عاقة موسيقى 
بفن  الراقصن  وعاقة  بامرحيات  الخاصة  اممثلن  وعاقات 

الرقص تضع متغرات أخرى داخل امرحية.
إذا اعتمد تعريف اأداء عى السياق، فكذلك الحال بالنسبة 

ي  الروبوت  كان  إذا  عا  وللسؤال  امؤدي.  هو  ما  لتحديد 
النحتي أو  التنصيب  عرض »العداد« يجب أن يعد عنرا ي 
إنسان آي، أو أجزاء من نظام تشغيل التسجيات أو امؤدين 
اأشياء.  هذه  كل  أنهم  شاملة:  إجابة  أقدم  فإنني  بأنفسهم، 
التطابقات،  هذه  من  لكل  امقنعة  الحجج  تقديم  ومكن 
اآي  اإنسان  يكون  أن  )مكن  حرية  ليست  فالتصنيفات 
فكيف  مثا(.  تشغيل  نظام  من  جزء  أو  تثبيت  ي  عنرا 

تأمات 
المسرح في  اآات  أداء  حول   

 تأليف:   فيليب أوساندر
 ترجمة:  أحمد عبد الفتاح
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لهم  ليس  بأنهم  اأول  امقام  ي  الروبوتات  نصف  أن  نختار 
خصائص جوهرية ولكن تقاليد فنية نرغب ي استيعابها. وي 
هذه الدراسة، فإن التقاليد الفنية التي أضع فيها الربوتات ي 

النهاية هي تقاليد فن اأداء.
أجزاء  »العداد« هي  ربوتات عرض  امخترة من  فااعتبارات 
من نظام تشغيل أو تشغيل إى سوف يساعدنا ي إلقاء الضوء 
وي  كمؤدين.  تطابقهم  تحديد  ي  امحك  عى  هو  ما  عى 
إليها  التي سوف أشر  اموسيقي  اأداء  التقديرية عن  دراسته 
 Stan Godlovitch بشكل متكرر هنا، ميز ستان جودلفيتش
تشغيل التسجيات عن اأداء: »تشغيل التسجيات ليس أكر 
من أداء الصورة لليء امصور.. ففي التسجيات أسمع صورة 
صوتية لأداء امقدم بالرورة ي زمن ماض«. ومن وجهة نظر 
تقنية، فإن عرض »العداد« هو بالطبع صيغة تشغيل مفصلة: 
برنامج  تشغيل  لجعل  الصوتيات  ونظام  الروبوتات  توظف 
به  يقوم  ما  مشابهة  بطريقة  للمشاهد  مفهوما  الحاسوب 
مشغل اأسطوانات امضغوطة بتحويل امعلومات عي القرص 
صيغة  ليس  »العداد«  عرض  ولكن  مسموعة.  موسيقى  إى 
أن  جودليفيتش  يصفه  الذي  النوع  من  التسجيات  لتشغيل 
من  الرغم  عى  مسبق:  أداء  إحياء  تعيد  ا  الروبوتات  أفعال 
أن »العداد« هو عمل مثيي، وهو ليس سجا لتجميع ماذج 
سوداء حدثت ي زمن سابق. فعرض »العداد« كصيغة تشغيل، 

ي هذا السياق، هو ما أسميه تقنيات التقديم وليس التوليد.
أن  جودلفيتش  مع  نوافق  أن  الكاي  بالقدر  السهل  من  بينا 
تشغيل تسجيات ما قبل اأداء ليس أداء ي ذاته، وسؤال ما 
عندما  حتى  واضحا  ليس  أداء  يولد  »العداد«  عرض  كان  إذا 
اقرح ااختبار  باعتباره جهاز تشغيل. ولتحديد امشكلة،  ٌيري 
تسجيل  ي  نرغب  فبينا  علميا.  ليس  أنه  اعرف  الذي  التاي 
لتسجيل  اأسباب  من  القليل  لدينا  يكون  أن  مكن  اأداء 
اأصل  طبق  نسخة  إنتاج  موجود  أداء  لتسجيل  التشغيل 
التشغيل  أثناء  امسجل  الصوت  )تسجيل  التسجيل.  مصدر 
عرض  أثناء  الشاشة  مصور  فيديو  أو  سيناي  فيلم  أثناء  أو 

إنتاج  بها  يتم  واحدة  طريقة   – تسجيل  تشغيل  أو  سيناي 
النسخ  لهذه  مثاا  تكون  أن  مكن   – امهربة  الفيديو  أفام 
تشغيل  جهاز  من  يقدم  »العداد«  عرض  كان  فلو  امطابقة(. 
الذي يقدم وسيلة  النوع  الذي يصفه جولوفيتش،  النوع  من 
إعادة  تؤسس  فقد  مسبق،  أداء  التشغيل  إعادة  لتسجيل 
تشغيل لنسخة أخرى من التسجيل. وهذه ليست هي الحالة 
بوضوح – تشغيل تسجيل فيديو عرض »العداد« ليس مجرد 
باأحرى،  إنه  تشغيله،  يعاد  كومبيوتر  برنامج  من  نسخة 
 – السلوك  هذا  ظهور  أثناء  آلية  كائنات  لسلوك  تسجيل 
فالنشاط الفعي للروبوتات هو لحظة ما قبل اأداء امصورة 
ي الفيديو. لذلك فإن تسجيل الفيديو لعرض »العداد« ممتع 
أداء  أي  تسجيل  فيها  يكون  التي  اأسباب  لنفس  قيمة  وذو 
عرض  أن  مبار  بشكل  ولو  يوحي  وهذا  قيمة.  وذا  ممتعا 
»العداد« أشبه باأداء الذي مكن أن نرغب ي تشغيله بأكر 

من صيغة فضا عن تشغيل أداء مسجل.
التي  هنا،  امهمة  اأم��ور  أحد  هي  إذن،  التقديم،  إع��ادة 
أتناولها مناقشة إمكانية أن يكون عرض »العداد« من جهاز 
امركزية  القضايا  أيضا  ها  وتفويضها  فالجاعة  تشغيل. 
بفن  عاقته  ي  »العداد«  عرض  من خال  مكن طرحها  التي 
والعرائس  اآي  اإنسان  بن  التمييز  خال  ومن  العرائس. 
بن  امميزة  السمة  بأن   Steve Tillis تيليز  ستيف  يجادل 
حالة  ي  أما  مغلقة.  حركته  احتاات  أن  اآي هي  التشغيل 
العرائس من كل اأنواع.. فإن طبيعة ومدى كل حركة مفتوح 
فإن  امعاير،  هذه  إطار  وي  العرائس.  اعب  سيطرة  أمام 
عن  فضا  آليون  بالتأكيد  هم  »العداد«  عرض  ي  الربوتات 
بواسطة  فعي  وقت  ي  بهم  التاعب  يتم  ا  عرائس:  أنهم 
الكومبيوتر.  بواسطة  بهم  التحكم  يتم  بل  )اعب(  مشغل 
الحركة  ي  اأداة  ضبط  هو  )الاعب(  امشغل  يفعله  ما  وكل 
أن  يجب  اآلين  إن  قائا  تيليز  ويستمر  الرنامج.  بتشغيل 
يعتروا نحتا حركيا فضا عن أنهم عرائس، ما يعني كا أظن 
أنه يجب استبعاد اآلين من التقاليد الفنية امرتبطة باأداء 

مرتبطة  فنية  تقاليد  داخل  خاص  تصنيف  إى  وامخصصة 
كأداء،  يتأهل  أن  الضمني هو  بأشياء جامدة. وجداله  أساسا 
وحدث يجب أن يكون تلقائيا فضا عن أنه مرمج. فالعروض 
العرض  ي  اإنسانية  الطاقة  تضع  امناقشة  هذه  توحي  كا 
فاآليون  العرائس.  اعب  مثل  خفيا،  العامل  كان  لو  حتى 
 Jane من الناحية اأخرى هم حاات ما تسميه جن جودال
بواسطة  لآات  مفوضة  القوة  حيث  نقل«  »قوة   Goodall
بحركاتها.  اآلة  تضطلع  أن  قبل  عملهم  انتهى  الذين  البر 
القلق  تدعم  امنقولة  القوة  وقود  حاات  أن  جودال  وتقرح 
البر،  سلطة  اغتصاب  التكنولوجيا  إمكانيات  عى  الثقاي 
التعريفات  أغلب  تعكس  إذ  البر.  هوية  حتى  ورم��ا 
الحيوية وامقاومة  بتأكيدها عى  القلق  التقليدية لأداء هذا 

