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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

الحليم..  عبد  أحمد  جهود 
للفنون  العالي  المعهد  في 
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12 دورته  يختتم  القومي 
ملف خاص
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والتجريبي  امعار  للمرح  الدوي  مهرجان  إدارة  دعت 
وامرحين  والصحفين  اإعامين  مهران  د.سامح  برئاسة 
ي  وذلك   »26« للدورة  الصحفي  امؤمر  فعاليات  لحضور 
بقاعة  سبتمر   4 اأربعاء  يوم  مساًء  الخامسة  الساعة  مام 

امؤمرات بامجلس اأعى للثقافة 
عصام  وامخرج  امهرجان  رئيس  مهران  سامح  د.  بحضور 
والشاعر  امهرجان  مدير  أمن  دينا  ود.  العام  امنسق  السيد 

محمد بهجت رئيس اللجنة اإعامية 
وامرح  الفن  نجوم  من  كوكبة  بحضور  امؤمر  ويحظى 
كال،  أحمد  العزيز،  عبد  سمرة  رجب،  سيد  بينهم   ومن 

والكاتب أبو العا الساموي، والكاتب عبد الرازق حسن .
للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان  يواصل  ذاته  السياق  وي 
االكروي  موقعه  اطاقه  بعد  تفرده،  والتجريبي  امعار 
امحمول  للتليفون  الكروي  تطبيق  أول  ليطلق  امطور 
كل  عى  الحصول  خاله  من  امتابعون  يستطيع  والتابلت 

ومعرفة  وورش  وندوات  عروض  من  امهرجان  يخص  ما 
مواعيدها و أماكنها بكل دقة. 

تطوير  من  أخرى  لخطوات  استكاا  الخطوة  هذه  وتعد 
الوطن  موقع امهرجان والذى يعتر أكر موقع للمرح ى 
العري، حيث يضم أقساما متعددة بخاف أخبار امهرجان 
ي  للمرح  آخر  وقسم  امري  امرح  أخبار  قسم  مثل 
اأقسام  وهذه  العامي،  للمرح  والثالث  العري  الوطن 

معنية بنر أحدث أخبار امرح ي كل مكان.
بالوطن  الصديقة  للمهرجانات  قسا  اموقع  يحوي  كا 

العري و قسا للمقاات تحت اسم ) مساحة مفتوحة ( 
سواء  مرحي  مهرجان  يوجد  ا  أنه  بالذكر  الجدير  ومن 
قبل  من  أطلق  اأوسط  الرق  منطقة  ي  محي  أو  دوي 

تطبيقا الكرونيا لفعالياته

أحمد زيدان

أعلنت إدارة ملتقى القاهرة الدوي للمرح 
عن  قابيل  عمرو  امخرج  برئاسة  الجامعي 
من  الثانية  الدورة  ي  امشاركة  العروض 
املتقى، والتي تقام ي الفرة من ٢٠ اي ٢٦ 
اكتوبر ٢٠١٩،  وتحمل الدورة اسم »الساحر 

- الفنان الكبر محمود عبد العزيز« 
هذيانات شكسبر(   ( عرض   -: كالتاي  وهي 
الجامعة   ( والتصمیم  الفنون  كلیة   _
الھیئة   _ دوغانية(   ( اأردن،   –  ) ااردنیة 
 – والتدریب  التطبیقي  للتعلیم  العامة 
امطر(  تحت  مثقوب  حذاء   ( الكویت، 
مر،   – شمس  عن  جامعة  الهندسة  كلية 
 Maldita sea la sangre »Damn«  (
 La Casa del جامعة   )the blood
Teatro A.C. – امكسيك، ) نعش( جامعة 
اأغراب(  أرض   ( السعودية،   – الطائف 
 – اإسكندرية  جامعة  الهندسة  كلية 
 Karakohdzule 99,Autiwar  ( مر،  
 Fkulted Savremehih جامعة   )cabare
إى  الراكبون   ( ربيا،   –  Umethastit
 – القاهرة  جامعة  الهندسة  كلية  البحر( 
 – بابل  جامعة  السوداء(  اأرملة   ( مر، 
التقنیة  الكلیة  الطيف(  ألوان   ( العراق، 

العلیا - سلطنة عان، 
كا أعلنت  إدارة املتقى عن تأسيس مسار 
لعروض امونودراما، وقد تم اختيار العروض 
لهذا  الرسمية  امسابقة  ي  للمشاركة  التالية 

امسار :
 Le  ( أسبانيا،   )Nomeolvides  ( عرض   -
 )  sang D›une femme de me›nage
عرض  فرنسا،   –  Aix Marseille جامعة 
الجامعیة  الخدمات  مدیریة   (  _ علب(   (
امايسرو(   ( الجزائر،   –  ) مستغانم  لوایة 

جامعة حلوان – مر.
وقد أشادت لجنة امشاهدة ببعض العروض 
ذات امستوى الفني امتميز، والتي م يتسع 
ضمن  بتواجدها  وبرنامجه  املتقى  مدة 
العروض امشاركة، وقد اوصت اللجنة بإعادة 
ترشيحها ي الدورة الثالثة من املتقى وهي 
) ضجيج(  اأزرق( مر،  الطائر   (  : عروض 

العراق
املتقى  إدارة  أعربت  السياق  هذا  وي 
للمشاركة  الكبر  اإقبال  لهذا  سعادتها  عن 
لجنة  شاهدت  حيث  املتقى  فعاليات  ي 
فيهم  توفرت  مرحي  عرض   ٤١ امشاهدة 
م  عرض   ٢٢ إى  باإضافة  التسابق  روط 
عرضا   ٦٣ باجاي  الروط  تلك  يستوفوا 
امرية  الجامعات  مختلف  مثلون  مرحيا 
والعربية واأوروبية واافريقية، كا وجهت 
والتقدير  الشكر  خالص  املتقى  إدارة 
امشاهدة  لجنة  أعضاء  للسادة  واامتنان 

لجهودهم الكبرة امخلصة.
شياء سعيد

والتجريي« »المعاصر 
إلكروني  تطبيق  ويطلق  الصحفي  مؤتمر  عن  يعلن 

الجامعي المسرح  ملتقى 
الثانية  بدورته  المشاركة  العروض  أسماء  عن  يعلن 
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من  الفرة  في  والجزة  القاهرة  مسارح  على  عقدت  والي   ”12“ الدورة  في  المصري  للمسرح  القومي  المهرجان  حققه  كبر  حصاد 
المسابقة  تقسيم  حول  المهرجان  بدء  قبيل  جدا  المسرحيون  خاض  وقد  العزيز،  عبد  أحمد  الفنا  برئاسة  الماضي  أغسطس   30 وحى   17
 ، الكثرين  حفيظة  اثار  مما  الطفل  بمسابقة  واأشعار  والرقصات  والموسيقى  والمابس  الديكور  جوائز  الغاء  اضافة   ، مسابقات  لثاثة 
وانتاجه  المصري  المسرح  حول  نقاشات  تطرح  أن  حاولت  ندوات  وأربعة  مسرحيا،  عرضا   66 خالها  قدم  اسبوعن  المهرجان  خاض  ولكن 
ربما  ختام   لحفل  وصوا  وأراجوز،  ظل  وخيال  الفن  لنجوم  حمراء  وسجادة  العزيز،  عبد  أحمد  الفنان  أخرجه  رائع  افتتاح  حفل   ، وتعليمه 
قدمها  افضل  لنسخة  أحالتنا  وربما  مسرحي،  مهرجان  بختام  ضعيفة  عاقتها  أن  اا  الحضور  اسعدت  الي  اأطفال  أغاني  بهجة  بقدر 
يحصلوا  لم  الذين  يصبه  لم  الغضب  كان  وان  البعض  اسعدت  الي  المهرجان  لجوائز  وصوا  العربي،  المهرجان  ختام  في  جال  خالد  المخرج 
تحكيم  لجنة  وجود  دون  باأيدي  ساما  ليتلقوا  المسرح  لخشبة  وصعدوا  تقدير،  شهادات  على  حصلوا  الذين  اصاب  ما  بقدر  جائزة  على 
شهادات  على  خصلوا  الذين  على  أن  زكي  طه  جاسمن  الحفل  مذيعة  .لتعلن  الفوز  صورة  معه  يلتقطون  وزير  او  يتسلمونها  ورقة  او 
الثقافة  وزيرة  تدخل  لوا  المسرحين،   من  الكثر  أغضب  ما  وهو  آخر  يوم  في  التنمية  صندوق  مقر  في  ليتسلموها  يذهبوا  ان  تقدير 
المسرحين   بعض  لمناشدة  تلبية  وذلك  شخصيا  بحضورها  الشهادات  تلك  لتسليم  موعد  واعان  الدايم  عبد  ايناس  د. 
الدورة  اخطاء  العليا  ولجنته  المهرجان  صناع  يتأمل  أن  نأمل  أن  هو  واأهم  القومي  للمهرجان   ”12“ الدورة  حققتها  وخسائر  مكاسب 
الذي  المسرحي  اابداع  من  الكم  بهذا  احتفالنا  صفو  تعكر  ا  حى  الهنات  تلك  من  لنتخلص  القادمة،  الدورة  في  تداركها  يحاولوا  وان 
. المصري  للمسرح  حقيقية  بانوراما  مشاهدة  لنستطيع  شهر   مدار  على  المهرجان  يقام  ان  يحتاج 
ملف إعداد: أحمد زيدان
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القومي  امهرجان  من  عر  الثانية  الدورة  عن  الستار  أستدل 
الدورة  وحملت   ، العزيز  عبد  أحمد  الفنان  برئاسة  للمرح 
شهد  وقد  مطاوع«،  »كرم  الكبر  الفنان  اسم  العام  هذا  ي 
التي  امسابقات  من  كبر  ع��دد  ال��دورة  تلك  ي  امهرجان 
لثاثة  امهرجان  مسابقات  تقسيم  تم  حيث  استحداثها  تم 
مسابقات ومنها امسابقة اأوى والتي خصصت للجهات التي 
الفني  والبيت  الثقافة  لقصور  العامة  كالهيئة  امرح  تنتج 
امرية،  اأوب��را  ودار  الثقافية،  التنمية  وصندوق  للمرح 
الفرق  لعروض  وجهت  فقد  الثانية  امسابقة  أما  وغرها 
امستلقة والجامعات والهيئات التي تنتج مرح باعتباره أحد 
اأنشطة التي تقدم مثل وزارة الشباب والرياضة، أما امسابقة 
أعلن  وقد  الطفل،  مرح  لعروض  خصصت  فقد  الثالثة 
ما  اأربعون جائزة  والتي تخط  امهرجان  امهرجان عن جوائز 
وشهد  واإضاءة،  واموسيقى  والديكور  والتمثيل  التأليف  بن 
الجامعات  شباب  قبل  من  كبراً  حضوراً  امهرجان  ختام  حفل 
مرة  أول  عددها  وصل  التي  بالعروض  وامشاركن  وامعاهد 
إى  باإضافة  هذا  أسبوعن،  مدار  عى  مرحياً  عرضاً   65 ل� 
جائزة  أكر  ُتعد  والتي  مرحي  نص  أفضل  جائزة  استحداث 

والتي  جنيه،  ألف   30 قيمتها  تبلغ  والتي  بامهرجان  نقدية 
حملت اسم الكاتب الكبر »لينن الرمي«. 

محمد  الفنان  برئاسة  للفنون  الهناجر  مرح  حصد  حيث 
وافضل  إخراج  وأفضل  مرحي  عرض  أفضل  جائزة  دسوقي، 
مرح  رصيد  لرتفع  مابس  وأفضل  إض��اءة  وافضل  مثيل 
القومي  امهرجان  تاريخ  ي  مرة  أول  جوائز   9 ل�  الهناهر 

للمرح. 
المسرحي  التأليف  جائزة  أوًا 

وفاز محمد رفعت بجائزة لينن الرمي للتأليف امرحي عن 
نص »امتسولون« وتبلغ القيمة امالية للجائزة 30 ألف جنيه، 
وتكونت لجنة التأليف امرحي من الدكتور عاء عبد العزيز 
والكاتبة  الدين  صاح  نادر  وامخرج  حافظ  حاتم  والدكتور 

ليليت فهمي.
يحصدان  والحسيي  رسان  النقد  مسابقة 

الدايم«  »عبد  و  نقدية  دراسة  افضل  جائزة 
بطباعتها  توصي 

الدكتور  مع  مناصفة  مري  طارق  الناقد  من  كا  وحصد 
وتبلغ  نقدي،  مقال  أفضل  بجائزة  عبدالصمد،  أمن  محمد 

قيمة الجائزة 8 آاف جنيه.
إبراهيم  مع  مناصفة  خالد رسان  الناقد  من  كا  فيا حصد 
الحسيني، جائزة أفضل دراسة نقدية، وتبلغ قيمة الجائزة 20 
وقدم  اإمام  سيد  الدكتور  التحكيم  لجنة  ورأس  جنيه،  ألف 

الجائزة الدكتورة هدى وصفى.
أبو  أسامة  الدكتور  من  كل  النقدي  امقال  مسابقة  وتكونت 
اإمام، والدكتور يار  الدكتور سيد  طالب، وعضوية كل من 

عام.
عبد  ايناس  الدكتورة  امرية  الثقافة  وزي��رة  أعلنت  فيا 
امري  للمرح  القومي  امهرجان  ختام  حفل  خال  الدايم 
الرمي،  لينن  مسابقة  ي  مرحي  نص  أفضل  طباعة  عن  
الهيئة  »امتسولون« ي  بها محمد رفعت عن نص  فاز  والتي 
امرية العامة للكتاب، باإضافة إى طباعة الدراسة النقدية 
فوزي  الدكتور  باسم  وامعروف  امرحي  النقد  مسابقة  ي 
فهمي والتي فاز بها الناقد خالد رسان مناصفة مع ابراهيم 

الحسيني ي الهيئة العامة للكتاب . 

سمية أحمد

التأليف  جائزة  يحصد  رفعت  محمد 
النقدية  الدراسة  جائزة  يحصدان  ورسان  والحسيي 

للكتاب العامة  بالهيئة  النقدية  المسرحي والدراسات  النص  نشر  تقرر  الثقافة  وزيرة 

التطبيقي النقد  بجائزة  الصمد ومرسي يفوزان  عبد 
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»الجميلة  للمرح عن فوز مرحية  القومي  امهرجان  وأعلن 
عرض  أفضل  بجائزة  الفنون  أكادمية  إنتاج  من  والوحش«، 
ي  للمرح  القومي  امهرجان  ي  الطفل  مسابقة  مرحي 
دورته الثانية عر، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم 
و  امهرجان  رئيس  العزيز  عبد  أحمد  والفنان  الثقافة  وزيرة 
الكاتب يعقوب الشاروي رئيس لجنة التحكيم وألقت الجوائز 
الفنانة صفاء أبو السعود، وتكونت لجنة التحكيم من الكاتب 
الفنانة  من  كل  وعضوية  للجنة،  رئيسا  الشاروي،  يعقوب 
منر  والدكتور  عبدامعطي،  محمد  والدكتور  عبدالنبي،  مي 

الوسيمي، طارق الدويري.  
من  كا  بن  مناصفة  ثاي  عرض  أفضل  جائزة  عى  وحصل 
مرحية »خياات« لفرقة كيان ماريونيت امستقلة، ومرحية 
مزار  ببني  الخاصة  الزهراء  مدرسة  إنتاج  اأح��ام«  »غابة 

محافظة امنيا. 
جنيه   ٣٠٠٠ وقيمتها  الفردي  الغناء  ي  التميز  بجائزة  وفاز 
ماهر محمود عن مرحية »الحكاية روح« وفاز بجائزة لجنة 
وقيمة  اموسيقى«،  الجاعي مرحية »صوت  لأداء  التحكيم 

الجائزة ٣٠٠٠ جنيه.

بن  مناصفة  بنات  أول  دور  أداء  أفضل  جائزة  عى  وحصل 
»صوت  مرحية  ي  »ماريا«  دور  عن  هويدي  حياة  من  كا 
عن مرحية  رادوي«   « دور  عن  مجدي  وفاطمة  اموسيقى« 
»سندريا امرية« للهيئة العامة لقصور الثقافة«، كا منحت 
اللجنة شهادة تقدير ل� »رحمة ممدوح« ي دور »شمس« عن 

مرحية الحكاية روح مرح الشمس. 
مناصفة  أعطيت  فقد  أواد  أول  دور  أداء  أفضل  جائزة  أما 
ي  »القبطان«  دور  عن  سامك  أحمد  س��ام  من  كا  بن 
»الرواي«  دور  ي  جال  وهادي  اموسيقى،  »صوت  مرحية 
التحكيم  لجنة  منحت  كا  امرية«،  »سندريا  مرحية  عن 
مرحية  ي  دوره  عن  اساعيل  كريم  من  لكا  ميز  شهادة 
عروس النيل، ويوسف محمد أحمد عن مرحية غابة اأحام، 
مدرسة  السوس  مملكة  مرحية  ي  دوره  عن  رفيق  وبرك 

كريشن للفنون. 
فيا حصدت كا من رغد أكرم عن دورها ي مرحية »:صوت 
مرحية  ي  دوره��ا  عن  شمشون،  نادي  نتاي  و  اموسيقى« 
لجنة  بنات، كا منحت  ثاي  كأفضل ممثلة دور  اأحام  غابة 
التحكيم 5 شهادات ميز لكا من فاطمة مجدي عن دورها ي 

مرحية »سندريا امرية«، و هنا شوقي ي دورها مرحية 
مرحية  ي  دورها  عن  طارق  وفاطمة  امرية«  »سندريا 
 « مرحية  ي  دورها  عن  أسامه  وزينة  امرية«،  »سندريا 
عروس النيل« ، وليلة سويدان عن دورها ي مرحية »عروس 

النيل«. 
انا  من  كا  عليها  فحصلت  نساء  دور  أداء  أفضل  جائزة  أما 
وريم  والوحش«  »الجميلة  مرحية  ي  دوره��ا  عن  عاد 
الدين« كا منحت لجنة  أحمد عن دورها ي مرحية »عاء 
التحكيم شهادة تقدير ل�  نادين خالد عن دورها ي مرحية 
»أليس ي باد العجائب«، وشهادة ميز لكا من فروز هشام 
الجميل عن دورها ي مرحية عروس النيل، وريهان شاذي 
عطوة  وشرين  والوحش،  الجميلة  مرحية  قفي  دورها  عن 

عن دورها ي مرحية سندريا امرية«. 
جائزة أفضل أداء دور أول رجال منحت مناصفة بن كا من 
والوحش«،  »الجميلة  مرحية  ي  دوره  عن  الجوهري  نادر 
وضياء شفيق عن دوره ي مرحية » أليس ي باد العجائب، 
كا منحت لجنة التحكيم شهادة ميز لكا من طه خليفه عن 
دوره  عن  النار  وايهاب   ، الدين«  »عاء  مرحية  ي  دوره 

الطفل مسابقة  جوائز 
والوحش« »الجميلة 

مسرحي عرض  أفضل  جائزة  تحصد   
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مرحية  ي  دوره  عن  مرجان  وأمن  الدين،  عاء  مرحية  ي 
»:أليس ي باد العجائب«. 

من  كا  عليها  فحصل  أواد  ثاي  دور  أداء  أفضل  جائزة  أما 
نوار سامح عن دوره ي مرحية »سمكمكينو«، ومولر ماهر 
مسعد عن دوره ي مرحية »غابة اأحام«، كا منحت لجنة 
مرحية  عن  أساعيل  كريم  من  لكا  ميز  شهادة  التحكيم 
»غابة  مرحية  عن  أحمد  محمد  ويوسف  النيل،  ع��روس 

اأحام« . 
فمنحت  للمرح  خصيصُا  كتب  نص  أفضل  جائزة  عن  أما 
تأليف مينا عصام«، وأوبريت  للنص امرحي »غابة اأحام« 
التحكيم  لجنة  منحت  كا  سعد،  عبر  تأليف  »سمكمكينو« 
الدين  تأليف حسام  اأحام  لكا من نص جزيرة  شهادة ميز 

عبد العزيز، ونص »عروس النيل« تأليف زين حافظ . 
تأليف موسيقي والحان لكا  اللجنة جائزة أفضل  كا منحت 
ومحمد   ، اأح��ام«  »غابة  مرحية  عن  طلعت  مارتينا  من 
عن  حسني  احمد  و  سمكمكينو«  مرحية  عن  مصطفى 
ل�  ميز  شهادة  منحت  كا  والوحش«،  »الجميلة  مرحية 

»محمود نواره« عن مرحية عروس النيل«. 
أما جائزة أفضل مخرج وقيمتها 20 ألف فحصل عليها كل من 
زياد هاي كال عن مرحية غابة اأحام، ومصطفى حسنى 
عن مرحية الجميلة والوحش، كا منحت اللجنة شهادة ميز 
عن  بركات  ورنا  خياات،  عن مرحية  فوزي  محمد  من  لكا 

مرحية سمكمكينو. 
الخاصة التحكيم  لجنة  جوائز 

ومنها  مجاات  عدة  الخاصة  التحكيم  لجنة  جوائز  وشملت   
والتي  استعراضات،  وافضل   ، أزياء  وأفضل  ديكور،  أفضل 
الجاعي  الغناي  اأداء  التميز ي  أوًا جائزة   : كالتاي  جاءت 
ذهبت إى مرحية »صوت اموسيقى« مدرسة طنطا مودرن 
سكول، وتسلمتها الفنانة كرستن مجدي، ثانيا جائز التميز ي 
دور سيد  ماهر محمود ي  من  لكا  الفردي، وذهبت  الغناء 

مكاوي عن مرحية الحكاية روح، إنتاج مرح الشمس. 
عبد  محمد  من  لكا  ومنحت  مرحي  ديكور  أفضل  ثانياً 
الوهاب عن مرحية »غابة اأحام«، وأحمد أبو الحسن عن 
لكا  ميز  شهادة  منحت  كا  والوحش«،  »الجميلة  مرحية 
وخالد  اموسيقى«،  »صوت  مرحية  عن  جال  هادي  من 

عطاالله عن مرحية األوان الثاثة لقر ثقافة فخر الديم. 
لكا  ومنحت  تقدير  شهادة  واكسسوارات  أزياء  أفضل  ثالثاً 
 ، العجائب«  باد  ي  »أليس  عن مرحية  عجمي  نعيمة  من 
ذكري  ويوستينا  اموسيقى،  صوت  مرحية  عن  عيي  ناويا 
أمرة  ميز  شهادة  منحت  كا  اأحام«  »غابة  مرحية  عن 

صابر عن مرحية »الجميلة والوحش« . 
ضياء  من  لكا  منحت  فقد  استعراضات  أفضل  جائزة  أما 
للبيت  التابعة  العجائب  باد  ي  أليس  مرحية  عن  شفيق 

الفني للفنون الشعبية وااستعراضية فرقة تحت 18. 

وجائزة أفضل مكياج فمنحت لكا من رحاب عبد الغني عن 
مرحية اليس ي باد العجائب وأحمد أبو الحسن. 

تقدير  شهادة  اللجنة  منحت  مرحية  وأقنعة  عرائس  أفضل 
مرحية  عن  الوحوش  ماسكات  عن  مسعد  محمد  من  لكا 
مرحية  عن  ف��وزي  ومحمد  العجائب،  ب��اد  ي  »أليس 
اأحام،  »غابة  مرحية  عن  ذكريا  بوستينا  و  »خياات« 
العجائب  باد  أليس ي  كا منحت شهادة ميز عن مرحية 

مرح النهار نقابة امهن التمثيلية. 
ذهب  والتي  إنتاج  أفضل  جائزة  التحكيم  لجنة  منحت  كا 
صوت  مرحية  عن  سكول  مودرن  مدرسة  طنطا  من  لكا 
النيل،  »عروس  مرحية  عن  الذهبي  وامرح  اموسيقى«، 
مرحية  عن  بامنيا  مزار  ببني  الخاصة  الزهراء  ومدرسة 
الثقافة عن مرحية  العامة لقصور  ، والهيئة  »غابة اأحام« 
مرحية  عن  ماريونيت  كيان  وفرقة  امرية«،  »سندريا 

»خياات. 
مرحية  إضاءة  أفضل  تقدير  شهادة  اللجنة  منحت  فيا 
ومنحت لكا من محمود جرانش عن مرحية غابة ااحام، 

ووليد درويش عن مرحية »الجميلة والوحش«. 
الطفل مسرح  عروض  تحكيم  لجنة  توصيات 

تحكيم  لجنة  توصيات  من  نسخة  عى  »مرحنا«  وحصلت 
الطفل  أدب  رائد  برئاسة  الطفل   مرح  عروض  مسابقة 
الكاتب الكبر يعقوب الشاروي، ونصت التوصيات عى اآي:

الثانية  ال��دورة  ام��رى،  للمرح  القومى  امهرجان  أكد   -
لتقديم  مر  أنحاء  كل  ى  نشطة  حركة  هناك  أن  ع��رة، 
ما  وهو  اأعار،  مختلف  تناسب  لأطفال  مرحية  عروض 

يدعو إى تخصيص مهرجان لعروض هذا امرح امهم .
-  هناك رورة للتشجيع عى كتابة نصوص مرية مناسبة 
وجه  وعى  وأحامهم،  أطفالنا  قضايا  تتناول  الطفل،  مرح 
خاص: عاقات كل جيل ما سبقه من أجيال، وتنمية اانتاء، 
والحث عى التفكر وأساليب حل امشكات، وتشجيع العمل 

الجاعى، والتفكر ى امستقبل، وقبول اآخر .
- لى يؤدى مرح الطفل دوره التنويرى امطلوب منه، ابد 
انتقالها لتعرض ى  أن يراَعى ى عروض هذا امرح إمكانية 
الثقافة خارج  اأقل عى مسارح قصور  أى مكان مر، عى 

القاهرة، مع توفر وسائل هذا اانتقال .
الطفل، أن تكون هناك  - رورة ااهتام ى عروض مرح 
العرض  خال  من  اأطفال  إى  تصل  واضحة،  نظر  وجهة 
امرحى، لى ا تتوه أهداف التنمية والتذوق وسط وسائل 

اإبهار .
- ااهتام بتصوير العروض امتميزة، وإتاحتها ليشاهدها كل 

أطفال مر .
خاص  وجه  وعى  اأطفال،  مشاركات  مختلف  تقديرًا   -
تقدير  شهادة  منهم  واحد  كل  منح  الخاصة،  القدرات  ذوى 

مشاركته أو مشاركتها .
- التوصية بزيادة ااهتام بامرح امدرى، أحد أهم فروع 

مرح الطفل .
التابع  الطفل  مرح  بإنتاج  ااهتام  بزيادة  التوصية   -

للدولة، ى امكانياته البرية وامادية واأدبية والفنية .
-  وأخرًا التوصية بزيادة ااهتام باأبنية امرحية لأطفال 

ى مختلف امحافظات .
الثقافة  وزيرة  مع  تذكارية  صورة  الجوائز  توزيع  وأعقب 
الدكتورة إيناس عبد الدايم والفنان أحمد عبد العزيز رئيس 
امهرجان القومي والفنانة صفاء أبو السعود والكاتب يعقوب 
مسابقة  تحكيم  لجنة  ورئيس  الطفل  أدب  رائد  الشاروي 

عروض مرح الطفل.