الضمنية مؤدين اآلة.
عى  أنني  أوضح  أن  أريد  ذلك،  من  أبعد  إى  امي  وقبل 
اآات  لرؤية  حالة  أوجد  أن  بوضوح  أمنى  أنني  من  الرغم 
بكل  تؤدي  أن  تستطيع  اآات  أن  أقرح  ا  فإنني  كمؤدين، 
بن  امشركة  العنار  وأحد  البر.  بها  يؤدي  التي  الطرق 
معظم تعريفات اأداء هو التأكيد عى طاقة امؤدي باعتباره 
خاص  عن يء  يعر  الذي  والفنان  ما  نوع  من  لنص  مفرا 
الذي  اموسيقي،  ل��أداء  نقاشه  وي  التفسر.  خال  من  به 
مفيدا  مييزا  جودلوفيتش  يقدم  ب��ارع،  نشاط  بأنه  يعرفه 
مهارات  ام��ؤدي:  ملكها  قد  التي  امهارات  من  نوعن  بن 
التقنية  امهارات  أن  حن  ففي  تفسرية.  ومهارات  تقنية، 
تتسبب  التي  التقنية  امهارات  تتضمن  اموسيقى(  حالة  )ي 
موضوعي،  بشكل  للقياس  وقابلة  محددة  صوتية  تأثرات  ي 
ليس  جالية  مؤثرات  عى  تنطوي  التفسرية  امهارات  فإن 
موذجي.  بشكل  التعبر  وتؤكد  واضح،  كمي  مقياس  أي  لها 
اأداء  لحظات  مييز  عمليا  الصعب  من  أنه  من  الرغم  وعى 
التي تعكس مارسة امهارات التقنية عن تلك امهارات التي 
امشاهدين،  منظور  من  سيا  وا  تفسرية،  مهارات  تتطلب 
ولنقل  تحليلية.  قيمة  له  ااثنن  بن  جودلوفيتش  مييز  فإن 
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الحاي،  سياقنا  إى  اموسيقي  السياق  من  جودلوفيتش  تحليل 
فإنني مكن أن أجادل بأن الروبوتات ي عرض »العداد« متلك 
تنشئ  التي  التأثرات  تسبب  حركاتهم  أن  تقنية  مهارات 
مضمون العمل. )بالطبع أعي أن شوتوف، الفنان الذي ابتكر 
حركاتها.  ي  اأساي  السبب  هو  وبرمجها،  الروبوتات  هذه 
فهم   – امبار  السبب  هي  نفسها  الربوتات  فإن  ذلك،  ومع 
امشاهدون(.  يراها  التي  التأثرات  حركاتهم  رغم  يخلقون 
بأن  نجادل  أن  امغري  فمن  اموسيقي،  النظر  وباستخدام 
هنا  وامشكلة  وسائله.  هي  والروبوتات  امؤدي  هو  شوتوف 
إذ  الوسائل،  هذه  يحرك  لي  حارا  ليس  شوتوف  أن  هي 
السبب  هو  الفنية  الناحية  من  اماهر  البدي  تاعبهم  ليس 
امبار لتأثر العمل. وي إطار التناظر اموسيقي، فإن شوتوف 
الفنية  امهارات  يعتمد عى  الذي  اموسيقي  امؤلف  إى  أقرب 

للعازفن لجعل عمله متاحا للمشاهدين.
تقنية،  أداء  مهارات  متلك  الربوتات  أن  عى  أنني مر  ومع 
فلن أزعم أن تلك الربوتات مكنها أن متلك مهارات تفسرية. 
وهذا، عى ما يبدو ي, هو الفرق الحاسم بن امؤدين اآلين 
عى  ق��ادرة  الربوتات  أن  من  الرغم  عى  البر:  وامؤدين 
تنفيذ مهام تقنية، فينقصهم الوعي والذكاء والعواطف – كل 
امهارات  تطوير  ي  تساهم  أن  امفرض  من  التي  امكونات 
القيود  بسبب  ذلك  أن  من  وأكر  السبب،  لهذا  التفسرية. 
مثل  مرحيات  أداء  تقديم  عى  قادرة  آلة  توجد  ا  التقنية، 
»سوناتا الشبح« أو »هاملت« أو »بحرة البجع« من شأنه أن 
يجتذب حشدا من الجاهر ذات الصلة. ورما لن يكون هناك 

هذا النوع من اأداء.
مهارة  تحتاج  بذخرة  مقيدين  اآات  من  ام��ؤدون  كان  إذا 
من  أقل  تكون  قد  التي  تفسرية،  مهارة  وليس  فقط  تقنية 
اأداء  تعريفات  أن  من  الرغم  عى  عليه.  تبدو  الذي  الحد 
عموما  تستتبع  اأداء  لفنون  التقليدي  السياق  من  تنشأ  التي 
أنهم  اعتبار  من  اآات  تستبعد  وتعبر  تفسر  مفاهيم 
يستدعي  أمثلة  منح  اأداء  فنون  كل من  تاريخ  فإن  مؤدون، 
وليس  التقنية  مهاراتهم  مارسة  البر  امؤدون  خالها  من 
مهاراتهم التفسرية. )وسوف أشر إى هذا النوع من النشاط 
مكن  أساسا،  اأع��ال،  هذه  ومثل  تقني«(.  »أداء  باعتباره 
مهاراتهم  يستخدمون  ا  الذين  البر  بواسطة  إما  أداؤه��ا 
مثل هذه  تنقصها  التي  اآات  بواسطة  أو  الكامنة  التفسرية 
وقد  امطلوبة.  التقنية  القدرات  متلك  ولكنها  ببساطة  امهارة 
العرائس  استخدام   W.B. Worthen وارزي��ن  و.ب.  حلل 
الحداثية واآلين، واميكنة واسعة اانتشار للمؤدين البر ي 
الباعث  تاريخ ذلك  العرين، من خال تحديد  القرن  مرح 
وفيسفولد  اإيطالين  وامستقبلين  كريج  جوردون  من  بداية 
مايرهولد وصوا إى أنطونن آرتو وصامويل بيكيت وروربرت 

 Tiler تيلر«  »بنات  رقص  فرق  تأسست  وقد  ويلسون. 
أعال  رجل  وهو  تيلر  جون  بواسطة   1890 عام  ي   Girles
إى  امنسوب  اأسلوب  قدم  الذي  مانشسر، وهو  مدينة  من 
تايلور ي اإنتاج الضخم ي عام التسلية والرفيه، وهو مثال 
لأداء التقني من مجال التسلية الجاهرية فضا عن مجال 

الفن الطليعي.
العلمي يقوم عى معيار، وكان  تايلور   »يء مساو اختيار 
كان  الذين  اأربعة  اأطفال  للمؤدين.  تيلر  باختيار  مرتبطا 
الطول  ي  متطابقن  كانوا  العمل  عرض  ي  يظهروا  أن  يجب 
وبنية الجسم. ولي يؤكد فكرة تعدد النسخ أعطاهم جميعا 
لحركات  هندي  موذج  رقصات  وصمم  متطابقة  عرائس 
متزامنة تم رسمها من من الصباح إى وقت متأخر ي الليل«.

وي نهاية امطاف، قام الكثر من فناي فرق تيلر الذين أعدوا 
الرقصات بالتبادل بجولة حول العام.

امؤدون  فيه  يوظف  لأداء  أمثلة  إيجاد  الصعب  من  وليس 
الجزء  عن  التنازل  منهم  ويطلب  الفنية  مهاراتهم  البر 
إى  إما  يشروا  أن  بدون  آخر  لشخص  طاقتهم  من  الحيوي 
الطليعة الحداثية، أو مثل هذه الظواهر امميزة مثل »فتيات 
اموسيقى  عام  يصفه  كا  اأوركسراي  فاموسيقي  تيلر«. 
 Christopher Small سمول  كريستوفر  الرقصات  ومصمم 

هو هذه الحالة:
امحرف  ااوركسر  امطلوبة من عازف  اموسيقية  »امهارات   
الجيد  اأوركسر  ففي  عال:  مستوى  ذات  سؤال  بدون  هي 
تكون  واانهيارات  نادرة  تكون  النغات  الفادحة ي  اأخطاء 
متخصصة  امهارات  تلك  تكون  الوقت  نفس  وي  غامضة. 
وتقع ي داخل مجموعة محدودة، تتكون من امهارة الفنية، 
إى  برعة  وااستجابة  النظر  مجرد  القراءة  عى  والقدرة 
يؤديه  الذي  التناغم  عى  عاوة  امايسرو  إماءات  إشارات 
امدى  طويل  اموسيقي  التفكر  وحتى  الفرقة...  مع  العازف 
ي  قال  عندما  دهشتي  وأتذكر  اأوركسر.  لقائد  مروك  فإنه 
عازف الباس امزوج ذلك عندما كان يؤدي كونرتو قرأ دوره 
يتذكر  أن  غالبا  يستطع  وم  موسيقي  ميزان  موسيقي  ميزان 

اميزان اموسيقي الذي لعبه توا«.
سمول  أن  أؤكد  لي  الطويل  امقطع  بهذا  استشهدت  لقد 
مهارات  باعتبارها  اموسيقين  أداء  مهارات  بوضوح  يصف 
الريعة  وااستجابة  النظر  مجرد  والقراءة  )الراعة  فنية 
)وإذا  طبيعتها.  ي  التفسرية  امهارات  عن  فضا  والتناغم( 
تأملنا التفسر باعتباره إجراء تأويليا يتعلق باأجزاء امرتبطة 
الباص  آلة  عازف  فإن  عندئذ  الكل،  إى  بالنسبة  بأجزاء يء 
يؤدي  أنه  التفسر  يشارك ي  أن  الذي يصفه سمول ا مكن 
الذي  اموسيقي  بامقاس  وعي  دون  اموسيقي  اميزان  هذا 
العمل  معنى  فإن  سمول،  يشر  وكا  له(.  التاي  أو  يسبقه 

اأوركسرا،  وقائد  اموسيقي  امؤلف  إى  مروكان  وتعبريته 
فمهام اموسيقين تتكون من تقديم اأصوات امطلوبة. عازفو 
اأوركسرا مشابهون لفرقة »بنات تيلر« ي أن امطلوب منهم 
تزال  وا  اموسيقي.  للنص  آخر  شخص  تفسر  تنفيذ  فقط 
بعض الحاات التقليدية اأخرى أقرب إى حالة »بنات تيلر« 
عاوة  ثابت  ربرتوار  تتضمن  أنها  السيمفوي  اموسيقى  من 
عى مطلب أن مارس امؤدون مجموعة واحدة من امهارات. 
عازف ضمن  أو  منفرد  عازف  سواء  الكاسيكيون،  فالعازفون 
مجموعة، ا يتطلب إليهم عادة أن نفس اموسيقى كل ليلة، 
ب��رودواي  أوركسرا  ي  العازفن  ولكن  موسم،  كل  حتى  أو 
واس فيجاس يفعلون ذلك غالبا. ومرة أخرى، يكون التأكيد 
الفنية – يتحكم امخرجون اموسيقيون وقائدو  عى امهارات 
اموسيقين  وظيفة  اموسيقية:  النوت  تفسر  ي  اأوركسرا 
أداء. ومثل  ما مكن ي كل  بأقى  بالضبط  تعلياتهم  تكرار 
»بنات تيلر« يطلب إى اأوركسرا السيمفوي وعزي موسيقى 
الجالية  آخر  شخص  اختيارات  يجعل  أن  مبدئيا  العرض 

امفهومة للمشاهد.
مهارات  يصف  جودوفيتش  أن  السياق  هذا  ي  امثر  ومن 
نتائج  تقديم  وإعادة  تقديم  عى  القدرة  بأنها  جزئيا،  اأداء، 
مرة  اليء  يفعل  الذي  ام��ؤدي  وأن  الطلب.  عند  معينة 
فنون  ي  كبرة  قيمة  له  ليس  يكرره  أن  يستطيع  وا  واحدة 
 – اإنساي  السعي  مجاات  أغلب  ي  أو   – التقليدية  اأداء 
نطلب  فنحن  امهارة.  معيار  هي  النتيجة  تكرار  عى  القدرة 
اآات  من  نطلبها  التي  امصداقية  نفس  البر  امؤدين  من 
ونقيس مهارتهم وفقا لهذه الروط. وبهذا امعنى التوظيفي، 
ربوتات  عن  عملهم  أناقش  الذين  اموسيقيون  يختلف  ا 
شوتوف، مع أننا ا مكن أن نرفض أن نسميهم مؤدين عادة.

وعى الرغم من أن اأداء التقني هو قوت امؤدين امحرفن 
يؤدون  الذين  اممثلون  ذلك  ي  ما  التصنيفات،  من  كثر  ي 
ناقشت أعالهم،  الذين  الطويلة واموسيقيون  ي امرحيات 
الغربية  اأن��واع  ي  الفعي  اأداء  من  كثرا  أن  فحقيقة 
أجل  من  تجاوزها  غالبا  فيتم  وآلية،  روتينية  هي  التقليدية 
»بن  جودال،  يقرح  كا  ورما،  لأداء.  فردية  تفسرية  صور 
امؤدي واآلة صلة غريبة تحرك امخاوف الثقافية بأن تصبح 
امهارة  تعريف  لكيفية  جودلوفيتش  ووص��ف  تلقائية«. 
معادلة   – الغريبة  الصلة  لتلك  مفتاحا  يقدم  قد  اأداء  ي 
بشكل  النتائج  تقديم  إع��ادة  عى  بالقدرة  اأداء  مهارة 
أننا  آي. وحقيقة  إطار  اأداء ضمنا ي  مهارة  صادق، ونعرف 
قد  اأداء  ي  التقني  من  أكر  التفسري  عادي  بشكل  نؤكد 
الناتج  الخوف  مواجهة  لعدم  وطريقة  دفاعية،  آلية  يكون 
نفسيها  وام��ؤدي  اأداء  مفاهيم  بسبب  أنه  إمكانية  من 
يستتبعان غالبا القدرة عى إعادة تقديم نفس امؤثرات عند 

الطلب، ومحوان ضمنا الفواصل بن البر واآات.
 - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
اأدب  معهد  ي  أستاذا  حاليا  يعمل  أوساندر  فيليب   -  -  -
وااتصاات والثقافة وأهم كتبه هي »من التمثيل إى اأداء: 
ي  اأداء  »الحيوية:   -  - واأدائية«  الحداثة  حول  مقاات 

الثقافة الوسائطية«.
اأداء  »فلسفة  كتاب  من  الرابع  الفصل  مثل  الدراسة  وهذه 
الصادر  والفلسفة«  واأداء  امرح  بن  التقاطع  امرحي: 
عن جامعة ميتشجان 2009 إعداد )ديفيد كريزنر( و)ديفيد 

سولتز(.
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 هذا البحث، شاركت به ي امؤمر الدوي »مسار الرحلة بن الرق 
والغرب: طريق الحرير من وإى البحر امتوسط«، الذي أقيم يومي 
رعاية  تحت  بالقاهرة،  اإيطاي  الثقاي  بامركز   2019 يوليو  و7   6
وجهود  وبتنظيم  كانتيني(،  )جيامباولو  مر  ي  اإيطاي  السفر 
اللغة  قسم  رئيسة  البيه  رؤوف  وفاء  الدكتورة  اأستاذة  من  كبرة 

اإيطالية بكلية اآداب جامعة حلوان.
مهيد

من يبحث ي بدايات امرح ي مر؛ سياحظ أن أغلب البدايات 
امهمة، كانت إيطالية!! ورما سيتفاجأ قارئ هذا البحث، أن بداية 
البناء  امرح ي مر كانت إيطالية ي أغلب مظاهره، من حيث 
باحثن  أن  بالذكر  والجدير  إلخ!!  والنصوص..  والعروض  واإدارة 
 – اإيطالية  الكتابات  عى  معتمدين  ذلك،  عن  الكتابة  ي  سبقوي 
مر  ي  تصدر  كانت  إيطالية،  صحفا  وأن  سيا  ا   – اأجنبية  أو 
 L’eco إيجيتو دي  »إيكو  مثل جريدة  اإسكندرية،  ي  وتحديدا   –
الدكتور  رأسهم  الباحثن، وعى  بعض  عليها  اعتمد   –  »di Egitto
التاسع  القرن  ي  امري  »امرح  كتابه  ي  سادجروف  فيليب 
أقول  احتاا،  أضع  أن  أستطيع  ذلك،  من  الرغم  وعى  عر«. 
فيه: إن أغلب الباحثن – حتى اآن – م يعتمدوا ي بحوثهم عى 
النصوص  عى  أو  امرية،  الصحف  ي  امنشورة  العربية  الكتابات 
امتعلقة  العربية  الوثائق  أو عى  اإيطالية،  امرجمة عن  امرحية 
ي  مر  ي  امرحين  باإيطالين  امتعلقة  أو  اإيطاي،  بامرح 

القرن التاسع عر، وهذا هو هدي من البحث.
شبه  مرية  عروض  عن  إشارة  أقدم  إن  أقول:  ذلك،  عى  وبناء 
عام   »BELZONI »بلزوي  اإيطاي  الرحالة  إلينا  نقلها  مرحية، 
احتفااته  ي   - وشاهد  شرا،  منطقة  ي  عرسا  عندما حر   ،1815
نصب  عملية  حول  يدور  أحدها  امرح:  إى  أقرب  عرضن   –
فقر  إعراي  حول  يدور  واآخر  الحجيج.  أحد  فيها  وقع  واحتيال، 
اأوامر  بإلقاء  اإعراي  بيته، ويبدأ  الطعام ي  لتناول  أوروبيا  يدعو 
العنزة ردت،  بأن  فتخره  للضيف،  إكراما  عنزة  لتذبح  إى زوجته 
اإمساك  ي  تنجح  م  بأنها  فتخره  دجاجات،  أربع  بذبح  فيأمرها 
بالدجاج، فيأمرها بذبح بعض الحام، فتخره بأن الحام ي الساء 
اإعراي  بن  الحوار  استمر  وهكذا  اآن،  أعشاشه  إى  يعود  ولن 
الرائب مع عيش  اللن  الضيف  تناول  امطاف،  نهاية  وزوجته؟ وي 

الذرة، وهو الطعام اموجود أصا ي امنزل.
أول  أن  سنجد  أخرى؛  بداية  إى  هذه،  العروض  بداية  تركنا  وإذا 
اإيطالية  باللغة  بامرح ي مر، أصدرها  تتعلق  تنظيمية  قوانن 
 ،1847 أكتوبر   16 ي  الخارجية  وزير   ،”Artin Bey بك  “أرتن 
اإسكندرية.  ي  اموجود  اإيطاي  امرح  تخص  القوانن  وكانت 
ألفاظهم  ي  ااحرام  بإظهار  اممثلن  التزام  القوانن  هذه  ومن 

سيد عي إساعيل
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مرحية  منشآت   – والعتبة  واأزبكية  البلد  وسط  منطقة  اآن 
اأوبرا  ودار  الفرني،  الكوميدي  مرح  مثل:  وترفيهية،  وفنية 
 - السباق  اأزبكية، ومضار  الخديوية، والسرك، ومرح حديقة 
اإيطاي، وكان  داود  الخواجة جويليوم  يديره  كان  امضار،  وهذا 
مجلة  ذكرت  كا  اإيطالياي،  الفروسية  ملعب  ُيسمى  امضار 
وادي النيل عام 1871 – وكان ُيطلق عى كل هذه امنشآت عبارة 
وتحتاج  ومهمة،  ضخمة  منشآت  وهي  الخديوية«!  »التياترات 
الخديو  اختار  لذلك  أهدافها؛  وتحقيق  بأهميتها  واعية  إدارة  إى 
وهي  كثرة،  سنوات  ي مر  خدمت  إيطالية،  شخصية  إساعيل 

شخصية »بولينو درانيت«، ليكون مديرا للتياترات الخديوية.
امرحية  امنشآت  جميع  إن  نقول:  أن  يجب  للحق،  وإحقاقا 
امرتبة  ي  جميعها  تأي  كانت  إساعيل،  عر  ي   – والرفيهية   –
الثانية، بعد أهم منشأة - والتي احتلت امرتبة اأوى - وهي دار 
اأوبرا الخديوية، التي ظلت – طوال القرن التاسع عر – ُتسمى 
اإيطاي،  الطراز  عى  كان  بناءها  إن  حيث  اإيطالية؛  باأوبرا 
اإيطاليون،  فيها  ومثل  اإيطاليون،  وأدارها  اإيطاليون،  وبناها 
بالحديث  سنبدأ  لذلك  اإيطاليون؛  كتبها  بعض عروضها  ونصوص 