سمية أحمد
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تريفوجا   “ عرض  عن  الفرن  إبراهيم  جنيه  آاف   ١٠ وقيمتها 
إخراج  شمس  عن  بجامعة  وامعلومات  الحاسبات  لفريق   “
عادل مروك ، بينا فاز بجائزة أفضل تصميم ديكور وقيمتها 
١٠ آاف جنيه ، محمود الغريب عن عرض “ نابوي مليونرة 
بجائزة  وفاز   ، الكاشف  تامر  إخراج  البري  الطب  لفريق    “
أفضل تصميم حري واستعراي وقيمتها ١٠ آاف جنيه هاي 
امليجي  محمود  مهند  إخراج   “ املحمة   “ عرض  عن  فاروق 
لفريق كلية التجارة بجامعة القاهرة  ، أما جائزة أفضل تأليف 
عن  عاصم  محمد  بها  فاز  جنية  أاف   ١٥ وقيمتها  موسيقي 
جامعة  منتخب  كال  أحمد  إخراج  التباشر”  دائرة   “ عرض 

قناة السويس  امرحي .
التمثيل جوائز 

ألف   ٢٠ وقيمتها  نساء  أول  دور  أداء  أفضل  جائزة  ذهبت 
“صدى  عرض  ي   “ ام��رأة   “ دور  عن  سمر  زينب  إى  جنيه 
الصمت “ لفرقة نادي مرح قر ثقافة امنصورة إخراج عبد 
الباري سعد ، مناصفة مع هدير الريف عن دور “ السيدة 
تبيان  “ بعرض “ نزهة ي أرض امعركة”  إخراج كريم شهدي 
لفرقة اإبداع إنتاج صندوق التنمية الثقافية ،  وفازت بجائزة 
أفضل دور ثاٍن نساء وقيمتها ١٥ ألف جنية غادة كال  عن  
دور” امغنية “  ي عرض “ حذاء مثقوب تحت امطر”  لفريق 
كلية الهندسة بجامعة عن شمس ، كا  فاز بجائزة أفضل دور 
أول رجال وقيمتها ٢٠ ألف جنيه  مصطفى خطاب عن دور “ 
سامسا “ بعرض “حذاء مثقوب تحت امطر” بينا فاز بجائزة 
أفضل أداء دور ثاٍن رجال وقيمتها ١٥ ألف جنيه نديم هشام 

عن دور “ السيد تبيان  “  بعرض “ نزهة ي أرض امعركة “.
مسرحي  نص  أفضل   .. الضاحكون 

ساء  أض��اءت  التي  امرحية  العروض   عن  الستار  أسدل 
الثانية  الدورة  فعاليات   ليلة ضمن  والثقافة أحد عر  الفن 
 “ الفنان  دورة  امري  للمرح  القومي  امهرجان  من  عرة 
كرم مطاوع “ لنصل إى امشهد اأخر  للمهرجان حيث  يوم 
الجوائز  ، وإعان  امهرجان  ، فقد  شهدنا حفل ختام  الحصاد 
مساء يوم الجمعة 30 أغسطس  اماي مسابقات امهرجان ، 
ومنها القسم اأول مجال التنافس ي مجال العروض امرحية  
والشباب  اأوى  امسابقة  هي   مسابقات  لثاث  بامهرجان  
 ،  “ الشباب  مسابقة   “ الثانية  امسابقة  فرع   وي   ، والطفل 
للكثرين  الشديد   التواصل  و  والبهجة   الحب   من  وبحالة 
للعروض  عدد  أكر  مسابقتهم  ضمت  الشباب  امبدعن  من 
عددها  وصل  والتي   ، الثاث  بامسابقات  امشاركة   امرحية 
اإبداعي  التوهج  من  مشتعلة  حالة  ي  ُقدموا  عرًضا    25 إى 
بنصوص  العروض   لكل  امرحي  العرض  مفردات  بجميع 
متنوعة ، وثرية للتأليف الجديد امحي بهوية  أصيلة مرية 
، ومن مكتبة مرحنا   الشباب امشاركن  وعربية بأقام هؤاء 
اإنسانية  القضايا  مختلف  تناقش  العامي   امرح  و  العري  
امعيش   والعام  واإقتصادية  مر   ، والسياسية   ، اإجتاعية 
أعضاء  العروض  ه��ذه  شاهدت  وق��د   ، البرية  تاريخ  ي 
مشاهدة  الحضور  عى  تسابق  كبر  وجمهور   ، التحكيم  لجنة 

العروض  ،فمأ صاات العرض .
الشباب مسابقة  جوائز 

الدايم  عبد  إيناس   / الدكتورة  الثقافة  وزي��رة  حضور  وي 
غفر  جمع  و   ، العزيز  أحمدعبد  الفنان   / امهرجان  ،ورئيس 
الفنان  مشاركة  و   ، ومثقفيها   ، وفنانيها   ، مر  مرحي  من 
بامهرجان  الثانية  امسابقة  جوائز  تسليم  ي  شعبان  مصطفى 

القومي ، أعلنت جوائز امسابقة وجاءت كالتاي : 
التحكيم  لجنة  ..وجوائز  التمز 

التميز ي امؤثرات البرية  محمد امأموي  حصل عى جائزة 
عن عرض “ كعب عاي  “ سيناريو وإخراج محمد الطايع من 
إنتاج التجارب النوعية لفرقة قر ثقافة القباري بفرع ثقافة 
بينا حصل عى   ، الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  اأسكندرية 
جائزة لجنة التحكيم الخاصة  للتأليف وقيمتها ٣ آاف جنيه  
فلسطن  ي  يصلب  امسيح   “ عرض  عن  مجي  نسيم  امؤلف 
فرقة  وإنتاج   ، شوقي  أميل  إخراج  الكني  للمرح   “ مرتن 
امنوفية   لجامعة   “ الضاحكون   “ عرض  وف��از   ، اأصدقاء  
أداء  أفضل  بجائزة  السروت   عي  محمود  وإخ��راج  تأليف 

جاعي وقيمتها ٣ آاف جنيه . 
المسرحي العرض  مفردات 

أبو   “ عرض  عن  مكياچ  أفضل  جائزة  السعيد  آاء  وحصدت 
بالثقافة  اأنفوي   ثقافة  نادي مرح  فرقة  إنتاج   “ كالبيس 
تأليف وإخراج أرف عي وقيمتها ٣ آاف جنيه  الجاهرية 
آاف   ١٠ وقيمتها  أزياء  تصميم  أفضل  بجائزة  فازت   بينا   ،
 “ اأشباح  بيت   “ امرحي  العرض  عن  صابر   أمرة  جنيه  
تأليف وإخراج  الفني للمرح   بالبيت  الشباب  إنتاج مرح 
إضاءة  تصميم  أفضل  بجائزة  وفاز    ، الحديني  محمود جال 

بامهرجان  الشباب  تأليف مرحي مسابقة  أفضل  بجائزة  فاز 
، وقيمتها ٢٥ ألف جنيه  محمود عي السروت  عن العرض 
امرحي “ الضاحكون “ لجامعة امنوفية ، وفاز بجائزة أفضل 
 ١٥ وقيمتها  آخر  أدي  جنس  عن  ُمعد  مرحي  لنص  مؤلف 
تحت  مثقوب  حذاء   “ عرض  عن  السوري  محمد  جنيه  ألف 
وثاثية  كافكا  لفرانتس  امسخ   رواية  عن  مستوحى   “ امطر 

اإنسانية لروي أندرسن.
إخراج  وأفضل  عرض  أفضل 

عمرو  مناصفة  بها  ففاز  مرحي  إخ��راج  أفضل  جائزة  أما 
عفيفي عن “حذاء مثقوب تحت امطر “ ، وعادل مروك عن  
عرض “ تريفوجا “ لفريق الحاسبات وامعلومات بجامعة عن 
أفضل  بجائزة  وفاز   ، جنيه  ألف   ٢٥ الجائزة  وقيمة   ، شمس 
بعن  للهندسة  امطر”  تحت  مثقوب  حذاء   “ مرحي  عرض 

شمس . 
مسابقة    “ الثانية  للمسابقة   لهذه  خصص  يكون  وبهذا 
جميع  عي  موزعة  جائزة   13 عددها  بلغ  جوائز   “ الشباب 
ألف   190 اإجالية  قيمتها  وتبلغ  امرحي  العمل  عنار 
سامية  الدكتورة  من   “ التحكيم  لجنة  تشكلت  وقد    ، جنيه 
بأكادمية  الفني  للنقد  العاي  بامعهد  النقد  أستاذ  حبيب 
الفنون رئيسا للجنة ، و من الناقد عبدالرازق حسن ، وامخرج 
الديكور  ومهندس   ، سامة  أمن  والكاتب   ، ياقوت  .جال  د 
إسام  وامخرج  الخميي  واموسيقار هيثم   ، الغرباوي  محمد 

إمام . 

همت مصطفى

الشباب  مسابقة  جوائز 

للهندسة  المطر«  تحت  مثقوب  »حذاء 
عرض  أفضل  شمس  عن  بجامعة 
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اإشارات والتحوات” وحسن العدل عن مرحية “حدث ي باد 
السعادة” وأسامة فوزي عن مرحية “ حدث ي باد السعادة” 
عن  محمود  وماهر  الحادثة”   “ مرحية  منصور  ومصطفى 

مرحية “ اوبرا بنت عري”.
“سينا  لعرض  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة  اللجنة  منحت  كا 
طقوس   “ وع��رض  الثقافية،  تنمية  صندوق  انتاج  من  مر” 
وجائزة  الفيوم،  ثقافة  قر  انتاج  من  والتحوات”  اإش��ارات 
واخراج  تدريب  من  وهي  امعادي”  ي  جرمة   “ لعرض  التميز 
خاص  قطاع  كفرقة  امتميزة  مشاركته  عبدالباقي  أرف  الفنان 
محمود  للفنان  الخاصة  التحكيم  لجنة  وجائزة  بامهرجان، 
عبدامعطي عن دوره ي عرض “ طقوس اإشارات والتحوات”، 
عن  عزت  ويار  الحادثة،  عرض  ي  دورها  عن  سمر  وياسمن 
للتميز  التحكيم  لجنة  وجائزة  الحام”،  نوح   “ عرض  ي  دوره 
حافظ  أماي  عليها  مكياج وحصلت  جنيه أفضل   ٣٠٠٠ وقيمتها 

عن مرحية أوبرا بنت عري انتاج البيت الفني للمرح.
بن  مناصفة  جنيه  آاف   ١٠ وقدرها  أزياء  تصميم  افضل  جائزة 

امري  للمرح  القومي  بامهرجان  اأوى  امسابقة  جوائز  أعلن 
تحكيم  لجنة  وعضو  أبوريه  كال  والفنان  رياض  محمد  الفنان 
امسابقة اأوى اموسيقار هاي شنودة إى جانب رئيس امهرجان 
الفنان احمد عبد العزيز ووزيرة الثقافة امرية الدكتورة ايناس 
عبدالدايم، وتكونت لجنة تحكيم امسابقة اأوى والتي تضم كل 
عبلة  من  كل  وعضوية  للجنة،  رئيسا  الخوي،  فهمي  امخرج  من 
محمد  سلوى  مرزوق،  زور  شنودة،  هاي  اموسيقار  الرويني، 

عي، الدكتورة مياء زايد، الدكتور محمود زي.
عن  قطب  شريهان  من  لكل  التميز  شهادات  منحت  حيث 
تسجيل دخول”   “ ومنه حمدي عن مرحية  “ مرو”،  مرحية 
ونشوى حسن  الحرافيش”  “ سلطان  نعيم عن مرحية  ونعيمة 
الحام” وسوسن ربيع عن مرحية “ نوح  عن مرحية “ نوح 
وساء  الحام”  نوح   “ مرحية  عن  امري  وايناس  الحام” 

ابراهيم عن مرحية “ العذراء واموت”. 
جال  وم��ازن  الحام”  ن��وح   “ مرحية  عن  مجدي  واحمد 
طقوس   “ مرحية  عن  خالد  وحسام  الشاطئ”   “ مرحية  عن 

عرض  عن  صابر  وأمره  دخول  تسجيل  عرض  عن  عوده  مروه 
اوبرا بنت عري وجائزة أفضل إضاءة وقيمتها عرة آاف جنيه 
مناصفة محمد عبدامحسن عن عرض ايام صفراء وابراهيم الفرن 

عن عرض البؤساء. 
جائزة أفضل ديكور وقيمتها ١٠ آاف جنيه فاز بها فادي فوكيه 
عن عرض ايام صفراء وهو من انتاج مركز الهناجر للفنون وجائزة 
كرمة  جنية  آاف   ١٠ وقيمتها  واستعراض  حري  تصميم  أفضل 
الحديث  امرح  انتاج  السعادة  باد  ي  حدث  عرض  عن  بدير 

للبيت الفني للمرح 
بها  وفاز  جنيه  ألف   ١٥ وقيمتها  موسيقي  تأليف  أفضل  جائزة 
جال رشاد عن عرض الطوق واإسورة مناصفة مع باهر جال 
عن عرض أيام صفراء وجائزة أفضل مؤلف لنص معد عن جنس 
أدي آخر وقيمتها ١٥ الف جنيه وفاز بها باسم عادل شعبان عن 

عرض الرهان مناصفة مع عمر رضا عن عرض الشاطئ. 
جائزة أفضل تأليف مرحي وقيمتها ٢٥ ألف جنيه وفاز بها وليد 
انتاج امرح الحديث  يوسف عن عرض حدث ي باد السعادة 
وجائزة أفضل أداء دور ثان نساء وقيمتها ١٥ ألف جنيه مناصفة 
عادل  ومارتينا  عري  بنت  أوبرا  عرض  ي  دورها  عن  فتحي  نهاد 

عن دورها ي عرض الطوق وااسورة 
جائزة أفضل أداء دور ثان رجال وقيمتها ١٥ الف جنيه مناصفة 
حاتم الجيار عن عرض سلطان الحرافيش، وعابد عناي عن عرض 
أيام صفراء وجائزة أفضل دور أول نساء وقيمتها ٢٠ ألف جنيه 
رباب طارق عن عرض أيام صفراء مناصفة مع جيهان رجب عن 

عرض طقوس اإشارات والتحوات.
جائزة افضل دور أول رجال وقيمتها ٢٠ الف جنيه مناصفة رامي 
الطنباري عن عرض أيام صفراء وأحمد الرافعي عن عرض الرهان 
انتاج نقابة امهن التمثيلية وجائزة أفضل إخراج مرحي وقيمتها 
مركز  انتاج  صفراء  أيام  عرض  عن  سند  أرف  جنيه  الف   ٢٥
عليها عرض  أفضل عرض مرحي حصل  للفنون وجائزة  الهناجر 

ايام صفراء انتاج مركز الهناجر للفنون.

الكبار  مسابقة  جوائز 

عرض  أفضل  جائزة  تحصد  صفراء«  »أيام 
مصر« لـ»سينما  تمز  وشهادة  مسرحي، 
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والتي ستساهم با شك ي مزيد من التطوير للعروض امرحية 
والفنية امقدمة.

كا تحدث  عاطف العجمي عن مشكات امرح امدري، الذي 
أكد أنه يتعرض للكثر من امشكات امادية رغم امتاكنا للعديد 
التي  الثانية  امشكلة  أما  امختلفة  امديريات  ي  امواهب  من 
للطالب  درجات  تخصيص  عدم  فهي  امدري  امرح  تصادف 
يكافئ بها عي نشاطه امرحي وعدم وجود اخصائين للمرح 
ي امديريات امختلفة ي الجمهورية، هذا اى جانب الامركزية ي 

امديريات التي تعطل امروعات والنشاطات امرحية والفنية.
الخاصة  القدرات  ذوي  مرح  عن  شوقي  أمرة  تحدثت  بينا 
من  الكثر  بعد  ولكنه  الصدفة  قبيل  من  يولد  م  بأنه  أكدت  و 
من  العديد  أبرز  حياة”  الفن   “ ورش  مروع  وإنشاء  التجارب 
مروع  جانب  إى  هذا  امختلفة،  الفنية  امجاات  ي  امواهب 
الخاصة  القدرات  ذوي  مرح  أضاف  الذي  “الشمس”  مرح 
)بن  الخاصة  القدرات  ذوى  فنون  لنشأة  تعرضت  كا  الكثر 

تشكيل  ي  اأساس  هو  اآخر  الرأي  و  والرأي  النقاش  كان  داما 
امري  للمرح  القومي  وامهرجان  امجتمعات  فكر  و  وعي 
برئاسة النجم أحمد عبد العزيز ي دورته ال� 12 يخصص برنامجا 
للندوات يناقش قضايا مرحية مهمة وخال الندوة اأوي ناقش 
عدد من امتخصصن ي امرح دفر احوال امرح امري موسم 
أحمد  الكبر  امرحي  الناقد  الندوة  وأدار   )  2019  /  2018  (
الدكتور  التي يرف عليها  الندوات  تنظيم  خميس بحضور لجنة 
حسان  عادل  امخرج  للتحاور  امنصة  عي  وجلس  عامر  أحمد 
عن  ليتحدث  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  امرح  إدارة  مدير 
العجمي  عاطف  وااستاذ  ااقاليم  مرح  النهوض  اسراتيجية 
والتعليم  الربية  ب��وزارة  والفنية  الثقافية  اانشطة  عام  مدير 
عبد  تامر  والدكتور  ام��دري  ام��رح  مشكات  عن  ليتحدث 
امنعم راي مستشار جامعة عن شمس لانشطة الطابة وامدن 
الجامعي  امرح  وتحديات  إنجازات  عن  ليتحدث  الجامعية 
وااستاذة امرة شوقي صاحبة مروع الفن حياة الخاص مرح 
ذوي  مرح  عن  لتتحدث  مر  ي  الخاصة  ااحتياجات  ذوي 

ااحتياجات الخاصة .
وأهم  اموسم  باستعراض  الندوة  خميس  احمد  الناقد  ب��دأ 
امرحيات واانجازات التي مت ي كل قطاعات امرح امري 
مثل  جديدة  حكومية  فرق  إنشاء  مقدمتها  ي  يأي  انه  وق��ال 
وإعادة  للمرح  الفني  البيت  ي  امواجهة(  ومرح  )الشمس 
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  ي  امهملة  امشاريع  لبعض  الحياة 
عروض  ي  ظهر  الذي  التنوع  جانب  إي  الخاصة(  )التجارب  مثل 

القطاع الخاص وجهات إنتاجها امختلفة .
مرح  عن  ليتحدث  حسان  عادل  للمخرج  الكلمة  خميس  ترك 
اسراتيجية  ي  الدولة  توجه  عن  معزل  نعمل  م   : قائا  اأقاليم 
لقصور  العامة  والهيئة  اأقاليم  فمرح  والفنون،  للثقافة   2030
استكملنا ما كان يسر  للدولة وقد  النهاية هو مرح  الثقافة ي 
عليه من هم قبلنا  فا هو مكتوب ومقرر ي هذه ااسراتيجية 
من  والفنانن  امرحين  من  الكثر  به  وطالب  يريده  ما  هو 
الطبيعي  من  كان  لذا  الفني،  عملهم  مدار سنوات  أساتذتنا عى 

أن نبدأ العمل بها عى الفور.
تكسر  هو  اإطار  هذا  ي  حدث  ما  أهم  ومن   : حسان  واضاف 
ي  الحاكم  يصبح  بحيث  الفنية،  امسارح  بن  الطبقية  الفوارق 
احتياج  وليس  الفني  العرض  احتياجات  هو  العروض  ميزانيات 
قر الثقافة امقدم للعرض، وهذا ما جعل عدد العروض تصل ل� 

500 عرض هذا العام.
إنشائها  تم  التي  النوعية  التجارب  اهم  من  ان   : ايضا  وأضاف 
خال  من  يعمل  ال��ذي  امواجهة  وم��رح  الشمس  مرح  هو 
العمل  وب��دأوا  للمرح  تحمسوا  الذين  الشباب  من  مجموعة 
عليه بتفكرهم الخاص ولكن من خال قصور الثقافة الذي خلق 
مجموعة كبرة من امواهب الفنية وحتى من بن ذوي القدارات 

الخاصة.
 وعن إنجازات وتحديات امرح الجامعي، تحدث الدكتور تامر 
عن  جامعة  ي  ااقتصاد  قسم  ورئيس  أستاذ  راي  امنعم  عبد 
والذي  والجامعية  الطابية  لأنشطة  الجامعة  ومستشار  شمس 
الجامعي  والفني  امرحي  النشاط  استمرار  أهمية  عن  تحدث 
ثقل  عى  حرصاً  فقط،  الدراسة  وقت  ي  وليس  العام  ط��وال 
امواهب الفنية التي تؤهلها للمشاركة ي امهرجانات الجامعية ي 
كل دول العام، وهو ما حدث بالفعل ي الفرة اأخرة فأصبحت 
تحصل  امهرجانات  ي  للمنافسة  تخرج  التي  الجامعية  العروض 

عى الجوائز اأوى.
وأضاف : أنه للمزيد من النجاح بدأنا ي تطوير امسارح الجامعية 

تجارب ومحاوات ونشأة حقيقية( وفنون ذوى القدرات الخاصة 
خريطه  عى  الخاصة  القدرات  ذوى  ومساحة  واأمل  الواقع  بن 
امرح اأن وأين ذوى القدرات ى اأقاليم والخريطة الحدودية 
بوجود  وطالب  بالقاهرة  مقارنة  الثقافة  خريطه  من  والعشوائية 

ذوى القدرات الخاصة ي نقابة امهن التمثيلية. 
حر الندوة مدير امهرجان ورئيس البيت الفني للمرح الفنان 
السيد  أحمد  امخرج  العليا  اللجنة  وأعضاء  مختار  اساعيل 
والفنانة  عي  محمد  فاطمة  والفنانة  القوي  عبد  رنا  والناقدة 
وامشاهدة  ااختيار  لجنة  عضو  صادق  باسم  والناقد  لبيب  عزة 
اللغة  بقسم  العري  امرح  استاذ  إساعيل  عي  سيد  والدكتور 
العربية بكلية ااداب جامعة حلوان واعضاء لجنة تنظيم ندوات 
امهرجان القومي للمرح امري الدكتورة هبة سامي والدكتورة 
مي موي ومارجريت مجدي ويارا سعيد وشهدت الندوة حضور 

مكثف وكبر من الجمهور ومن النقاد وامتخصصن ي امرح .

رنا رأفت

المسرحيون يكشفون أحوال المسرح المصري 
وإنجازاته وتحدياته في ندوة بالقومي للمسرح 
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كا  ثاث مسابقات،  إي وضع  وتوصلنا  دراسات  بدأنا عمل  هنا  ومن 
أحمد  وضح  وكا  جنية،  الف  ل٦٠٠  ووصلت  الجوائز  مضاعفة  قمنا 
وميزانية  عادل،  بشكل  معنا  تتنافس  امرحية  الجهات  عبدالعزيز 
اماي  العام  عن  زادت  جنية  مليون  ل٢  وصلت  العام  هذا  امهرجان 

٥٥٠ الف جنية. 
وكشف الفنان أحمد السيد عضو اللجنة العليا خال مداخلته ما عاقة 
قائا  القومي  امهرجان  يرأس  حتي  بامرح  عبدالعزيز  أحمد  الفنان 
عي  غرة  ولديه  النجاح  ي  كبرة  رغبة  لديه  وجدت  قابلته  عندما   :

امرح وهذا شجعني عي العمل معه .
قمنا  الطفل  مرح  مشاركة  عي  كبر  جدل  وجدنا  عندما   : وأوضح 
من  الهدف  ولكن  الخاصة  القدرات  وذوي  اأطفال  مسابقة  بعمل 
بالنسبة  أما  إقامة مهرجان خاص لأطفال مستقبا  امسابقة هو  هذه 

الندوة  للثقافة  اأعى  بامجلس  أغسطس   22 الخميس  مساء  أقيمت 
الثانية ضمن سلسلة ندوات امهرجان القومي للمرح امري برئاسة 
النجم أحمد عبدالعزيز، وأدار الندوة الناقد محسن امرغني وبحضور 
كل من امخرج أحمد السيد والناقدة رنا عبدالقوي عضوا اللجنة العليا 
للمهرجان والفنان إساعيل مختار مدير امهرجان ورئيس البيت الفني 

للمرح .
أكد الناقد محسن امرغني ي بداية الندوة انه بالعلم والعمل سنتقدم 
ي كافة امجاات وتعد الثقافة من عنار بناء اأنسان ولكننا ي مر 
مردود  له  الثقافة  ي  أموال  من  يضخ  وما  اأنسان  بناء  ثقافة  نفتقد 
كبر ي تشكيل ثقافة الشعب وأضاف ان امهرجانات ي مر يجب أن 
يكون معلوم كواليسها وميزانياتها وكل ما يدور بداخلها أن هذا حق 

من الحقوق التي نص عليها ي الدستور .
وي مداخله خال الندوة قال الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس امهرجان 
العليا منصابهم وأشخاصهم وكان هناك  اللجنة  اعضاء  بزمالة  ترفت 
التصور  إي  وانتهينا  صحي  بشكل  ولكن  اختافات  وأحيانا  تعاون 
اأوي  مسابقات  إي خمس  امهرجان  وقسمنا  امهرجان  به  ظهر  الذي 
للمرح  تنتج  التي  الثانية  وامسابقة  للمرح  تنتج  التي  للجهات 
القدرات  الثالثة للمرح اموجه للطفل وذوي  كنشاط فني وامسابقة 
ننتج  أننا  وذلك  امرحي  بالتأليف  خاصة  الرابعة  وامسابقة  الخاصة 
إي  باإضافة  امجتمع  يوجد عي  تأثرهم ا  ولكن  ٢٠٠٠ عرض سنويا 
امرح الجامعي حيث يوجد ٢٥ جامعة تنتج ما يقرب من ٧٠٠ عرض 

باإضافة إي الركات والبنوك فأين يوجد تأثر كل هذه العروض؟ 
الخدمة  توصيل  الدورة  تلك  خال  حاولنا   : امهرجان  رئيس  وأضاف 
له  انتاجات امرح امري  بالعروض واتاحة  الجمهور  الثقافية وربط 
ولذلك قمنا بتقسيم امهرجان لخمس مسابقات وذلك ايضا أن العمل 
حيث  امسابقات  تقسيم  قررنا  هنا  ومن  جدا  ومجهد  شاق  امرحي 

يوجد ٦٨ عرض بعد اعتذار عرضن.
الجبار  امجهود  عي  مختار  إساعيل  للفنان  شكره  العزيز  عبد  ووجه 
ي الغزل برجل حار« أن امسارح أماكنها وأوضاعها صعبة للغاية ا 
تليق بشعب قوته ١٠٠ مليون عندما كان تعدادا ٢٠ مليون كان وضع 
حول  منترين  الجائلن  الباعة  أن  كا  أكر  وعددها  أفضل  مسارحنا 

امسارح ي كل مكان فاصبحنا ي بلد غلبت الشباشب فيها الثقافة .
وأضاف : برغم كل ذلك لكننا نريد تشجيع من يعمل ي امرح إنه 
أكد  لكنه  الصعب  امسارح  كبر، وكا تحدث عن وضع  ييذل مجهود 

ان امبدع امرحي يجد حلوا ويعرض ي أي مكان . 
واشار إى تكريم ااباء امرحين وعظاء الحركة امرحية من النجوم 
الختام نكرم اأبناء فهذا  ي كل مجاات امرح ي حفل اافتتاح وي 

التواصل بن اأجيال هو ما نهدف اليه . 
اما مداخله الفنان أساعيل مختار مدير امهرجان ورئيس البيت الفني 
امهرجانات  فكرة  عن  الحديث  البداية  ي  احب  فيها  قال  للمرح 
كانوا  حيث  اليونان  ي  الزمن  قديم  من  تعرف  كانت  فهي  امرحية 
بدعه،  ليست  فهي  وامتنوعة  امختلفة  اعالهم  لعرض  يجتمعون 
ان  ووجدت  اافتتاح  حفل  عي  اأفعال  ردود  تابعت  انا  والحقيقة 

الناس اكتشفت ان هناك مهرجان مرح وعروض وانتاجات .
كراسيهم  عي  يجلسون  الذين  للمهرجان  امنتقدين  اي  النظر  ولفت 
وهم ا يعرفون شئ عن امرح قبل انتقادهم لنا وأمني من الجميع 
يخرج  ان  وامهم  شئ  أفضل  نقدم  لي  بعض  مع  ايدينا  نضع  ان 
بالشكر للفنان  العملية امرحية وأتقدم  النور وان تسر  امهرجان إي 
يومن  وفتح  العام  هذا  امهرجان  ي  مشاركته  عي  عبدالباقي  أرف 

مجاي للجمهور. 
الشخصية  امصلحة  تتواري  ان  يجب  اأخ��رة  للمرة  أؤكد  وأض��اف: 
أنه  عبدالعزيز  أحمد  للفنان  تحية  واوجه  العامة،  امصلحة  أجل  من 
اماضية  ال��دورات  عن  التفاصيل  كل  ومعرفة  للجميع  بااستاع  قام 

بتخصيص  فقمنا  اماضية  الدورات  ي  جوائزه  تحجب  فكانت  للتأليف 
مسابقة للتأليف امرحي، وكل التوصيات هذا العام تذهب نحو ماذا 

بعد امهرجان للفائزين لكن سنحاول ندعمهم قدر اامكان .
انهم  العليا ي مداخلتها  اللجنة  القوي عضو  عبد  رنا  الناقدة  وكشفت 
اهتموا بجوائز النقد التطبيقي والعمي أن سوق العمل النقدي يطرح 
ونحن ي حاجه شديدة جدا  كاي،  تدريب  دون  عام  كل  كثرة  أساء 
مراجعة  كنقاد  وعلينا  متميزة  نقدية  حالة  خلق  أجل  من  للتسابق 
اما بالنسبة  انفسنا أن ما نكتبه يؤثر بشكل كبر عي صناع اأعال، 
ينروا  التي  اأماكن  تحجيم  ي  تكمن  فهي  انفسهم  النقاد  لتحديات 

فيها كتاباتهم.

روفيده خليفة – شياء منصور

للمهرجان   12 الدورة  وتحديات  تفاصيل 
للثقافة  باأعلى  ندوة  في  للمسرح  القومي 
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يتقلد  الذي  للفنان  مثال  فهي  الثقافة،  وزيرة  الدايم  عبد 
منصبا ويحقق نجاحا كبرا. وأمنى للدورات امقبلة مزيدا من 

النجاح. 

طويا انتظرته  أمل 
امهرجان  ي  تكرمه  شعبان  يوسف  الكبر  الفنان  ووصف 
القومي للمرح، بأنه اأمل الذي كان ينتظر تحقيقه منذ أن 

كان يقدم عرض »ستار عى دماء الكعبة« بامرح القومي. 
فكان  كبرا،  مجهودا  العزيز  عبد  أحمد  الفنان  بذل  أضاف: 
حفل اافتتاح رائعا وكانت فقراته ناجحة، وهناك مشاعر حب 
قال  النجوم..  تقديم  طريقة  ي  ذلك  واتضح  للمكرمن  كبرة 
أيضا: أمنى رجوع امرح امري مثلا كان ي السابق، ففي 

امهرجان  ي  تكرمها  إن  بدر  سوسن  الفنانة  قالت  البداية  ي 
أكر  من  يعد  ع��رة  الثانية  دورت��ه  ي  للمرح  القومي 
التكرمات التي أسعدتها، أنه تكريم من امرح ومن امرح 
وعظيمة  كبرة  قيمة  مثل  الذي  الخصوص،  وجه  امري عى 

كان لها أثر كبر وعامات مميزة.  
أن  كا  اافتتاح،  حفل  ي  متميزا  كان  التنظيم  وأضافت: 
والحب  ال��دفء  من  مميزا  طابعا  حملت  الفنية  الفقرات 

والبهجة، وأمنى للدورات امقبلة مزيدا من التقدم.
فيا أوضحت الفنانة هالة فاخر أن التكريم كان مفاجأة كبرة 

لها، حيث قالت: 
بأنني  وإباغي  العزيز  عبد  أحمد  الفنان  باتصال من  فوجئت 
هؤاء  وسط  تكرمي  وأعتر  القومي،  امهرجان  ي  سأكرم 

العالقة رف كبر ي. 
وعن أجواء حفل اافتتاح قالت: هناك مجهود كبر بذل، كان 
حفل اافتتاح رائعا ومرفا يدل عى أن شغل الفنان منصب 
امهرجان،  رئيس  العزيز  عبد  أحمد  امثال  سبيل  عى  ما، 
الفنان  تكريم  يتم  الفنان يعي كيف  كثرا، وذلك أن  يضيف 
واحرامه. كا أود أن أعر عن شكري وامتناي للدكتورة إيناس 

إنجلرا ومر  يكن هناك مرح سوى ي  م  اأربعينات  فرة 
فراجعنا  نحن  أما  مرحهم  وتقدموا  ارتقوا  إنجلرا  ي  فقط، 

كثرا. 
المهرجان توصيات 

التكريم،  بهذا  سعادته  عن  الجندي  يري  الكاتب  وأعرب 
موضحا أن امهرجان القومي للمرح مثل قيمة كبرة، مشرا 
إى أنه كان رئيسا للجنة التحكيم ي إحدى دورات امهرجان، 
لارتقاء  القومي  امهرجان  توصيات  تنفيذ  أهمية  عى  مشددا 
تقييم  هناك  يكون  أن  يجب  كا  لأفضل،  وتطويرها  بدوراته 
لكل دورة، باإضافة إى رورة التنويع فيا يقدم من عروض، 
وأا تقتر العروض عى النصوص العامية فقط، ولكن يجب 
حتى  وهذا  وعامية  وعربية  إقليمية  عروض  هناك  تكون  أن 

اإفتتاح  بحفل  وإشادة  بالتكريم  سعداء 
القومي بالمهرجان  تكريمهم  بعد 

 30 إلى   17 من  الفرة  في  أقيمت  الي  عشرة  الثانية  دورته  افتتاح  حفل  في  القومي  المهرجان  كرم 
المسرح،  مجال  في  والكتاب  الفنانن  من  متمزة  مجموعة  العزيز،  عبد  أحمد  الفنان  برئاسة  الماضي  أغسطس 
للدورة  وأمنياتهم  الخاص  التكريم  هذا  تجاه  مشاعرهم  على  لنتعرف  المكرمن  بهؤاء  نلتقي  أن  رأينا  وقد 
للمهرجان. المقبلة  وللدورات 
رنا رأفت

تنسى  الفنان وا  تنطبع في قلب وذاكرة  التكريم  لحظة  الحميد:  توفيق عبد 

انتظرته منذ قدمت  أمل  التكريم  يوسف شعبان: 
الكعبة« »دماء على ستار 

تحقيق

 :  12 ال  دورته  فى  بالقومى  امكرمون 
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يحدث تطوير. 
من  السابعة  الدورة  تحكيم  للجنة  رئيسا  كنت  عندما  أضاف: 
لنصوص  عروض  من  يقدم  ما  معظم  كان  القومي  امهرجان 
مرحنا  ي  نحتاج  ونحن  التجريب،  من  مسحة  وبها  عامية 
تخصيص  إيجابية  اأشياء  أكر  الكلمة وهي رورة، ومن  إى 
وضخ  الكتاب  تشجيع  شأنها  من  امرحي  للتأليف  مسابقة 
أفرز  الذي  امري  للمرح  روري  أمر  وهو  جديدة،  دماء 
الستينات منهم  الكتاب ي فرة  مجموعة متميزة ومهمة من 
الدين  وسعد  رومان  وميخائيل  فرج  وألفريد  عاشور  نعان 

وهبة ومحمود دياب وغرهم من كتاب هذه امرحلة. 