وأفعالهم أثناء العرض امرحي. وعدم الساح للجمهور بالتدخن 
باأقدام،  بالدق  أو  العصا،  بقرع  أو  بالصفر  الضجيج  وإحداث 
مانية رجال  يرابط  امرح؛ حيث  داخل  العام  باأمن  اإخال  أو 
رطة بزيهم الرسمي، ورقيب رطة ي امنطقة امجاورة للمرح، 

وهم عى استعداد لاستجابة الريعة لحفظ اأمن.
ومن امفاجآت امكتشفة حديثا، أن أول مرحية تم مثيلها باللغة 
»اإسكندر ي  عام 1870، وهي مرحية  كانت  العربية ي مر، 
الهند«، وامرجمة عن اللغة اإيطالية، من تأليف اإيطاي »بيرو 
شباب  من  مجموعة  بتمثيلها  وقام  ميتاستازيو،  املقب  تراباي« 
ي  اإيطالية  امطبعة  أن  أيضا،  ااكتشافات  ومن  الهواة.  مر 
القاهرة - وامشهورة بامطبعة الكاستليه لصاحبها الخواجة جاكموا 
مؤلفة  أول مرحية مرية  أبريل 1872،   9 – نرت ي  كاستي 
امبهجة  العرب  شجاعة  ي  اأدب  »نزهة  وهي  العربية،  باللغة 

لأعن الزكية ي حديقة اأزبكية«، من تأليف محمد عبد الفتاح.
امرح ي مر، سنجدنا  ازدهار  بدايات  الحديث عن  أردنا  وإذا 
اهتم  حاكم مري  أول  بوصفه  إساعيل؛  الخديو  من عر  نبدأ 
بامرح اهتاما عظيا؛ حيث أقام ي منطقة اإساعيلية – وهي 
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عن اأوبرا الخديوية؛ بوصفها موذجا للوجود اإيطاي امرحي ي 
مر ي القرن التاسع عر.

اإيطالية الخديوية/  اأوبرا 
بعرض   1869 نوفمر  أوائل  ي  الخديوية  اأوبرا  افتتحت 
امرحية  العروض  إعانات  عرض  أسلوب  يكن  وم  »ريجوليتو«، 
بدأ   ،1870 أكتوبر  ي  ولكن  الوقت؛  ذلك  ي  معروفا  الشوارع  ي 
هذا اأسلوب يظهر ي القاهرة، وأول ظهوره كان من خال إعان 
مجلة  نرته  ما  سننقل  اإعان،  هذا  وأهمية  اإيطالية!!  باللغة 
اأوبرا ي  »افتتاح ملعب  عنوان  قائلة، تحت  عنه،  النيل«  »وادي 

أكتوبر 1870«:
»شاهد كل إنسان ي هذه اأيام الحارة بشوارع مدينة القاهرة، 
ُمعلقا عى الحيطان والجدران، صورة إعان، يتميز للعيان بغرابة 
أنه  وذلك  وشغله....  طبعه  ببداعة  امارة  ويستوقف  شكله، 
عريض،  طويل  الكاغد  من  فرخ  عى  اإيطاليانية،  باللغة  مطبوع 
بأمر  أنه  يتضمن:  مستقبض،  غريب  الطبع  حروف  من  وشكل 
العلية، سيفتح اللعب ي تياترو اأوبرا، الكائن  الحرة الخديوية 
بتصوير  القابل،  نوفمر  شهر  أول  اآي،  اأحد  يوم  ي  باأزبكية 
اللعبة امشهورة عند الطوائف اأوروباوية باسم )افاووريته(، أي 
)امحظية(. وهي عبارة عن قطعة تياترية من نوع القطع امساة 

الوقايع  بعض  تصوير  تتضمن  شعرية  قصيدة  أي  )درام(  باسم 
أربعة فصول،  أو مبكية، منقسمة إى  التاريخية بطريقة مضحكة 
يتخللها ألحان موسيقية، مع بعض تخليعات أخرى مسلية، ورقص 
وعزف من بعض القيان، أي الراقصات اأفرنكيات، وغر ذلك من 

الفنون التي تسي قلب كل محزون«.
وي نوفمر 1870، قام أبو السعود أفندي بكتابة مقالة، ي مجلته 
تعريبية«.  وقطعة  أدبية  »بدعة  عنوان  تحت  النيل«،  »وادي 
إى  إيطاليتن  مرحيتن  ترجمة  هو  اأدبية،  بالبدعة  وامقصود 
اأمر  إشبيلية!! ووصف  العربية وها: ابادوسيت، ومزين  اللغة 
نجد  م  إننا  حيث  مر؛  ي  مرة  أول  حدوثه  إى  راجع  بالبدعة؛ 
هذا  قبل  مر  ي  العربية  باللغة  منشورا  إيطاليا  مرحيا  نصا 
اأوبرا  ي  عرضها  تم  امرحيتن  إن  بالذكر  والجدير  التاريخ!! 
محمد  العربية  إى  برجمتها  وقام  اإيطالية؛  باللغة  الخديوية 

عثان جال، ونرها إبراهيم امويلحي ي مطبعته.
أبو  جعل  الخديوية،  اأوبرا  لدار  بالنسبة  اإيطاي  الزخم  هذا 
اإيطاليانية  اأوبرة  »تياترو  اسم  عليها  يطلق  أفندي  السعود 
ي   - الشدياق  فارس  أحمد  أيضا  عليها  أطلق  كا  امرية«! 
التسميات  وهذه  اإيطاي«.  »املهى  اسم   - »الجوائب«  جريدته 
اأوبرا  تاريخ  ي  اأبرز  اإيطاي  النموذج  بسبب  انترت، 

اأوبرات  أيقونة  ُتعد  التي  )عايدة(،  أوبرا  وهو  الخديوية، 
»غيزلنسوي  اإيطاي  الكاتب  نصها  كتب  فقد  العام!!  ي 
Ghislanzoni«، وتم عرضها ي ديسمر 1871، وقام أبو السعود 
أفندي برجمتها إى العربية – من اأصل اإيطاي – كا قام أحمد 
راسخ برجمتها إى الركية – من اأصل اإيطاي أيضا – وتم نر 
أفندي،  السعود  أي  النيل(  )وادي  جريدة  مطبعة  ي  الرجمتن 

وتم توزيع الرجمتن عى جمهور امشاهدين.
وثيقة  القومية؛  الوثائق  دار  ي  امحفوظة  امهمة  الوثائق  ومن 
العمومية  اأشغال  نظارة  من  صادرة   ،1880  /5  /11 ي  مؤرخة 
إى مجلس النظار – أي مجلس الوزراء – بخصوص طلبات التقدم 
استغال اأوبرا الخديوية ي موسم 1880/ 1881. واماحظ – ي 
 - بك  وموتى  اروز  مسيو  أمثال  امتقدمن  جميع  أن   - الوثيقة 
اشركوا ي يء واحد – وهو رورة وجود أكر عدد من العروض 
من  أكر  وتوجد  اموسم.  هذا  ي  الخديوية  اأوبرا  بدار  اإيطالية 
واشراكهم  امتعهدين،  بن  التنافس  بهذا  تتعلق  بالدار،  وثيقة 
جميعا ي ااهتام بالعروض اإيطالية؛ بوصفها العروض اأساسية 
اإيطالية،  العروض  وكانت  بل  اأوبرا؛  مواسم  من  موسم  أي  ي 
جريدة  عليه  أكدت  ما  وهذا  الفرنسية،  العروض  قبل  السبق  لها 
امقطم ي مارس 1898، قائلة: »اتفقت لجنة التياترات مبدئيا عى 
ي  عليه  كان  كا  امقبلة،  السنة  ي  يكون  اأوبرا،  ي  التمثيل  أن 
هذه السنة. فيمثل الجوق اإيطاي الروايات التلحينية أوا، مع ما 

يتخللها من الرقص، ثم مثل الجوق الفرنسوي رواياته«.
امرحية  العروض  تتبع  ي  بالغة  صعوبة  وجدت  السبب،  ولهذا 
بسبب   - الخديوية  اأوبرا  ي  ُعرضت  التي   - اإيطالية  والفنية 
كرتها ي كل عام، منذ افتتاحها وحتى نهاية القرن التاسع عر!! 
والتي  الخاصة،  الطبيعة  ذات  العروض  عن  فقط  سأتحدث  لذلك 
إقامة  كانت  خاصة،  مناسبة  وأول  بصدده.  نحن  فيا  أهمية  لها 
حيث  1882؛  فراير  ي  )بالو(  باسم  وامعروفة  راقصة،  فنية  ليلة 
خصص دخلها لجمعية امقاصد الخرية امرية، ولجمعية امدارس 
اإيطالية امجانية! وكانت تحت رعاية الخديو توفيق وي حضوره 
فرنكا،   250 مبلغ  شوكواي  امسيو  ترع  وقد  وزرائه.  بقية  مع 
عام  أخرى  مرة  تكرر  اأمر  وهذا  الخري.  ااحتفال  هذا  لصالح 
إعانة  لصالح  الخديوية  باأوبرا  بالو  حفلة  أقيمت  حيث  1887؛ 
وي  دونابل،  الرنس  ااحتفال  وحر  مر،  ي  اإيطالية  امدارس 

عهد ملك إيطاليا.
 ،1889  /1  /23 يوم  القاهرة  بها جريدة  أخرتنا  التالية،  وامناسبة 
قائلة تحت عنوان )ليلة تشخيص ي اأوبرا الخديوية(: »علمنا أن 

الرحالة بلزوي

غاف مجلة وادي النيل
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اأشغال  نظارة  إى  قدمت  القاهرة،  ي  اإيتالية  اإحسان  جمعية 
العمومية، بطلب الرخصة بإحياء ليلة تشخيص ي اأوبرا الخديوية، 
إى  الناظر  سعادة  فأجابها  الجمعية.  لصندوق  اإيراد  وسيخصص 
ذلك، وعن لهم ليلة 15 فراير القادم«. كا أخرتنا جريدة امقطم 
»أحيا  قائلة:   ،1893  /1  /12 بتاريخ  عددها  ي  أخرى  مناسبة 
خصص  الخديوية،  اأوبرا  ي  حافلة  ليلة  أمس،  اإيطاليون  النزاء 
بالرايات  مزينة  اأوبرا  وكانت  اإيطالية.  الخرية  للجمعية  دخلها 
يثنون عى  وخرجوا  غفر،  الحفلة جمع  تلك  وقد حر  اإيطالية، 

القامن بإحياء هذه الليلة أجمل ثناء«.
وي عام 1897، جاءت فرقة إيطالية شهرة بإدارة اموسيو لويجي، 
وعرضت ي اأوبرا الخديوية عايدة، وحرها الخديو عباس حلمي 
امعروفة  سيام،  ملك   – الوقت  ذلك  ي   – مر  ضيف  مع  الثاي، 
ميز  يؤكد  أكتوبر. وما  أخرتنا جريدة مر ي  كا  بتاياند،  اآن 
الفرقة، حضور الخديو لعرض آخر لها بعد أيام قليلة، نقلت  هذه 
»مّثل  قائلة:   ،1897  /11  /26 بتاريخ  امقطم  جريدة  وصفه  لنا 
)لوسيا  رواية  لويجي  اموسيو  يديره  الذي  اإيطاي،  الجوق  أمس 

الخديوي  سمو  وكان  بامشاهدين.  اأوبرا  فغصت  دامرمور(، 
امعظم، يشاهد التمثيل. فأجاد اممثلون ي مثيل أدوارهم، وغنت 
وأبدعت  فأطربت  شجيا،  غناء  لوسيا  دور  ممثلة  اأوى،  امغنية 
ورقصت الراقصات عى نغات اموسيقى، رقصا مدهشا. فأعجب 
هذا  عى  يثنون  وهم  وانرفوا  وسمعوا،  شهدوا  ما  الحارون 

الجوق ويتحدثون محاسن مثيله«.
ي  مر  إى  تأي  كانت  التي   - اإيطالية  الفرق  أن  الواضح  ومن 
الجاهر،  التاسع عر – كانت تجذب أكر كم من  القرن  أواخر 
الروم  جمعية  ومنها  الخرية،  الجمعيات  اميزة  هذه  فاستغلت 
ليلتها  وأحيت   - بابازوغي  بك  فريد  رئاسة  تحت   - الكاثوليك 
 ،1898 يناير  ي  الخديو  رعاية  تحت  الخديوية  اأوبرا  ي  الخرية 
ومثلت الفرقة اإيطالية عرضا مرحيا ي هذه الليلة، كا أخرتنا 
 /2  /16 يوم  نفسها  الجريدة  أخرتنا  عام،  وبعد  امقطم.  جريدة 
الخرية  الجمعية  »احتفلت  فيه:  قالت  مشابه،  باحتفال   ،1899
فصدحت  الخديوية.  اأوبرا  ي  أنس  بليلة  البارحة،  اإرائيلية 
رواية  اإيطاي  الجوق  ومثل  الشجية،  باألحان  اموسيقى 
الكراي  وامتأت  والغناء،  التمثيل  ي  اممثلون  فأجاد  )ابوهيم(. 
واللوجات بجمهور الحارين، الذين ذهبوا إليها حبا بعمل الخر، 
بك،  قطاوي  حرة  وكان  اإرائيلية.  الخرية  امدارس  وعضد 
بالرحاب.  الجمهور  يقابلون  ليفي،  والخواجة  جرين،  والخواجة 
وبعد نصف الليل انرف الجميع، وهم يثنون عى القامن مهام 

تلك الليلة«.
وإذا كانت اأوبرا الخديوية، هي امرح الرسمي اأول واأكر ي 
اأهمية  الثاي من حيث  اأزبكية  فيعّد مرح حديقة  العاصمة، 
القاهرة!! وهذا امرح عرضت عليه أغلب  التاريخية ي  والقيمة 
نصيب  لها  اإيطالية  الفرق  وكانت  والعربية،  اأجنبية  الفرق 
فيه  عرضت  حيث  1897؛  عام  عند  فقط  وسأتوقف  أيضا!!  فيه 
مر  ي  تنتر  م  وعجيبة،  غريبة  فنونا  اإيطالية  الفرق  إحدى 
الصامت  والتمثيل  العرائس،  فنون  ومنها  الفرة،  هذه  ي  كثرا 
إلخ، كا  والحواة والسحرة..  السرك  ألعاب  )البانتومايم(، وبعض 
أخرتنا جريدة امقطم ي أكر من عدد بتاريخ أكتوبر 1897.. وإى 
عن  والحديث  القادم،  اأسبوع  اموضوع  ونستكمل  نتوقف،  هنا 

امرح اإيطاي ي مسارح اإسكندرية.

غاف أوبرا عايدة

Antonio_Ghislanzoni مؤلف عايدة ميتاستازيو
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عالمنا  ودع  الذي  الفيشاوي(  فهيم  فاروق  )محمد  الفيشاوي  فاروق  القدير  الفنان 
من  وهو  كبر،  عربي  ونجم  أصيل  مصري  ممثل  يوليو   25 الموافق  الخميس  يوم 
ينتمي   وهو  المنوفية.  بمحافظة  الليان”  “سرس  بمدينة   ،1952 عام  فراير   5 مواليد 
فاروق  كان  صبية(  وثاث  )بنتن  أشقاء  وخمسة  أبوين  من  مكونة  الحال  ميسورة  أسرة 
رعايته  فتولى  عمره،  من  عشر  الحادية  في  كان  عندما  والده  توفي  وقد  أصغرهم، 

رشاد. اأكر  شقيقه  وتربيته 

الفيشاوي فاروق  وداعا 

“امرح القومي”(، وإن بدأ حياته الوظيفية باإنضام إى “فرقة 
ومن  عروضها  بعض  ي  تألق  حيث  الجاهرية  بالثقافة  اأطفال” 
الفنان سمية  التي شارك ببطولتها مع  أهمها مرحية “سندريلا” 

األفي. 
اختاف  طبقا  امرحية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 

الفرق امرحية وطبيعة اإنتاج وطبقا للتسلسل الزمني كا يي:
1 - فرق مسارح الدولة:

- “مرح الطليعة”: الحب بعد امداولة )1975(، الجائزة )1993(.
- “امرح القومي”: سقوط بارليف )1974(، طائر البحر )1978(، 

وداعا يا بكوات )1997(، الناس إلي ي الثالث )2001(. 
- “وزارة الثقافة”: عودة اأرض )1989(.

2 - فرق القطاع الخاص:
- “الهنيدي”: الضيف إلي هو )1978(. 

- “أحمد اإبياري”: الدنيا مقلوبة )1980(. 
- “الريحاي”: الرعب اللذيذ )1983(. 

- “جمعية فناي وإعامي الجيزة”: بداية ونهاية )1986(. 
- “كنوز” )عبد العظيم الصياد(: الرنسيسة )1986(. 

- “أمن يوسف غراب”: شباب امرأة )1987(. 
- “فاروق بيومي”: أواد ريا وسكينة )1990(. 

- “النيل”: امنولوجست )1993(.
- “محمد فوزي”: أنا والحكومة )1998(. 

- “أستديو 2000”: اعقل يا دكتور )2001(. 
- “كايرو شو”: املك لر )2019(. 

الحوش  سيدة   ،)1977( عينك  ي  عيني  مصورة:  مرحيات   -
بينها:  ومن  اأخرى  امرحيات  وبعض   ،)1983( حرمه   والسيدة 

اأيدي الناعمة، مسيلمة الكذاب.
كبار  من  نخبة  مع  السابقة  امرحيات  خال  من  تعاون  وقد 
امخرجن الذين مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم اأساتذة: عبد 
الرحيم الزرقاي، كرم مطاوع، حسن عبد السام، السيد راي، عبد 
الغفار عودة، هاي مطاوع، سناء شافع، مجدي مجاهد، عبد الغني 
الهجري، محسن حلمي،  نبيل  محمد شعان،  عادل صادق،  زي، 

عصام السيد، محمد عمر. 
التي شارك ي بطولتها مكنني تصنيفها  وبدراسة قامة امرحيات 
امرحيات  مجموعة  يضم  اأول  القسم  رئيسين،  قسمن  إى 
بينهم  ومن  امرح  نجوم  كبار  بطولتها  ي  شاركه  التي  الجادة 
عزت  توفيق،  رشوان  الحريري،  عمر  أيوب،  سميحة  اأساتذة: 
العايي، عايدة عبد العزيز، صاح منصور، سهر الرشدي، يوسف 
شوقي،  فريد  امهدي،  رشدي  سمر،  ناهد  أحمد،  حمدي  شعبان، 
علوي،  ليى  العليم،  عبد  ممدوح  فهمي،  حسن  ياسن،  محمود 
عبلة  الجندي،  التطاوي، محمود  الحفيظ  عبد  سهر رمزي، شهرة، 
الخوي،  رياض  الشيمي،  حمزة  صدقي،  هالة  زايد،  معاي  كامل، 

دموع  غوايش،  آدم،  أواد  الزيبق،  عي  خوخة،  عطفة  فاطمة، 
صاحبة الجالة، ألف ليلة وليلة، أدهم وزينات وثاث بنات، أهل 