الذاكرة في  ستبقى  لحظة   
ي  لحظات  هناك  إن  الحميد  عبد  توفيق  الفنان  قال  فيا 
العمر ا مكن أن تنى ومن هذه اللحظات لحظة تكرمه ي 
ووجدان  قلب  ي  تنطبع  لحظة  أنها  مؤكدا  القومي،  امهرجان 
وذاكرة الفنان وا مكن أن تنى. أضاف: شعرت أنني م أكن 
وها وأن العمر م يِضع هباء وكان اجتهادي ووفاي للمرح 
يشعر به الجميع، ومن أجمل اأشياء محبة الناس واحرامهم 
حييت،  ما  الذاكرة  ي  ستظل  لحظة  فهي  لذلك  وتقديريهم، 
وكل شكري وتقديري لصديقي أحمد عبد العزيز، فهو صديق 
ولكن  كمحرفن،  نلتِق  م  أننا  من  الرغم  عى  عزيز  وزميل 
هناك رصيدا قويا بيننا، وأشكره أنه أر عى تكرمي وكنت 

قد اعتذرت عنه، وأحمد الله عى محبة الجاهر. 
مميزة  ال��دورة  هذه  نظري،  وجهة  من  الحميد:  عبد  وتابع 
العيار  من  مرحي  العزيز  عبد  أحمد  الفنان  أن  ومختلفة 

بناؤه  تم  ما  استكال  امقبلة  ال��دورات  ي  وأمنى  الثقيل، 
خر  والتجربة  السلبيات،  وتاي  اإيجابية  باأمور  وااحتفاظ 

دليل. 
مهمومون المسرح  فنانو 

القومي  للمهرجان  امتنانه  عن  حلمي  محسن  امخرج  وأعرب 
بافتتاح  تأثره  إى  مشرا  العزيز،  عبد  أحمد  والفنان  للمرح 
عائلة  امرحين  أن  وذلك  بالدفء،  اتسم  الذي  امهرجان 

واحدة وداما مهمومون. 
كا  الليلة  هذه  ي  الحب  من  كبر  كم  هناك  كان  وأض��اف: 

وجود  امهمة  اأمور  ومن  كبرة،  لقامات  وجود  هناك  كان 
أجيال من الشباب محبة ومتابعة أعاي، باإضافة إى طاقة 
بتكريم  سعدت  وقد  الزماء،  ومن  امهرجان  إدارة  من  الحب 
الراحل فؤاد السيد فهو مثال يحتذى به للموظف الذي يعمل 
العمل  أمام  يقف  الروتن  يجعل  ا  الذي  ثقافية،  مؤسسة  ي 

الفني، فكان يذلل العقبات ويبذل جهدا كبرا. 
تشاهد  متخصصة  غر  جاهر  وجود  متمنيا  حديثه  واختتم 
الشعب  ع��ادات  من  امرح  يصبح  وأن  امرحية،  اأع��ال 

امري مثلا كان يحدث ي فرة الستينات. 

الحياة قيد  على  ونحن  تكريمنا 
امرح  ي  امرحية  اإدارة  مدير  البدوي  عاصم  قال  بينا 
يفكر  الحياة، فلم  قيد  تكرمنا ونحن عى  الجيد  القومي: من 
إدارة  ي  امجهولن  العاملن  أحد  تكريم  ي  قبل  من  أحد 
مخرج  أو  مخرج  مساعد  أو  إدارة  مدير  كان  سواء  امسارح، 
ي����ك����ون أه����م  منفذ أو عامل، فالعامل ي بعض اأحيان  
مرح  خشبة  مهن  وهناك  امرح،  خشبة  عى  اممثل  من 
امثال  سبيل  عى  هناك  يعد  فلم  طويلة،  فرة  من  انقرضت 

ميكانست أو متخصص لإكسسوار أو مسئول مابس. 
للمهرجان  عرة  الثانية  ال��دورة  افتتاح  حفل  تنظيم  وعن 
القومي، قال: هناك جهد محمود بذل من قبل إدارة امهرجان 
محمد  الديكور  ومهندس  العزيز  عبد  أحمد  الفنان  بقيادة 
اأوجه،  جميع  وعى  دقيق،  بشكل  منظم  والحفل  الغرباوي، 
افتتاح امهرجان.  التي أحر فيها حفل  وهذ هي امرة اأوى 
خلف  هم  من  إى  النظر  يتم  أن  امقبلة  الدورات  ي  وأمنى 
عامل من عال  تكريم  وأمنى  امجهولة«،  »الجنود  الكواليس 
اقراح  تطبيق  وأمنى  تشجيعهم،  يتم  حتى  امرح  خشبة 
الدكتور فوزي فهمي بإقامة معهد إعداد لفنيي خشبة امرح 

وأن يتم افتتاح هذا امعهد ي وقت قريب. 

أكر وإيجابيات  أقل  سلبيات 
جهد  وهناك  بالتكريم،  سعدت  حسن:  ربه  عبد  د.  وق��ال 
شكل  وهناك  القومي،  امهرجان  إدارة  قبل  من  بذل  قد  كبر 
ي  اأخطاء  بعض  مراجعة  رورة  وهناك  محكم،  تنظيمي 
الدورات امقبلة. أضاف: سعدت بالبهجة التي كانت مأ حفل 
بها بشاشة وفرحة كبرتان، لكن هناك  التي  اافتتاح وأجواءه 
الدورات  ي  وأمنى  أكر.  بشكل  التنظيم  إحكام  إى  رورة 
تكون  وأن  أكر،  واإيجابيات  أقل  السلبيات  تكون  أن  امقبلة 

هناك مجموعة فقرات فنية جديدة ي حفل اافتتاح. 
قيمة  مثل  التكريم  أن  إى  حافظ  السيد  الكاتب  أشار  فيا 
مهمة وعظيمة وهي قيمة التذكر بعد نصف قرن من امعاناة. 
امهرجان  العزيز رئيس  أحمد عبد  للفنان  الشكر  وأضاف: كل 
هو  أسعدي  وما  التكريم.  لهذا  رشحتني  التي  اللجان  ولكل 
هبة  د.  بإعداده  قامت  الذاتية  سري  يحمل  كتاب  وجود 
بركات. أمنى ي الدورات امقبلة أن يتم تطوير فكرة التكريم 
ولكن  تقدير،  وشهادة  درع  تقديم  فقط عى  تقتر  ا  حتى 
التكريم قيمة مادية مصاحبة للقيمة امعنوية، كا  أن يحوي 

أمنى تكريم امرحين امنسين وامهمشن.
عر  امتد  وقد  الحياة  أسطورة  امري  امرح  قائا:  وختم 
فأمر  للمرح،  أخ��رى  مرة  الجمهور  ع��ودة  وأمنى  ق��رون، 
ي  يحدث  كان  مثلا  الجاهر  إى  امرح  يصل  أن  روري 

السابق. 
محمد خبازة

السيد  الراحل فؤاد  بتكريم  محسن حلمي: سعدت 

المنسين والمهمشن المسرحين  تكريم  أتمى  السيد حافظ: 

اإداري العمل  تحتذى في  وهو قدوة 

لتشجيعهم المسرح  أحد عمال خشبة  تكريم  أتمى  البدوي:  عاصم 

تحقيق
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لـــبـــدء  ااســـــتـــــعـــــداد  ومــــــع  عــــــام  كـــــل   - فـــــي 
الـــمـــصـــري،  لـــلـــمـــســـرح  الـــقـــومـــي  الـــمـــهـــرجـــان 
تجهز  فــي  تــعــمــل  الـــي  الــنــحــل  خــلــيــة  تــبــدأ 
الـــدولـــة  مـــســـارح  تــســتــعــد  مـــبـــكـــرا،  الـــمـــســـارح 
يخرج  كــي  ااســتــعــداد،  كــامــل  فــي  لتكون 
ولــيــحــقــق  صـــــــورة  أبــــهــــى  فــــي  الـــمـــهـــرجـــان 
ما  أفضل  المشاركة  والعروض  الفرق  لكل 
هــذا  فـــي،  نــجــاح  مــن  يــقــدمــوه  أن  يــمــكــن 
أســـابـــيـــع  يــســتــمــر  الـــــــذي  الــــــــــدءوب  الـــعـــمـــل 
الــفــنــيــة  الـــخـــدمـــات  لـــجـــان  بـــواســـطـــة  طــويــلــة 
الفنية.  التجهزات  ولجنة  الــعــروض  ودور 
هاشم  محمد  الــمــهــنــدس  بــالــفــنــان  التقينا 
الضوء  ليلقي  الفنية  الخدمات  لجنة  رئيس 
كــوالــيــس  خــلــف  الــمــجــهــولــن  الــجــنــود  عــلــى 
الذي  اأساس  هم  الذين  المهرجان  عمل 
لــتــنــفــيــذه  الـــمـــســـرحـــي  الـــعـــمـــل  عـــلـــيـــه  يـــرتـــكـــز 

المسرح. خشبة  على 
حوار: أحمد محمد الريف

طاقات برية، وامهم وجود حلول ريعة داما تقنيا وفنيا.

ال��م��س��ارح  اخ��ت��ي��ار  ع��ن��د  اع��ت��ب��ارات  ت��وج��د  ه��ل   -  
التوزيع؟ في  وأماكنها 

أن  امشاركة  العروض  عدد  هو  امسارح  عدد  يحكم  الذي 
جغراي  نطاق  ي  اللجان  تحركات  فيه  يراعى  الجدول  وضع 
رق  ي  أحدها  متتالين  عرضن  تضع  أن  مكن  فا  واحد، 
ا  يراعى،  أن  بد  ا  اللجنة  فتحرك  غربها،  ي  واآخر  القاهرة 
ي  مثا  يليه  الذي  باأكادمية  عرض  هناك  يكون  أن  يصح 
صعب  شيئا  سيصبح  وإا  نر،  مدينة  الدولية  الحديقة 
للفنون  العاي  بامعهد  عرض  وضع  مثا  مكن  لكن  التنفيذ، 
البالون،  ي  والثالث  دروي��ش  سيد  قاعة  ي  وآخر  امرحية 
التحرك  نقاط  وتكون  بعضه،  من  قريبا  مسارا  هذا  فيكون 
وتوقيت  العروض  توقيتات  مراعاة  زمنية قصرة  فواصل  بينها 

اأول��������ي��������ة  ااس�����������ت�����������ع�����������دادات  ك��������ان��������ت  ك������ي������ف   -  
للمهرجان؟ الفنية  للتجهزات 

ااستعداد للمهرجان ينقسم إى جزأين، اأول هو عمل اللجنة 
التنفيذية  اللجان  ثم  امهرجان،  اسراتيجيات  تضع  التي  العليا 
العليا  اللجنة  أعال  خال  فمن  امهرجان،  أعال  تدير  التي 
التنفيذية  اللجان  ذلك  بعد  توجد  ثم  عامة،  يتم وضع خطط 
أرض  عى  تنفيذه  يتم  يء  إى  الخطط  بتحويل  تقوم  التي 

الواقع لكيان له وجود.

ال�����ع�����رض  دور  م�������ع  ال�����ت�����ع�����ام�����ل  ي�����ت�����م  ك�����ي�����ف   -  
بالمهرجان؟ المشركة 

منها  كثرة  أشياء  تراعى  وفيه  الجدول  وضع  يتم  البداية  من 
عدد العروض امشاركة، ثم يبدأ التنفيذ من خال التجهيزات، 
مثا  منها  اعتبارات  عدة  مراعاة  يتم  الجدول  وضع  وعند 
فرقة  أو  تسافر  سوف  فرقة  أو  سفر  من  قادمة  فرق  وجود 
ي  وضعها  فيتم  محدد  موعد  ي  الخارج  إى  تسافر  سوف 
الجدول مبكرا قبل موعد السفر، هذا عى سبيل امثال، توجد 
مراعاة  تتم  وبالتاي  امري،  القطر  كل  من  فرق  امهرجان  ي 
مسألة التنقات واإعاشة وغرها، وتحديد دار العرض امناسبة 
تحديد  وكيفية  له،  امرح  خشبة  ومواءمة  عرض  لكل  طبقا 
التشغيل  خطة  تحديد  يتم  وبالتاي  له،  امناسبة  التجهيزات 
التنفيذ  يتم  ثم  معنا،  تعمل  التي  التجهيز  أطقم  خال  من 
أو  أخطاء  بأقل كمية  الجدول  يحقق  الذي  بالشكل  ذلك  بعد 
نتعامل مع  أخطاء أننا  يكون هناك  أن  بد  مشكات، أنه ا 

تحركات اللجان، وكلها اعتبارات ي الجدول وي التجهيز.

للتجهزات  أدنى  لحد  اشراطات  توجد  هل   -  
العرض؟ دور  في  الفنية 

العام،  طوال  عروض  عليها  يقدم  مسارح  مع  نتعامل  نحن 
وعند دخول امهرجان يوجد حلم, هو حلم التسابق والتنافس 
أن  يريد  متسابق  فنان  أو  كل مخرج  الجوائز،  والحصول عى 
العرض ما م يحققه عندما  يبدع بأقى إمكانياته ويحقق ي 
العرض  صالح  ي  التجويد  هذا  يكون  وأحيانا  قبل،  من  عرض 

وأحيانا يكون ضد العرض.

ق���ب���ل،  م�����ن  م����ؤه����ل����ة  ال�����م�����س�����ارح  ك����ان����ت  إذا   -  
وع��ش��ري��ن  اأرب������ع  م�����دار  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ف���ل���م���اذا 

التجهزات؟ قبل  من  ساعة 

القومي: للمهرجان  الفنية  الخدمات  لجنة  رئيس 

على  المخرجن  أحام  تحقيق  مهمتنا  هاشم:  محمد 
خشبة المسرح ونتمى تكريم التقنين والفنين المتمزين

[14 حوار
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امهرجان.  قبل  عروض  عليها  تقام  كانت  امسارح  هذه  نعم، 
حلم  امخرج  لدى  يوجد  لكن  ومجهزة،  مؤهلة  فهي  إذن، 
يريد تحقيقه ومكن أن يطلب شيئا ليس موجودا باموقع، أو 
بشكل  امسارح  استخدام  يتم  أنه  مفاجئ،  عطل  يحدث  أن 
مستمر ومنتظم، فكل يومن يوجد تغير ديكور وضبط إضاءة 
يحدث  أن  مكن  وبالتاي  ااستهاك،  إى  يؤدي  وهذا  وغره 
نقدم  ا  نحن  ريعا،  مشكلته  نحل  أن  لنا  بد  وا  ما،  قصور 
عرضا موسميا عاديا حيث يتم تركيب الديكور وضبط أجهزة 
اإضاءة والصوت وخافه ي نحو عرين يوما ثم يتم تقديم 
العرض مدة شهر أو شهرين، ولدينا ي امهرجان كل ذلك الذي 
قليلة،  امهرجان ي ساعات  يتم ي  إما  اأصل،  أيام ي  يتم ي 
وهذا بالطبع مجهود مضاعف للعالة البرية واستهاك كبر 
وامستمر طوال  الدائم  العمل  يتطلب  وامعدات ما  لأجهزة 

اأربع وعرين ساعة.

ف��ي  ت���واج���ه���ك  ال�����ي  ال���ص���ع���وب���ات  أه�����م  م����ا   -  
المهرجان؟ تجهزات 

يقلل  الدائم  فااستعداد  ولها يرها،  ولها صعوبتها  حالة  كل 
العمل  إى  باإضافة  نقابلها  أن  مكن  التي  امشكات  كمية 
واضحة  أدوار  الناس  لكل  يكون  وأن  الواحد،  الفريق  بروح 
يتعاون  ي  بجانبه  وماذا  من  ماما  يعلم  فرد  وكل  ومحددة، 
الجميع معا دون أن يعيق أحد اآخر وهذا ي غاية اأهمية، 
باإضافة إى أن كل فرد يقدم بينه وبن نفسه كشف حساب 
القوة والقصور  أنجز وأين أوجه  بعد كل عمل ي يدرك ماذا 
اأشياء  من  الفوري  التقييم  هذا  بعد..  فيا  تداركها  يتم  ي 

امهمة هنا إنجاز العمل.

ب���ع���ض  ف�������ي  ن����ق����ص����ا  أح������ي������ان������ا  ت�������واج�������ه  ه�������ل   -  
أجهزة؟ أو  خامات  من  المتطلبات 

ولكن  امخرجن  جميع  به  يحلم  ما  كل  لدينا  ليس  بالطبع، 

علينا أن نقوم بتوفر أقى ما مكن توفره.

ال��ف��ي  ال���ب���ي���ت  خ������ارج  ل���م���س���رح  ت��ن��ت��ق��ل  ع���ن���دم���ا   -  
العمالة  ب��ن��ف��س  ب��ه  ال��ع��م��ل  ي��ت��م  ه��ل  ل��ل��م��س��رح 

الفنية؟
أن  أحيانا  ومكن  باموقع  امختصة  العالة  بنفس  داما  نعمل 
للطوارئ  فرق  فلدينا  ذلك،  اأمر  تطلب  إذا  بآخرين  ندعمها 

أي مكان،  أو عجز مفاجئ ي  أي نقص  لسد  للتحرك  جاهزة 
والعرض  فقط  أفراد  أربعة  به  موقع  يكون  أن  مكن  فمثا 
امقام  ي  نعتمد  أننا  أي  لتشغيله،  مثا  أفراد  لعرة  يحتاج 
الدعم  لهم  ونقدم  امكان  ي  اموجودين  اأفراد  عى  اأول 
امتوفرة  اإمكانيات  وحسب  ذلك،  اأمر  استدعى  إذا  الازم 

لدينا.

لفرق  تقدمونه  ال��ذي  الدعم  يكون  كيف   -  
اأقاليم؟

العروض ي امهرجان تم إنتاجها سابقا بالفعل وتم عرضها ي 
دور عرض سابقة، لذا لديها ديكوراتها جاهزة، لكن إذا حدث 
اأساس  لكن  النقص،  هذا  بسد  امساعدة  نحاول  ما  عجز 
ااحتياجات  بتوفر  أقوم  إنتاج  جهة  لست  كمهرجان  أنني 
اأساسية. ونحن فقط ندعم ونحل امشكات ي حدود امتاح.

ال��ي  ب��ال��م��ه��رج��ان  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ل��ج��ان  ه��ي  م��ا   -  
العروض؟ وخدمات  بتجهزات  تختص 

الفنية  الخدمات  ولجنة  العرض  دور  ولجنة  التجهيزات  لجنة 
كل منها له دور محدد يقوم به.

في  ال��ف��ن��ان��ن  ب��ج��م��ي��ع  ي��ح��ت��ف��ي  ال��م��ه��رج��ان   -  
بالتقنين؟ ااحتفاء  أين  المسرحي..  العمل 

امتميزين،  التقنين والفنين  هذا حدث من قبل وتم تكريم 
وهذا لو تحقق اآن سيكون رائعا أن العرض امرحي خلفه 
جيوش من العالة، ونتمنى اإشارة إليها وتكرمها أدبيا عى 
أمام  الجميع،  فيها  يشرك  جاعية  لعبة  امرح  أن  اأقل 
به.  امنوط  دوره  له  وكل  الكواليس.  وخلف  وخلفه  الستار 
وهم  امرحي  العرض  يخرج  لن  والفنين  التقنين  فبدون 
لدينا كفاءات  أن  العرض، وخصوصا  فناي  إبداع  ينفذون  من 

وخرات كثرة بكل قطاعات الوزارة ي كل امجاات.
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تحكم  توحشا وقسوة وقوى  منه  اأكر  القوى  اإنسان مع  إن راع 
فيحاول  اأرض،  عى  اإنسان  باستمرار  تستمر  دمومة  هي  وملك 
الظهور  أثقالها وحمل تلك اأثقال فوق  التوافق معها والتكيف عى 
كان  اأدران  تلك  فوق  ترفع  أن  الرؤوس  حاولت  إذا  حتى  فتنحتي 
الطرف  عى  اأقوى  الطرف  فينتر  بامرصاد،  لها  والقهر  الخنوع 
اأضعف داما وأبدا والقوة والضعف ليس بالكرة وا بامتاك الحق 
والحقيقة وإما القوى داما وأبدا ي تلك اأعراف هو من ملك الحكم 

وامال والسلطة.
مسابقة  فعاليات  وضمن  الصبور  عبد  صاح  مرح  خشبة  عى 
كلية  للمرح امري، قدم فريق مرح  القومي  بامهرجان  الشباب 
تأليف  الحمراء  اأرض  امرحي  عرضه  امنصورة  بجامعة  الزراعة 
ألفونس ساسري ترجمة ممدوح البستاوي إعداد وإخراج محمد فرج 
الذي حاول فيها تجسيد مأساة عال امناجم الذين سيقوا إى مصر 
ااسم  بهذا  سميت  التي  تلك  الحمراء  اأرض  ي  بالعمل  آدمي  غر 
فكانت  اأحمر  اللون  إى  الحياة  أحال  الذي  التلوث  كرة  عن  كناية 
إى  فتحولوا  وأقدارهم،  وعرقهم  العال  دماء  امتصت  حمراء  أرضا 
أحامهم  لتحقيق  منهم  الطريق  اق��راب  ومع  خاوية  نخل  إعجاز 
ي  السعي  أن  ليثبت  اقرابه  قدر  الطريق  ابتعد  وحقوقهم  وآمالهم 

عرف السادة ليس إا )هباء منثور(.
من  كان  فا  سنه،  لكر  امناجم  عال  أحد  بتقاعد  اأحداث  بدأت 
منزله  بإخاء  أمرت  أن  إا  وامال  السلطة  أصحاب  الحكام/  اإدارة/ 
وخروجه من اأرض، وهذا تقليد متبع، واستمرارا ي التقاليد امتبعة 
قيادة  قرر  شاب  ظهر  أن  فكان  أصدقائه،  وداع  حفل  الرجل  أقام 
أفنى  من  جزاء  ليس  أنه  منطلق  من  التقاليد  هذه  لرفض  الجموع 
شبابه ي خدمة أصحاب امنجم أن يطرد وينفى ويحكم عليه بالتيه 
الذي  الطريق  نفس  سلك  الشاب  أن  اأح��داث  وكشفت  والترد، 
الذي سلكه سلفه  الطريق  العجوز حينا كان شابا وهو نفس  سلكه 
وقمعت ثورته استنادا إى رضا الرب ي الرضا باأوضاع كا هي فليس 
هناك خر ي الجديد أو ي امطالبة بالخر الحقيقي امستحق والخر 

كل الخر ي نظر السادة هو الرضا بالفتات.
اأح��داث  فيه  س��ارت  ال��ذي  الطريق  نفس  ي  اأح���داث  وتسر 
الشاب  قبل  من  الجموع  حشد  فبعد  شابا  كان  إبان  العجوز  للرجل 
ثورته،  قمعت  بحقها  وتطالب  أثقالها  اأرض  تلفظ  أن  وااستعداد 
ولكن بشكل أكر دموية ورويدا رويدا كر الشاب وأصبح كها وصدر 
الذي  الشاب  أقام  متبع  وكتقليد  امنزل.  وترك  والتيه  بالنفي  قرار  له 
الشباب أن رفض  أصبح كها حفل وداع أصدقائه فا كان من أحد 
ما  رعان  بتمرد  وتنبئ  أثقالها  اأرض  لتلفظ  الجموع  حشد  وقرر 
سيؤد كسابقه، وهي إشارة افراضية ذلك أن العرض اتجه بشكل كبر 
 - يحمي(  م  )الذي   - امواطن  بحاية حق  امعنية  اأجهزة  مدح  إى 
القاطن ي تلك اأرض كهروب من ااتهامات التي قد يتلقاها من أعد 
ومن شارك، ولكن السياق العام للحبكة واأحداث أشار إى دائريتها 
الحال  أن  لنؤكد  عليه  نستند  ريح  أو  قاطع  حل  ذلك  ي  وليس 

سيتبدل إى أفضل ما كان.
رأته  ما  والجدران  اأرض  دموية  موضحا  رشدي  أحمد  ديكور  جاء 
من سيان عرق الرجال فوقها كدماء قانية، فضا عن كم القهر الذي 
ي  ونجح  الرجال  هامات  سحق  عى  قادرة  بوحشية  العال  احتوى 
اأعى  امستوى  بذاك  امرح  خشبة  من  عن  وامنظور  امنظر  كر 

أشعار محمد فوزي اهتمت إى حد كبر بالتمهيد لأحداث والتعليق 
مع  الحقيقة  وفضح  الستار  كشف  الذي  الراوي  بدور  فقامت  عليها 
إيقاع  استطاعت شحذ  كبر  بشكل  وإنسانية  مناسبة  استخدام جمل 
العال  وظيفة  أن  أكد  الذي  اأوفرتر  من  بدءا  امرحي  العرض 
ليست إا دق امعاول ولتذهب حقوقهم أينا تذهب، وأكدت معاي 
الكلات ووضعتها ي اإطار امناسب بطبيعة الحال ألحان محمد عبد 
الجليل )جاليليو( الذي اتضح وعيه بالنغم واستخدم آات موسيقية 
كبر،  بشكل  مرئية  اموسيقى  فبدت  ماما  الشعورية  للحالة  مناسبة 

وهذا أدى بطبيعة الحال إى زيادة إيقاع العرض امرحي.
الزراعة  كلية  مرح  لفريق  الحمراء”  “اأرض  امرحي  العرض 
كانت  سواء  جاعي  عرض  عليه  يطلق  أن  يصلح  امنصورة،  جامعة 
هذه الجاعية ي ميز مفرداته امختلفة فاستطاعت أن تكمل بعضها 
عى  الجاعية  أو  اأخ��رى  عى  إحداها  يطغى  أن  دون  البعض 
التميز مكان أهلهم  اممثلن كانوا من  التمثيل، ذلك أن كل  مستوى 
أداء  أداؤهم  فبدا  الحري،  أدائهم  ي  امناجم  عال  خاصة  لإجادة 

رجل واحد آمن بحقه ي الوجود وحقه ي الحياة.

الذي حوى منزل العجوز من الخارج أحيانا ومن الداخل أحيان قطاع 
اأرض  قاع  عن  ويبتعد  أكر  إنساي  أنه  امرح  خشبة  من  أعى 
بالوجه اآخر  الديكور  التوظيف لقطع  بالدماء واستمر  التي تربت 
الرأي من القطعة ي يسار خشبة امرح التي نقلت الحانة التي ا 
تختلف كثرا ي التصميم والتنفيذ عن امنجم، فكان الخط التشكيي 
للديكور عامة مهمة من العامات الدرامية نجحت ي تأكيده إضاءة 
كبر  بشكل  ساهمت  التي  والجالية  الدرامية  الداات  حلمي  عز 
الشعورية  بالحالة  افتعال اهتامها  دون  الحدث  مأساوية  تأكيد  ي 
رؤوس  أصحاب  السادة  أقدام  سنابك  تحت  امنسحقة  للشخصيات 
اأجهزة  فتوزعت  امروع  العال  مطالب  تجاهلت  الذين  اأموال 
ثورة  قامت  إذا  حتى  بساسة  وامكان  الزمان  ونقلت  جيد  بشكل 
العال عى اأوضاع امردية ي امناجم تغرت الحالة الضوئية إى ما 
الثورة عادت  وأد  الحقوق وبعد  الحصول عى  بقرب  الكرنفال  يشبه 
إسقاط  مصادر  الجيد  فالتوزيع  عهدها  سابق  إى  الضوئية  الحالة 
البرية  الصورة  نجاح  ي  كبر  حد  إى  نجح  وزواياه  وكثافته  الضوء 

للعرض.