الهوى.
ويذكر أنه تزوج الفنانة سمية األفي مدة عرين عاما )1972 - 
1992( وأنجبا ولدين ها: اممثل الشاب أحمد الفيشاوي وشقيقه 
اأصغر عمر، كا تزوج بعد ذلك أكر من مرة ومن أشهر زيجاته 
أعاله  ببطولة  شارك  أنه  بالذكر  جدير  رمزي.  سهر  الفنانة  مع 
اأخرة ومن بينها مرحية “املك لر” أثناء فرة عاجه ومقاومته 
لذلك امرض الخبيث، حيث سبق أن أعلن وبالتحديد بعد تسلمه 
عن   2018 عام  أكتوبر  ي  اإسكندرية  مهرجان  من  تكرمه  درع 
مقاومته  آنذاك  الحارين  وعد  كا  “الرطان”،  مرض  إصابته 
وحب  والعطاء  العمل  ي  باإستمرار  وذلك  له  ااستسام  وعدم 

الحياة.  
القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن 
وطبقا  التليفزيون(  التلفزيون  السينا  امرح  )اإذاعة  الفنية 

للتسلسل الزمني كا يي:

المسرحية: أعماله   - أوا 
فاروق  للفنان  امحبب  امجال  هو  طويلة  لسنوات  امرح  ظل 
به  العمل  ي  الذي قى  وهو  اأساي،  إبداعه  ومجال  الفيشاوي 
بعضوية  خالها  شارك  عاما،  أربعن  عن  يزيد  ما  محرف  كممثل 
الطليعة”،  “مرح  بينها:  )ومن  امهمة  امرحية  الفرق  بعض 

وتتطابق  تتشابه  تكاد  الفيشاوي  فاروق  للفنان  الفنية  والبدايات 
الفن  بعام  الفني، حيث تعلق  بالوسط  الفنانن  بدايات أغلب  مع 
السينائية  لأفام  مشاهداته  خال  من  طفولته  منذ  الساحر 
امرح  خال  من  للتمثيل  مارسة  ثم  التليفزيونية،  والدراما 
خمسينيات  نهاية  فرة   ( الذهبية  عصوره  إحدى  ي  امدري 
بفن  أكر  وتعلق  موهبته  وتأكدت  اماي(،  القرن  وستينيات 
امرحلة  من  بكل  امرحية  الفرق  خال  من  ذلك  بعد  التمثيل 
خال  من  التمثيل  لهواية  مارسته  وكذلك  والجامعية،  الثانوية 
الجامعي  للمرح  يبقى  ولكن  الثقافة،  بقصور  امرحية  اأنشطة 
الفني، فمن خاله  اأكر ي توجيه مساره وتحديد مصره  الفضل 
نقل خراتهم  الذين حرصوا عى  امرحين  امخرجن  كبار  وبفضل 
عيونه  تفتحت  اأجيال  تواصل  فكرة  وتحقيق  الجامعات  لطاب 
عى أصول وقواعد اللعبة امرحية بشكلها اأكادمي، كا انتظمت 
عى  وأيضا  الفن  هذا  وأعام  رواد  عى  وتعرف  امرحية  قراءاته 

أهم امدارس واإتجاهات والتجارب امرحية. 
امؤكدة  موهبته  صقل  عى  الفرة  تلك  خال  إراره  له  ويحسب 
ي  اأداب  ليسانس  عى  حصوله  بعد  حرص  حيث  بالدراسة، 
الفنون ليحصل عى  بأكادمية  اإلتحاق  جامعة “عن شمس” عى 
وذلك   ،1975 عام  امرحية  للفنون  العاي  امعهد  بكالوريوس 
تحقيق  ي  نجحوا  الذين  اموهوبن  من  عددا  ضمت  دفعة  ضمن 
سامي  رشاد،  عاد  اأساتذة:  بينهم  )من  ذلك  بعد  نجوميتهم 
العدل، راوية سعيد، حمدي حافظ، فاطمة مظهر، وجدي العري، 
يري،  إبراهيم  شكري،  نادية  رجاي،  يوسف  مسعود،  محمود 
محسن  امرحي  وامخرج  إساعيل،  الله  عبد  محمود،  إساعيل 

حلمي.
من  انطلق  ثم  الطليعة”،  “مرح  أرة  إى  انضم  تخرجه  بعد 
امثال  سبيل  عى  امرح  ففي  الفنية،  القنوات  باقي  إى  خالها 
شارك ي عدة مرحيات بكرى فرق الدولة والقطاع الخاص، ولعل 
إلي  الناس  بكوات،  يا  وداعا  البحر،  طائر  مرحيات:   أهمها  من 
ي الثالث، عودة اأرض، وبفرق القطاع الخاص: الضيف إلي هو، 

الرنسيسة، شباب امرأة، أواد ريا وسكينة، املك لر. 
وذلك ي حن كانت انطاقته الكري ي مجال السينا بعد مشاركته 
قامة  وتضم  هذا  “امشبوه”،  فيلم  بطولة  ي  إمام  عادل  للنجم 
بينها  من  امهمة  اأفام  من  مجموعة  ببطولتها  شارك  التي  اأفام 
درب  امواردي،  قهوة  الجبل،  فتوة  الباطنية،  امثال:  سبيل  عى 
أرجوك  اميناء،  جبابرة  اميناء،  وحوش  عظيم،  كيدهن  الهوى، 
السكاكيني،  أحمد،  عم  قضية  امرأة،  جروت  الدواء،  هذا  أعطني 
الحديدية، ملف سامية شعراوي،  امرأة  السد،  مشوار عمر، شارع 

امرشد، حنفي اأبهة، ديك الرابر، الجاسوسة حكمت فهمي.
من  مجموعة  التليفزيونية  بالدراما  أعاله  قامة  وتضم  هذا 
عى  القبض  ليلة  صيام،  صيام  بينها:  ومن  امتميزة  امسلسات 

عمرو دوارة
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شارك في بطولة ما يقرب من مائة وخمسن فيلما وعشرين 
تليفزيونيا مسرحية وخمسة وسبعن مسلسا 

يضم  الثاي  والقسم  امنعم.  عبد  صري  مخيون،  العزيز  عبد 
فيها  شاركه  والتي  الخاصة  للفرق  الكوميدية  امرحيات  مجموعة 
رضا،   محمد  الفنانن:  بينهم  ومن  الكوميديا  نجوم  كبار  البطولة 
حسن  السيد،  نبيلة  عزت،  بكر  أبو  البابي،  سهر  الهنيدي،  أمن 
الربيني، وحيد سيف، فاروق نجيب، هالة فاخر، حسن حسني، 
حسن عابدين، محمود القلعاوي، إسعاد يونس، فيفي عبده، آمال 
رمزي، ، نبيل بدر، أحمد راتب، محمد متوي، محمد فريد، يوسف 
داود، حنان شوقي، عائشة الكياي، أحمد صيام، ألفت إمام، سيد 

عزمي. 

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
شارك الفنان القدير فاروق الفيشاوي بأداء أدوار البطولة امطلقة 
وبعض اأدوار الرئيسة  امؤثرة ي عدد كبر من اأفام السينائية 
التي قد يقارب عددها ؟؟ فيلا، وتضم قامة أعاله اأفام التالية:

الحساب يا مدموازيل )1976(، الحب ي طريق مسدود )1977(، 
غدا  الباطنية،   ،)1978( أفضل  زواج  بدون  الشيطان،  وثالثهم 
سأنتقم، عذاب الحب، فتوة الجبل، غاوي مشاكل، اأشجار موت 
كده  تجيبها   ،)1981( امواردي  قهوة  امشبوه،   ،)1980( واقفة 
كيدهن  مرزوقة،  الهوى،  درب   ،)1982( كده  هي  كده  تجيلها 
غضب   ،)1983( امدابغ  برج  الذئاب،  اميناء،  وحوش  عظيم، 
القاي،  اأرملة والشيطان، بيت  اميناء،  السطوح، جبابرة  الحليم، 
الدواء،  هذا  أعطني  أرجوك  محرمة،  فاكهة  نعيمة  امحظوظ، 
الرجال،  يبي  عندما  امرأة،  جروت  أنا،  من  تسألني  ا  الخونة، 
الشيطان  وزينب،  يوسف  الوي،  صديقي  والدريسة،  العايقة 
راع  أكر،  يعرف  اأستاذ   ،)1984( حسن  اأستاذ  شقة  يغني، 
العام اآخر، بصات  استغاثة من  الكف،  اأيام، قضية عم أحمد، 
اأوغاد،  الطوفان،  الطاغية،  الفاتنات،  النشاات  اماء،  فوق 
لهذا  نأسف  الفريسة،  وامجهول،  البنات   ،)1985( امنتقمون 
السكاكيني،  القضبان،  للغاية، نساء خلف  الحناكيش، ري  الخطأ، 
امرأة   ،)1986( امحرفون  السد،  شارع  عمر،  مشوار  اأنثى، 
فخ  ي  رجل  تساوي،  كم  صديقي  يا  الصعيدي،  الرجل  الحديدية، 
مهمة  والحب،  العبقري  الكبار،  لعبة  أكر،  تعرف  الزوجة  النساء، 
صعبة جدا، القرداي، الهانم بالنيابة عن من )1987(، ملف سامية 
شعراوي، الدنيا جرى فيها إيه؟، التحدي، امرأة والقانون )1988(، 
امشاغبات ي خطر، امرشد، اغتصاب، الوحوش الصغرة، اإرهاب 
موعد  اللص،  الخادم،  إنفجار،  السقوط،  اأبهة،  حنفي   ،)1989(
القاتلة، شياطن  اموت )1990(،  القاتل، شبكة  الحب  الرئيس،  مع 
محرمة  زوجة  ترقص،  منال  الدكتوره  حا،  يقدم  الشيطان  امدينة، 
ديك  الفضيحة،  بالساطور،  وانتقام  غرام  غليظة،  شفاه   ،)1991(
 ،)1992( الجواري  همس  اشتباه،  حالة  الصعب،  الزمن  الرابر، 
مواطنة،  مع  تحقيق  بنفسج،  يا  ليه  زمن،  آخر  فرسان  الكنز، 
 ،)1993( والذئاب  اليتيم  الشطار،  الرصيف،  اممنوع،  ي  مطاردة 
ليلة  رغبات،  تقب،  يا  تحب  يا  الجينز،  فهمي،  الجاسوسة حكمت 
القتل، كشف امستور، عنر زمانه، تعالب أرانب )1994(، الجراج، 
عتبة الستات، امرأة هزت عرش مر )1995(، الخطيئة السابعة، 
أرض   ،)1997( ونقب  حنحب   ،)1996( التحويلة  جدا،  مهم  رجل 
والدبور  اأنثى  إرائيل،  ي  ساعة   48 البطوات،  حائط  أرض، 
 ،)1999( إرائيل  من  فتاة  مروقة،  أحام  ونار،  نور   ،)1998(
أبناء الشيطان، الرف، رجل له ماي، إمرأة تحت  عليه العوض، 
أصحاب  إحنا   ،)2000( تكون  من  حبيبتي  امتعة،  سوق  امراقبة، 
حفار   ،)2002( والدم  العشق  الحيتان،  صيد   ،)2001( امطار 
امتحدين   ،)2007( يوم   45 السبعة،   السا  ألوان   ،)2003( البحر 
كدبة  للستات،  يوم  أمي،  جوز  الزومبي   ،)2015( القط   ،)2011(
بالزانجبيل  قرفة   ،)2018( ورور  هنا  ليلة   ،)2016( يوم  كل 