الحمراء.. اأرض 
أثقالها تلفظ 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
اأرض الحمراء
جهة اإنتاج: 
فريق مرح 
كلية الزراعة 
بجامعة 
امنصورة
عام اإنتاج: 
2019
تأليف: 
ألفونس 
ساسري
إخراج: محمد 
فرج

محمد النجار
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امعركة”  العرض امرحي “نزهة إى أرض  الثقافية  التنمية  يقدم صندوق 
تأليف فرنالدو آربال – ترجمة نامق كامل – أعداد وإخراج كريم شهدي، 
النص  اقراب  أو مدى  بالكاتب  التعريف  إى  نتطرق  لن  امساحة  ي هذه 
امعد عن النص اأصي، حيث سوف نكتفي بالقول إن العرض قدم أول 
مرة ي مواسم نجوم امرح الجامعي سنة ٢٠١٧م، وتم استضافة العرض 
وتقدمه عى مرح الهناجر ي احتفالية هل هالك ي رمضان سنة ١٤٤٠ 
الجوائز  من  الكثر  العرض  وحصد  ميادية،   ٢٠١٩ مايو  اموافق  هجرية، 
القومي  امهرجان  ي  عرة  الثانية  الدورة  ي  ليقدم  اختياره  تم  ولذلك 
هذه  من  يسخر  والعرض  الحرب،  عن  اأساسية  الفكرة  وتدور  للمرح، 
الحرب، وقدم العرض بشكل عبثي، فلم يحدد الزمان أو امكان، ومن هم 
اإحساس  وفقد  النبيلة  القيم  كل  من  اإنسان  تجرد  فقد  القتال،  أطراف 
إى  اأمر  به  ووصل  كالحيوان،  يترف  أصبح  فقد  اإنسانية،  وامشاعر 
إشعال الحروب، تبدأ اأحداث بصوت القذائف ليدخل امتلقي مبارة ي 
الحدث، وتحي عن جندي )زابو – كريم شهدي( بأرض امعركة يعيش ي 
جائع  وأنه  طعامه،  نفذ  قد  بأنه  الاسلي  عر  قائده  مع  يتحدث  خندق 
كا أنه يعاي من الوحدة وا بد أن يرسل له أحدا ليؤنس وحدته، يبدأ ي 
العزف عى آلته اموسيقية التي تري عنه ي ميدان القتال، يدخل عليه 
والداه )السيد تبيان – نديم هشام، والسيدة تبيان – هدير الريف( ي 
يوم  معه  ويقضيان  عليه  ليطمئنا  )الخندق(  القتال  ميدان  إقامته  مكان 
التعامل مع  الطعام والنبيذ وحاوا  العطلة اأسبوعية، وقد أحرا معها 
ابنها عى أنهم ي نزهة، فيقول اأب “إنه حقا مكان جميل لنزهة اليوم”، 
لها  فيقول  الحرب  بويات  لشعوره  والديه  زيارة  ينهي  أن  اابن  يحاول 

دون  ستستمر  الحرب  أن  عى  دالة  ي  ميتة  شجرة  حول  منه  جزء  بني 
النظر أي يء فكا موت اإنسان ماتت الشجرة بفعل القصف امدمر، 
ي  القتل  أدوات  أهم  وهي  زخرة،  صناديق  توجد  امكان  هذا  وبداخل 
بوفات  للتدفئة،  حطب  اماء،  لتخزين  يصلح  أو  لاختباء  برميل  الحرب، 
استخدامها  تم  وراديو،  موسيقية  آلة  للطعام،  بالخيش  مغلفة  ومنضدة 
بروازين، اأصغر  اأخبار، وصورتان وضعتا ي  النفس وساع  للرويح عن 
من  أكر  والدته  يحب  زابو  الجندي  أن  عى  دالة  ي  لأم،  واأكر  لأب 
به شجر  امرسوم عى شكل طريق  امنظر  الديكور  والده، وقد عاب هذا 
وم  الخلفية  تغطية  منه  الهدف  الخلفية،  ي  وضع  بانوه  عى  مشدود 
مابس حرب  عن  عبارة  شهدي(  )كريم  امابس  للمنظر.  استكاا  يحقق 
زيبو  والجندي  بيج،  وبنطلون  رمادي  )اابن( سرة كحي ي  زابو  للجنود، 
)اأسر( سرة رمادي ي كحي وبنطلون بيج، ي دالة عى أن الزي واحد 
متطابقن،  شبه  فها  هذا  من  الرغم  وعى  للتمييز،  بسيطة  وااختافات 
النياشن عى صدره  بعض  اأب  مدنية ويضع  واأم مابس  اأب  ويرتدي 
عى  الحصول  يتمنى  وك��ان  سابق  مقاتل  أنه  عى  دال��ة  ي  صنعه  من 
الزي  يظهر  تخلعاه  عندما  أبيض،  بالطو  اممرضتان  وتلبس  النياشن، 
اأسود، فهو رمز لزي العزاء، أو رمز لظهور الوجه القبيح امشرك وامساند 

للحروب امتخفي ي لباس ماك الرحمة. 
اإضاءة )أحمد محارب( تتميز باللون اأزرق ي أغلب فرات العرض، ما 
يعكس الرودة الشديدة التي يعيش فيها أبطال العرض، وبخاصة الجنود 
ومدى خوف أطراف القتال من مواجهته للطرف اآخر، كا استخدم اللون 
اأحمر ي لحظات الخطر، واللون اأخر عى الشجرة تعبرا عى الحياة، 
لسطوع  اممثل  بالعرض  امناطق  بعض  ي  الساطع  الضوء  استخدم  وقد 

شمس الحياة، الذي عر عن البهجة والسعادة وحب الحياة. 
اأجواء  عن  امعرة  الصوتية،  وامؤثرات  اموسيقى  شهدي(  )كريم  اختار 
الغربية الدالة عى بيئة النص اأصي، وما يدور ي ميدان القتال، كا أنها 
يشعر  م  واأم.  اأب  رقصات  ي  وبخاصة  اأحيان  بعض  ي  مبهجة  كانت 
امتلقي باملل فكان لرعة تدفق اأحداث وإجادة اممثلن ورشاقة الحوار 
موضوع  من  الرغم  عى  بالعرض  بااستمتاع  الحقيقي  العامل  والحركة 

أصوات دوي القنابل وبشاعة الحرب وما تركه من آثار سلبية عى البر.

“كيف تجرآن عى امجيء لهذا امكان الخطر”، لكن اأب يرفض، ويتعامل 
له  بالنسبة  يكون  أن  يعدوا  ا  يحدث  ما  وإن  بسخرية،  ابنه  تحذير  مع 
باملل  ابنها  الزيارة خوفها من شعور  وأن سبب  أطفال،  لعبة  من  أكر 
ويترف مع اأم كا لو كانا ي نزهة حقيقية فيهمهم هو ووالدته بصوت 
بأنه  يفتخر  فهو  الحرب،  من  يخى  ا  قديم،  محارب  فهو  موسيقي، 
اآن  الحالة  لكن  رفيعا،  أخاقا ورفا  للحرب  وأن  سابقة،  حرب  ي  شارك 
كان  طفولته،  منذ  بقسوة  اابن  يعامل  كان  بأنه  اأب  اأم  تتهم  تغرت، 
بداخله،  اإنسانية  قتل  القتال،  ميدان  إى  أرسله  يعامله كجندي، هو من 
يدخل جندي )زيبو – محمد مدكور( قادما من الخارج بطريق الخطأ إى 
نكتشف  قتال،  ميدان  ي  إنه  حيث  بالساح  اابن  معه  يتعامل  الخندق، 
يتعامل  أسرا،  ويتخذه  الجندي  عى  اابن  يسيطر  العدو،  جنود  من  أنه 
خال  ومن  معهم،  ويرب  ويأكل  بلطف  الجندي  مع  واابن  واأم  اأب 
الحوار بن اأرة والجندي اأسر، نعلم أن اابن والجندي عى الرغم من 
أنها عدوان يقتتان، فإن بينها خصاا مشركة أهمها أنها م يصوبا داخل 
بدون هدف وي  النار  يطلقان  أنها  الرماية،  ميدان  السوداء ي  الحلقات 
دوي  أصوات  تسمع  النران،  بطلقات  قتل  من  عى  للرب  يصليان  النهاية 
للسؤال عن وجود  ريهام سامي(  فوزي،  )نجاء  تدخل ممرضتان  القنابل، 
قتى بشكل كوميدي، ويدخان مرة أخرى ي نهاية العرض بعد أن قصفت 
التمريض  رداء  تخلعان  امرة  هذه  لكن  الجميع،  ومات  الخندق  القنابل 
إى  اإشارة  ي  ويبدآن  القتى،  عدد  يحصيان  اأسود  بردائها  وتظهران 
ي  سيموت  قريبا  وأنه  الحروب،  مشعي  حسابات  ضمن  فهو  امتلقي، 
ي  امسلحة  الراعات  ظل  ي  مشتعلة.  الحروب  طاما  القتال،  ميادين 
بعض البلدان من عامنا من اممكن تقديم هذا العرض مرات ومرات، أنه 
يشعل  من  اأسئلة!  طرح  لكنه  الحرب،  لفكرة  حل  عن  يجيب  أن  حاول 
توجد  أنه  أم  امسلحة؟  الراعات  إنهاء  كافية  السام  نية  هل  الحروب؟ 
قوى مسترة هي امتحكمة إشعال الراع امسلح ي العام، لتحصد امال 

والقوة والنفوذ من خال قتل اأبرياء. 
ديكور)عبد  البرية  الرؤية  لتحقيق  شهدي(  )كريم  امخرج  استخدم 
وإعاشة  لحاية  )مكان  خندق  عن  يعر  واحد  منظر  شعبان(  الرحمن 
السور  وهذا  سور  حوله  وبني  حديقة،  من  مقطوع  مكان  فهو  الجندي( 

المعركة.. أرض  إلى  نزهة 
الحروب يشعل  من 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
نزهة ي أرض 
امعركة

جهة اإنتاج: 
صندوق 
التنمية 
الثقافية

عام اإنتاج: 
2017

تأليف: 
فرنالدو آربال

إخراج: كريم 
شهدي

جال الفيشاوي
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إبداع  عى  ُيبنى  أنه  معقدا،  فنيا  شكا  الرواية  مرحة  عملية  مثل 
سابق لُيكون شكا فنيا آخر، بروطه اإبداعية والفنية، ويتم التعامل 
للعمل  امرحي  امبدع  قراءة  حسب  مستوياتها،  تختلف  بقراءة  معه 

الرواي وتعامله مع فنياته ولغته وخطابه.
من  بداية  حكائية  لتيات  مرحة  هو  القديم  تاريخه  ي  وام��رح 
عليها  اعتمد  التي  هولنشيد  ملفات  حكايات  إى  اليونانية  اأساطر 
نهلوا  الذين  امحدثن  كتابات  إى  مرحياته  من  الكثر  ي  شيكسبر 
فإن  ولذا  الشعبية.  واماحم  والسر  الشعبية  والحكايات  اأساطر  من 
عى  اأصلية  ومنابعها  اأوى  مصادرها  ي  تعتمد  التي  اأدبية  اأعال 
يحويه  وما   - ما  بشكل   - امأثور  هذا  تحفظ  الشعبي  امأثور  إبداعات 
هي  اأعال  وهذه  ذهنية،  وتصورات  ومعتقدات  وتقاليد  عادات  من 
التي تستطيع التواصل مع ريحة أكر من امجتمع الذي تتوجه إليه، 
وإبداعات  أخرى  بثقافات  التأثر  عليها  يغلب  أخرى  أعال  من  أكر 

شعوب أخرى.
امري، وتشر  امرح  ُمها ي  ملمحا  الرواية  وحديثا شكلت مرحة 
الرواية ي  التوجه إى مرحة  أنه من أسباب  الطاهر إى  أساء يحيى 
ستينات القرن اماي ي امرح امري، اتساع سوق اإنتاج امرحي 

الشهرة  الروايات  مرحة  هو  الحل  فكان  امرح،  كَتاب  عدد  وقلة 
والتمصر  ااستلهام  من  بدا  امرح،  كَتاب  نظر  وجهة  من  وامامة 
حسب  ذلك  غر  ومنها  اإعداد  الجيد  منها  وكان  اأجنبية.  للنصوص 

قدرات الكاتب امرحي.
هو  ليس  الكِمي  فااحتياج  يليها،  وما  اماي  القرن  تسعينات  ي  أما 
تشكل  إذ  الرواية،  مرحة  الكتاب  من  الكثر  اتجاه  فقط  الدافع 
الرواية عاما يغري امرحي بتناوله بنقله من الرد عن ماٍض حدث، 
حوارها  وتسمع  بشخصياتها  ومسك  واآن  أمامك  تحدث  دراما  إى 
لسانه،  أو  الراوي  وليس عن  أنت  من خالك  وفعلها،  سلوكها  وتحلل 
كا أن الرواية امرية الحديثة أصبحت الصوت امعر عن التنويعات 
حياتها،  وأساليب  وأفكارها،  وقيمها  امتعددة  امرية  الثقافية 
تياته  ي  امرحي  الكاتب  يجد  اأط��راف  مرامي  عاما  فأصبحت 
وأجوائه بغيته الفنية للتعبر عن خطابه مستعينا بالرواية وفهمه لها، 
ورغم أن الرواية تعبر عن وجدان وفكر وفلسفة مبدعها الفرد، فإنها 

ي حقيقتها تعبر عن الجاعة الشعبية وثقافتها ومثلها وقيمها.
عى  ام��روي  الفني  شكلها  من  الرواية  تخرج  الرواية  مرحة  وي 
ويؤكده،  اأصوات  بتعدد  يحتفي  آخر  شكل  إى  راٍو  أو  متكلم  لسان 
الشخصيات، واختزال  الزمن – جعله حارا – وتكثيف  مع استحضار 
أحداثه  مت  ماٍض  عن  يحي  راٍو  لسان  عى  تأي  فالرواية  امكان. 

ووقائعه، وامرحية تتحقق أمام متفرجيها وي لحظتها اآنية.
الشخصيات،  حديث  وامرحية  الرواية  بن  الجوهرية  الفروق  ومن 
منطقية  يتسم  حوار  ي  نفسها  عن  الشخصيات  تعر  امرحية  ففي 
الحوار  فيقل  الرواية  ي  أما  وأبعادها،  الشخصية  مع  ولياقته  امحتوى 
مكنون  كشف  ي  ال��رواي  الكاتب  ويجتهد  اأس��اس  هو  الرد  أن 

بحوار  وأحيانا  والرح،  بالوصف  عنها  بالتعبر  وخبيئتها  شخصياته 
بامونولوج – ويقوم  ما يسمى ي امرح  - وهو  ذاتها  الشخصية مع 
حديث  خال  من  النفسية  وحالتها  الشخصية  مكنون  بكشف  الرواي 

الذات.
وكلها  حدود،  بغر  الزماي  اامتداد  ي  أكر  حرية  للرواي  كان  وإذا 
التعدد  ميزة  أيضا  وللرواي  اماي،  ي  حدثت  أي  ماضية،  امتدادات 
الشخصيات  وج��ود  وأماكن  روايته  يخدم  ما  امحدود  غر  امكاي 
أكر  الزمان  يكون  امرح  وي  وداات��ه،  بصمته  وللمكان  الروائية، 
الزمان، حتى إن اأرسطية تشرط دورة شمس واحدة  تكثيفا وكذلك 
وإن  امكان،  وحدة  وكذلك   – الشمس  دورة  تفسر  اختاف  مع   –
ي  والتنوع  التعدد  من  بكثر  أقل  فهي  امرحية  ي  اأماكن  تعددت 

الرواية.
الرواي  يحد  وا  الرواية  ي  الشخصيات  تتعدد  فقد  الشخصيات  أما 
كرة العدد ي روايته ما دامت موظفة ومرسومة روائيا بشكل يرتبط 
محدود  الشخصيات  فعدد  امرح  ي  أما  ويخدمها،  الروائية  بالتيمة 
تعرض  رئيسية  بوصفها شخصيات  بعينها  الركيز عى شخصيات  ويتم 
وامحدود  امحدد  العدد  ولكن  ثانوية،  شخصيات  ويساعدها  قضيتها، 
يد  من  الخطوط  وضياع  الرهل  عن  البعيدة  امرحية  للكتابة  سمة 

الكاتب امرحي.
رواية: واأسورة..  الطوق 

عبد  الطاهر  يحيى  روايات  أكر  من  واأسورة”  “الطوق  رواية  تعتر 
بصيغة  حديثا  الكبر  وانتشارها  طبعها،  مرات  تعدد  فمع  حظا،  الله 
PDF، وتم تقدمها فيلا سينائيا من إخراج خري بشارة عام 1986، 
مهران  سامح  امرحي  الكاتب  وقام  امرية،  السينا  درر  من  وهو 

الرواية مسرحة 
واأسورة الطوق  في  الشعبية  واأيقونجرافية 

 محمد أمن عبد الصمد

للمسرح القومي  بالمهرجان  النقد  بجائزة  الفائز  المقال 

البطاقة:

اسم العرض:

الطوق 

واأسورة 

كتابة مرحية: 

سامح مهران.

إخراج: نار 

عبد امنعم.
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ووقع اأحداث عليها.
وفق  لأحداث  خاص  ترتيب  هو  امرح  ي  الحبكة  الحبكة:   •
وما  للشخصيات  دقيق  وتحديد  للفضاء  محكم  وتوزيع  معن  تنظيم 
تنطق به من حوار بحيث تتحدد معامها بفضل الحبكة، ويتحقق هدف 
للشخصيات  درامي  الحبكة عى حوار  ووتنبني  رسالته.  امؤلف وتصل 
)نقطة  جزئية  بنيات  خال  من  امنطقي  التتابع  الحبكة  ي  ويشرط 
اانطاق - الحدث الصاعد – ااكتشافات – التنبؤ أو التلميح - التعقيد 
يلتزم  وم  الحل(،   – الهابط  الحدث   - الذروة   - اأزمة   - التشويق   –
أحداث  بل خضعت  الرواية  بتسلسل رد  حبكته  ي  امرحي  الكاتب 
مشهده  وكان  واانتقاء  لاختيار   - اأوى  السبع  أقسامها  ي   – الرواية 
اأول امكثف ونقطة اانطاق من أمام منزل بخيت البشاري وبجواره 
)مكتوب(  قدوم  بخر  الحدث  ويتصاعد  الكهل،  وإمرأته  الصبية  ابنته 
اأم  فتنطلق  وغربتهم،  عملهم  مكان  من  إبنهم  رفاق  أحد  من  رسالة 
بذروة  اأحداث  عليه.وتتصاعد  واإطمئنان  ابنها  أخبار  عى  للتعرف 
وتركه  البشاري  بخيت  وموت  الحداد،  وعجز  فهيمة  مشكلة  اأزمة 
إمرأتن مهزومتن بن جدران متهالكة منتحية جانبا ي انتظار إنصاف 
تأخذ  بحمى  فهيمة  وموت  يأي،  متى  يعرفون  ا  غائب  به  يأي  قدري 
شبابها وحلمها ي ارتباط ثاٍن – هو أول ي حقيقته وتبقى الطفلة، وا 

يعود الغائب، والكل بهزمته متدثر.

المنعم: عبد  ناصر  وأسورة  طوق 
عبد  نار  امخرج  جعل  إذ  تقليدي،  غر  شكا  امرح  خشبة  تأخذ 
بخيت  منزل  أم��ام  مثيي  أداء  منطقة  عن  عبارة  ام��رح  امنعم 
البشاري..ثم ممر يجلس الجمهور عى جانبيه متعمدا توريط امتفرجن 
ي اأحداث فهم جزء منه ا ينفصلون عنه، فهم شهوده، والعارفن بكل 
اأحداث بتواطؤ مع صَناع العمل وينتهي اممر بساحة أداء تتغر فهي 
تارة بيت الحداد وتارة امعبد الفرعوي وتارة مكان الشيخ هارون وتارة 
مدخل القرية ككل.. ومنطقة أداء لأغاي امنفردة التي قدمها كرم مراد 

تعليقا عى اأحداث أو مهيدا أو ترميزا لها.
وكأن امخرج من البداية يؤكد عى وحدة البيت ووحدة منتسبيه أمام 
بالوضع  ترتبط  أسباب  ترجع  هنا  والوحدة  يقابلهم،  كامل  مجتمع 
ااجتاعي لأرة. التي تعاي من الفاقة ومرض عائلها وغربة ابنها وقلة 

حظ ابنتها...
عى  تعلق  التي  الرجال  شخصيات  الثاث  يجعل  أن  امخرج  وتعمد 
يأتون   – الفتيات  وكذلك   - وقيمه  امجتمع  رؤية  لنا  وتنقل  اأحداث 

اأحداث  عى  يعلقون  وعندما  خلفهم  ومن  امتفرجن  كتلة  داخل  من 
تلتفت لهم زيادة ي إنتائك لهم.

ويبدأ العرض بالشخصيات الثاث: حزينة مابسها السوداء الدالة عى 
حداد دائم واستدعاء واجرار لكل مسببات الحزن من اماي فهي لها 
من اسمها الكثر، وتقوم بتدوير الرحى، والحركة الدائرية حركة رمدية 
وقع  الجدار  من  جزء  حزينة  وخلف  نهاية،  لها  ُينتظر  وا  تنتهي  ا 
أعاصر  من  بقليل  امنزل  هذا  أن  ينبيء  وكأنه  حجارته  وبانت  ماطه 

الحياة سينهار.
كان  وإن  اأحمر،  اللون  ترتدي  فهي  مخالفة  بدالة  ابنتها  وتجاورها 
هو  فيا  والدتها  وبن  بينها  للمشرك  نبوءة  وكأنه  أسود  الرأس  غطاء 
أمها  رتابة تدوير  تناقض  يد نشطة  امابس بحركة  قادم، وتقوم بغسل 
للرحى، ويجاور الفتاة جسد والدها بخيت البشاري اممدد عى اأرض، 
نفسه  تحريك  يستطيع  ا  وجعله  أقعده  الذي  الصدر  بداء  وامريض 
حياة  نصف  )الفتاة(  تامة  حية  مثلون  فالثاثة  الظل،  إى  الشمس  من 
)اأم حزينة(، واميت وجودا )اأب بخيت البشاري(، وتبدأ اأم حزينة 
وائم  ومؤم  شائع  شعبي  مثل  هي  مكثفة  بجملة  داخلها  ما  باجرار 

للغائب: »قلب يعى ولدي إنفطر..وقلبي ولدي عي حجر«.
الفتاة  العذب فترجمه  الكروان ي فضاء امكان بصوته  وينطلق صوت 
جملة  ولكن  أمها،  من  بنظرة  جملتها  وتبر  لك...«  لك  »املك  بقولها: 
كل  أن  حتى  بحتميتها  امجتمع  أبناء  وإقرار  الشديدة  القدرية  تعكس 
بك  مفعول  )أنت  اإنسان،  بني  لتذكر  صباحا  بها  تصدح  الكائنات 

ولست فاعا(..
ا  حتمية  نهاية  ينتظر  والذي  جانب  عى  املقى  اأب  صوت  ويأي 
يعرض عليها فهي طريقه للجنة: »آآآه من الوجع والسن....« ويتقاطع 
التي تعد سنوات لغائب، وتلومه، والفتاة ترنم  كامه مع كام حزينة 
بأغنية تحاول بها أن تخرج بحالتها من الحالة العامة، ولكن أن الحالة 
يالي..عى  يالي..أه  أيضا!!: »آه  العامة حاكمة فتأي اأغنية عن راحل 
راح..ومي ما قال ي..شاله الحرير..وجابيته الكشمر.... »وتقاطع اأم 

اسرسالها وكأنها ترفض خروجها ما هم فيه.
الغائب  أخيها/  عرق  رائحة  بقايا  تتشمم  للمابس  فهيمة  غسل  وأثناء 
ي امابس، وكأنه هو الذكر الحلم والنموذج بالنسبة لها، فتنهرها أمها 
آمرة إياها برك مابس أخيها، فتستدعي مشهدا من اماي، مثل عاقة 
الفتاة بأخيها الغائب، ولتأكيد امشهد تنتقل الفتة للجهة امقابلة للبيت 
وتقف أمام مثال لذكر فرعوي شامخ، تتحسسه الفتاة، وهي ي حلمها 
ولتأكيد  كده عيب”  “بت..  إياها:  ناهرا  عليها  أخوها  فيدخل  اأنثوي، 

الرجل  بأنه  اأخ  مصطفى  يؤكده  امجتمع  تحكم  التي  الذكورة  قيم 
وبعامن  منه  اأكر  أنها  رغم  يقول  ما  تخالف  أن  تستطيع  ا  والذي 
وبرط  ذكر،  أنه  مجرد  مريرها  مقبول  الخطأ  أفعاله  إن  بل  كاملن، 
يقول  ما  تأمر  أن  ويأمرها  بدنيا  أخته  ويعنف  بها،  اأب  علم  عدم 

فتذعن مستلذة باإرغام البدي من قبله.
ويأي حوار امجموعة القروية والتي تنبئنا بسفر اابن بحثا عن امال، 
مطاردا حلم دفع غائلة الفقر عن نفسه وعن أهله، وي جمل مكثفة 
اأحجبة  “بلد  السودان  وهو  الشاب  إليه  ذهب  الذي  امكان  يصفون 
وإلي  الفيل..  قد  إلي  العقارب  “وبلد  امنتظر”..  وامهدي  واأوليا.. 
لدفع  الفتي ي سفره هو هول  مستقر  أن  أي  آدمن«..  البني  بياكلوا 

هول.
أمام  أمها  جلسة  إى  الفتاة  تنطلق  مرحة  شعبية  موسيقى  ومع 
الفخار  كر  من  تتطر  حزينة  وأن  )القلة(  تكر  ولترعها  امنزل، 
نحس  الفخار  كر  ي  أن  وتعنفها  ابنتها  تنهر  امقلوب،  )امداس(  أو 
الحكم(  الفتاة بأن هناك مكتوب قد وصل من )عبد  وشؤم، فتخرها 
حزينة  فتجيبه  هذا؟  الحكم  عبد  هو  من  عن  اأب  فيتساءل  أهله 
ي  مصطفى  ابنهم  زميل  عي..  بنت  تفيدة  بن  الحكم  »عبد  بأنه: 
الغربة، فيعلق اأب تعليقا يعكس ذكورية امجتمع واحتفاءه بالنسب 
يعترونه  الذي  شعبيا  امستخدم  اأمومي  النسب  اأبوي عى حساب 
الحج محمد” فتؤكد  أبو  الحكم.. ود طه  به: “عبد  امناداة  مهينا عن 
عي”  بنت  تفيدة  ود  الحكم  “عبد  اأمومي:  النسب  عى  حزينة 
ويعرض بخيت البشاري ولكن يقطع اعراضه سعاله القوي الذي مزق 

الصدر ويكتم النفس ويغرق الكلمة ي آبار اأم.
مع  تنقطع  م  مشادة  وسط  ابنها  عن  للسؤال  حزينة  اأم  وتذهب 
تفيدة.وكأنه  ود  الحكم  عبد  تردد  وهي  طه  ود  الحكم  عبد  زوجها: 
ابن  مصطفى  أم  البشاري  بخيت  ابن  مصطفى  مستر:  هو  ما  إعان 

حزينة؟
سرسل  وأنه  السودان  ي  ترعا  يحفر  الذي  ابنها  بأخبار  حزينة  وتأي 
حزينة  بن  الحوار  ويدور  الفاضل،  الشيخ  منزل  عى  لهم  خطاباته 
ست  منه  بالختم(  معسل  )باكو  أعطت  بأنها  علم  أن  بعد  وزوجها 
الحق  كان  بأنه  نفسه  ممنيا  القرية،  ي  اموجود  الوي  لخادم  بيضات 
امنعة  جلب  عى  وقدرتهم  اأولياء  ي  ااعتقاد  فتأثر  العطاء.  بهذا 
الشعبي  امثل  تخالف  والفقرة  الحريصة  حزينة  تجعل  الرر  ودفع 
الذي مثل قيمة اجتاعية )إلي يعوزه البيت يحرم عى الجامع( فهنا 
إرضائه  الوي  يعوزه  )إلي  ف  وتأثرا  إلحاحا  وأكر  وظيفية  امسألة 

وجلب بركته يحرم عى البيت(.
الجنازة  مراسم  الفاضل  الشيخ  ويقوم  البشاري  بخيت  وم��وت 
وسيدات  وابنتها  حزينة  من  الكثر  أصوات  وتعلو  الرسمية  العقائدية 
التي  والكثر،  النياحة  واجب  وأداء  البشاري  لبخيت  وداعا  القرية 
ترديدية  النصوص،  قصرة  الشعبية  الشعرية  امراي  إطار  ي  تدخل 
بتحريم  فصيحة  رسمية  بلغة  الفاضل  الشيخ  صوت  ويعلو  اأداء، 
بل  امعتقدات،  تتجاور  وتحرمه  كامه  ومع  والندب،  الكثر  أفعال 
يعتر أهل هذه الثقافة ان الكثر واجب تؤديه السيدة ي وفاة الجار 
أو القريب، وي أول وفاة لديها يجب أن تقوم السيدات اأخريات برد 
امتوي  جنس  تختلف حسب  والتي  ونصوصه،  الكثر  وترديد  الواجب 

وحسب سنه.
الحديث  ونسائها  القرية  رج��ال  من  امكون  الكورس  ويستعرض 
وتتواتر  أبدا  معهم  يصي  يرونه  م  الذي  الفاضل  بالشيخ  والتعريف 
وانه  صاة،  فرض  كل  مكة  ي  يصي  أنه  ومحبيه  مريديه  من  اأقوال 
اأرض  يطوي  أن  كا  الوقت،  ذات  ي  مكانن  ي  يوجود  أن  يستطيع 
عملية  وتتجاور  يتبلش«،  وا  البحر  »يعدي  أنه:  كا  الله،  بإذن  طيا 
رخ امعتقد مع التناص أن من »يعدي البحر وا يتبلش هو العجل 

ي بطن امه«. فالشيخ الفاضل والعجل سواء.
لكنها  غنيا،  يكون  أن  تتمنى  تنتظره،  الذي  بفارسها  فهيمة  وتحلم 
حتى  للفقرة«،  والفقر  للغنية،  »الغني  حزينة:  أكدته  ما  تصطدم 
امحكومة  فهيمة  أمام  مغلق  الزوج  طريق  عن  ااجتاعي  الصعود 
ااقتصادي، وتستعرض فهيمة ما هو  بحتمها ااجتاعي وحتم أرتها 
وتغني   - يحويه  ما  بساطة  عى   – امنتظر  عرسها  صندوق  ي  مبهج 
الفتيات تحت عن حزينة التي يدفعونها للمشاركة معهم لكن اسمها 
هو  فيا  مسريبة  الواقعة  الفرح  دواعي  ورغم  أنها  كا  صفتها،  هو 

قادم.
الجباي،  للحداد  فهيمة  بزفاف  ونسائها  رجالها  القرية  أهل  ويحتفل 
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امجتمع  ثقافة  لنا  والشارح  لتأكيده،  الحدث  عى  امعلق  الكورس 
وقيمه وأفكاره وتوجهاته، وامنبئ معلومة تدفع الحدث لأمام، وجعل 
يرددون  ا  السيدات  من  ومجموعة  الرجال  من  مجموعة  الكورس 
الكل(  ي  )منفردة/  شخصيات  بل  ح��وارا،  أو  تعليقا  ترديدا  جاعيا 

تتحاور بالعام واُمتبَنى اجتاعيا.
وي قراءة سامح مهران للرواية إلتقط خطاب الرواية العاكس لخطاب 
ومات  ينجب،  م  فالحداد  زوال،  إى  الوظيفية  فالجاعات  امجتمع، 
ابنة  خاله/  )ابنة  احبها  من  يتزوج  م  السعداوي  أخته  وابن  منتحرا، 
فهيمة(، ومصطفى ابن بخيت البشاري م ينجب، ومن تزوجها ي الشام 
 ،- الرواية  نهاية  أعلن ي  – كا  له  بعد خيانتها  سقط جنينها، وطلقها 
وأعلن أيضا أنه لن يقرب من أي من النساء مستقبا، ثم أصابه الشلل 
ابنه،  بشلل  نسله  إنقطع  نفسه  إنجابه.وبخيت  احتالية  أنهى  الذي 
ااستمرارية  ومنحها  الزراعة  بثقافة  تحتفي  الرواي  النص  ثنايا  أن  كا 

وامرتبة اأعى لها وأهلها.
اعتقادية  خطابات  إبراز  عى  مهران  سامح  امرحي  الكاتب  وحرص 
متجاورة ومتعايشة وقد تصطدم أحيانا ولكنها تعود للتجاور والتعايش 
أبناء امجتمع امحي عن  البعض، فمعتقدات  رغم عدم قبولها لبعضها 
كرامات  من  بهم  يرتبط  وما  للعبادات  مارستهم  وطريقة  امتصوفة 
ومعجزات، مثل امعتقدات امرتبطة بالشيخ موى، الذي يعتقدون أنه 
قطب البلد وحاميها، يتجاور مع مارسات الدجل والشعوذة التي يلجأ 
وغرابة  الديني  امعتقد  عى  اارتكاز  سمت  تأخذ  والتي  امضطر  إليها 
اإنسان،  يريده  ما  تحقيق  أو  للعاج  واشراطاتها  مارساتها  طرائق 
الفاضل،  الشيخ  معتقدات  ,مثل  لهذا  واإنكار  بااستنكار  ااعتقاد 
يتجاور مع بقايا معتقدات شعبية موغلة ي القدم ومثل رواسبا ثقافية 

بكتابتها مرحيا وتم تقدمها أول مرة عى امرح عام 1996، وحازت 
عى جائزة اإخراج اأوى ي مهرجان القاهرة الدوي للمرح التجريبي 
ي دورته الثامنة، وتم إعادة العرض 2018 ثم شارك ي امهرجان العري 
للياٍل  تقدمه  وتم  الدورة،  هذه  ي  عرض  أفضل  بجائزة  وفاز  للمرح 
متعددة عى خشبة امرح، وم يفقد العرض إبهاره وجاله واشتباكه 

مع الجمهور.
الطاهر: يحى  وأسورة(  )طوق 

تبدأ أحداث الرواية ي الكرنك باأقر عام 1933، وتتناول أرة مكونة 
التي  )حزينة(  واأم  مقعدا  مرضا  امريض  البشاري  بخيت  اأب  من 
ليس لها من اسمها الكثر أو القليل فهي عبارة عن آلة اجرار اأحزان 
وتوقعها، واابنة فهيمة، التي تستقبل أيامها وتتمنى أن تكون مختلفة 
عن خيمة الحزن التي تعيش فيها، وما يزيد الحزن تأثرا ووقعا اانتظار 
لابن الغائب )مصطفى( الذي سافر للعمل ي السودان ثم ي فلسطن 
ثم ي منطقة قناة السويس، وا يستطيعون تقدير بعد امسافة مع قلة 
ي  تستمر  أن  عى  اأرة  تلك  تعن  مالية  منح  من  فيها  وما  الرسائل 
وموت  )الطواقي(،  وغزل  حزينة،  دجاجات  )بيضات(  بجانب  الحياة 
اأب نتيجة مرضه الصدري امزمن، وأن كل فتاة ي هذا امجتمع هي 
الجباي(،  )الحداد  ابنتها من  بتزويج  إعداد مروع زوجة تقوم حزينة 
منه  ُيرجى  وا  جنسيا  عاجز  أنه  حزينة  وأمها  فهيمة  تكتشف  الذي 
للشيخ  امعبد  إى  بها  ابنتها وتذهب  اأم حزينة  فتأخذ  أو مرة،  طرحا 
هارون الذي مارس دجله وشعوذته ي تحمل فهيمة، وا يجدي عاج 
امعبد،  زيارة  إا  اأم حزينة  أمام  يصبح  فا  الشيخ هارون وشعوذته، 
وتحمل  بالحرام،  الدجل  يختلط  اأم حزينة،  تواطؤ  ومع  عنده،  والحل 
فهيمة ي امعبد، وتأي بطفلة ينكرها زوجها الحداد لعلمه بعجزه عن 
طفلتها  تاركة  فرة  بعد  وموت  فهيمة  ومرض  فهيمة،  ويطلق  اإنجاب 
بالرد  كرجل  سمعته  إنقاذ  الحداد  من  ومحاولة  حزينة،  لأم  )نبوية( 
وتقديره  امجتمع  احتفاء  موضع  هي  التي  ذكورته،  ي  التشكيك  عى 
فتكون  وعنته،  عجزه  من  الفكاك  ي  يفشل  ولكنه  أخرى  مرة  يتزوج 
النران هي الحل له ولعروسه ي موت ره معها، فيشعل النران ي 
ي  شكلت  التي  النار،  بذات  أيضا  ينتحر  ثم  معها  فشله  بعد  عروسه 
حياته مصدرا للحياة )مهنة الحدادة( فأصبحت سبب موته وحفظ ره 
من  لأربعن  وصوله  بعد  كها  غربته  من  مصطفى  ويعود  يظن،  كا 
العمر، مهزوما أيضا، وتكر الطفلة )نبوية( وتصر فتاة ناضجة وتنزلق 
مع صديق طفولتها ابن الشيخ وتحمل منه، وحن يعلم خالها مصطفى 
تنطق؛  فا  فعلتها،  ي  ريكها  باسم  يستنطقها  أن  يحاول  بجرمها 
اسم  إى  يصل  حتى  عنها  والراب  الطعام  منع  مع  حفرة  ي  فيدفنها 
ريكها ي فعلتها، ولكن ابن خالها السعداوي الحداد الذي كان يتمنى 
اارتباط بها ا ينتظر ما يفعله مصطفى وانتقاما لرفه وحفظا لرجولته 
يقوم بقطع رأس )نبوية( وهي مدفونة ي حفرتها، ويلقي برأسها أمام 
الحركة  ويفقد  ويهذي  والحارة،  اماضية  هزمته  يعلن  الذي  خالها، 
ويعود لبيت أبيه، ويحتل مكانه قعيدا بجوار حزينة شبه الريرة شبه 
إلقاء جزء من خيبة أمله عى  الصاء. فالكل مهزوم ي ذاته غارق ي 

آخر مع استمرار حزينة وكأنها القدر.
مهران: سامح  وأسورة(  )طوق 

امرحية  الكتابة  من  سلسلة  ضمن  واأس��ورة”  “الطوق  رواي��ة  تأي 
للرواية امرية ي مسرة الكاتب امرحي سامح مهران، فقد سبق له 
نار  امخرج  نفس  وقدمها  ناجي،  محمد  الرمال”  “ابن  رواية  مرحة 
“أيام  رواية  مرحة  قام  كا  اماي،  القرن  تسعينات  ي  امنعم  عبد 
عى  امرحي  عمله  بانيا  أب��وه(،  ياكل  )من  باسم  السبعة”  اإنسان 
نجيب(  عم  )شقة  مرحية  بكتابة  مؤخرا  وقام  العزيز،  عبد  شخصية 
النقطة  من  منطلقا  محفوظ  نجيب  رواي��ات  شخصيات  مع  مشتبكا 
مهران  سامح  ووضعها  شخصياته،  ي  محفوظ  نجيب  بها  انتهى  التي 
هذه  وي  وخطاب.  قيم  من  تحمله  ما  البعض  مع  بعضها  مواجهة  ي 
امرحية )الطوق واأسورة( التي بناها عى رواية بذات ااسم للرواي 
الراحل يحيى الطاهر عبد الله، نجد أن الرواية تتكون من أربعة عر 
باأقسام  مهران  سامح  اكتفى  امرحية  وي  الخامة،  بجانب  قسا 
وفاة  – حتى  اأوى  السبعة  اأقسام  أن  لهذا  وتفسري  اأوى،  السبعة 
جاء  وما  مكتملة،  سيجادلها  التي  التيمة  أعطته   – الرواية  ي  فهيمة 
سامح  عمل  وكان  سبق،  ما  خطاب  عى  تنويع  هو  الرواية  ي  بعدها 
مهران هو استحضار شخصيات يحيى الطاهر عبد الله، بتكوينها ولغتها 
شفراته،  لفك  امرحي  الكاتب  سعى  الذي  عنه،  بامسكوت  لتنطق 
خلق  كا  العمل،  من  الشخصيات  بعض  امرحي  الكاتب  استبعد  لذا 

م  التي  فهيمة  أزمة  مثل  الحدث،  يستدعيها  أو  ُتستدعى  عندما  تحيا 
تحمل وزيارتها للمعبد وأرار إله الخصوبة.

متوترة  راعية  لغة  الشخصيات  حوار  لغة  ي  مهران  سامح  واستخدم 
تحمل  أن  عى  الحرص  مع  ممنطق،  تتاٍل  ي  اأمام  إى  الحدث  تدفع 
ما  الحوارية  الجمل  ي  الفنية  واللياقية  الدالة،  الثقافية  اللغة حمولتها 
يتناسب مع الشخصيات، فاللغة امرحية واضحة معرة عن الشخصية 
لكل  ونجد  معياريته،  يفقتقد  ا  مجازي  بأداء  مبهمة  غر  ومكنونها 
وحالتها  ااجتاعية  تجربتها  عن  امعر  الخاص  قاموسها  شخصية 
)الرويح  عى  حرص  قد  الكاتب  فإن  الحوار  مأساوية  ورغم  النفسية، 
مجموعة  أو  البشاري  بخيت  أو  فهيمة  الفتاة  خال  من  الدرامي( 
الكورس امعلق عى اأحداث واممثلن أهل القرية.، وكانت الكوميديا 

تنبع من امفارقة وامقابلة التي يخلقها الحوار.
واموضوعية،  والتضمن  والتكثيف  بالوضوح  النص  لغة  اتسمت  لذا 
الشخصيات  لغة  الشخصيات  حوار  صياغة  ي  امرحي  الكاتب  وراعى 

ولهجتها امحلية التي رح بها النص الرواي.
أو  اأساسية  - سواء  النص امرحي هي ماذج برية  الشخصيات: ي 
بالركيز  امرحي  الكاتب  ,اختارها  الرواية  شخصيات  من   – الثانوية 
عى شخصيات بعينها: اأم حزينة واأب بخيت البشاري واابنة فهيمة 
مجموعتي  ثم  الحكم،  عبد  وزميله  صبيا  ومصطفى  الفاضل  والشيخ 
الشيخ  شخصيتي  بن  ومزج  القرية،  أهل  اممثلن  والنساء  الرجال 
النص امرحي  القرية ووليها، وراعى ي  الفاضل والشيخ موى قطب 
والنص امرافق إيضاح الشخصية بهيئتها التي تعكس التكوين الفيزيقي، 
وسلوكها  وتعليمها  وطبيعتها  كيانها  ي  للشخصية  ااجتاعي  والبعد 
ااجتاعي – اماءمة بن أفعال الشخصيات وصفاتها، وحالتها النفسية 
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واموارد، وحمل حوارهم خرا أيضا وهو أن الحداد الجباي حرق زوجته 
أسعار  لغاء  مراعاة  دون  بعدها  نفسه  وحرق  الصَياد  ابنة  الجديدة 

الكروسن وندرته!!
حلم إحدى  نبوءة ي شكل  حاما  يقابلهم  فيا  السيدات  حوار  ويأي 
السيدات مرتبط بالشيخ الفاضل الذي »يعدي البحر وا يتبلش« ولكنه 

ي حلمها »غرق ي شر ميه«.
ابنتها،  أجل  نهاية  فيها  حزينة  فرى  وهذيانها  الحمى  فهيمة  وتهاجم 
بالفصد عى  العاج  امجموعة مستعرضة  له. وتأي  اموت يدعوها  وأن 
قمحاية..والقمحاية  عايزه  »الفرخة  الشهرة:  الكامية  اللعبة  طريقة 
الخواجة..والخواجة  عند  فلوس...والفلوس  عايز  التاجر..والتاجر  عند 
وهكذا  برسيم.........«  عايزة  البقرة..والبقرة  رع  ي  لن..واللن  عايز 
ا  بالضبط...متتالية  الحاق  عاج  مثل  شيئا  تنتج  ا  عبثية  دائرة  ي 
تؤدي إى يء... لكن ترى حزينة عامة الرحيل عى وجه ابنتها فهيمة 
فهيمة،  سن  بصغر  وتحججها  حزينة  معارضة  رغم  ووجب،  آن  وأنه 
كا أن موتها سيركها وحيدة.... ولكن ترحل فهيمة بظلم امجتمع لها 

وبأرارها.
الشيخ  باموت:  اثنن  غائبن،  ثاثة  باستحضار  عرضه  امخرج  ويختتم 
البشاري،  بخيت  مصطفى  بالغربة  والثالث  الجباي،  والحداد  الفاضل 
تكون  فهيمة..  ابنة  حورية  نبوية/  عى  بعصيهم  الثاثة  ويتصارعون 
أنها  الفاضل  الشيخ  أم  مصطفى  الخال  أم  الحداد،  اأب  فيهم؟  من 
ويحملها  أبدأص  يفلتها  ا  ذكر  يد  ي  داما  امرأة  قدر  وكأن  تربيته. 
هزامه وإنكساراته، وكأن نبوية/ حورية وأي نبوية/ حورية هي فهيمة 
جلستها  تجلس  التي  بحزينة  هذا  امخرج  ويؤكد  تغير،  با  مستقبا 
عى  الشاهدة  أو  القدر  وكأنها  )الرحاية(  وتدير  بيتها  أمام  امعتادة 

اأقدار امتشابهة للناس.
واأسورة: الطوق  عرض  شعبية 

قدم صانعو عرض الطوق واأسورة عرضا شعبيا عى اعتبار أن العرض 
أبناء  الجمعية  العقلية  عن  اُمعر  الفني  العرض  ذلك  هو  الشعبي 
بكل  الشعبية  الجمعية  العقلية  لذات  وامتوجهة  الشعبية  الثقافة 
وسأوجز  وتلقيه.  اإبداع،  وي  الحياة  ي  طريقتها  مع  امتفقة  اأشكال 
عرض  ي  الشعبية(  )اأيقونجرافية  عليه  أطلقت  ما  التالية  السطور  ي 
الطوق واأسورة، ونتناول فيها الصورة بوصفها لغة؛ هي نتاج جاعي 
وهذه  وتغيرها،  إنتاجها  امنفردة  بذاته  فرد  يستطيع  ا  واجتاعي 
يضم  م��وذج  خال  من  امبار  للواقع  وصفا  تقدم  الصورة  اللغة/ 
الواقع.  مجموعة مكونة من عنار ذهنية تقدم تصورات محددة من 
ومن خال هذه اللغة تتولد اأيقونة وهي الصورة ذات الدالة، فنحن 
أمام صورة ذات دالة تحمل معنى معينا للجمهور، وهذا امعنى أدركه 
الجمهور عر الرؤية امتكررة لتلك الصور ي ذات النوع من اأفام وي 
هذا البحث سيكون هناك ااهتام ما نستطيع تسميته باأيقونجرافية 
أصول  إى  ترتد  والتي  الصورة  اموجودة ي  العنار  كل  الشعبية وهي 

شعبية وتقسم إى: 
النفسية: ودالتها  الجسدية  السمات    -  1

زمانها بجسد  تقاوم قهرها وجور  التي  للمرأة  اأيقونية  الصورة  نجد    
واختار  حزينة،  فكانت  والفقر  الزمن  مع  معاركها  نتيجة  هزيل  منحٍن 
امخرج الفنانة فاطمة محمد عي بتكوينها الجسدي امائم مع أنحناء 
امقعد  للمريض  اأيقونية  والصورة  مراوغ،  )قتب(  هناك  وكأن  ظهرها 
الذي يعد أيامه انتظارا أخرته ليس إا، فإذا كان يفتقد )حجر معسل( 
الجنة له،  أنه يتمنى نوما هادئا ينقله آخرته فهناك  يعدل مزاجه، إا 
الزيات، والفتاة  الدور بتميز محمود  الذي يستحقها وأدى  فهو امسلم 
لها  ستدين  الدنيا  أن  معتقدة  أيامها  تستقبل  التي  الريانة  امنطلقة 
وبعد  امرحية  من  اأخرة  اللوحات  وي  السعادة،  أسباب  وستعطيها 
مشهد  ي  إا  حزينة،  من  أخرى  صورة  إى  تحولت  ومعاناتها  طاقها 
ي  أخيها  زميل  أى  عندما  الطامح  الشاب  حضورها  استعادت  واحد 
لصورة  عادت  ثم  بأحامها.  اأنثى  داخلها  فأيقظ  لزيارتهم،  الغربة 

حزينة والدتها.
عنفوانه،  وقوته  بشبابه  لفهيمة،  تقدم  الذي  الفتي  الشاب  والحداد 
الجوهر  ي  ولكن  الظاهر،  ي  وفحولته  للشباب  صورة  عكس  والذي 
والحقيقة هو عاجز، ولكن امجتمع ا يقبل اتهام الرجل بالعجز. ومن 

ثم كان الحداد رافضا لعجزه رغم وضوح دائله.
والشيخ الفاضل بلحيته البيضاء وبنائه الجسدي الذي يعكس قوة رغم 

سنه.
الطول  ي  ت��راوح  التي  العادية  بأجسادهم  الرجال  من  والكورس 

عجزه  تكتشف  والتي  بفهيمة،  الدخول  ي  الحداد  يفش  الزفاف  وبعد 
ما  امجربة  امرأة  حزينة  عن  يغيب  وا  محاواته،  وتكرار  اأيام  مرور 
حتى  لها  الحداد  ومحارة  إعانه،  من  وتخجل  تعانيه  وما  ابنتها،  فيه 
التي  فهيمة  مع  امتحركة  السواد  كتلة  حزينة  وتنفرد  عجزه،  تعلن  ا 
الشخص.  لذات  تكرار  وكأنها  أيضا،  ملبسها  اأسود سمت  اللون  أصبح 
مليئة  بلغة  مبارة  فهيمة  ابنتها  حزينة  وتسأل  له،  القدر  ومعاندة 
بامجاز والتورية: »الراجل من دول بيفلح أرضه ويحرتها ويبدر بدوره 
عشان يحصد ي اآخر، الحداد بيعرف يفلح أرضه؟ وا اأرض كافرة ما 

عايزاش تدي؟؟«
أرضه،  حرث  يستطيع  ا  الحداد  لظنونها،  مؤكدة  ابنتها  إجابة  وتأي 
ا  حتى  الحداد  شقيقة  من  سحري  عمل  اأمر  ي  أن  حزينة  فتعتقد 
الحداد  ما ملك  ينازعها هي وأوادها نصيبهم ي  بوريث  ينجب ويأي 
كاسدة  بضاعة  فهيمة  مبتغاها، وتصبح  الطاق هو  فيكون  وفاته،  بعد 
قدم  أو  بطلب  تغري  فا  ق��دم«.  داستها  »عتبة  فهي  أبيها،  بيت  ي 
أن  إبتهال  ي  وينادينه  العليمي،  الشيخ  إى  بابنتها  فتذهب  جديدة، 
يقي حاجتهن، فيسمع لفهيمة وأمها ووسط تحرشاته الجسدية بها 
وبفهيمة خاصة يؤكد أن هناك عمل سفي، ويعطي عاجا له، الصعب 
الشيخ  تنفيذه. وم يفت امخرج أن يجعل  فيه وامستحيل هو طريقة 
الدجال جالسا القرفصاء كأنه يقي حاجته، مع )الحزق( مع كل جملة 
وكأنه يعاي أثناء عملية اإخراج، وكأن امخرج يشر بهذا اأداء إى أن 
هذا  يأخذ  زال  ما   - اآن  حتى  امجتمعات  من  وغره   – امجتمع  هذا 
اإنسان مساحة وقناعة ووجودا كبرا. يتجاوز مخلفات  الذي ا  الفكر 

طلبها  التي  روطها  تحقق  استحالة  العاج  طريقة  تفشل  وبالطبع 
امغرب  ااب��ن  يرسله  وما  اأرة  استنزف  وال��ذي  العليمي،  الشيخ 

مصطفى لوالدته حزينة.
التي تؤكد أن الفقر سجن الفقر ونكبته،  القرية  وتتواى أحاديث أهل 
الذي  للفقر  لأجنبي  السخرة  مع  الله  باد  ي  والغربة  )الجهادية(  ف 
إبعاد  اأثرياء  يدفعه  مبلغ  )البدلية( وهو  مبلغ  يدفع  أن  يستطيع  ا 
تحايل  ثقافة  الفقراء  ثقافة  وأن  )الجهادية(،  ي  الخدمة  عن  أوادهم 
– إن م تستطع امواجهة - فأصبح قطع اإصبع السبابة الذي يستخدم 
وا  معيبا  الشاب  يجعل  الذي  الحل  البندقية هو  زناد  الضغط عى  ي 

يصلح أداء خدمة الجهادية.
اللجوء لحل آخر عى مستوى  ، وتستمر مشكلة فهيمة، وتقرر حزينة 
الرسمي لكن يجاوره  الدين  ااعتقاد فيا هو غيبي ويخالف  أخر من 
ويوازيه مارسة. فتصطحب ابنتها إى امعبد الفرعوي، وتجذل العطاء 
فهيمة  وتدخل  الجسد،  عاري  الخصوبة،  إله  غرفة  ليدخلها  لحارسه 
ووسط خوفها يغشاها جسد.زهل هو إله الخصوبة أم خادم امعبد..؟؟ 
ا تدري..ولكن ما تعلمه أن ما ءالحياء ُصب فيها وأصبح هناك جنينا. 
حمٌل  يأي  كيف  نسبه.  ي  الجباي  الحداد  ويرتاب  فهيمة،  به  تتمسك 
فيأمرها  امره متحيزا لشكه  الحداد  ما هو عليه؟؟!! ويحسم  وهو عى 

بالعودة غى دار أبيها ويطلقها.
بنفقتها  الحداد  ويلتزم  بنتا،  وتنجب  حملها  شهور  فهيمة  وتستكمل 
من  سيتزوج  أنه  لحزينة  ويعلن  اجتاعيا  ُيدان  ا  حتى  أمها  وحقوق 
ذكورته/  مس  ما  يرمم  له.كا  فهيمة  عودة  فكرة  ليئد  الصياد  بنت 

رجولته وسط امجتمع.
لزيارتهم  الغربة  ي  مصطفى  زميل  تفيدة(  ود  الحكم  )عبد  ويأي 
شديد  امخرج  وكان  وأم��وال،  هدايا  من  ابنهم  أرسله  ما  وتسليمهم 
التوفيق ي جعل ذات اممثل الذي أدي دور مصطفى صبيا هو نفسه 
من يقوم بدور عبد الحكم، فالحالة هي هي، والنموذج شديد اإنتشار 
والشيوع، فقراء أبناء فقراء يلهثون ي أراي الله الواسعة ليحصلوا عى 
اليوم، ويختلط  للعيش  أسبابا  للغد وأهلهم  للعيش  أسبابا  ما منحهم 
ابنها فرد عليها:  العن فتنادي من حر باسم  اأمر عى حزينة كليلة 
بخيت  بيت  ي  نراه  ما  وكأن  خالة”،  يا  برضه  مصطفى  زي  انا  “ما 
البشاري هو صورة من صورة متشابهة بل قد تكون متاثلة ي بيت كل 

بخيت وكل بشاري ي القرية.
فهم  زوجا  ابنتها  رجا  الحكم  عبد  يكون  أن  إمكانية  حزينة  وتنتبه 
هدايا مصطفى أهله  الحكم  عبد  ويستعرض  الغريب«،  من  به  »أوى 
وبعد  ترجمته،  يعرفان  ا  بينها  غريزيا  ميا  منه  ُيشتم  وسط حديث 
إنرافه تجر فهيمة حوارها حتى تامسها، التي ا تعرف هل قصده 

أم جاء عفويا؟
التي  الصعبة  ااقتصادية  للحالة  وصفا  الكورس  ح��وار  لنا  ويحمل 
يعيشونها بسبب الحرب العامية الثانية وما خلفته من شح ي اأرزاق 

الحياة  عى  مقبات  فتيات  من  فكان  السيدات  كورس  أما  والسمنة، 
وكأنهن صور متكررة من فهيمة.

المابس:   -  2
فامابس  اممثلن،  ص��ورة  تكوين  ي  أساسيا  عنرا  امابس  تشكل 
الدرامية  دااتها  لألوان  أن  كا  لصاحبها،  ااجتاعية  امكانة  تحدد 
وأجزائها  قطعها  بكل  السوداء  حزينة  فمابس  الجالية،  واستعااتها 
تعكس حالتها النفسية وتكوينها، ومابس بخيت البشاري رمادية اللون 
أنه  كا  للبيت(،  )رجا  بوصفه  بدوره  يتمسك  فهو  درجو وسطى  هي 

يعشم ي دنياه وإن م يكن ففي آخرته.
أحمر  سنها،  يناسب  جلبابا  امرحية  أول  ي  ترتدي  فهيمة  والفتاة 
الحياة وروحها  إقبالها عى  اللون ذو تصميم يتاءم مع سنها ويعكس 
لباسها  هو  اأسود  الزي  كان  حلمها  وإنكسار  زواجها  وبعد  امتوثبة، 
وكأنها حزينة صغرى، وم ترتدي لونا غر اأسود إا ي مشهد مقابلتها 
ومرحلتها  النثى  داخلها  أحيا  الذي  الشاب  هذا  امغرب،  أخيها  لزميل 

العمرية.
وكانت مابس الشيخ فاضل الجلباب الصعيدي متسع اأكام، وعامة 
كبرة تدل عى مكانته، وكانت مابس مصطفى الصبي جلبابا فقرا يدل 
للرزق  سبب  عن  بحثا  للسفر  اضطره  ما  وهو  إرته  وعوز  عوزه  عى 
يوسع عى نفسه وعى أرته، وعندما قدم صديقه - الذي يعتر موذجا 

له0 كان يلبس بنطاا وجاكيت غر متناسقن لغربة صاحبه عنها.
ومابس الحداد الجباي تم مراعاة أن تكون مابسا رجالية ترز التكوين 

الجسدي القوي لصاحبه، وامائم امهنته واحتياجها لقوة بدنية أدائها.
تدل  ا  وعامة  الصعيد  جنوب  رجال  مابس  الرجاي  الكورس  وكان 
يلبسن  كن  الاي  السيدات  كورس  وكذلك  متميز،  اجتاعي  وضع  عى 
من   - أصغر  عى  كان  وإن   – متكررة  صورة  كأنهن  السوداء  امابس 
حزينة، وعندما يلبسن مابسا زاهية األوان يكن صورة من فهيمة ي 

مرحلتها اأوى.
المحيطة: الشعبية  البيئة  معالم    -  3

ظهورها  وبتكرار  الشخصيات،  فيها  تتحرك  التي  الخلفية  تعتر    
اأيقونجرافية  تشكيل  ي  مها  جانبا  الذهن  ي  دااتها  واستدعاء 
واماط،  الطاء  متساقط  بحائطه  البشاري  بخيت  فمنزل  الشعبية، 
ونوافذه ذات الحديد امتشابك والتي تعكس صورة السجن من هو ي 
الداخل أو الخارج، والحرص ي تكوين الخلفية عى أن تعكس القرية، 
فهي  امامها،  اأحداث  بتغر  تتغر  والتي  امقابلة  اأداء  منطقة  وأيضا 
وتظهر  قدمة،  مرية  معابد  بقايا  خلفها  ُتظهر  التي  القرية  ساحة 
معبد  وكذلك  بنيتها،  من  جزء  وكأنها  يالقرية  تتوزع ف  التي  امسات 

إله الخصوبة، فكانت البيئة امحيطة انعكاسا للكرنك بتاريخه وحاره.
المستخدمة: اأدوات   -  4

وإنتائها  بشعبيتها،  اانطباع  يتولد  رؤيتها  مجرد  أدوات  هناك   
والفتاة  نادرا،  إا  حزينة  تفارقها  ا  التي  )الرحاية(  فنجد  ااجتاعي 
عى  امعلق  والفانوس  وأخيها،  أبيها  مابس  تغسل  عى طست  تجلس 
امعلق  وامنخل  البشاري،  بخيت  مرقد  بجوار  اموجود  والزير  الحائط، 
عى الحائط، كا نجد أن شوار العروس ي صندوق خشبي تجمع فيه 
الفتاة احتياجاتها امستقبلية كعروس، وامفارقة نجد عى الحائط عامة 

بكف اليد )خمسة وخميسة( وكان هذا الفقر هناك من يحسده!!
أنها ساح من ا ساح له،  القرية فبجانب  وهناك العي ي يد رجال 

فهي أداتهم ي الرفيه والرقص.
كانت  فقد  براعة،  امخرج  اختارها  التي  الصوتية  اأيقونات  ويتبقى   
واإيقاع،  النفخ  آات  من  الشعبية  اموسيقى  وبآات  حية  اموسيقى 
كا استخدم أغاي دورة حياة اإنسان بأصوات الكورس النساي بشكله 
كمعلقة  مهارة  اموظفة  العذبة  أغانيه  مراد  كرم  أداء  وكان  الشعبي، 
يصاحبه  ا  ريستاتيف  بأداء  تاٍل  لحدث  مهيدا  أو  ماٍض  حدث  عى 

موسيقى آلية وإكتفى امخرج باموسيقى البرية )صوت كرم مراد(
تلقيه مع  توافق ي  النادر  الجوهر  وختاما..الطوق واأسورة عرض من 
الجمهور وظروف سياٍق فني متعطش ما هو أصيل، لذا سيظل  ذائقة 

هذا العمل درة من درر امرح امري.
عي،  محمد  فاطمة  بطولة:   - مهران  سامح  مرحية:  كتابة  العرض 
ريف  شكري،  أرف  طارق،  أحمد  عادل،  مارتينا  الزيات،  محمود 
فرح  إمان حسن،  عادل،  القزاز، شراوي محمد، محمد حسيب، سارة 
أزياء:   - فهمي  محيي  ديكور:   - مراد.  كرم  غناء:   - عي  نائل  حاتم، 
نعيمة عجمي - رؤية موسيقية: جال رشاد - نحت: أسامة عبد امنعم 

- إخراج: نار عبد امنعم.
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بطاقة العرض
اسم العرض: 
النهاردة ي 
امبارح

جهة اإنتاج: 
فرقة امنصورة 
القومية

عام اإنتاج: 
2019

تأليف: جرانفيل 
باركر

إخراج: أحمد 
عبد الجليل

شهدت بديات القرن العرين مرحلة جديدة ي تطور امرح اإنجليزي 
س.  وت.  شو  برنارد  منهم  الكبار  امرحين  الكتاب  من  كوكبة  وظهور 
إليوت وغرها ممن غرت رؤاهم شكل الدراما اإنجليزية وموضوعاتها، 
التي بدأت ي طرح قضايا مس طبيعة اإنسان امعار. وعى هذا النهج 
كان جرانفيل باركر امنتج وامخرج والكاتب اإنجليزي الذي حاول رصد 
رأس  بدخول  اإنجليزي  امجتمع  قيم  وتغر  ونفوذه  امال  رأس  سيطرة 
النص  هذا  م��دراس”..  “بيت  امرحي  نصه  ي  وقيمه  اأمريي  امال 
امبارح(،   × )النهارده  أيضا تحت اسم  الذي أعده  اإمام  ترجمة د. سيد 
وأخرجه أحمد عبد الجليل لفرقة امنصورة القومية امرحية، ي محاولة 
امجتمعية  اللحظة  مع  تشتبك  آنية  قضايا  لطرح  وامخرج  امعد  من 
للعمل  امختار  الجديد  لاسم  اللفظية  الدالة  من  ويتضح هذا  الراهنة، 

الذي يحيل إى هذا الطرح.
ببناء  امعد  عالجه  الذي  العمل  هذا  ي  اأهم  اإشكالية  تكمن  هنا 
درامي يرتكز عى محورين أساسين: أولها اإطار الذي قدم من خاله 
وامفر  ال��راوي  دور  تلعب  التي  امرحية  الجوقة  تلك  وهو  العمل، 
اأم  للحكاية  للدخول  الزمن  جدار  كر  تحاول  والتي  للعمل،  والشارح 
والعودة  بل  الجوقة،  تلك  أفراد  خال  من  بها  من  أدوار  بعض  ولعب 
اإطار  هذا  اآي..  الزمن  إى  البحري(  )محمد  قسطنطن  الرواية  ببطل 
الزمني  الحاجز  وهدم  بريختي  بشكل  امتلقي  مع  التواصل  عى  يعتمد 
امحور  أما  الراهنة.  واللحظة  اماي  القرن  أوائل  ي  اأحداث  زمن  بن 
الشكل  فيها  ويستخدم  اإط��ار  هذا  داخ��ل  التي  الحكاية  فهو  الثاي 
دون  ونهاية.  ووسط  بداية  من  للحدث  الكاسيي  والتطور  الواقعي 
محاولة من امعد لتداخل امحورين ي نسيج واحد رغم أن هذا موجود 
عى  أما  العرض،  خال  مرة  من  أكر  تداخل  الذي  الزمني  امستوى  عى 
مستوى الشخوص فلم يحدث هذا عى الرغم من دخول الراوي اأساي 
)بيلهافن/ هاي اشن(، ولكن مع عدم  السكرتر  اأحداث بشخصية  إى 
هذا  تجاه  الحكاية  داخل  اأخ��رى  الشخوص  من  فعل  رد  أي  حدوث 
التمرح  حالة  والتاهي مع  الواقعية  حالة  للدالة عى كر  ااقتحام، 