.)2019(
السابقة مع نخبة من كبار  وقد تعاون من خال مجموعة اأفام 
مقدمتهم  وي  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  السينائين  امخرجن 
كال  اإمام،  حسن  بركات،  هري  مصطفى،  نيازي  اأساتذة: 

الشيخ، حسام الدين مصطفى، حسن كال، نادر جال، عي رضا، 
العزيز، محمد  سعد عرفة، كال عطية، أرف فهمي، محمد عبد 
عاطف  الخالق،  عبد  عي  النر،  أبو  هشام  سيف،  سمر  خان، 
الطيب، أحمد يحيى، وصفي درويش، خليل شوقي، يحيى العلمي، 
نادية  راي،  محمد  اأعر،  عادل  حسيب،  محمد  صقر،  أحمد 
أنور  الدغيدي،  إيناس  السبعاوي،  أحمد  الرشيدي،  فاروق  حمزة، 
السباعي،  مدحت  زي،  اللطيف  عبد  اموجي،  إبراهيم  الشناوي، 
العزيز،  عبد  عمر  خليل،  عدي  الدين،  ضياء  كريم  الديك،  بشر 
رضوان الكاشف، عاء كريم، ريف شعبان، حسن امنباوي، عصام 
الشاع، حسن عارة، كاملة أبو ذكري، يوسف رف الدين، حسن 
البطوط، فاضل صالح، عثان شكري سليم، خالد  إبراهيم  الوكيل، 

الحلفاوي، أحمد يري، فريد فتح الله. 

التلفزيونية: أعماله   - ثالثا 
شارك الفنان القدير فاروق الفيشاوي بأداء بعض اأدوار الرئيسة ي 
عدد كبر من امسلسات التلفزيونية عى مدى ما يزيد من أربعن 
عاما، وقد أتاحت له الدراما التليفزيونية بصفة عامة الفرصة كاملة 
لتجسيد عدة شخصيات درامية مهمة عاشت ي وجداننا ومن بينها 
مسلسل  اأناي  اأصغر  اابن  ماجد  شخصيات:  امثال  سبيل  عى 
“ي  مسلسل  حمدي  إبراهيم  شخصية  شكرا”،  اأعزاء..  “أبناي 
التوأم قابيل قابيل مسلسل “قابيل وقابيل”، شخصية  بيتنا رجل”، 
الزيبق  عي  الشعبي  البطل  “غوايش”،  مسلسل  هريدي  حسانن 
مسلسل “عي الزيبق”، شخصية أمن امنزاوي اإنتهازي مسلسل 
“صيام  مسلسل  زبيدة  زوج  سليم  فاطمة”،  عى  القبض  “ليلة 
صيام”، الصحفي اإنتهازي محفوظ عجب مسلسل “دموع صاحبة 
“ألف  مسلسل  حسن  والشاطر  شهريار  املك  شخصيتي  الجالة”، 
وزينات  “أدهم  مسلسل  الدين  عز  أدهم  شخصية  وليلة”،  ليلة 

وثاث بنات”، وشخصية برم التوني مسلسل “أهل الهوى”. 
هذا وتضم قامة أعاله بالدراما التليفزيونية مجموعة امسلسات 

التالية: امفسدون ي اأرض )1973(، أرض النفاق )1975(، هروب 
با  طيور  الوليمة،  اأحام،  طائر  شكرا،  اأعزاء..  أبناي   ،)1976(
أجنحة )1979(،  القضية 80 )1980(، اأبرياء، صيام صيام، مراث 
القبض  ليلة  العطش،  أبناء   ،)1981( اإسامية  الفتوحات  الغضب، 
القفص  ي  عصفور   ،)1983( خوخة  عطفة   ،)1982( فاطمة   عى 
رجال   ،)1986( غوايش  آدم،  أواد   ،)1985( الزيبق  عي   ،)1984(
ي امصيدة )1989(، مخلوق اسمه امرأة، حرات السادة الكدابن، 
 ،)1992( الهاوية  حافة  عبده،  عن  البحث   ،)1990( وقابيل  قابيل 
الغائب  ر  وليلة،  ليلة  ألف   ،)1993( الجالة  صاحبة  دموع 
الغربة  بحار  الحاوي،  امغلقة،  الدوائر  دهشان،  أبناء   ،)1994(
الغري، حارة  الر   ،)2000( الظل  )1999(، خيال  اإعصار   ،)1997(
 ،)2003( وركاه  كناريا   ،)2002( اأصدقاء   ،)2001( الطباوي  
بندق،  )2004(،  حكاية  والنار   الدم  بنات،  وثاث  وزينات  أدهم 
رجل  توتو،  تي  مطعم   ،)2005( الحلوة  أحامنا  وليلة،  ليلة  ألف 
ليل   ،)2007( الشك  ثورة   ،)2006( القرش  عفريت  وإمراتان، 
أكتوبر   ،)2009( أجر   با  قاتل  الحال،  أواد   ،)2008( الثعالب 
الهوى  أهل   ،)2012( اأنصاري  شمس   ،)2010( القدس  أنا  اآخر، 
الغول  راس   ،)2015( البداية  بعد   ،)2014( امرافعة   ،)2013(
خفية،  عوام  أخرى،  أقوال  لدينا   ،)2017( العشاق  قر   ،)2016(
امسلسات  من  عدد  بخاف  وذلك   ،)2018( ورانا  الي  الشارع 
كان،  ياما  كان  رجل،  بيتنا  ي  وامطر،  الحلم  بينها:  ومن  اأخرى 
الرجل والقطار، جوهرة القر، أرزاق، الضحايا، حلم رجل بسيط، 

الحرمان، بعد الرحيل. 

اإذاعية: أعماله   - رابعا 
العلمي بالنسبة  التوثيق  أننا نفتقد لجميع أشكال  لأسف الشديد 
اإذاعية  امشاركات  يصعب حر جميع  وبالتاي  اإذاعية،  لأعال 
ببعض  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهم  والذي  القدير،  الفنان  لهذا 
اأعال الدرامية عى مدار مايزيد عن أربعن عاما ومن بينها بعض 
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أثناء فرة عاجه ومقاومته  اأخرة  أعماله  ببطولة  شارك 
له ااستسام  بمقاومته وعدم  الخبيث حيث وعد  للمرض 

رأفت  زغلول،  يا  العام  نهاية  دي  التالية:  والتمثيليات  امسلسات 
الهجان، أشياء ا تباع، وذلك باإضافة إى بعض امرحيات العامية 

التي قدمت من خال الرنامج الثاي )الرنامج الثقاي حاليا(. 

ومكنني من خال الرؤية النقدية وصداقتي الوطيدة للفنان الكبر 
بها  يتمتع  التي  الفنية  السات  أهم  أجمل  أن  الفيشاوي  فاروق 

بصفة عامة ي النقاط التالية:
- الحضور القوي الطاغي وامحبب، والقدرة عى جذب اأنظار إليه 

وشد اإنتباه با إفتعال.
- التمكن الواضح من مختلف مفرداته الفنية، سواء بإتقانه لأداء 
الجيد  وتوظيفه  الجسدي  للتعبر  أو  اإلقاء  فن  وقواعد  الصوي 

لإماءات واإشارات. 

- خفة الظل والقدرة عى إشاعة جو من البهجة وخلق اإبتسامات 
أو تفجر الضحكات بالعروض الكوميدية.

أدائه  كفاءة  بنفس  والراجيدية  اميلودرامية  اأدوار  أداء  إجادة   -
تجسيدها  ي  برع  التي  الكوميدية  أو  الخفيفة  اإجتاعية  لأدوار 

واشتهر بها.
إجادته  درجة  بنفس  الفصحى  العربية  باللغة  التمثيل  إجادة   -
الريفي  )الصعيدي  الدارجة  العامية  اللهجات  مختلف  التمثيل 

السواحي .. إلخ(.
يقوم  التي  الدرامية  والشخصيات  اأدوار  تنوع  عى  الحرص   -
بتكرار  اإستسهال  أو  النمطية  دائرة  ي  الوقوع  وعدم  بتجسيدها 

تقديم بعض الشخصيات.
للحوارت وأيضا  الحفظ  الرائعة وامتميزة ي  القدرة  بتلك  التميز   -

للحركة امرحية منتهى الرعة، وكذلك لجميع اماحظات الخاصة 
الخاصة  “اماكياج”  وتفاصيل  و”اإكسسورات”  كامابس  بالعمل 

بكل مشهد. 
وذلك  امختلفة  امواقف  مع  يتناسب  ما  اإرتجال  عى  القدرة   -
ومامح  أبعاد  عن  الخروج  أو  الدرامي  اموقف  عن  اإبتعاد  دون 

الشخصية الدرامية التي يقوم بتجسيدها.
إطاقا  الدخول  وعدم  الزماء،  جميع  مع  الكبر  الفني  التعاون   -
ي راعات حول كيفية ترتيب التحية ي نهاية العروض أو كيفية 

كتابة اأساء باأفيشات. 
جميع  كواليس  ي  والصداقة  األفة  من  جو  خلق  عى  الحرص   -
بصورة  أثاره  شك  با  ينعكس  ما  العاملن،  جميع  بن  اأعال 

إيجابية عى العمل والتفاهم بن امشاركن فيه. 
نظريا  سواء  الجديدة  الوجوه  من  اموهوبن  جميع  مساندة   -
مراجعة  عمليا  أو  لهم،  امخلصة  واإرشادات  النصائح  بتوجيه 
العروض،  بعض  أو  الروفات  قبل  معه  تجمعهم  التي  امشاهد 

وكذلك برشيحهم ي بعض اأعال. 
وامشوار  العطرة  امسرة  تلك  تتويج  يتم  أن  امنطقي  من  كان 
الفني الري لهذا الفنان القدير بحصوله عى بعض مظاهر التكريم 
امحلية  التقدير  وشهادات  واأوسمة  الجوائز  من  كبر  عدد  وعي 

والدولية، ولعل من أهم مظاهر تكرمه:
الكرى  السينائية  امهرجانات  من  كبر  عدد  ي  أفامه  مشاركة   -

)امحلية والعامية(. 
بامهرجانات  التحكيم  لجان  امشاركة ي عدد كبر من  نال رف   -

السينائية وامرحية العربية والدولية. 
وأيضا  دولية  سينائية  مهرجانات  عدة  خال  من  تكرمه   -

بامهرجانات الخاصة بالدراما التليفزيونية.
كذلك تم تكرمه من خال كل من: مهرجان امرح العري )الذي 
عام  الخامسة  دورته  ي  امرح(  لهواة  امرية  الجمعية  تنظمه 

.  ،2006
“القومي  للمهرجان  عر  الثانية  بالدورة  تكرمه  عن  اإعان   -
أغسطس   17 ي  تنظيمها  )امزمع  العام  هذا  امري”  للمرح 

القادم بإذن الله(.
وأخرا ا يسعني إا التوجه لله - مع جميع أصدقاي من امرحين 
وامغفرة  بالرحمة  له  بالدعاء   - وجمهوره  أحبائه  وكل  والفنانن 
خال  من  إسعادنا  مخلصا  وسعى  عمله،  ي  مااجتهد  جزاء 

مشاركاته الرية ي كثر من اأعال الدرامية وامرحية امتميزة.



    

أواخر عام 2005، فكرنا –  منذ أعوام طويلة تعود إى 

ي   – الجاهرية  الثقافة  مرح  نشطاء  من  مجموعة 

تأسيس مؤمر أررنا حينها أن يكون علميا، يبحث ي 

ويناقش مشكاته  ودوره،  وتاريخه  امرح  معنى هذا 

الصديق  مكتب  ي  اجتمعنا  وحينها  ترديه.  وأسباب 

وحددنا  آنذاك(  امرح  إدارة  )مدير  نسيم  محمود 

اختيار يري  بنا اأمر عى  اأساء ودعوناهم واستقر 

والراحل  عاما  أمينا  نسيم  ومحمود  رئيسا  الجندي 

اللجان  محمد الربيني وأنا أمينن مساعدين. وشكلنا 

بينها – بل ولعل أهمها – لجنة اختيار  امختلفة، ومن 

عبد  أحمد  الناقد  هو  عنها  امسئول  وكان  اأبحاث، 

جاءت  أن  امتوقعة  النتيجة  وكانت  العا.  أبو  الرازق 

للبحث  ا مت  منها  وكثر  بل  اأبحاث ضعيفة،  أغلب 

نرفضها  أن  إما  خياران،  أمامنا  وكان  بصلة،  العلمي 

جميعا فا يستقيم عنوان امؤمر مع خلوه من أبحاث 

علمية، أو نختار أفضل السيئ، ونعرضها عى امؤمرين 

لنعرف  إلينا،  ردت  بضاعتنا  هذه  يقول:  حالنا  ولسان 

جميعا أننا حن اخرنا صفة العلمية للمؤمر كنا واثقن 

من أن ا أحد ممن يعمل ي مجاات البحث العلمي، 

يهتم  كان  الجاهرية،  الثقافة  مرح  عام  وي  بل 

الضغط  نريد  بذلك  وكنا  إليه،  علمي  بأسلوب  بالنظر 

أكر عى ناقوس الخطر.

مبارة  التاي  العام  ي  الثانية  الدورة  عقدت  وبالفعل 

برئاسة الفنان عبد الرحمن الشافعي، وجاءت اأبحاث 

وخرجت  العلمي،  البحث  مناهج  مع  اتساقا  أكر 

وأظن  اأوى.  الدورة  لتوصيات  تضاف  توصيات 

التي  الائحة  هي  الدورتن  توصيات  أفضل  من  أن 

مستهدين  كتابتها  عى  يعكفون  منا  مجاهدون  مكث 

يرى  الائحة  خرجت  وبالفعل  امؤمرين.  ماحظات 

الهيئة  رئيس  الجميع، وعرضت عى  بنودها  أغلب  عن 

وأرسلها  بل  عليها،  ووافق  نوار(  أحمد  )الدكتور  آنذاك 

وأشاد  عليها  وافق  الذي  واإدارة  التنظيم  جهاز  إى 

العمل  تنظم  ائحة  ملك  اآن  أننا  أي  موضوعيتها. 

رف  أساليب  وتحدد  الجاهرية  الثقافة  مرح  ي 

العظيمة،  مرنا  ي  العادة  هي  وكا  لكن  ميزانياته. 

تجميد  هو  يتخذه  قرار  أول  فكان  الهيئة،  رئيس  تغر 

امؤمر، أسباب غر مفهومة!

عودته  رورة  ي  صوتنا  وبح  لسنوات..  امؤمر  تجمد 

حال  لكان  استمر  لو  أنه  نظن  طريق  استكال 

ولنظل  بأس،  ا  لكن  عليه.  هو  الذي  غر  مرحنا 

نعاود امحاولة مرة ومرات. وها أنا أعاود رختي مرة 

مرح  إدارة  أمر  عى  القائم  أن  بأمل  متسلحا  أخرى، 

تربوا  الذين  أبنائها  أحد  هو  اآن  الجاهرية  الثقافة 

نار حريق بني سويف  امصابن من  ي مسارحها وأحد 

مرح  بأن  مثلنا  يؤمنون  ممن  أيضا  وهو  امؤسف. 

لهجات  اأرس  الصد  حائط  هو  الجاهرية  الثقافة 

توي  منذ  جهده  أتابع  فإنني  وللحق،  الظام.  طيور 

خطوات  يهدمون  ممن  ليس  أنه  من  وتيقنت  اإدارة 

البناء  برورة  واعيا  كان  العكس  عى  بل  السابقن، 

الدكتور  الواعي  الفنان  التي أسسها سلفه  القواعد  عى 

صبحي السيد، ولعل أبرز مثال عى ذلك هو استكال 

من  أوسع  مساحة  وإعطاؤه  الورش  مروع  ورعاية 

أعاود  الكثر  وغرها  اأسباب  لهذه  أكر.  انتشار  أجل 

العلمي  مؤمرنا  استعادة  برورة  أخرى  مرة  نداي 

للثقافة الجاهرية، واثقا ي عقل وقلب عادل حسان، 

ومساندة رئيس هيئة مساته باتت واضحة ي مساندة 

تبخل  ا  بأنها  الجميع  لها  يشهد  ووزيرة  امرح،  هذا 

بقرار تقتنع بأنه مفيد لعودة الروح إى الثقافة امرية 

مرح  العلمي  مؤمرنا  أن  امرح،  منها  القلب  وي 

الثقافة الجاهرية سيعود... فهل يعود؟... أمنى.

أخرة وليست  أخرى..  مرة 
يعود؟ أن  المسرحي  لمؤتمرنا  آن  أما 

مشهد 

محمد الروى
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للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان  إدارة  مجلس  نعى 

الفيشاوي  فاروق  القدير  الفنان  والتجريبي  امعار 

الذي رحل عن دنيانا أمس بعد راع مع امرض .

قدم الفنان فاروق الفيشاوى عددا كبرا من الشخصيات 

و  ايقونة  صارت  التليفزيونيه  و  السينائية  اعاله  ي 

مع  اشتبك  كا  الخلود،  سجل  ي  عميقا  اسمه  حفرت 

قضايا الوطن و م يرك مناسبة وطنية اا و شارك فيها 

حتي  زمائه  بكافة  ااهتام  و  بالتواضع  الفقيد  ميز  و 

صار صديقا للجميع . و كان قد أعلن عن اصابته مرض 

وملها  مرضه  مقاوما  امأ  وعى  بشجاعة  الرطان 

للكثرين الذين أصابهم امرض .
أحمد زيدان

الفيشاوي فاروق  ينعي  والتجريي  المعاصر 