التي يتعامل بها مع امحور اإطار. 
افتقد إى تكثيف اأحداث  للحكاية  الواقعي  البناء  باإضافة إى أن هذا 
فقط،  للعرض  العام  اإيقاع  عى  ليس  كثرا  أثرت  تفاصيل  ي  واستغرق 
ااستغراق  نتيجة  وتوارت  تشتتت  التي  اأساسية  العمل  فكرة  بل وعى 
الفكرة  أن  فنجد  أخرى،  وإشكاليات  قضايا  طرحت  التي  التفاصيل  ي 
اأساسية للعمل هي محاولة كشف اآثار امرتبة عى طغيان رأس امال 
داخل  الراسخة  امجتمعية  بالقيم  تطيح  مادية  تغرات  من  تحدثه  وما 
بالرق،  اإنجليزية  امستعمرات  آثارها عى  وامتداد  اإنجليزي  امجتمع 
إا أن امعد أضاف لها قضاية آنية كتسيبس الدين واتخاذه ستارا لخداع 
الجزئية  بتلك  يكتِف  م  أنه  إا  وسياسية،  أطاع شخصية  لتنفيذ  العامة 
وجعلها الخط الدرامي الرئيي ي العمل، بل جاءت قضايا أخرى موازية 
والعنوسة  وتهميشها  امرأة  مثل حقوق  النسوية  القضايا  الكثر من  مثل 
أخرى  وقضايا  إنسانيتها،  عن  بعيدا  للمتعة  كمصدر  معها  والتعامل 
قسطنطن  ابن  لسان  عى  جاءت  التي  وامهمشن،  الفقراء  عن  كالدفاع 
حد  إى  تشابكت  اأطروحات  تلك  كل  العموي(..  أحمد  )فيليب/ 

وللراء البري الذي له ركن رئيي ومهم ي إضافة امتعة للمتلقي. 
اأغاي واألحان وإن جاءت راقية ي معانيها وجملها اموسيقية ولكنها م 
التوظيف الدرامي الذي يجعلها مطورة للحدث، ولكنها جاءت  يكن لها 
أحد  كانت  فإنها  صنعتها  التي  امضافة  امتعة  ورغم  الزخارف،  كأحد 

العوامل التي أشعرت امتلقي ببطء اإيقاع العام للعمل. 
عليه  سيطر  الذي  الجاعي  التمثيي  اأداء  كان  فقد  اأهم  العنر  أما 
خراتهم  مختلف  الفريق  عنار  كل  بن  تناغم  صنع  واستطاع  امخرج 
الشخصية  بطبيعة  واٍع  بأداء  ممثل  من  أكر  ليرز  والجدد(،  )القدامى 
شخصية  أدى  الذي  إبراهيم  أسامة  الفنان  مثل  ككل،  التجربة  وطبيعة 
تلك  حياة  ي  الحرجة  للحظات  ومجسدا  افتعال  دون  فيليب  صديق 
الشخصية ببساطة وعمق، فقد جاء مشهد رفضه لخيانة صديقه داا عى 
وعيه وفهمه وخرته ي التعبر عن اللحظة الدرامية وسيطرته عى أدواته 
ماريون(   – )إما  شخصيتي  أداء  ي  سعد  ياسمن  ميزت  أيضا  كممثل.. 
ونجحت ي إحداث الفارق بن تفاصيل الشخصيتن.. ميز أيضا يار مواي 
ي أداء شخصية هري ي أداء متوازن هادئ رغم طول سنوات غيابه عن 

اللعبة امرحية، وعودته مكسب حقيقي لفرقة امنصورة القومية. 
ينبئ عن مجهود ضخم لكل فريق  أمام عرض مرحي  النهاية، نحن  ي 
التي  اإشكاليات  كل  رغم  لصانعيه  تحسب  الطرح  ي  ومغامرة  العمل، 
للجدل،  مثر  عمل  تقديم  الطويلة  بخراته  استطاع  ومخرج  واجهتها، 
القدرة عى  العمل هي عدم  أفراد  التي قوضت جهود  اإشكالية  أن  إا 
تحتوي  معادلة  إنتاج  ي  الفشل  إى  أدت  التي  الدرامية  اللحظة  تكثيف 
منقوصة  غر  العمل  رسالة  توصيل  ي  يساعد  الذي  امنهج  وحدة  عى 

ودون تشتيت للمتلقي عى مختلف ثقافته وميوله.

توصيلها  العمل  صناع  حاول  التي  العمل  رسالة  وضياع  امتلقي  تشتيت 
ذاته  امنقسم عى  الدرامي  البناء  التشتيت عى مستوى  للمتلقي.. هذا 
الفنية  القيمة  كثرا  أضعف  الفكري  امضمون  وكذا  منطقي،  رابط  دون 

للعمل. 
أما عى مستوى الرؤية اإخراجية للمخرج أحمد عبد الجليل، فنجد أن 
إشكاليات  ترديدا  مجملها  ي  جاءت  برؤيته،  الخاصة  اإشكاليات  كل 
النص، فعى مستوى الديكور جاءت الرؤية التشكيلية للمصمم الديكور 
خارجي  خشبي  إطار  واحد  مرحي  منظر  عى  قامة  جمعة(  )محمد 
مرتن  اإطار  لهذا  ترديد  يتبعه  مجرد،  لكنه  اأرابيسي  الشكل  يشبه 
بعمق امرح بشكل متدرج ليعمل عمقا يعلق عى اأخر بعض اأزياء 
مساحة  بقية  أما  بإنجلرا،  لقسطنطن  امملوك  اأزياء  مصنع  عى  دالة 
صالون  مقاعد  من  اأساس  قطع  بتغير  واكتفى  خالية،  فهي  امرح، 
التشكيي  اإطار  هذا  أن  إا  امكان..  تغير  إى  لإشارة  صغر  ومكتب 
ورغم  وثباته،  الرق  إى  واإحالة  الزمن  فكرة  عن  يعر  الذي  امجرد 
زمن  طول  مع  جاء  فإنه  اازمان،  وتداخل  اأحداث  تشابه  عى  دااته 
العرض شكا ثابتا رتيبا ا يتاى مع اأحداث الواقعية وكرة تفاصيلها 
غريبا  فجاء  الدرامي،  البناء  من  الثاي  الدرامي  امحور  ي  تدور  التي 
محدثا فجوة برية بينه والحدث الدرامي امعروض عى خشبة امرح، 
الذي  البري  والتشكيل  يقدم  ما  بن  التجانس  عدم  من  نوعا  فأحدث 

يحتوي اللحظة الدرامية. 
أما عى مستوى الحركة والتشكيل، فجاءت كلها فقرة حركيا ما فيها تلك 
مؤٍد،  من خمسة عر  أكر  احتوت عى  التي  بالجوقة  الخاصة  امشاهد 
فمعظم تلك امشاهد اصطف فيها امؤدون عى مقدمة امرح ي مواجة 
الجمهور، ويصبح امنظر عى امستوى التشكيلس والحركس فاقدا للدالة 

طارق مري

امبارح..   × النهاردا 
تاريخية بمرجعية  الراهنة  للحظة  قراءة   

للمسرح القومي  بالمهرجان  النقد  بجائزة  الفائز  المقال 
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كل  مفردات  ي  طويا  ستبقي  التي  الحاسمة  الكلات  أحد  لعل    
من امرح العمي ونظرية امرح , رغم أنها ي حالة غر مدروسة 
النظر  وجهة  فمن   .  ”convention “التقاليد  كلمة  هي   , ما  نوعا 
تقاليد  امرحي  امجاز  وّلد  فقد  بارنز  اليزابيث  عند  ااجتاعية 
امجاز  هذا  فان   , ذلك  ومع   . للمعرفة  تأسيسية  كاتفاقات  عملت 
وهو   ,  ”Mode of perception إدراك  “صيغة  أيضا  لها  بالنسبة 
ارنست كاسرر  التي وصفها  التصنيفات  تلك  تصنيف ظاهراي مثل 
والذي   ,  Susanne Langer انجر  سوزان  أو   Ernest Cassirer
أشكال  أي  أو   – امرح  تصنع  التي  ااجتاعية  امفاهيم  يقدم 
مصاحبة – وأي نزعة مرحانية مناظرة ي بيئات أخرى – محتملة 
. فامرح عند بارنز اذن , ليس نوعا من امعرفة بل هو نظرة عي 

امعرفة , التي تنشأ ي تقاليد مقارنة الفلسفة اأخرى . 
اجتاع  علم  بناء  التقليدية فقط ي  امرحانية  نظرية  تساعد   وم 
 Erving جوفان  ايرفنج  أعال  ي  كا   , اأمريي  الدرامي  الفن 
أيضا عدد  بل   ,  Raymond Cohen ورموند كوهن ,  Gofman
تقدم   , مثا  ولذلك   . فنيا  اموجه  الخطاب  أنواع  من  امزيد   , آخر 
التلقي ومصداقية  للجدال حول  التقليدية منطلقا  فكرة امرحانية 
 Svetlana Alpers ألبرز  سيفيتانا  مثل  الفن  مؤرخي  الرسم  فن 
اماركي  اأدي  النقد  اطار  وي   .  Micheal Fried فريد  ومايكل 
ترقي امرحانية اى تخيل التاريخ الذي يفهم من الخارج , أو سابق 
 Terry Eagleton منطقيا عي الفكر , عند نقاد مثل تري ايجلتون

. والتوازي الذي أتبعه , مكن رسمه كالتاي : 
التاريخ/ الفكر – النص الدرامي – العرض الدرامي 

التاريخ – الفكر – النص اأدي 
معنى أن النص اأدي ينتج فكرا )هو نفسه انتاج( بطريقة مناظرة 
لعمليات اانتاج الدرامي عي النص الدرامي . ومثل عاقة اانتاج 
الدرامي بنصه , فانه يكشف عمليات النص الداخلية لعامه ي ظل 
الذي  الفكر  اذن ذلك  بالفكر تشكل  النص  , فعاقة  تأسيسها  شكل 

يكشف عن يء من عاقته بالتاريخ . 
اأكر  يكون  رما  للتقاليد  امناظر  امفهوم  هذا  مثل  وحضور   
انتشارا ي كل الفكر البنيوي امنسوب اي سوسر , الذي تؤدي فيه 
وامحفزة   , امحفزة  غر  العامات  أن  افراض  اي  العامة  تعسفية 
للغة  اصطاحية  لبنية  صور  لذلك  نتيجة  هي   , ضعيف  بشكل 
التي يتم تداولها تاريخيا . وي أشكاله اأكر تطرفا , يؤدي موقف 
الفعل  عن  يائس  بشكل  متناقض  رد  اي  التقاليد  التداول  قابلية 
 “ يستخدمها  التي  النفي  التحليل  صيغة  مثل  والحكم,  اانساي 
امادية  والنزعة  “اللغة  كتابها  ي   Elis اليس  و    Coward كاورد 

 . Language and Materialism
العامات  بأن  اانتشار  واسعة  القناعة  التفكيكية  عمقت  لقد   
من  النسبي  النقد  متد  الحالة  هذه  وي  للتداول,  قابلة  التقليدية 
نفسها  الحقيقة  اي مفهوم   – دريدا  بواسطة  ليس  ولكن   – العامة 

وأقرح   . امقنع  بنائها  ي  معنى  له  يكون  أن  مكن  ا  رأي  وهو   ,
أن  ي  يبدو  حيث   , نفسها  التقليدية  امرحانية  فكرة  اكتشاف 
موحيا  أمرا  يبدو  كمسلمة  التقاليد  لتناول  التفسرية  العملية 

بالنسبة لنطرية سيميوطيقا امرح وحصوصا التواصل الصادق . 
 : والرابط  واأسئلة  كوينس   •

أوسع  مجال  داخل  التقاليد   David Lewis لويس  ديفيد  يّعرف 
أو   Coordination problems الرابط  مشكات   “ يسميه  ما 
 , امصلحة  مصادفة  فيه  تسود  الذي   .. امستقلة  القرارات  مواقف 
معنى التي يكون فيها للناس مصلحة مشركة ي القيام بنفس كل 
اأفعال البديلة . فالرابط – معنى الفهم امتبادل – مكن الوصول 
اليه ضمنيا , من خال عملية الفكر التي تتاقي ي حدث فريد من 
نوعه . وعي الرغم من ذلك ي معظم اأحيان , يتم حل مشكات 
الرابط من خال السوابق. والسوابق الخيالية , وتلك امتداولة من 
 , اموقف  سوابق  زادت  وكلا   . التجربة  مثل  جيدة   , اللغة  خال 
 . السلوك  انتظام  درجة  زادت   , متشابهة  أو  مختلفة  كانت  مها 
هذا اانتظام , اذن هو ما يسميه لويس تقاليد . وبالنسبة للعلم 
فهم  ذات  مسائل  امرح ومرحانيته ها  فان   , امعرفة  اجتاع 
 , كذلك  أنهم  الناس  يظن  وكا  كانوا  كا  فهم   , شائع  أو  سابق 

ويحافظون عي رقيهم مها كانت معاملة الناس لهم . 
مسألة   , أوا  ؟  للتقاليد  الرؤية  هذه  مشاكل  بعض  هي  فا    
ااهتامات  هي  ما  نعرف  فكيف   , حاسمة  امشرك  ااهتام 
امشركة بن الناس ي موقف اجتاعي معقد مثل اأداء امرحي 
ااتفاقات, سوف  , مثل  التقليدية  الخطوات  نوع  ؟  وأي  امفرض 
اجتاع  لعلم  مكن  وكيف   . ؟  مشرك  فهم  لضان  يكون روريا 
اذا  معنى  با  تاريخيا  يكون  لن  للمرح  تعريفا  يقر  أن  امعرفة 
. وبشكل معكوس  كانت أهداف تعريفه ا بد أن تتغر جذريا ؟ 
 . ؟  معيارية  سابقة  بدون  مرحانية  هناك  تكون  أن  مكن  هل   ,
أو اذا كان تعريف امرحانية التقليدية معياري بشكل نقي, فكم 
أن  أود   . ؟  موجودة  تكون  أن  مكن  التي  التقليدية  امسارح  عدد 
مؤسسته  فكرة  تجعل  التي  للمرح  بسيطة  فكرة  بأنها  اجادل 
القابلة للتداول ممكنة . وهذه الحجة تجادل قليا , ولكني أمنى 

ي النهاية أن تصل اي فكرتها . 
ااتصال  مشكات  من  النوع  لهذا  الكاسيكية  اأمثلة  أحد  ولعل   

التي يحاول فنانو امرح حلها من خال التقاليد تدخل ي مجال 
أسئلة “ كوينس” من زمائه العال وهم يجهزون لعرضهم املي 
ي مرحية “ حلم منتصف ليلة صيف”. وقد تطرق ج.ل. شتايان 
لغز  عن  مضاد  سيميوطيقي  دفاع  ي  الفكرة  هذه   J.L. Styan
شكسبر امرحي عندما سأل يقول “ متي تتوقف التقاليد عن أن 
تكون تقاليدا؟  “ وسوف أضيف سؤال شتايان اي سؤال كوينس , 
عندما ا يحاول التدخل ي تفسر شكسبر.  ما نوع اأسئلة التي 

يطرحها العال , وماهي اجاباتهم ؟ . 
 ي امشهد اأول من الفصل الثالث يجهز كوينس مرح الغابة . 
انه مناسب ورائع.   .. لتجارب امرحية  رائع ومريح  “ هذا مكان 
حجرة  الخميلة  وهذه   , مرحنا  الخراء  البقعة  تكون  وسوف 
الدوق ساعة  أمام  بالحركة  نؤدي امرحية  . وسوف  امابس  خلع 
وجد  حيث   , امرح  أسبقية  القرارات  هذه  تفرض   .  “ العرض 
هناك   “ “بوتوم”  ويشر   , الطبيعي  امشهد  ي  “كوينس”شبيهه 
ا  أشياء   .. ثسبي”   “ و  “براموس”  عن  الكوميديا  أشياء ي هذه 
 . نفسه  ويقتل  سيفه  براموس  يسل  أن  ابد  أوا   . تر  أن  مكن 
ويعاي   “ ؟.  ذلك  ي  قولك  فا   . السيدات  تطيقه  ا  منظر  وهذا 
يخيف  ألن   .. واأس��د   “ دوره  عن  ماثل  قلق  من  سناوت”   “
 , جمهورهم  عي  تأثرهم  تنسيق  عن  امؤدون  يقلق  ؟.  السيدات 
اآخرين  عي  غريبة  تكون  رما   , عليهم  الغريبة   , الخيال  ففكرة 
ولذلك  يفرض وجود سابقة.  اذ ا   , للسيدات  بالنسبة  – واسيا 
يقرح “ بوتوم” افتتاحية , والتي تبدو فكرة جيدة فيا بعد رغم 
أمامنا مشكلتان  تبقي  “ ولكن  الحل  “ كوينس”  يجد  ذلك عندما 
الغرفة  ي  حائطا   “ يضعوا  وأن   “ الغرفة  اي  القمر  ادخال ضوؤ   ,
اعتاد  من  وبدا  العاشقان.  خاله  من  يتحدث  لي   ,  “ الكبرة 
مشاكلهم  يحلون  فانهم   , أفعالهم  تأكيدا  أقل  ترابط  العال عي 
صورهم  يرجمون  أنهم  معنى   , ال��ردي  التفسر  خ��ال  من 
“كوينس  يفرض  اذ   . الحدث  يتضح  حتي  تفسرات  اي  امرحية 
“ أن ضوء القمر “ يجب أن يأي من خال أغصان شجرة  وفانوس 
اأداء ي  ففي   . يقدمه  أو  القمر  ليشوه سطوع  يأي  أنه  ويقول   ,
القمرية  اأيقونة  تعتر  ا    , الخامس  الفصل  من  اأول  امشهد 
تفسر  يواجه صعوبة ي  امتقطع  القمر  , فقرة جدا, فضوء  كافية 
أقوله لكم أن امصباح  أريد أن  : “ كل ما  الغاضب  نفسه للحشد 

والتقاليد المسرحانية 
الخرية  ومبدأ 

 تأليف: مايكل ل. كوين
 ترجمة:  أحمد عبد الفتاح
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هو القمر , وأنا الوجه الظاهر ي القمر , وأن هذه اأشواك أشواي 
بسيطة  الجدار  لخيانة  “بوتوم”  وفكرة   .  “ كلبي  الكلب  وهذا   ,
خال  من  يقرح  كا  اجراؤها  يتم  عندما  القدر  بنفس  وساحرة 
أصابع “سناوت” )عي الرغم من أنه مكن أن يكون أكر كوميدية 
وسخفا اذا قدم عي امرح كا هو أحيانا مع هذه اليد بن رجي 

امؤدي( . 
بكل  يفي   , غريب  بشكل  الكاي   , امتواضع  املي  اأداء  هذا   
لديهم  فامؤدون   . التقليدي  ااتصال  أجل  من  لويس  متطلبات 
مجموعة  فان   , جيد  بشكل  يء  كل  سار  واذا   , مشرك  اهتام 
بوتوم  مع   , ملكيا  استحسانا  يتوقعون  الطموحة  الكادحن  الرجال 
الذي يتصدر قامة الستة بنسات ي اليوم ) الفصل السادس امشهد 
مشرك  فهم  لضان  كتعهدات  اافتتاحيات  وتستخدم   . الثالث( 
بشكل  يختلفون  للعال  امتاحة  السوابق  مجموعة  ولكن   . لأداء 
واسع عن كفاءة مشاهديهم , وكذلك ي اتجاهاتهم تجاه ااتفاقات 
اشد  يجدون  وام��ؤدون  فامشاهدون   – النوع  مثل  مسألة  ي   –

صعوباتهم ي الرابط , وكا ياحظ “ثيسيوس” : 
      “ مشهد قصر ممل عن الشاب براموس 

     وحبيبته ثيسبي , مضحك ومأساوي.
     مضحك ومأساوي؟ ممل وقصر ! 

     هذا ثلج يغي , ثلج عجيب غريب
     كيف يتفق هذان امتنافران ؟  

أنهم  تأي من  بل   , التواصل  امؤدين من فشلهم ي  تأي صعوبة  ا 
. فالتقاليد ليست  يتواصلون بجدية أكر كثرا ما يحتاجه اموقف 
امؤدون  ويفرض   , مفرض  فهم  فهي   , عادة  مرتبة  فهم  مواقف 
حيث  شكسبر  تأليف  من  مرحية  سياق  ي  جدا  القليل  الهواة 
تعتر الكثر من الهويات امغلوطة والجنيات والتحوات السحرية , 
وأكر من ذلك , أمرا مفروغا منه مع عدم امكانية تصديقه ي العام 
امتفاوض  امرحية  للتجارب  كوينس  فقاعة   . الخارج  ي  الحقيقي 

للتشابه  مفهومه  فان  ولذلك   , مرح  فعا  هي  الغابة  ي  عليه 
, ي مرح يجعله يعتقد  للهوية  ادراك نصف مكتمل  ليس فقط 
يواجه  وعندما   . امرح  ذلك  هو  الغابة  ي  امفتوح  امكان  أن 
أن  اا  يستطع  م   , بوتوم”   “ برجمة  وجيزة  فرة  بعد  “كوينس” 
يرخ “ يا له من أمر متوحش ! يا له من أمر غريب “ وهرب من 
امرح , م يكن لديه سابقة ترابط لي يساعد ي كشف انعكاسه 
لكشف الهوية . ولاجابة عي سؤال شتايان , فان التقاليد تتوقف 
عن كونها تقاليد عندما تتوقف عن تسهيل الفهم امرابط , وأسئلة 

“ كوينس”, رغم غرابتها م تفقد ماءمتها امرحية خال الزمن . 

: التواصل  وعملية  الواضحة  التقاليد   •
ومع ذلك يجب أن يكون هناك بديل تقليدي للتفسرات العاملة 
هذا  مثل  هناك  كان  رما  أنه  ي  ويبدو   , شكسبر  لبهلوانات 
ففي   .  Bill Irwin ايروين  بيل  عند  للبهلوان  آخر  لنوع  الجهد 
أثناء  التقاليد  بتشكيل  الساح  اي  ايروين  ميل  الدرامية  تركيباته 
الحاات  أغلب  ي  ولكنه   , أحيانا  التفسرات  مع   – الحدث  أداء 
 Largely . ففي “ نيويورك اي حد كبر  التكرار  يعتمد عي دليل 
يتم  التي  الطريقة  بعيد  ايروين من  يرسخ تحكم   ,  “  NewYork
بها بناء السوابق للتقاليد الفريدة لأداء خال عمله . وسواء كانت 
وسواء   , ا  أم  امشاهدين  من  مفهومة  بعد  من  التحكم  هندسة 
سبق أن  شاهد الجمهور التحكم من بعد ي عملية من قبل أم ا 
باعتباره  بوضوح  بعد  عن  التحكم  يرسخ  اافتتاحي  التتابع  فان   ,
ترفع  أنها  يبدو  التي  ااش��ارة  صيغة  مثل   , سيميوطيقي  مؤر 
الستارة وتنزلها , وعموما لي تتحكم ي خشبة امرح مها كانت 
رغبات ايروين . ومع ذلك , فان هذا التقليد امنظم , الذي ا يبدأ 
من خال ااتفاق بل من خال التوضيح امتكرر لعمله , يتوظف 
أن  مكن  سوابق  انشاء  أجل  من  افتتاحية  أي  مثل  مؤثر  بشكل 

تصبح منحرفة بشكل كوميدي , مجرد أن يتم توجيه جهاز التحكم 
ايروين ي  اغراق  الخطأ –  , فتحدث اأشياء  الضغط عليه  , ويتم 

القطيفة أو رفعه بشكل رائع ي الفضاء . 
 he Regard الطران “ مسألة  أمسية عرض  مرحية  أول   وي 
of Flight كان جزء من امرح ي فن ايروين الدرامي هو “ كشف 
اايهام ااعجازي  . فمؤثرات مثل   ”Laying bare device الحيلة
التوازن  حدود  خارج  منتصب   جسم  وجرف   , للجاذبية  امضاد 
امرح  مدير خشبة  بواسطة  ذلك  بعد  تفسرها  , مكن  اممكنة 
ا  اذ   . الحذاء  كعب  انحناء  بسبب  تقليدية  مؤثرات  باعتبارها 
تفر الدراما عند ايروين كل يء , فهي مثل القوة الخفية التي 
 , واضح  نسيان  ي  الستارة  تحت  تبتلعه  بأن  متكرر  بشكل  تهدد 
تلمح  بينا  شكسبر  استحضار  تفسرها  مكن  ا  التي  القوة  أو 
الناقد الشكي امزعج ي  بحجم أعاله – خدعة تحافظ عي بقاء 
لدرجة  التقليدية صعبة جدا  اأداء  فكثر من خدع   . لفرة  اللعبة 
 , ذلك  ومع   . كلها  يؤديها  أن  مكن  ايروين  مثل  بارع  بهلوان  أن 
يستخدمها  التي  امصغرة  الرامبولن  مثل   , الحيل  أفضل  حتى 
ايروين لراوغ الناقد ي مشهد مطاردة , تبدو بالية عي مر الزمن 
بناء  يجعل  الذي  فايروين   . النهاية(  ي  علية  القبض  يتم  حتي   (
الواضح  ويجعل حلها   , فكرة من رحها  ويصنع   , دراميا  التقاليد 
اهتام  محل  كونهم  من  تقليدية  أكر  يصبحون  أنهم   , دراميا 
الجوقة  رق��وا  الذين   , الفضولين  مثل   , فقط  واأكادميون   .
بامرح  يكفي  ما  تأثروا   , كبر”  حد  اى  نيويورك   “ مرحية  ي 
أو كا يفعل  بنيته –  العادي حتى يفكروا ي دراسته والغوص ي 

امتخصصن فيه الجالسن ي امقاعد اأمامية . 
 يبدو أن هناك فرق ,اذن , بن التقاليد تعزز مرح كهذا , وهي 
 –  impersonation التشخيص  أو  الكتابة  مثل   – تقاليد  أنواع 
وهو   “  Primordialال��ف��ط��ري“ هيدجر  أتباع  يسميها  اللذان 
ففي  الشكلية.  التقاليد  مفهوم  يتضمنها  مؤقتة  صيغ  مجموعة 
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أن  اأحوال  أغلب  ي  ايروين  بيل  يرى  الطران”  مسألة   “ مرحية 
محددا  شيئا  تعني  ا  حركات  يؤدي  أن   – الرقص  عي  قادرا  يكون 
اا أنها عن الرقص نفسه , يؤدي البديهة التي مكن أن تكون لدينا 
فكرة عن الرقص قبل أن يكون الرقص عن عن يء بعينه مفهوما 
مخرجي  أحد   ,  Herbert Blau بلو  هربرت  فان   , لذلك  وتبعا   .
أعال ايروين اأوائل , يقرح أن “ ما هو عام ي اأداء هو الوعي 
باأداء “ . ففضا عن النظر اي عمقه كتكرار للمعنى , رما كان من 
اليها  تعود   , بسيط  منطقي  هذه كيء  اأداء  فكرة  تأمل  اأفضل 
الفكرة  حول  يدور  الذي  ما  لتتذكر  أحيانا  امرحانية  تحليل  فكرة 

أحيانا . 
بلو  لنظرية  وبالنسبة   . تقليدا  ليس  وحده  الوعي   , ذلك  ومع   
 , ما  نحو  عي  اأداء  وعي  مشاركة  من  بد  فا   , اأداء  عمومية  ي 
يكن  م  الناجح  فااتصال   . الطقسية  التأكيد  أغراض  كان  لو  حتى 
عنوانا عاما ي عر التفكيك , الذي يستند عي الجدال حول فشل 
بيل  ) حتى ي حالة مؤد مثل  التي مثلها  اأشياء  أن مثل  التمثيل 
أداء  انه   , ترى  كا   , اآخر  لست  أنا   “ لناقده  يقول  الذي  ايروين 
, حان  النظرية  تطور  اطار  . وي   )  “ أحد  مثل  لست  أنا   , حديث 
أن  معنى   , التمثيل  لفشل  امظلم  بالجانب  نهتم  أن  اآن  الوقت 

نهتم بامفهوم الذي يجعل افراض الفشل نفسه ممكنا . 
 هناك اتجاه  الداخل- الخارج نحو التفكيك  فيا يتعلق بالحقيقة 
التي ترز من خال اتفاق الناس عليها , معنى أنه ي مستوى فهم 
ما يصل التفكيك اي الناس بطريقة مقنعة , وحججها عن استحالة 
جادلت  وقد   . صحيحة  باعتبارها  ذاتها  ي  مقبولة  الحقيقة  مثيل 
مختلفة  أنواع  الثقافية  التفضيات  ضد  بحق  التفكيكية  الكتابات 
الكوجيتو  مثل  للحقيقة  موذجية  تعريفات  وضد   , العامات  من 
عمل  الذي  الصوت  حضور  أو  الكينونة(  وجود  تأسيس  مبدأ  )أو 
أن  مع  متساو.  غر  بشكل  القوة  لتوزيع  موضوعية  باغة  باعتباره 
 W.V.O كوين  يبالغ  كا  يوحي  الذي   , التفكيي  التحليل  خطاب 
التقليدية  الناذج  مختلف  تضخيمها  مكن  الحقيقة  بأن   Quine
الفريد  تقليد  عي  ترابطها  أجل  من  النهاية  ي  تعتمد  تزال  ا   ,
تارسي Alfred Tarski , مفهوم الحقيقة ما قبل النظرية امبتذل 
قد  ذلك  ومع   , لهدفها  العامة  ادعاءات  مقارنة  ببساطة  هو  ماما 

فالحكم عي   , عاقتها  ي  فريدة  ليست  فالحقيقة   . تشكيلها  يتم 
تطابقات الرابط هو الذي يفرض شيئا مثل اموضوعية التجريبية 
. فرما كان نوع  نظرية تارسي الكليلة التي تقدم مقوات مثل “ 
الجليد أبيض” صحيحا اذا كان الجليد أبيضا فقط , ولكن يجب أن 
يكون مثل هذا التصميم اأساي وامطابقة صورة أحكام الحقيقة 
أمرا  الناجح  التواصل  كان  ذا  السيميوطيقي  للنشاط  سياق  أي  ي 
ا مكن تصوره . وأن هذه الحقيقة – التشابه- رما تبدو أولئك 
الذين علموا أن العامات أنساق لاختافات ,وسوف استطرد بعد 

قليل ي مثالن . 
خطوة  الحجة    Donald Davidsonديفيدسون دونالد  ويأخذ   
اي اأمام , مؤكدا “ ي مشاركة اللغة بأي معنى مطلوب للتواصل 
ي  حقيقية  تكون  أن  يجب  التي  العام  صورة  نتقاسم  فنحن   ,
وبدون  اأس��اي  ااف��راض  هذا  وب��دون   .  “ الواسعة  مامحها 
ااتصال الناجح , مكن أن يكون غامضا ببساطة . وحتى مع الحذر 
السياي , فقد أيد منظر مثل تري ايجلتون هذه الرؤية حديثا . 
ولكن كيف نحدد اذن امشكات السياسية ي تقاسم هذه اللغة ؟ 
. أا يجب أن تكون لغة طبيعية , كا يقرح ديفيدسون , أا مكن 

أن تكون نسق عامات آخر يعمل مثل اللغة . 
 لقد جعل ازايل هوروفيتش Israel Horovitz ناتجن عي اأقل 
من مشكات تقاسم اللغة  درامين . ففي أحد مرحياته “ الهنود 
 he Indians want Bronx برونكس   حيوان  حديقة  يريدون 
الذي   , “جوبتا”  الرقي  الهندي  نيويورك  من  رجان  يقابل  اذ   ,
الهندي  التعليات منزل ولده . وفضا عن مساعدة  يحتاج قراءة 
البيدق  ويجعانه   , ااثنان  يعذبه   , ابنه  استدعاء  أو  مذكرته  ي 
وم   . تري  باعتباره  منه  السخرية  طريق  عن  ذكورتها  ألعاب  ي 
واحد   رجل  يبدو  وعندما   . لغته  فهم  ي  جهدا  اأمريكين  يبذل 
الذي  “جوبتا”  اي  تعقا  أقل  بشكل  التحدث  ي  وينفجر  أقل  
 . تقريبا  يصبحا صديقن   , يفهمه  أن  ويحاول  كلاته  بعض  يدرك 
ولكن الشاب “جوي” شكوي ي النهاية ويخي أن يكشف الهندي 
وعندما   , ضعفا  يفروها  أن  مكن  الذين  أصدقائه  تجاه  طيبته 
ابن  باستدعاء   , أطول  لفرة  جوبتا”   “ يعذب  اآخر  الرجل  يعود 
الهندي ثم يقطع حط التليفون , ويعاقب الغريب أن “ جوبتا” ا 

يفهم ألعابهم اأمريكية , وي النهاية يقطع يد “ جوبتا” بسكن . 
تنتهي امرحية القصرة وجوبتا وحده عي خشبة امرح , يحمل 
ساعة التليفون - بسلكها امعلق- تتدي أمام الجمهور بينا يكرر 
الكلات اانجليزية التي يعرفها “ أشكركم”. ا يوجد ترابط , وا 
السوابق  أن  رغم   , الشباب  مع  جوبتا  بتجربة   , مشرك  اهتام 
مستوحاة  تكون  أن  امحتمل  من  والتي   , التالية  تتأسس أحكامه 
من الخوف . ومع ذلك فيا وراء العنف , هناك مشكلة سياسية 
مشكلة  يعترها  ا  لويس  أن  من  الرغم  وعي   . نتأملها  أخرى 
أخاقية , فرما يكون ترابط السلوك حتمية أخاقية , حتى لو كان 
اتفاق كا الذاتان يجب أن يعمل بشكل منفصل . فالرفض امطلق 
محاولة مشاركة اللغتن  , والذي هو هو موقف القوة ي مرحية 
ااهتامات  أحد  هي   , برونكس”  حيوان  حديقة  يريد  الهندي   “
اي  والوصول  الصدق  أن   , ااتصاي  الفعل  نظرية  ي  الحاسمة 
 Karl Otto بالنسبة منظرين مثل كارول أوتو آبل , اتصال ها  
اأفكار  تبادل  بديهية جديدة تجعل  اساسان  أخاقيات   ,   Apel

نوع جديد من الفضيلة . 
اللغة  درس   “ هي  أخ��رى  مرحية  هوروفيتش  كتب  وق��د   
ظلت   “  he Primary English Lesson اأساي  اانجليزية 
فيها مساشل الرجمة وتقاسم اللغة أساسية . فا يوجد طالب من 
يتحدث  اأمريي  ومدرس   , اللغة  نفس  يتحدث  الخمسة  الطاب 
اانجليزية , والبواب بولندي , ولذلك فهم أقل قدرة عي تنسيق 
سلوكهم لدرجة أنهم نادرا ما يجتمعون . ومع ذلك هناك لحظات 
الشخصيات  فيها  تتعلم  التي  اللحظة  مثل  اتصال,  نقاط   , تفاهم 
 la مثل  كلات  مع  امصادفة  سبيل  عي   , أساء  جميعا  لهم  أن 
 .  “ امهمات  “سلة  ومعناها   poubelle and patumiera
الطريقة  الرجمة  صعوبة  هي  الكوميديا  هذه  مفي  والدراما 
زبيبة  أجل  من  الخنق  مثل  بسيطة  أخطار  تفادي  بها  مكن  التي 
ي  الشخصيات  أغلب  تستسلم  يتكلموا.   أن  الناس  استطاع  اذا   ,
نهاية  ي  ولكن   ,  “ اأس��اي  اانجليزية  اللغة  درس   “ مرحية 
 , اسمها  أرته  اخترت  الذي  امدرس   “ واستبا  “ديبي  امرحية 
اللذان  والرجمة  التدريس   . بالتواصل  جديدا  التزاما  يكتشف 
يؤيدها  التي  ااتصالية  السياسة  نوع  يضاعفان  امجتمع  يؤسسان 
ااجتاعية  النظرية  لنقل   Jurgen Habermas هابرماس  يورجن 
 “ الرجمة ي مرحيتن  نحو  توجهه  ويغر هوروفيتش   . الحديثة 
الهندي يريد حديقة حيوان برونكس “ , اذ ترجم جمل “ جوبتا “ 
للممثلن فقط , ي ارشادات نص خشبة امرح , بينا ي مرحية 
الجمل  خفي  مرجم  يقول   “ اأساي  اانجليزية  اللغة  درس   “
امتلقي  يستطيع  حتى   , الجمهور  اي  اانجليزية  باللغة  اأساسية 
امفقود عي خشبة  ااتصال  اأساسية وهدف  امشكات  يفهم  أن 
امرح . الرجمة بن اللغات امتشابهة نسبيا ليست هي امشكلة 
كا  ولكن   , بالضبط  تتطابق  ا  رما  امختلفة  ااعتقاد  فشبكات   ,
باجراء  السخاء  يسمح  أن  ويجب   , عموما  صحيحتن  الشبكتن 
ا  وهذا   . بنائها  ي  للبدء  السيانطيقية  التكافؤات  بن  اتصاات 
 , القصائد مكن أن ترجم اي تكافؤات شعرية  ان  يعني أن نقول 
بل لي نحتج  باأحرى بأن صعوبات التكافؤ مكن تفسرها , وأن 
هذا التفسر يؤكد ترجمتها امعرفية , ولكن قد يكون النص نفسه 
مشهدا  تصبح   , الضمني  الفكر  مثل   , العادية  فالرجمة   . محرجا 
الجاعية  اأفعال  يساعد  الذي  اانسجام  انشاء   , السلوك  لرابط 

مثل صنع امرح . 
-----------------------------------------------------

اأداء  الخامس عر من كتاب “ فلسفة  الفصل  امقال هو  • هذا 
عن  الصادر   “ والفلسفة  واأداء  امرح  بن  التقاطع   : امرحي 

جامعة ميتشجان عام 2009 . 
للدراما  استاذا   1995 عام  ي  وفاته  حتى  عمل  كوين  مايكل   •
وامقاات  الكتب  من  العديد  وله   .. سياتل   – واشنطون  بجامعة 

أبرزها “ سيميوطيقا امرح: نظرية امرح ي مدرسة براغ
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الكويت معهد  في 
ي  مع خرة محدودة   – تشكلت ي مر  التي  اإخراجية،  الخرة  بهذه 
عبد  أحمد  سافر   - بالقاهرة  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  التدريس 
العام  وهو   ،1975  /74 الدراي  العام  بداية  مع  الكويت  إى  الحليم 
ي  أستاذ  وظيفة  وشغل  امرحية،  للفنون  العاي  امعهد  افتتاح  الثاي 
قسم التمثيل واإخراج. ومن الواضح أن صفته اإخراجية، كانت الصفة 
الغالبة عليه أكر من صفته كأستاذ ي امعهد! ومن الشواهد عى ذلك 
الكويت، وعن هذا  أيام قدومه إى  الرشود ي أول  تأثره بامخرج صقر 
اأثر، قال أحمد عبد الحليم ي جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 3/ 1/ 

:1979
“... عندما جئت لهذا البلد الكريم ي نهاية عام 1974 أول مرة التقيت 
بصقر ورفاقه الفنانن مرح الخليج، فأعطاي صقر انطباعا عظيا عن 
طاما  امرح  بأن  واللحظة  التو  ي  وأحسست  للمرح،  كرجل  شخصه 
أنواع  شتى  الليلة ي  تلك  ي  تحادثنا  بخر...  فهو  نوعية صقر  مثل  فيه 
الفنية  أعاله  بعد ذلك  وتابعت  بقضايا امرح...  امتعلقة  اموضوعات 
وأحسست  اأول،  اللقاء  لهذا  مادي  دليل  فكانت خر  واهتام  بشغف 
أنني ي كل مرة التقي به ي عمل فني أنه لقاء جديد متجدد أكتشف 

فيه جديدا”.
ا   – مخرجا  الكويت  ي  حياته  بدأ  الحليم  عبد  أحمد  أن  يؤكد  وما 
الشعبي،  امرح  لفرقة  واحد(  )أربعة  بإخراج مرحية  قيامه   – أستاذا 
الرمي - وقد أعّدها صالح موى عن مرحية )من يقتل  تأليف لينن 
يقتلون  )إنهم  بعنوان  القاهرة  ي  الرقاوي  جال  قدمها  الذي  برعي(، 
ابتداء  كيفان  مرح  عى  ُعرضت  واحد(،  )أربعة  ومرحية   – الحمر( 
من 10/ 11/ 1975 بطولة عبد الرحمن الضويحي. وبعد عام وشهرين 
امرح  لفرقة  جابر(  امملوك  رأس  )مغامرة  الثانية  مرحيته  أخرج 
 1977  /1  /2 يوم  عرضها  وتم  ونوس.  الله  سعد  تأليف  أيضا،  الشعبي 
عى مرح كيفان، وعرضت ي العام نفسه ي البحرين ومر وتونس. 
جاسم  الفرج،  طيبة  مساعد،  أحمد  الصالح،  أحمد  بتمثيلها:  وقام 
عبد  اإمام  عبد  الصالح،  جاسم  موى،  صالح  الزفتاوي،  عي  النبهان، 
محمد،  أحام  الحري،  إبراهيم  القحطاي،  قحطان  غلوم،  الله  عبد  الله، 
عبد الله السيفان، عبد العزيز الخراز، سيار الكواري، دخيل الدخيل، نور 

الهدى الرازقي، عوض محسون.
ُيدرّس  فكان   - الفرة  – ي هذه  امعهد  الحليم ي  عبد  أحمد  أما عمل 
العامية،  امرحيات  بعض  من  مختارة  مشاهد  الثانية  الفرقة  لطاب 
ريتشارد  لر،  املك  عطيل،  مكبث،  السيد،  إشبيلية،  حاق  فيدرا،  مثل: 
واإخراج  التمثيل  مادي  ي  التدريس  أسلوب  كان  وهذا  إلخ!  الثالث.. 
للفرقة الثانية؛ حيث كان اأستاذ أحمد عبد الحليم، ينتقي لطابه أطول 
التعليمي  اأساس  »أنها  السابقة؛  امرحيات  ي  اموجودة  امشاهد 
شبه  مرحلة  ي  للدخول  وإعداده  وذهنيا،  روحيا  الطالب  لبناء  الفني 
ااحراف ابتداء من السنة الثالثة، التي يقدم فيها الطالب عرضا جاعيا 
كاما«، هكذا قال أحمد عبد الحليم ي مجلة »صوت الخليج« يوم 20/ 

.1976 /5

بالمي للدكتور  المزدوجة  القصة 
الدفعة  لطاب  الحليم  عبد  أحمد  حققها  هذه،  ااحراف  شبه  مرحلة 
الثانية - من خريجي قسم التمثيل واإخراج ي امعهد عام 1978 – من 
امزدوجة  )القصة  مرحية  وهي  تخرجهم،  مروع  عى  إرافه  خال 
للدكتور بامي( للكاتب اإسباي أنطونيو بويرو باييخو، وترجمة الدكتور 
عبد  أحمد  اختارها  مرحية  أول  ُتعد  امرحية  وهذه  فضل.  صاح 
مرحيتن  أخرج  أن  بعد   – امعهد  داخل  بإخراجها  يقوم  ي  الحليم 
بسبب  كان  ااختيار  وهذا   - امعهد  خارج  الشعبي  امرح  لفرقة 
البري،  الفضاء  تكشف  إنسانية  تجربة  بوصفها  اإنساي؛  موضوعها 
الحليم  عبد  أحمد  اهتام  إذن  الحياة!  ي  والر  الخر  بن  والتناقض 

أول  له،  اختيار  أول  عى  انعكس  السابقة،  اإنسانية  باموضوعات 
مروع متكامل أخرجه مشاركة الطاب من أجل تخرجهم!

فبطلها  امعارضن!  تعذيب  قضية  حول  أحداثها  تدور  امرحية  وهذه 
شاب قوي البنية وزوج حديث، ُيصاب بعجز منعه من معارة زوجته 
رغم حبه الشديد لها. وحن تفشل مختلف الوسائل والحيل ي عاجه 
امفاجئ!  مرضه  سبب  يكتشف  ما  رع��ان  نفي،  طبيب  إى  يلجأ 
معاري  تعذيب  ي  إى  بشكل  ويشارك  امخابرات،  ي  يعمل  فالشاب 
ضحيته!  رجولة  عى  القضاء  هي  بها  قام  عملية  آخر  وكانت  النظام. 
الباطن  عقله  قام  لذلك  بالندم،  يشعر  م  فإنه  الفعل،  قسوة  ورغم 
باختيار هذا امرض بالذات إعان ندمه. وحن تكتشف الزوجة طبيعة 

الحليم عبد  أحمد  جهود 
بالكويت  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  في 

سيد عي إساعيل

)2(

أحمد عبد الحليم ي فرة النضوج
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رعة  ومع  من.  بأي  تركه  أن  عى  وتر  بعنف،  ترفضه  زوجها،  عمل 
اأحداث وتعقدها، تضطرب الزوجة وتختل أعصابها وتقوم بقتل زوجها 

ي لحظة انفعال لتحمي رضيعها من امصر امفزع الذي ينتظره.
والسؤال الذي يجب طرحه اآن: ما العاقة بن اموضوع اإنساي، الذي 
نفسه  للموضوع  اختياره  بوصفه مخرجا، وبن  الحليم  يهواه أحمد عبد 
عبد  أحمد  ذكرها  اإجابة  أستاذا؟!  بوصفه  التخرج؛  مروع  ليكون 
التخرج لعام 1978 – قائا:  الحليم – مخاطبا طابه ي كتيب مشاريع 
أكادمي منهجا علميا معينا  أتبعنا سويا كمجموعة عمل مرحي  »لقد 
العفوية  إدراك  وهو  الجمهور  مع  والوجداي  الذهني  التواصل  لنحقق 

والتلقائية الفنية حتى نستطيع أن نعكس التجربة اإنسانية العميقة«.
الحليم – ما يهواه فنيا وإخراجيا – كان اختيارا  إذن اختيار أحمد عبد 
الجاعي!  للعمل  وفقا  اممثل،  صناعة  أجل  من  موفقا  تعليميا  أكادميا 
وتم  ام��روع،  هذا  ي  معه  العاملن  الطاب  أن  نعلم  أن  بنا  وكفى 
تخرجهم بعد عرض امرحية، هم: مريم الصالح، كنعان حمد بوعري، 
أحمد مساعد، قحطان القحطاي، سيار الكواري، محمد امسلاي، حسن 

إبراهيم، سوزان محمد عي.
هذه  تدريب  ي  كبرا  جهدا  بذل  الحليم  عبد  أحمد  أن  امؤكد  ومن 
ذلك  ي  امرين  اممثلن  مشاهر  عى  تفوقهم  بدليل  الفنية،  الكوادر 
الوقت! حيث شاء القدر أن مرحية )القضية امزدوجة للدكتور بامي(، 
د.نبيل  إخراج  مارس 1979 من   27 بالقاهرة ي  القومي  امرح  قدمها 

مثيل:  من  وكانت  السهرة(.  مابس  عى  )دماء  باسم  وقدمها  منيب، 
وآخرون.  سمر  ناهد  الدقن،  توفيق  العايي،  عزت  توفيق،  محسنة 
والطريف ي اأمر، أن الناقد فؤاد دوارة شاهد العرضن، وعقد مقارنة 
هذه  ي  الناقد  قاله  وما  الطاب!!  عرض  صالح  ي  جاءت  بينها، 
امقارنة: »بالنسبة لدور اأم الذي بدا شاحبا ثانويا، ي حن كان أساسيا 
أداء ممتاز حقا.  الصالح تقديم  الكويت، وأتاح مريم  وفعاا ي عرض 
يناسب  سمر  كناهد  القدم  راسخة  ممثلة  عى  لتفوقها  ذلك  وليس 
الدور أكر منها، بل لنجاح امخرج هناك ي  تكوينها الجساي طبيعة 
عرض  مخرج  فعل  ما  أفضل  بصورة  الشخصيات  مامح  أدق  تحديد 
تصمد  براعة  امخابرات  رئيس  دور  أدى  الذي  حمد  كنعان  القاهرة... 
أبريل   - الدوحة  )مجلة  الدقن«،  توفيق  العتيد  اممثل  بأداء  للمقارنة 

.)1979
الحظرة في  البطل 

الثاي،  ي يوم 21/ 1/ 1979، قّدم أحمد عبد الحليم مروعه الطاي 
أوجياس(  وحظرة  )هرقل  أو  الحظرة(  ي  )البطل  مرحية  وهو 
إنسانية  الحليم  عبد  أحمد  اختارها  وقد  دورينات،  لفريدريك 
بالواقع  بارتباطها  ناهيك   – الطاب  لتدريب  صالحة  وأنها  مضمونها، 
امعايش - وي ذلك يقول أحمد عبد الحليم ي كتيب امروع: »ورغم 
أو  بشكل  امعار  بواقعنا  ترتبط  فإنها  قدما  يونانيا  ثوبا  ترتدي  أنها 
من  يستطيع  فنية،  إنسانية  تجربة  أيضا  امرحية  هذه  وتعتر  بآخر، 

تعليمية  كجزئية  الكوميدية  إمكاناته  الفن  طالب  يفجر  أن  خالها 
ينبغي أن مر بها«.

امتأت  التي  اليونانية،  أليس  مدينة  حول  امرحية  أح��داث  تدور 
واأبنية.  امنازل  غطى  حتى  فيها  وتراكم  الحيوانات،  بروث  شوارعها 
النظام  عى  تعتمد  فهي  اليونانية،  امدن  أعرق  من  امدينة  هذه  وأن 
ويقرر  الشعب!  برمان  عى  امشكلة  تعرض  أن  بد  فا  الدمقراطي، 
لليونان )هرقل( إزالة روث  القومي  بالبطل  ااستعانة  الشعب  ممثلو 
مرحبة  الجاهر  وتستقبله  أليس،  مدينة  إى  هرقل  ويصل  مدينتهم! 
اللجان والحصول  الدمقراطية وتكوين  ومهللة؛ ولكنه يقع ي متاهات 
عى أذون امؤسسات.. إلخ، وأخرا يفشل هرقل، ويتحول إى أضحوكة 

ي أفواه الناس.
الثالثة:  الفرقة  طاب  هم  امروع،  بهذا  قام  من  إن  بالذكر  والجدير 
حميدي  سويد،  مبارك  الدخيل،  دخيل  امناعي،  صالح  غلوم،  الله  عبد 
عبد  مسافر  سلطان،  ماجدة  القفاص،  أمينة  الحري،  إبراهيم  مشعان، 
زينل،  الريدة، خليل  الزامل، ريدة  كاظم  اأمر مطر،  عبد  الكريم، 
خالد بو حمدية، سعد العنزي. وأشاد بعض النقاد بدور مبارك سويد، 
ي  قال  الذي  بكر،  أبو  وليد  ومنهم  العرض،  هذا  ي  القفاص  وأمينة 
جريدة الوطن الكويتية يوم 23/ 6/ 1979: »قام بدور هرقل الطالب 
مبارك سويد، الذي ميز واستطاع أن يعر عن البطولة الفردية بالعرض 
من  التحول  لحظات  أداء  يتقن  أن  استطاع  كا  وبالصوت.  الجيد، 
القفاص«.  أمينة  الطالبة  السابقة  صديقته  بتأثر  التهيج،  إى  البطولة 
ي  أخرى  مرة  امرحية  عرض  أعادوا  عندما  الطاب،  جميع  أجاد  كا 
امرحية  عرض  وتم  امغرب.  ي  أقيم  الذي  الكويتي،  الثقاي  اأسبوع 

مرتن عى مرح محمد الخامس وامرح البلدى ي مارس 1979.
براكسا

الحليم  عبد  أحمد  مشاريع  تاريخ  ي  طفرة  الثالث  ام��روع  كان 
بعناية  اختياره  وتم  الحكيم،  لتوفيق  )براكسا(  الطابية، وهو مرحية 
فائقة؛ ليحقق أمورا كثرة، منها إخراجه بصورة تجريدية؛ ذلك اأسلوب 
اأثر لدى أحمد عبد الحليم، والذي طبقه ي الديكور، ناهيك بالراع 
الكويتية  العام«  »الرأي  عنه جريدة  والتي عرت   – امرحية  ي هذه 
يوم 1/ 6/ 1979 قائلة - وهو »راع اأفكار الذهنية.. فالحرية والقوة 
والعقل معاٍن مجردة تجسد من خال شخوص إنسانية.. وهذا التجريد 
ينبع من منطلق الواقع... كا أن امخرج جرّب ي اأزياء، عندما جعلها 
حول  أحداثها  تدور  اموضوع،  يونانية  امرحية  أن  رغم  معارة«، 
مسؤوليات  للتصدي  واأفضل  اأوى  هو  ومن  الشعوب،  ُحكم  قضية 
أم  امفكر؟  الفيلسوف  العاقل  الرجل  هو  هل  دولة؟!  أية  ي  الحكم 
العاطفة  هي  أم  القتالية؟  والقدرة  السطوة  صاحب  القوي  الرجل 

الصافية والنقية الطاهرة امتمثلة عادة ي امرأة؟
الخامس  يومي  كيفان  مرح  عى  ُعرضت  عندما  امرحية،  نجحت 
والسادس من يونية 1979! وتألق طاب وطالبات البكالوريوس، وهم: 
سعاد عبد الله، عي امفيدي، خليفة خليفوه، كاظم الزامل، عبد اأمر 
العنزى،  سعد  حمدية،  أبو  خالد  زينل،  خليل  الريدة،  ريدة  مطر، 
جريدة  ي   – العوي  اللطيف  عبد  الناقد  مهنئا  فكتب  سويد!  مبارك 
اأنباء يوم 9/ 6/ 1979 - قائا: »أحمد عبد الحليم أستاذ مادة التمثيل 
كنت  الذين  الطلبة  من  عدد  صقل  ي  امقدرة  عى  أهنئك  واإخ��راج 
امتقدم  امستوى  بهذا  أراهم  أن  أتوقع  وم  امرح  عى  أشاهدهم 

جدا«.
امرحية؛  هذه  ي  امشاركن  الطاب  أغلب  نجومية  من  الرغم  وعى 
بوضوح ي  امواهب، ظهرت  اكتشاف  ي  الحليم  عبد  أحمد  قدرة  فإن 
هذه امرحية، ومثال عى ذلك الطالب )خليفة خليفوه( وأداؤه لدور 
الفيلسوف، الذي قال عنه الناقد وليد أبو بكر ي جريدة الوطن يوم 8/ 
به،  كامل  إحساس  من خال  الدور،  هذا  خليفة  أدى  »لقد   :1979  /6
ودون توتر، وبحركة طبيعية حسب توجيهات امخرج، وكل هذا جعل 
وبن  بينه  متصل  تجاوب  خلق  عى  وقادرا  أدائه،  ي  متميزا  الطالب 
الصالة إى حد أدهش الذين شاهدوه من قبل. وهذا النجاح، بقدر ما 
يشر إى موهبة الطالب، يؤكد أيضا قدرة امدرس امخرج عى اكتشاف 

هذه اموهبة وتوظيفها ي الدور امناسب«.

السقوط لعبة 
قامت  أي��ام،  بثاثة  )براكسا(  مرحية  عرض  ي  الطاب  نجاح  بعد 
امفيدي،  عي  زينل،  خليل  مطر،  اأمر  عبد  وهم:   – منهم  مجموعة 
أحمد  إخراج  من  آخر  مروع  بعرض   - سويد  مبارك  القفاص،  أمينة 

09 الصفحة اأوى من مقال عن مرحية مركب با صياد عام 1980
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)لعبة  6/ 1979، وهو مرحية   /9 يوم  كيفان  الحليم عى مرح  عبد 
السقوط(، تأليف مجدي فرج شقيق الفريد فرج. وهذه امرحية عى 
الحليم  عبد  أحمد  اختيارات  ي  جديدة  بداية  كانت  الخصوص،  وجه 
اختياراته  – ي  الحليم  عبد  أحمد  أن  اماحظ  والتعليمية!! فمن  الفنية 
التي  امبارة، ا سيا  السياسية  اموضوعات  بعيدا عن  كان   – السابقة 
وهذه  ُحكامهم،  قمع  ضد  الثورة  إى  وتدفعها  الشعوب  مشاعر  تؤجج 

فكرة امرحية!
يجر  وليلة،  ليلة  ألف  مدن  إحدى  ملك  حول  فتدور  اأح��داث  أما 
بهلول  يوافق  وبالفعل  منه،  بدا  الشعب  يحكم  أن  )بهلول(  مضحكه 
الجميع؛  تصفية حسابه مع  ويبدأ ي   – تعذب عذابا شديدا  أن  بعد   –
كان  أنه  بقتله  يقوم  ثم  له،  بهلوا  أو  ُمضحكا  الوزير  من  صنع  حيث 
زوجته  من  بهلول  املك  ينتقم  ثم  ومن  زوجته.  مع  الرذيلة  مارس 
أيضا، أنها كانت تخونه مع الوزير. ويستمر الحاكم الجديد ي اانتقام 
والفقر، ويبدأ  امرض  الباد، ويتفى  الحسابات، فتسوء أحوال  وتصفية 
أفراد  هروب  إى  أدى  ما  بقمعه  املك  فيقوم  التذمر،  ي  الشعب 
بالجنون،  فيصاب  الحاكم وحيدا ي قره،  ويظل  امملكة،  من  الشعب 

ا  شعبا  فيها  يخاطب  هسترية  حالة  ي  والحاكم  امرحية  وتنتهي 
وجود له!

ومن اُمرجح أن أحمد عبد الحليم اختار هذا النص السياي بصورة غر 
متعمدة! أنني وجدت ضمن الوثائق الرقابية امتعلقة به – عندما كان 
سُيعرض ي مر – تقريرا للرقيب محسن مصيلحي، يقول فيه: »وسط 
الجو الدمقراطي الذي نأمل جميعا امشاركة ي صنعه ونزوا عى حرية 
التعبر الفكري لسائر القوى الوطنية أرى اموافقة عى إمام عرض هذه 
حرية  إعطاء  عى  هاما  مؤرا  سيكون  بعرضها  الساح  أن  امرحية 
رفضوا  الرقباء  بقية  أن  تاريخيا  والثابت  للجميع«.  الفكري  التعبر 
النص، وم يتم عرض هذه امرحية ي مر؛ ولكن أحمد عبد الحليم 
عرضها ي الكويت بعد عدة أشهر من رفضها ي مر! ومن امؤكد أنه 
عرضها خالية من فكرتها السياسية؛ حيث إنني م أجد نقدا منشورا ي 

الصحافة الكويتية، ُيشر إى وجود أفكار سياسية ي العرض!
امتعلقة  الرقابية،  الوثائق  عى  بناء  أقول:  النقطة،  لهذه  وتوضيحا 
 - الرقيب  وتقرير  )السقوط(،  اأص��ي  اسمها  أن  امرحية  بهذه 
كان مؤرخا ي 21/ 11/  باموافقة  - محسن مصيلحي  الدكتور  امرحوم 

مدير  فقرر  بينهم،  جدل  وثار  النص،  فرفضوا  الرقباء  بقية  أما   .1978
النص:  عى  مشهدين  وإضافة  العنوان،  لتغير  امؤلف  استدعاء  الرقبة 
فكرتها  تضيع  أحداثها، حتى  بعد  واآخر  امرحية،  أحداث  قبل  اأول 
امرحية  عنوان  إن  حيث  بالفعل،  حدث  اأم��ر  وه��ذا  السياسية. 
بالفعل  مشهدين  وجدت  كا  السقوط(!  )لعبة  أصبح  )السقوط( 
نص  بأن  علا  نهايتها،  وي  امرحية  بداية  ي  اليد  بخط  مكتوبن 
النسخة  هذه  أن  امحتمل  ومن  الكاتبة.  اآلة  عى  مكتوب  امرحية 
مروعه  ي  الحليم  عبد  أحمد  عليها  اعتمد  التي  هي   – اُمعدلة   –

للطاب.
ي  مشاريع  ثاثة  عى  أرف  الحليم  عبد  أحمد  أن  ناحظ  سبق  ما 
عام 1979! ما يعني أن هذا العام هو أكر أعوام إنتاجه الفني داخل 
)امتنبي  أخرج مرحية  العام  ففي هذا  أيضا!  امعهد  وخارج  امعهد.. 
الله،  عبد  السميع  عبد  تأليف  الشعبي،،  امرح  لفرقة  وظيفة(  يجد 
وعرضت عى مرح كيفان ي 21/ 2/ 1979، ونال أحمد عبد الحليم 
العري  امرح  يوم  ي  امرحية  لهذه  إخراجه  عن  الفضية  الجائزة 
لتكريم الفنان امرحي. كا أخرج أيضا ي هذا العام مرحية )عزوي 
عى  عرضها  وتم  الرضا،  عبد  الحسن  عبد  وبطولة  تأليف  السامية(، 

مرح امعاهد الخاصة.
صياد با  مركب 

من  اإنسانية  اموضوعات  إى  الحليم  عبد  أحمد  عاد  التاي،  العام  ي 
ترجمة   – كاسونا  أليخاندرو  تأليف  صياد(  با  )مركب  مرحية  خال 
أمواله ي صفقة  فقد  ثري  أحداثها حول  وتدور   – د.محمود عي مي 
الشيطان  يأتيه  يأس  لحظة  وي  الناس!  كل  حوله  من  فانفض  خارة، 
ويرد له ماله ريطة التوقيع عى عقد بأن يقوم بجرمة قتل، فيوافق 
الري. وموت أحد اأبرياء، فيتصور الري إنه سبب موته، ويحاول أن 
ُيكّفر عن ذنبه بكل الطرق دون جدوى، وقبل أن يعرف الري لزوجة 
الضحية بأنه سبب موت زوجها، يظهر القاتل الحقيقي. فيذهب الري 
بالفعل،  بريء  بأنه  الشيطان  فيخره  اأمر،  ليستطلع  الشيطان  إى 
ويذكره بالعقد امرم بينها. وعندما يحاول الشيطان إجبار الري عى 
تنفيذ العقد بارتكابه لجرمة قتل أحد اأشخاص، يقوم الري باانتصار 
تحديد  دون  القتل  عى  ينص  العقد  بأن  يواجهه  بأن  الشيطان  عى 

القتيل، لذلك يقوم الري باانتحار!
 /6 و14/   13 يومي  كيفان  الطاب عى مرح  عرضها  امرحية  هذه 
1980. ومن اماحظ أنها اقت نجاحا كبرا، فالناقد حسن عبد الهادي 
الكويتية يوم 22/ 6/ 1980  الفن«  كتب عنها مقالة – ي مجلة »عام 
- تحت عناوين ثاثة، تدل عى أن العرض كان جاهريا بصورة فاقت 
فالعنوان اأول يقول:  اموسم!  الكويتية اأهلية ي هذا  الفرق  عروض 
)مركب  يقول:  والثاي  كامعتاد(،  امرحي  موسمنا  الطاب  )وأنقذ 
عبد  )أحمد  يقول:  والثالث  امرحي(،  موسمنا  ختام  مسك  صياد  با 
الحليم قاد امركب إى بر اأمان(. وعن عمل امخرج ي هذا امروع، 
متكاملة  رؤية  يحقق  أن  الحليم  عبد  أحمد  »استطاع  الناقد:  قال 
للجمهور إذ إنه م يتبع أسلوبا موحدا ي عرضه بل لّون فيه مستفيدا 
من الحوار الجيد الذي احتواه النص ووفق بن الكلمة والحركة إى حد 
مجسا،  الشيطان  واستحضار  البحر  مشاهد  ي  رومانسيا  وكان  كبر، 
وقدم لونا متطورا من اإبداع الفني فكانت بصاته واضحة عى العمل 

منذ البداية وحتى النهاية بحرفية متقنة«.
الكريم  عبد  »مسافر  الناقد:  قال  سطور(،  ي  )اممثلون  عنوان  وتحت 
سلطان  ماجدة  لون،  من  أكر  يقدم  أن  بإمكانه  جيد  ممثل  أنه  أثبت 
من  أكر  طاقاته  امناعي  صالح  الشقيق،  البحرين  كبر مرح  مكسب 
دوره بكثر، حميدي مشعان حضور مرحي وخفة ظل، عبد الله غلوم 
عالية وموهبة  أثبت كفاءة  الدخيل  لدور قصر جيد، دخيل  أداء كبر 
متطورة، أمينة القفاص تلعب أدوارها بحرفية متميزة، فايزة كال أداء 

جيد وحركة واعية تبران مستقبل حسن«.
ذي   – امرحية  لنص  امخرج  اختيار  ُحسن  لنا  يعكس  الرأي،  وهذا 
اموضوع اإنساي – امائم لقدرات الطاب ي تجسيدهم للشخصيات! 
والجدير بالذكر ي هذا اُمقام: إن الفنانة القديرة أمينة القفاص – التي 
 34 مرور  بعد   – امروع  أخرتني عن هذا   – العرض  شاركت ي هذا 
اختيار  ي  يناقشهم  كان  الحليم  عبد  أحمد  امرحوم  إن  قائلة:   - سنة 
وفقا  وذلك  صياد(،  با  )مركب  عرض  وخصوصا  إقراره،  قبل  امروع 
من  امروع  أن  ي  أكدت  كا  ام��روع!  ي  لدوره  طالب  كل  لرؤية 
الطاب  قبل  عليه من  التوافق  يتم  مرة، حتى  أكر من  تغيره  اممكن 

وامرف.

عبد الله غلوم

كتيب امروع 1980

مريم الصالح

سوزان محمد عي
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سيف  الله  عبد  المياد:  لشهادة  طبقا  )واسمه  غيث  الله  عبد  القدير  الفنان 
والمسرح  خاصة  بصفة  القومي”  “المسرح  فرقة  نجوم  من  غيث(  الحسيي 
التمثيل  نجوم  عن  الحديث  صدد  في  يمكننا  ا  أنه  حى  عامة،  بصفة  العربي 
النجم  فهو  اسمه،  إغفال  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  خال  المسرحي 
مجال  في  فارقة  عامة  بحق  يعد  والذي  أدواره،  جميع  في  والمتألق  المتمز 
ونظراته  الرجولي  وطابعه  المحبب  القوي  بحضوره  وذلك  المسرحي،  التمثيل 
الممشوق  الرشيق  القوام  ذو  المثالي  الفارس  فهو  الدالة،  وإشاراته  المعرة 
األفاظ  ومخارج  الممزة  النرات  ذو  المعر  القوي  والصوت  الرفيع  واإحساس 
الفصحي  العربية  باللغة  والتمثيل  اإلقاء  لفن  التامة  إجادته  له  ويحسب  السليمة، 

العامية،  باللهجة  تمثيله  كفاءة  بنفس 

غيث الله  عبد 
العربي المسرح  فارس 

وجرانه  أهله  يشارك  جعله  ما  اأسبوع،  ي  مرتن  قريته  عى 
وأمانيهم  وآامهم  ومتاعبهم  مشاكلهم  عى  والتعرف  حياتهم 
ولذلك منحوه الحب والثقة ورشحوه “للعمودية” بعد وفاة والده 
وأخيه اأكر، ومجرد إعانه موافقته امبدئية أضيئت جميع امنازل 
توي  عن  الفن  شغله  عندما  ولكن  اموافقة  بهذه  ترحيبا  الليل  ي 

العمودية ساهم ي توليتها ابن عمه.
إبنة  تزوج  حيث  الريف،  أهل  كعادة  مبكرا  تزوج  قد  أنه  ويذكر 
عر  الثامنة  عمر  ي  وهو  عمره  رحلة  طوال  رافقته  التي  خالته 
عاما، وأنجبا ثاثة أبناء )أدهم، عبلة، والحسيني(. وكان محافظا ي 

بيته ا يخلط بن صداقات الفن وجو اأرة إا ي أضيق الحدود.
القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  مشاركاته  مجموعة  تصنيف  ومكن 
الفنية )مرح، سينا، تليفزيون، إذاعة( مع مراعاة التتابع الزمني 

كا يي:

المسرحية: العروض   - أوا 
غيث  الله  عبد  القدير  للفنان  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
خاصة وأنه مجال هوايته اأوى وعشقه الكبر ودراسته اأكادمية، 
البطولة  بأدوار  التألق والقيام  الذي منحه فرصة  وأيضا هو امجال 
امطلقة وبعض اأدوار امركبة الصعبة ومن بينها عى سبيل امثال 
حول  الذي  امناجم  عامل  الكسندر  التالية:  الدرامية  الشخصيات 
الفاح  الرماد”،  امقاومة السلبية إى كفاح إيجاي مرحية “تحت 
الذي ألصقت به تهمة قتل أحد خصوم  الحميد غزال  الريء عبد 

ببطولة  للقيام  أهله  ما  الشعري  اإلقاء  ي  امتميز  تفرده  وكذلك 
امثال:  سبيل  عى  بينها  )ومن  امهمة  الشعرية  العروض  بعض 
الفتى  ولبنى،  قيس  مأساة جميلة،  كليوباترا،  ليى، مرع  مجنون 
الزنج،  ثورة  العاشق،  الوزير  الشمس،  لعن  قولوا  الله،  ثأر  مهران، 

اأمرة تنتظر(. 
الشلشلمون”  “كفر  بقرية   8291 عام  يناير   82 مواليد  من  وهو 
متلك  الريف  أعيان  من  تعد  أرة  نشأ ي  وقد  الرقية،  محافظة 
ي  الطب  ويدرس  اإنجليزية  يجيد  والده  وكان  اأفدنة،  مئات 
اأرة  قامت  اأوى  العامية  الحرب  بوادر  مع  ولكن  “لندن”، 
فتزوج  العمدة(،  )منصب  بقريته  “العمودية”  ليتوى  باستدعائه 
توي  وقد  أبنائه.  أصغر  غيث  الله  عبد  وكان  أبناء  وأنجب خمسة 
والد “عبد الله” وهو ا يزال صغرا فاستمر ي دراسته بالقرية إا 
أنه كان تلميذا شقيا يحب اللهو والهروب من امدرسة للذهاب إى 
السينا وامسارح والحفات الصباحية، وبصعوبة بالغة حصل عى 
واإراف  للزراعة  التفرغ  بعدها  قرر  ثم  الثانوية،  ثم  اإعدادية 
انتقل  حتى  سنوات،  مدة عر  الحال  هذا  واستمر ي  أرضه،  عى 
تنفيذا  امرحية”  للفنون  “العاي  بامعهد  والتحق  القاهرة  إى 
بعد  بامعهد  أستاذ  عن  الذي  غيث  حمدي  الكبر  شقيقه  لرغبة 
عودته من بعثته بباريس. فكان لشقيقه الفضل اأكر ي توجيهه 
غيث”  الله  “عبد  تخرج  وقد  بالدراسة.  الفنية  موهبته  صقل  إى 
التمثيل عام 5591، ضمن دفعة ضمت عددا  امعهد ي قسم  من 
وي  ذلك  بعد  نجوميتهم  تحقيق  ي  نجحوا  الذين  اموهوبن  من 
امهيلمي،  عادل  الدمرداش،  فاروق  الدفراوي،  محمد  مقدمتهم: 
أحمد لوكر، فرج النحاس، عز الدين إسام، جميل عز الدين، عبد 

العزيز خورشيد.
القومي  )امرح  الحديثة”  “امرية  بالفرقة  عن  تخرجه  ومجرد 
بعد  بها  شارك  التي  امرحيات  أوى  وكانت   ،6591 عام  حاليا( 
قبل  شارك  قد  كان  وإن   ،7591 عام  الرماد”  “تحت  هي  تعيينه 
امرحيات  ببعض  بالتمثيل   - بامعهد  دراسته  فرة  أثناء   - ذلك 
من إخراج أساتذته اكتساب بعض الخرات ومن بينها: صفقة مع 
الشيطان، إيزيس، ابن عز، جمهورية فرحات، ملك القطن، ثم تألق 
بعد ذلك وبالتحديد ي بداية الستينيات ي بطولة عدة مرحيات 
تألقه  بدايات  شهدت  التي  الفرة  نفس  وهي  وعامية،  محلية 

التليفزيوي والسيناي.
والحقيقة أن أحام الفنان عبد الله غيث قد انحرت ي اتجاهن 
يعشق  كان  فقد  بالعاصمة.  والفن  الريف  ي  الفاحة  ها:  فقط 
يرتدي  وهو  قريته  ي  إا  حقيقتها  عى  نفسه  يجد  وا  الريف 
الرعة  شاطئ  عى  الجميزة  تحت  امصطبة  عى  ويجلس  الجلباب 
الردد  عى  حريصا  كان  فقد  ولذا  والشكليات،  امظاهر  عن  بعيدا 

عمرو دوارة
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مرحية  عار  الثوري  امناضل  “امحروسة”،  مرحية  العمدة 
امحبط  امثقف  “القضية”،  مرحية  القاي  جميلة”،  “مأساة 
العجوز  “الدخان”،  مرحية  واآلية  القهر  عى  امتمرد  حمدي 
مرحية  فانيا  “الكراي”،  مرحية  عاما  التسعن  تجاوز  الذي 
والعقيم  الفظ  يرما  زوج  خوان  الجلف   الفاح  فانيا”،  “الخال 
والعدل  بالحرية  يحلم  الذي  الشاعر  الفارس  “يرما”،  مرحية 
الثائرين عى ظلم اماليك مرحية  مهران زعيم جاعة الفاحن 
امستحيل  بالعدل  يطالب  الذي  الزير  سام  اأمر  مهران”،  “الفتى 
وهو عودة أخيه كليب حيا مرحية “الزير سام”، عبد الله الفاح 
اإنجليزي  امحتل  ضد  النضال  ي  القرية  أهل  يقود  الذي  الوطني 
“زهرة  مرحية  هشام  الفلسطيني  الفداي  “امسامر”،  مرحية 
من دم”، الثائر عبد الله بن محمد مرحية “ثورة الزنج”، ألفريد 
كليتيمنسرا  عشيق  ايجست  العجوز”،  السيدة  “زيارة  مرحية 
والزوج  الوالد  ثيسيوس  “أجاممنون”،  مرحية  زوجها  وغريم 
املك  “فيدرا”،  مرحية  واحد  آن  ي  وزوجته  ابنه  فقد  الذي 
القرندل  امتمرد  الفقر  الشاعر  “ماكبث”،  ماكبث مرحية  الغادر 
مرحية “اأمرة تنتظر”، الفنان التشكيي امحبط عطية مرحية 
“قولوا لعن الشمس”، راعن الذي أنقذ شامينا من اأر مرحية 
مرحية  زيدون  ابن  والعاشق  الثائر  الشاعر  شامينا”،  “حبيبتي 

“الوزير العاشق”، العمدة مرحية “آه يا غجر”.    
الفرق  اختاف  طبقا  امرحية  مشاركاته  تصنيف  ومكن  هذا 

والجهات اانتاجية مع مراعاة التسلسل التاريخي كا يي:
 ،)3591( الشعب  كفاح  الحمراء،  دنشواي  القومي”:  “امرح   -1
فرحات،  عز، جمهورية  ابن  إيزيس،   ،)4591( الشيطان  صفقة مع 
إبليس  دموع  فرعون،  سقوط  الرماد،  تحت   ،)6591( القطن  ملك 
نائبة  ليى،  مجنون  اموى،  ثورة  الظام،  سلطان  الصفقة،   ،)7591(
 ،)0691( لإيجار  شقة   ،)9591( كليوباترا  مرع   ،)8591( النساء 
جميلة،  مأساة   ،)1691( امحروسة  القذرة،  اأيدي  املوك،  قهوة 
البطيخ،  كفر   ،)2691( باإعدام  عليه  وامحكوم  الجاد  القضية، 
الفتى مهران )6691(،  فانيا،  الخال  الدخان، قيس ولبنى )3691(، 
الزير سام )7691(، امسامر )8691(، ثأر الله )2791(، قولوا لعن 
الشمس )3791(، حبيبتي شامينا )4791(، فيدرا )5791(، ماكبث 

.)1991(
2- “مرح الحكيم”: بلدي يا بلدي، زهرة من دم )8691(. 

الوزير  الفخ )5691(،   - الجرمة  الحديث”: سهرة مع  3- “امرح 
العاشق )4891(، حزب أيوب )2991(، آه ياغجر )3991(.

أجاممنون   ،)4691( يرما   ،)2691( الكراي  الجيب”:  “مرح   -4
)6691(، ثورة الزنج )0791(، اأمرة تنتظر )1791(. 

وذرينج  مرتفعات   ،)4691( اأفق  وراء  العامي”:  “امرح   -5
.)5691(

السام،  بينها: عنرة،  اأخرى ومن  امرحيات  بعض  وذلك بخاف 
أوبريت مياد أمة )دار اأوبرا - 0891(.

مع  السابقة  امرحيات  خال  من  تعاون  قد  أنه  بالذكر  وجدير 
بينهم  ومن  من جيل  أكر  مثلون  الن  امخرجن  من  متميزة  نخبة 
اأساتذة: فتوح نشاطي، نبيل األفي، عبد الرحيم الزرقاي، حمدي 
أردش،  سعد  الدمرداش،  نور  يس،  كال  الطوخي،  محمد  غيث، 
كرم مطاوع، جال الرقاوي، حسن عبد السام، أحمد زي، محمد 
عبد العزيز، سمر العصفوري، توفيق عبد اللطيف، فهمي الخوي، 
امخرج  إى  باإضافة  وذلك  اللطيف،  عبد  شاكر  توفيق،  جال 

الروي لسي باتون، وامخرج الفرني جان بير اروي. 
ويذكر أيضا أنه من خال تلك امرحيات أيضا قد شارك بالبطولة 
ا  امثال  سبيل  عى  بينهم  ومن  امرح  نجوم  كبار  من  نخبة 
الجمل،  ملك  سمر،  ناهد  حسن،  فردوس  إبراهيم،  نجمة  الحر: 
إحسان ريف، سميحة أيوب، سناء جميل، كرمة مختار، إحسان 
البابي،  سهر  حسن،  رجاء  زايد،  آمال  السبع،  نادية  القلعاوي، 
محسنة توفيق، سهر امرشدي، فردوس عبد الحميد، تريز دميان، 
البارودي،  حسن  عر،  الوارث  عبد  رياض،  وهبي، حسن  يوسف 
فؤاد شفيق، سعيد أبو بكر، صاح منصور، شفيق نور الدين، عبد 

الدفراوي،  محمد  الطوخي،  محمد  غيث،  حمدي  الزرقاي،  الرحيم 
توفيق الدقن، صاح رحان، محمد السبع، أحمد الجزيري، رشدي 
أبو  الرحمن  عبد  الحليم،  عبد  أحمد  الشامي،  إبراهيم  امهدي، 
زهرة، محمود الحديني، عبد السام محمد، حسن الربيني، حسن 

عبد الحميد، صاح قابيل، حمدي أحمد، محمد وفيق. 

السينمائية: اأفام   - ثانيا 
امؤكدة  موهبته  من  كاملة  بصورة  ااستفادة  السينا  تستطع  م 
وإن  نادرا،  إا  امطلقة  البطولة  بفرصة  يحظ  فلم  الكبرة  وخراته 
كان قد نجح وبصورة متميزة ي تقديم عدد كبر من الشخصيات 
الدرامية امؤثرة باأحداث الرئيسة ببعض اأفام امهمة ومن بينها 
الرقاوي”،  “أدهم  بفيلم  الرقاوي  أدهم  التالية:  الشخصيات 
عبد  بن  امختار”، حمزة  “عمر  بفيلم  الصوي(  )اأداء  امختار  عمر 
عبد  الراحيل  عامل  “الرسالة”،  بفيلم  الله  رسول  عم  امطلب 
“من  بفيلم  امري  درويش  محمد  الضابط  “الحرام”،  بفيلم  الله 
الحرية”، شخصية الفارس امسلم خالد بن الوليد بفيلم “الشياء”، 
قائد  والخريف”،  “السان  بفيلم  الدباغ  عيى  عم  ابن  حسن 
اأعال  رجل  شعراوي”،  سامية  “ملف  بفيلم  امسلحة  القوات 
الجندي(، رجل اأعال  )نادية  الفيومي والد امحامية أمينة  أدهم 
امليونر الدخاخني بفيلم “ديك الرابر”. هذا وتضم قامة مشاركاته 
الورد  بياعة  للحب،  عاشت  التالية:  اأفام  مجموعة  السينائية 
للحب  وقت  ا  العدوية،  رابعة   ،)0691( قلب  با  رجل   ،)9591(
الحرام  التلمذة،  ذكريات   ،)4691( الرقاوي  أدهم   ،)3691(
من  حكاية   ،)7691( والخريف  السان  الحرية،  من   ،)5691(
الوليد والعذراء  الرسالة )6791(،  الشياء )2791(،  بلدنا )9691(، 
 ،)1891( امختار  عمر   ،)8791( عباس  اسمه  رجل   ،)7791(
سامية  ملف   ،)7891( الشتوي  البيات   ،)4891( ماذا؟  أفغانستان 
شعراوي )8891(، عر القوة )1991(، ديك الرابر )2991(، وذلك 

باإضافة إى الفيلم القصر: نجع العجايب.
وقد شاركه ي بطولة تلك اأفام نخبة من كبار نجوم السينا وي 
مقدمتهم اأساتذة: زي رستم، محمود مري، رشدي أباظة، أحمد 
أحمد،  سمرة  جميل،  سناء  حامة،  فاتن  الشناوي،  كال  مظهر، 
حسن  عر،  الوارث  عبد  البابي،  سهر  سمر،  ناهد  مختار،  كرمة 
البارودي، محمد توفيق، عبد الرحيم الزرقاي، حمدي غيث، توفيق 
الجندي،  نادية  عبيد،  نبيلة  لطفي،  نادية  منصور،  صاح  الدقن، 

محمود  إساعيل،  جال  محمد،  السام  عبد  الفيشاوي،  فاروق 
الحديني، حسن الربيني، أحمد مرعي.

وجدير بالذكر أنه قد تعاون من خال مجموعة اأفام السابقة مع 
أكر من جيل ومن  مثلون  الذين  امخرجن  كبار  من  متميزة  نخبة 
بركات،  هري  شوكت،  الدين  سيف  بدير،  السيد  اأساتذة:  بينهم 
صاح أبو سيف، عاطف سام، حسام الدين مصطفى، حلمي حليم، 
نادر  كال،  حسن  زي،  علوية  الدمرداش،  نور  إساعيل،  محمود 
جال، هشام أبو النر، حسن حافظ، عي بحري، وذلك باإضافة 
وامخرج  العقاد،  مصطفى  العاي  امخرج  من  كل  مع  تعاونه  إى 

امغري عبد الله امصباحي.
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××
التليفزيونية: بالدراما  مشاركاته   - ثالثا 

وخرات  موهبة  من  ااستفادة  ي  التليفزيونية  الدراما  نجحت 
بطولة  ي  امشاركة  فرصة  ومنحته  غيث،  الله  عبد  القدير  اممثل 
والتي  التليفزيونية،  وامسلسات  الدرامية  السهرات  من  كبر  عدد 
وأنه  خاصة  درامية،  وسهرة  مسلسا  تسعن  عن  عددها  يزيد  قد 
اإنتاج  بدء  مع  درامي  عمل  بأول  شاركوا  الذين  اممثلن  من  كان 
التليفزيوي، ومن أهم امسلسات التي شارك ببطولتها: خيال امآتة، 
الحلبي، أحزان نوح،  العصابة،  سليان  الضحية،  هارب من اأيام، 
الحب ي عر الجفاف، بوابة الحلواي، امال والبنون، ذئاب الجبل، 
سقوط  ليلة  يحرق،  لحم  عى  الكتابة  بالفرسان،  تليق  الكرياء 
الوعد  الهدى،  ولد  ساعة  امتنبي،  مرع  قرطبة،  وداعا  غرناطة، 
تجسيد  فرصة  منحته  أنها  التليفزيونية  للدراما  ويحسب  الحق. 
ومن  الدقة  منتهى  امرسومة  الرية  الدرامية  الشخصيات  من  عدد 
بينها عى سبيل امثال: نوح مسلسل “أحزان نوح”، شلش الحلواي 
والبنون”،  “امال  مسلسل  الضو  عباس  الحلواي”،  “بوابة  مسلسل 
متوي   أبو  هريدي  الضائع،  الحلم  “زمن  مسلسل  نعان  الحاج 
الجبل”،  “ذئاب  علوان مسلسل  ومتوي”  شفيقة  “حكاية  مسلسل 
العري  الشاعر  “الثعلب”،  مسلسل  السادات  أنور  محمد  الرئيس 
مسلسل  شيبوب   امعلقات”،  “شعراء  مسلسل  كلثوم  بن  عمرو 
)من  ويونس”  “عزيزة  مسلسل  الهاي  زيد  أبو  الفارس  “عنرة”، 
سرة بني هال(، القائد العسكري بالدولة اأموية موى بن نصر 
مسلسل  أمية  بن  حرب  وشخصية  نصر”،  بن  “موى  مسلسل 

“الوعد الحق”. 
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التليفزيونية مجموعة اأعال  بالدراما  هذا وتضم قامة مشاركاته 
الخوف،  مع  موعد  البيوت،  خفايا  الحب،  فقدت  قلوب  التالية: 
رجال  الشك،  فوتوغرافيا،  الخوف،  من  يء  والتفاحة،  العدل 
خيال  اأيام،  من  هارب  الرعب،  قرية  هنداوي،  الصخور،  فوق 
للحقيقة،  وجهان  وحده،  السائر  اليامة،  عروس  الضحية،  امآتة، 
الرجل ذو الوجه القبيح، ا تنظر إى الوراء، بعد العذاب، اممكن، 
العصابة، النصيب، امتهمة، اأخرس والقادة الخشبية، قضية صقر، 
العاصفة،  ي  أبناء  والحقيقة،  اإنسان  الحلبي،  سليان  القضبان، 
وتوالت  دموع،  با  قلب  الصقر،  أجنحة،  با  طيور  ندم،  دمعة 
زهرة  سبيل،  عابر  الشاعر،  الجزار  العادل،  اأب  عاصفة،  اأحداث 
وامجهول، السندباد، الركان، دوامة الحياة، الجرادة واأرض، حارة 
أحزان  زمن،  يا  دوار  تدور،  الساقية  اآخر،  الوجه  رحمة،  الرفا، 
نوح، الحب ي عر الجفاف، كنوز ا تضيع، الخطر، بوابة الحلواي 
زمن  الحب،  حصاد  امدينة،  ي  بيوت  )ج1(،  والبنون  امال  )ج1(، 

الصمت،  الجبل،  ذئاب  ومتوي،  شفيقة  حكاية  الضائع،  الحلم 
الثعلب، تحت ظال السيوف، الكرياء تليق بالفرسان، الكتابة عى 
امتنبي،  مرع  قرطبة،  وداعا  غرناطة،  سقوط  ليلة  يحرق،  لحم 
)من  ويونس  عزيزة  وناعسة،  زيد  أبو  عنرة،  امعلقات،  شعراء 
ي  القضاء  امجاهدون،  مكة،  عذراء  عار،  ابن  هال(،  بني  سرة 
الحق،  الوعد  اإسام،  نور  بالسام،  اإسام  وجاء  )ج2،1(،  اإسام 
موى  تيمية،  أبن  العرب(،  )مجالس  الرشيد  هارون  مجالس  من 
رسول  )ج3،1(،  الله  رسول  محمد  الهدى،  ولد  ساعة  نصر،  بن 
اإنسانية، ا إله إا الله )ج3(. وذلك باإضافة إى مشاركته ببطولة 
العتبة،  ي  بينها:  ومن  تليفزيونية  والسهرات  التمثيليات  من  عدد 

يوم الرموك، الكنة، علبة من الصفيح الصدئ، النور.

اإذاعية:  مشاركاته   - رابعا 
ساهم الفنان القدير عبد الله غيث ي إثراء اإذاعة امرية ببعض 

من  يقرب  ما  مدار  عى  الدرامية  وامسلسات  امنوعات  برامج 
ويستحيل  بل  الشديد يصعب  لأسف  ولكن  عاما،  وثاثن  خمسة 
جميع  إى  افتقادنا  نظرا  وذلك  اإذاعية  مشاركاته  جميع  حر 
وتضم  هذا  اإذاعية.  لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال 
بينها  ومن  اأعال  من  كبر  عدد  اإذاعية  مشاركاته  مجموعة 
امسلسات والتمثيليات اإذاعية التالية: رجالة بلدنا، أواد حارتنا، 
الدين  صاح  والزمن،  وفية  الجبل،  ينطق  عندما  ولدي،  أجل  من 
الصحراء،  عى  دماء  العقرب،  وعام،  صبيحة  الليل،  رحلة  اأيوي، 
مطلوب خدامة، عابد امداح، رسول من كوكب مجهول، هنداوي، 
رجل تحت الصفر، فتح مكة، عندما بى الشيطان، حكاية الدكتور 

مسعود، صيف حار جدا.
وجدير بالتنويه أن الفنان القدير عبد الله غيث - الذي رحل عن 
عامنا ي  31 مارس عام 3991 - قد ظل طوال مسرته مارس الفن 
فقد  لذا  الفنية،  التنازات  لجميع  رافضا  ظل  كا  الهواية،  بروح 
طوال  العري  امرح  نجوم  أبرز  أحد  الفني  مشواره  طوال  استمر 
اأدوار  نوعية  ي  خاصة  منافسته  أحد  يستطع  وم  عاما،  خمسن 
امرح  قدم  من  أفضل  أنه  عنه  عرف  حيث  براعة،  يؤديها  التي 
والتاريخية.  الدينية  اأدوار  أداء  ي  بتميزه  اشتهر  كا  الشعري، 
بجميع  امتميزة  اأعال  بعض  هناك  أن  إى  اإشارة   وتجدر  هذا 
القنوات الفنية قد جمعت بن الشقيقن: “حمدي غيث” و “عبد 
الله غيث” ومن أهمها مجال السينا فيلم: “الرسالة”، وي مجال 
الدراما التليفزيونية امسلسات التالية: “الضحية”، “ذئاب الجبل”، 
الله”،  الحق”، “محمد رسول  “الوعد  يحرق”،  لحم  “الكتابة عى 
ومن  امرحيات  بعض  بطولة  شاركه  فقد  امرح  مجال  ي  أما 
كا  اأفق”،  “وراء  شامينا”،  “حبيبتي  بلدي”،  يا  “بلدي  أهمها: 
أخرج له الفنان القدير حمدي غيث بعض امرحيات ومن بينها: 
“تحت الرماد”، “ثورة اموى”، “الزير سام”، “مرتفعات وذرينج”، 
اإذاعية  الدراما  أيضا  اأفق”، كا شهدت  “وراء  “مأساة جميلة”، 

مشاركتها معا ي بطولة بعض التمثيليات وامسلسات اإذاعية.

والجوائز: التكريم   -
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 حصوله عى:
- جائزة أحسن ممثل من التليفزيون عامي 3691، و 8791.

- جائزة عن دوره ي فيلم “من الحرية” عام 4691. 
عام  السادات  أنور  محمد  الراحل  الرئيس  من  تقدير  شهادة   -
العربية  اإمارات  دولة  درع  عي   3891 عام  حصل  كا   ،6791

امتحدة، ودرع مهرجان “قرطاج امرحي الدوي”.
- جائزة خاصة عن دوره ي مرحية” الوزير العاشق.”

- تكريم اسمه ي إطار فعاليات الدورة الخامسة مهرجان “القاهرة 
الدوي للمرح التجريبي”عام 3991.

شارك  قد  غيث  الله  عبد  القدير  الفنان  أن  كذلك  بالذكر  وجدير 
فيلم  مئة   )001( أفضل  قامة  ى  اختيارهم  تم  فيلمن  ببطولة 
وها   ،٦٩٩١ عام  النقاد  إستفتاء  طبقا  امرية  السينا  بذاكرة 

فيلمي: “الحرام” )٥٦٩١( و “السان والخريف” )٧٦٩١(.
مرف  موذج  خر  بحق  كان  الذي  القدير  الفنان  هذا  الله  رحم 
امعتز  امثقف  للممثل  به  يحتذى  مثال  وخر  العري،  للفنان 
بدوره  وامؤمن  الفنية،  مفرداته  جميع  من  وامتمكن  موهبته 
ذلك  ي  موظفا  التنوير،  معركة  وامشاركة  الوعي  نر  ي  الريادي 
والذي  للنصوص،  اختياره  ي  الشديد  والحرص  الجادة  للكلمة 
التي  اأعال  لجميع  إختياراته  جودة  عى  بالرورة  انعكس 
النجاح  لتحقيق  أهلها  الفني ما  وارتقاء مستواها  ببطولتها  شارك 

الجاهري أيضا.


